
Kyrkomusikerföreningen i Luleå stift 

 

Protokoll fört vid årsmöte den 2 juni 2009 

Lokal: Stiftets hus, Skeppet  

Närvarande: Se bifogad närvarolista 

 

 

§ 1. Ordföranden Mikael Hellgren öppnade årsmötet och hälsade alla varmt 

  välkomna. 

 

§ 2. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 

§ 3. Val av presidium 

 Till mötesordförande valdes Mikael Hellgren och till mötessekreterare Monica  

 Wasberg 

 

§ 4. Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Andreas Söderberg Seppälä  

 och David Bergius. 

 

§ 5. Dagordningen fastställdes och två ärenden inkom att tas upp under övriga 

 frågor. 

  

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. 

Bilaga 1. 

 

§ 7. Stifts- och skyddsombudens berättelser. 

Bilaga 2,3 Stiftsombudet Stefan Normark läste upp sin verksamhetsberättelse. Då Stig 

Lundmark inte var närvarande läste ordföranden upp hans verksamhetsberät-

telse. Årsmötet godkände dessa båda berättelser. 

 

§ 8. Kassarapport och revisorernas berättelser. 

Bilaga 4 Kassören Karolina Lif redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret. 

Bilaga 4b Revisionsberättelsen lästes upp. 

  

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet. 

 Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 

 

§ 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

 Den enda avsägelse som kommit till valberedningens kännedom var supplean- 

  ten Kurt Sundström. 

 Årsmötet beslöt att som ordinarie ledamöter i styrelsen välja Monica Wasberg, 

 Carolina Dawidson och Lars Nilsson. Som suppleante valdes Elisabeth 

  Carlsson. 

 

§ 11. Val av ordförande. 

 Årsmötet beslöt att välja Mikael Hellgren till ordförande. 

 

§ 12. Val av två revisorer och en suppleant. 

 Årsmötet beslöt omval av Kurt Ekbäck och Karl Winberg som ordinarie  

 revisorer samt Per Wållberg som suppleant. 



 

§ 13. Val av stifts- och skyddsombud. 

 Årsmötet beslöt omval av Stefan Normark och Stig Lundmark. 

 

§ 14. Val av kontraktsombud. 

 Ej aktuellt då inga avsägelser föreligger. 

 

§ 15. Val av valberedning. 

 Årsmötet beslöt omval av Anders Wälimäki, sammankallande, Kjell Lindström 

 och Michael Åhdén. 

 

§ 16. Fastställande av inkomst och utgiftsstat för kommande verksamhetsår. 

Bilaga 5. Kassören redogjorde för den föreslagna budgeten för 2009 och årsmötet 

  godkände denna. 

 

§ 17. Samtal kring kommande årsmöten, kontraktsträffar, fortbildningsönskemål- och 

  behov, stiftets och Sensus roll. 

 Årsmötet fick en redogörelse för hur musikerforum kommit till utifrån behovet 

av att samla musikerna i stiftet. Stiftet står för en del av kostnaderna för detta  

musikerforum som vi just nu har. 

Vartannat år, jämna år, är det Kyrkomusiksymposier och då finns det utrymme 

för stiftsarrangemang åren där emellan. 

Vi konstaterar att tidpunkten är bra vald, den största aktiviteten i församlingarna 

är över och semesterperioden har inte inträtt. 

Årsmötet betonade att det är värdefullt att musikkonsulenterna besöker kontrak- 

ten.  

Årsmötet lyfte också frågan om att ha årsmöten vartannat år och styrelsen kan 

undersöka om det är möjligt. 

Sensus presenterade sina anställda och sina funderingar kring samverkan med 

församlingarnas kyrkomusikansvariga.  Såväl Sensus som Stiftet kan medverka 

till att utforma innehållet vid kontraktsträffarna. Sensus kan budgetera för sådan 

samverkan och lyfte fram Umeå som ett gott exempel där kontraktsombuden 

och Sensus tillsammans förbereder kontraktsträffarna. 

 

§ 18. Övriga frågor 

 Vi gästades av förbundsordföranden Ingela Sjögren som delgav oss vad som  

 är aktuellt i fackliga frågor. 

  

Frikyrkliga och borgerliga begravningar, var går skiljelinjen för vad musikern 

ska genomföra inom ramen för sin tjänst. Är det kyrkotillhörighet eller 

kyrkohandbokens ordning som avgör vad som ska ske i tjänsten? 

 

När är det rimligt att ta betalt för solosång vid begravningar, vigslar och dop? 

Sker det vid tillfälle där musikern spelar i tjänsten ska ingen extra ersättning 

förekomma. 

 

Förbundsordföranden Ingela Sjögren lyfte fram vad som sker nu med förändrade 

Utbildningar, en stor och engagerande fråga. Nu ges kandidatexamen efter tre 

års studier men denna examen är inte tillräcklig för behörighet till organisttjänst. 

Detta medför att Svenska kyrkan måste ta sitt ansvar för att studenterna ska få 



denna behörighet. KMR arbetar för att hitta nya möjligheter att få behörighet till 

tjänster.En övergångslösning är föreslagen, med en termin på pastoralinstitutet i 

Lund, sedan ska studenten under en termin arbeta med handledare på en tjänst 

för att därefter få full organistkompetens. 

 

På 90-talet genomfördes en utredning som hette Kyrkan mitt i musiklivet. 

Denna utredning har medfört ett samråd med Rikskonserter, Musikaliska 

Akademien m.fl. och detta samråd har utmynnat i en Konferens i Linköping 

Ht 2008, samt konferensen Orgel-09 i maj 2009. Vid den senare deltog Härnö- 

sands stift med sina orgelelever.  

  

Förbundsordföranden talade också om vikten av fortbildning för att stärka  

 kyrkomusikerna i deras långsiktiga och uthålliga arbete. 

  

Frågan om möjligheten att ha matrikeln på nätet lyftes också, men idag verkar 

 det inte som om det är aktuellt. 

  

Schemaläggning kontra tidlista togs också upp. Förbundsordföranden betonade  

 att  den som arbetar på årsarbetstid inte ska behöva lämna tidrapport. 

 

§ 19. Ordföranden Mikael Hellgren avslutade sammanträdet och tackade särskilt 

Ingela Sjögren för hennes medverkan. Därefter följde inom ramen för Musiker-

forum en konsert i domkyrkan och senare middag på Kulturens hus.   

 

 

Luleå den 2 juni 2009 

 

 

 

 

Monica Wasberg 

 

 

Justeras: 

 

 

Mikael Hellgren, orförande      

 

 

 

David Bergius            Andreas Söderberg Seppälä 


