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Förbundssekreterarens uppgifter  
Med anledning av förbundssekreterarens Karl Göran Ehntorps bortgång den 14 januari 2010 

rapporterade förbundsordföranden att hon uppdragit åt Henrik Tobin att fram till dagens 
sammanträde sköta förbundssekreterarens uppgifter. 

 
FS beslöt efter överläggning ge Henrik Tobin i uppdrag att fram till höstens ombudsmöte fullgöra 

uppgiften som förbundssekreterare inom KMR. 
 
Samordnare för framställning av Årsbok med matrikel 
Förbundsordföranden har, för att inte tappa tid i arbetet med att ta fram underlag för KMR:s 

årsbok med matrikel, uppdragit åt Jonas Tobin att, utöver tidigare ansvar för annonsackvisitionen, 
detta år även koordinera sammanställningen av matrikelns material inklusive kontakten med 

tryckeriet. Jonas har gjort upp tidsplan som distribuerats till berörda funktionärer. 
 

AU:s sammansättning 
I och med Karl Göran Ehntorps bortgång behöver motsvarande plats i AU besättas. Eftersom 

ekonomifrågorna står högt på dagordningen innevarande år föreslås Ulf Bernhardsson tills vidare 
inta den platsen. FS beslöt att utse Ulf Bernhardsson att tillsvidare ersätta Karl Göran Ehntorp i 

KMR:s AU. 
 

Ekonomiärenden 
Den tidigare aviserade kassörskursen genomfördes i början av februari. Bland annat genomgicks 

manuell och maskinell bokföring, skattefrågor m.m. Kursen leddes av Iréne Jansson (Anoroc) 
och förbundskassören Ulf Bernhardsson. 

 
Berördes även i korthet prelimärt ekonomiskt resultat för KMR 2009. Inga stora avvikelser från 

budget kunde noteras. 
 
Registeransvarig 
I enlighet med tidigare delegationsbeslut har förbundsordföranden träffat två kandidater till 

uppgiften som förbundets registeransvarige. Ordf. har därefter fattat beslut om att från 1/1 2010 
anställa Erik Wadman som förbundets registeransvarige. 

 

Verksamhetsberättelse 2009 

Genomgicks och justerades i utkastet till verksamhetsberättelse 2009 för KMR. 
Noterades särskilt att vid stiftsombudsutbildningen i mars 2009 Lärarförbundets ombudsman 

Anders Johansson (som efterträtt Ola Carnelid) för första gången introducerades bland 
stiftsombuden och ledde delar av seminarierna. 

 
Förhandlingar om nytt PU-avtal 
Anders Johansson rapporterade från pågående förhandlingar med arbetsgivaren om PU-avtalet. 
 

 



EFU – En förändrad utbildning 

Ingela Sjögren rapporterade från diskussioner kring och reaktioner med anledning av 
konsekvenserna av EFU-utredningens kyrkomusikaliska del. 

 
Motioner till ombudsmötet 2010 

Hittills har det kunnat konstateras att totalt 12 motioner till ombudsmötet 2010 har lämnats in i 
rätt tid, d.v.s. i och med utgången av januari månad 2010. Efter en första genomgång av 

bortgångne förbundssekreterarens efterlämnade handlingar har inga ytterligare motioner kunnat 
konstateras. Samtliga motioner har sänts ut till stiftsföreningarna och studerandeföreningen för 

yttrande. 
 

KMR:s hedersgåva 
För närvarande finns endast ett exemplar kvar av KMR:s nuvarande hedersgåva. FS beslöt att 

postumt tilldela den bortgångne förbundssekreteraren Karl Göran Ehntorp förbundets hedersgåva, 
att vid lämpligt tillfälle överlämnas till Mona Ehntorp. 

 
* * * 


