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Rapport från Folkbildningsrådet 
Nils-Gunnar Karlson redogjorde för en rapport från Folkbildningsrådet. Av rapporten framgår 
bland annat att ett arbete pågår som skall resultera i ett nytt fördelningssystem för 

studieförbunden. Rapporten ger en översikt om hur studieförbundens förändrats över tid vad 
gäller bland annat begrepp som grundidé, profil, målgrupper, kommunikation, relationer till 

medlemsorganisationer m.m. En märkbar trend är att studieförbunden i många avseenden blir 
alltmer lika varandra och att de olika förbundens ursprungliga identiteter tonas ner eller 

försvinner.  
 

Överläggningar med styrelsen för Lunds stifts kyrkomusikerförening 
FS överlade i aktuella frågor med styrelserepresentanterna för Lunds stifts 

kyrkomusikerförening. Bland annat berördes följande områden/framfördes följande 
synpunkter: 

- Konstaterades ett positivt intresse från stiftsledningen visavi de 
kyrkomusikaliska frågorna 

- Musikkonsulentanställningen på stiftet har nu blivit permanentad på 
heltidsnivå 

- Utbildnings- och rekryteringsfrågorna är mycket aktuella och brännande, 
och kommer att kräva stor uppmärksamhet och mycket arbete 

- Det är viktigt att kyrkomusiker får utrymme i tjänsten för att utbilda nya 
musiker 

- Den försvagning av yrkets status som kan märkas på en del håll utgör 
anledning till oro 

- Examensbenämningar och tjänstetitulatur för kyrkomusiker i anslutning till 
pågående förändringsarbete inom Svenska kyrkan måste bevakas 

- Relationen mellan Lärarförbundet och KMR behöver på sina håll stärkas 
 

Ekonomifrågor 
Ulf Bernhardsson föredrog arbetsmaterial för förbundets treårsbudget perioden 2011-2013. 

Budgeten skall fastställas av höstens ombudsmöte. 
 

FS beslöt bland annat att med anledning av uppdraget från ombudsmötet 2007 arbeta vidare 

med frågan om stiftsföreningarnas ekonomi, och göra en närmare undersökning av 

stiftsföreningarnas ekonomiska situation. 
 
Per Gunnar Petersson avrapporterade utvecklingen av förbundets kapitalläge. Bedömningen 
är att kapitalläget och kapitalutvecklingen utifrån aspekter som riskspridning, risknivå och 

fördelning på olika slag av tillgångar är tillfredsställande. 
 
Examensbenämningar 

Henrik Tobin föredrog det arbete som startats på initiativ av Kyrkokansliet och som primärt är 

inriktat mot att se över svensk kantorsutbildning. FS överlade kring de aktuella 
frågeställningarna som kommer att processas under våren i den arbetsgrupp som KMR genom 

Henrik Tobin är representerad i. 
 

EFU 



FS har tidigare diskuterat de pågående förändringarna i organistutbildningen som är ett 

resultat av bland annat EFU-utredningen. Nils-Gunnar Karlson redovisade en sammanfattning 
av de synpunkter som framkommit på, i första hand, förslag och beslut rörande det pastorala 

året (4:e året) för de kyrkomusiker som avlagt konstnärlig kandidatexamen med inriktning 
mot kyrkomusik. 

 
Ombudsmötet 2010 

FS tog del av och gick igenom inkomna motioner till ombudsmötet, totalt 12 motioner. Inför 
ombudsmötets behandling behöver motionerna grupperas på lämpligt sätt så att de kan 

fördelas på utskotten. FS kommer också i enlighet med stadgarna att, liksom stifts- och 
studerandeföreningarna lämna yttrande över motionerna. 

 
Arbetstidsvillkor i lärarnas avtalsrörelse 

Nils-Gunnar Karlson väckte frågan om arbetstidsvillkor i lärarnas avtalsrörelse. Frågan 
bordlades till nästa sammanträde då Lärarförbundets ombudsman för kyrkomusikerfrågorna 

väntas närvara. 
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