
Kyrkomusikerföreningen i Luleå Stift
Protokoll fört vid styrelsesammanträde
Måndag den 18 februari 2008
Församlingshemmet Lycksele

Närvarande: Mikael Hellgren, Karolina Lif, Rose-Marie Winberg, Carolina Dawidson och
Monica Wasberg

§ 1. Ordföranden Mikael Hellgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Carolina Dawidson.

§ 3. Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående protokoll gicks igenom.
§7. Föreningen har beviljats extra bidrag från KMR på 7000:-.
Redovisning av tidigare extra bidrag ska ske när projektet är slutfört,
vilket innebär efter årets orgelspelarkurs.
§8. Enkäten är färdig att skickas ut. Musikhögskolan kontaktas för
inspirationsdag för orgelelever. Skrivelse till församlingarna om vikten
av fri musikundervisning ej åtgärdad. Ej heller uppmuntran till
församlingarna att på eget initiativ fortsätta Nordorgelprojektet.
§11. Monica har ännu ej lämnat stig Lundmark uppgift på vad som är
av historiskt intresse för föreningens medlemmar, 5 år bakåt i tiden.

§ 5. Ekonomi
Grundanslaget från KMR är lägre i år jämfört med föregående år.
Anslaget består av:
Fast del 10.000:-
Tjänsteinnehavare 109x125:- 13.625:-
Pensionär och fristående 59x 30:-   1.770:-
Extra bidrag   7.000:-

Summa 32.395:-

Styrelsen noterar att kostnaderna för styrelsemötena oftast överskridit
den föreslagna budgeten.

§ 6. Tjänster
Det är viktigt att församlingarna vid annonsering tydliggör om det är en
kantorstjänst eller en organisttjänst man utannonserar. Det finns en tendens
att annonsera väldigt övergripande och det är inte tillfredsställande.

§ 7. Rekrytering
Oreglspelarkursen kommer i år att äga rum i Umeå den 12-17/8
Beslut: Att Monica skickar ut enkäten om fri musikundervisning

tillsammans med kallelsen till årsmötet.
Att Mikael kontaktar Musikhögskolan om inspirationsdag
 för orgelelever med föreslagna datum 26/4, 17/5 eller 24/5.
Att Monica formulerar en skrivelse till församlingarna om



vikten av fri musikundervisning.

§ 8. Årsmötet
Årsmötet är flyttat till 10-11/4 och förläggs till Öjebyn/Piteå.
Erik Westberg är tillfrågad och har tackat ja till att repetera och dirigera
kollegiekören vid konsert i Öjeby kyrka den 10/4 kl 19.
Repertoar: M Lauridsen: Lux Aeterna, F Mendelssohn: Richte mich
Gott och Lass o Herr, mich Hülfe finden, J Rutter: Deep River och
When the saints.

Förslag till program: 10/4 kl 10 Samling och
Förmiddagskaffe

Kl 10.30 Repetition
Kl 12.30 Lunch
Kl 13.30 Repetition
Kl 15.00 Frukt
Kl 15.15 Repetition
Kl 17.00 Kaffe och smörgås
Kl  19.00 Konsert
Efter konserten middag förslagsvis
på Stadshotellet i Piteå

11/4 kl 9.30 Årsmötesförhandlingar
kl 11.00 Seminarium med

Anette Jernelöf
kl 12.30 Lunch
kl 14.00 Visning av Studio

Acusticum.

Valärenden: Carolina Dawidson har avsagt sig uppdraget som kontraktsombud.
Valberedningen är informerad om detta.
Styrelsen funderar också över kontraktsombudssituationen i Norra Lappland och
Kalix-Torne kontrakt.
Då inga ledamöter i styrelsen avsagt sig sina uppdrag är det endast en suppleant
som ska väljas och styrelsen i nämnde i detta sammanhang Rego Björklund.

Beslut: Att Carolina D. tar kontakt med Stadshotellet om övernattning
och middag.
Att Monica skickar ut kallelse (med enkäten om fri musikunder-
visning) och noter till föreningens medlemmar.
Att Mikael kontaktar Piteå stadsförsamling för att ev få hålla
årsmötesförhandlingar och seminarium där.
Att Karolina L kontaktar Studio Acusticum för visning.
Att Mikael kontaktar valberedningen om aktuella val.

§ 9. Val av representant till Sensus distriktsstämma 19/4 -08 i Luleå.
Beslut: Att utse Mikael Hellgren och Kjell Lindström till föreningens

representanter vid Sensus distriktsstämma.

§ 10. Nästa sammanträde:



Beslut: Att nästa sammanträde äger rum i Piteå i anslutning till
årsmötet den 11/4.
Att hålla kontraktsombudssamling och styrelsesammanträde
den 22/9 i Skellefteå landsförsamlings lokaler.
Att Rose-Marie kontaktar Skellefteå landsförsamling om möjlighet
att få disponera lokal den 22/9.

§ 11. Övriga frågor:
Karolina Lif och Rose-Marie Winberg tog upp frågan om fortbildning i andra
ämnen än orgel, kanske enligt modell ”Sångsvanen” (Musikhögskolan i

Stockholm).
Styrelsen diskuterade om Sensus i Umeå kan vara en samarbetspartner.
Styrelsen samtalade om problematiken kring verksamhet i samarbete med

Sensus.
Musikerna rapporterar körer som studiecirklar men upplever inte att de får
någonting tillbaka.
Beslut: Att Karolina tar kontakt med Jerry Winblad von Walter om

fortbildningsfrågor.

§ 12. Ordföranden avslutade sammanträdet.

Luleå den 18 februari 2008

Monica Wasberg

Justeras:

Mikael Hellgren Carolina Dawidson


