
KMF Styrelsemöte Skellefteå den 24 januari 2011 

 

Närvarande: Carolina Dawidson, Monica Wasberg, Lars Nilsson, Elisabet Carlsson, Rose-

Marie Winberg, Mikael Hellgren 

 

§1 Ordföranden Mikael Hellgren öppnade mötet och dagordningen godkändes 

 

§2 Monica W vald till justerare 

 

§3 Vi gick igenom föregående protokoll 

 

§4 Stiftsombudsfrågan i Västerbotten diskuterades, hur skall den lösas och vem tar detta 

uppdrag? Stefan Normark slutade i och med årsskiftet-2011 Mikael kan tänka sig att ta på sig 

uppdraget tillfälligt fram till årsmötet i maj och när han vet ang sökt tjänst så kan ha tänka sig 

att ta uppdraget permanent.  

 

§5 Styrelsen beslutar att Mikael Hellgren är tillfälligt förordnad Stiftsombud för Västerbotten. 

Nytt beslut tas på årsmötet. 

 

§6 Avtackning av Stefan Normark diskuterades då han inte kommer att vara med på 

Musikerforum i Luleå. Vi undersöker något tillfälle där vi kan träffa honom. Styrelsen 

beslutar att köpa ett presentkort. Vi avvaktar med tillfälle för avtackning. 

 

§7 Inför årsmötet på Musikerforum. Vid årsmötet kommer det att behöva väljas två 

stiftsombud då även Stig Lundmark slutar vid årsskiftet 2011/12  

Valberedningen kommer att jobba med detta men som förslag finns Monica Wasberg, 

Domkyrkoförsamlingen Luleå. Vid behov så har vi ett telefonsammanträde inför årsmötet. 

 

§8 Stina Lundstöm är nytt kontraktsombud för Södra Västerbottens kontrakt. Därmed så har 

vi kontraktsombud för alla 8 kontrakt. 

 

§9 Styrelsen beslutade att kontraktsombuden får en biobiljett och en julhälsning från styrelsen 

som uppmuntran för deras arbete.  

 

§10 Tur att avgå från styrelsen är Monica Wasberg , Carolina Dawidson, Lars Nilsson och 

Elisabet Carlsson. Ingen av dessa har aviserat att avgå. Karolina Lif har däremot meddelat att 

hon funderar på att sluta som kassör och medlem i styrelsen. Vi lämnar detta vidare till 

valberedningen. 

 

§11 KMF styrelse beslutar att Mikael Hellgren skriver en inbjudan till kyrkoherdarna inför 

Musikerforum. En inbjudan till alla musiker kommer att skickas både som e-post och som en 

folder hem i brevlådan. 

 

§12 Styrelsen beslutar att KMF bidrar med 10 000 kr till Musikerforum 

 

 

§13 Orgelelevprojekt. Luleå Stift har nu fått igång ett orgelnätverk för barn och unga med 

Anne-Lise Sjödin som inspiratör. Dessa träffar är öppna för alla som vill vara med. Under 

dessa två träffar har vi varit 9-12 st. Info om detta kommer att finnas på Luleå Stifts 

musiksida.  



Orgeldag på musikhögskolan. Vi försöker att utveckla dessa dagar som vi har haft med 

musikhögskolan och genom orgelnätverket. Musikkonsulenten får till uppdrag att undersöka 

en lördag i maj 2011 som kunde vara lämplig för detta. Man tar då med sig sina elever och får 

undervisning på Musikhögskolan i Piteå. Detta är öppet för alla som vill delta även om man 

inte har varit med i nätverket. 

Orgelspelarkurs planeras i Umeå, Backens församling 16-21/8-11 Maria Axell och Nina 

Sandell är orgellärare. 

 

 

§14 Nästa sammanträde blir telefonmöte 9/5 kl 10   

 

§15 Kontraktsombudsamling i Skellefteå 27/9 kl 9.30-12 Styrelsemöte kl 13-15 

 

§16 Mötet avslutades   

 

 

 

 

 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

 

 

Mikael Hällgren    Carolina Dawidson 

 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

 

Monica Wasberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luleå den 25 januari 2011 


