
Telefonsammanträde med kyrkomusikerföreningen den 21 februari 2013 
 
Närvarande: Carolina Dawidson. Mikael Hellegren, Monica Wasberg, Lars Nilsson, Maria Karlsson, 
Lena Stenlund, Robert Pauker, David Bergius 
 
§ 1 Mötet öppnades 
 
§2 Till justerare utsågs: David Bergius 
 
§3 Godkännande av föredragningslista 
 
§4 Föregående protokoll 
 
§5 Rapport från orgelspelarkursen i Umeå. Den kommer även i år att hållas i Umeå men kanske på 
sikt kan den hållas i t.ex. Piteå för att få spridning i Stiftet. 
 
Orgelnätverket behöver ”nytt liv”. Vi jobbar vidare för att få de som har elever att ansluta sig till 
detta. 
  
Orgelspelardagen på Musikhögskolan för barn och unga har genomförts två gånger och fallit väl ut. 
Förslag om att även bjuda in vuxna orgelspelare till denna dag väcktes och bör kunna genomföras. 
 
§6 Planering inför årsmötet som hålls i Luleå den 4 juni. 
  
Verksamhetsberättelse och ekonomi skall förberedas. 
I tur att avgå i styrelsen Carolina Dawidson, Monica Wasberg, Lars Nilsson. Ingen av dessa avsäger sig 
uppdraget. Elisabeth Carlsson har avgått och slutat sin tjänst som kyrkomusiker och även sitt 
medlemskap i KMR 
Suppleant efter Elisabet C ska utses. 
Kontraktsombud Joel Gerdås bör få frågan om att kvarstå i Piteå kontrakt efter Christina Sandlund 
 
§7 Info angående Musikerforum 4-5 juni 2013 Många är glädjande nog redan anmälda. 
 
§8 Motioner att yttra sig över inför ombudsmötet i Stockholm den 19-20/9-2013  
 
Motion 1 Luleå Stift: Angående att hålla årsmöte vartannat år: Tillstyrker 
 
Motion 2 Västerås stift: Bemanning i barn och ungdomsverksamhet: Tillstyrker 
 
Motion 3 Västerås stift: Kompensation för storhelgerna: Det bör finnas möjlighet att välja mellan 
systemen: Varken tillstyrker eller avstyrker 
 
Motion 4 Strängnäs stift: att säkra kvalitén i kyrkomusikertillsättningar och återför 
behörighetsprövning till Domkapitlen: Tillstyrker 
 
Motion 5 Skara Stift: A) Tillstyrker orgelskor. B) avstyrker C) Tillstyrker med tillägg att man bör få 
bidrag till tjänstekläder eftersom klädkoderna ser olika ut för kvinnor och män. 
 
Motion 6 Skara stift Skapa E-post listor för att lättare kommunicera mellan medlemmarna: Avstyrker 
 
Motion 7 Skara Stift: Lägerersättning: Tillstyrker 
 



§9 Mötet avslutades 
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