
Styrelsemöte KMF den 27 september 2011 Stiftsgården Skellefteå 

Närvarande: Mikael Hellgren, Monica Wasberg, Lars Nilsson, Carolina Dawidson, David Bergius, 

Stig Lundmark, 

Suppleanter Robert Pauker och Elisabet Carlsson 

Ej närvarande: Rose-Marie Winberg och Karolina Lif 

 

§1 Mötet öppnades kl 12.50 

 

§2 Justerare: Monica Wasberg 

 

§3 Föregående protokoll från årsmötet lästes upp. Inga speciella kommentarer till detta. 

 

§4 Rapport gavs från orgelspelarkursen i Umeå där det var 11 st deltagare, glädjande nog många unga 

orgelspelare. Tre stycken tog orgelspelarbevis. Vi går vidare med att försöka ordna en elevdag på 

musikhögskolan med Gary Verkade. Förslag att detta görs i februari 2012 och om det förutom Gary 

Verkade finns någon organiststuderande som kan ställa upp som lärare. Carolina Dawidson fick i 

uppdrag att gå vidare med detta. 

Orgelnätverksträffen blev inställd nu i höst men nätverket fortsätter och musikkonsulenten bjuder in 

till en ny träff till våren. 

 

§5 Kontraktsombud.  

Lena Stenlund är tf kontraktsombud för Luleå fram till årsmötet. Mona Nykänen går till ny tjänst. 

Ordförande och sekreterare jobbar för att få fram ett tf kontraktsombud för Södra Västerbotten fram 

till årsmötet. 

 

§6 Till Representantskapet i Stockholm på Lärarnas Hus den 12 januari 2012 utsågs Monica Wasberg 

att åka för KMF:S räkning. 

 

§7 Info om Nordsikt kyrkomusikersymposium på Island.  

 

§8 Nästa årsmöte bestämdes till Umeå vecka 12 eller 13. David Bergius får i uppdrag att se vad som 

händer på Norrlands Operan eller annat musikevenemang. Umeå stads församling är värd. David B 

tillfrågar församlingen. 

 

§9 Övriga frågor. Hemsidan diskuterades då Stig Lundmark slutar sitt uppdrag som stiftombud till 

årsskiftet. Stig åtar sig dock att fortsätta med att uppdatera och sköta sidan vilket vi är glada för. Om 

det behövs uppdateringar som kostar pengar så bekostar föreningen detta. 

Elisabet Carlsson berättade om en orgelresa till Italien med Jerker Antoni och hans firma Viscont. Bra 

och spännande resa, väl värd att åka på om han bjuder in fler gånger! 

 

Nästa möte sker via telefon och bestämdes till den 17 januari kl 10 

 

§ 10 Mötet avslutades 

 

Ordförande:    Sekreterare: 

 

 

 

Mikael Hellgren   Carolina Dawidson 

 

 

Justerare: 

 

 

Monica Wasberg 


