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§ 29

Sammanträdets öppnande

Förbundsordf. Ingela Sjögren öppnade sammanträdet 7/4 kl. 10.40
§ 30

Dagordning

Dagordningen fastställdes efter tillägg och kompletteringar.
§ 31

Justerare

Nils-Gunnar Karlson och Margaretha Skoglund utsågs att jämte ordföranden justera
sammanträdesprotokollet.
§ 32

Rapporter

a)

Stämma och avtackning, Sensus

I samband med Sensus stämma 19 maj avtackas även Sensus förbundsdirektör. FS gav
Lennart Ericsson i uppdrag att undersöka om han kan representera KMR på stämman och då
även representera förbundet vid avtackningen.

b)

Avtackning Gunnel Fagius

Förbundsordföranden representerar KMR på den dag i juni då Gunnel Fagius inbjudit till
gemensamt ”avskedsfirande” i Uppsala.
c)

Förfrågan forskningsprojekt

Till KMR har inkommit en förfrågan om hjälp med insatser för ett biografiprojekt kring
organisten Friedrich Würzner. FS konstaterade att förbundet inte har personella resurser för
den typ av ganska detaljerade frågeställningar som kräver arkivforskning för att kunna
besvaras. FS beslöt därför
att

att genom förbundsordföranden infomera avsändaren att KMR inte har
möjlighet att åta sig uppgiften att söka uppgifter för den tilltänkta biografin.

§ 33

Avtalsrörelsen och nytt avtal

Anders Johansson redogjorde för den nyligen avslutade avtalsrörelsen och för
avtalsförhandlingarnas slutresultat. Konstaterades att nästa avtalsrörelse som skall resultera i
ett avtal för 2012 startar med att Lärarförbundet inom kort organiserar sig för nästa
avtalsrörelse (inkluderande utseende av förhandlingsdelegation för kyrkan, i likhet med vad
som varit fallet under den närmast föregående processen).
§ 34

Kyrkomusikern och framtiden

FS diskuterade ingående frågor förknippade med kyrkomusikerns framtid, kompetens- och
utbildningsfrågor m.m.
§ 35

Förbundets mediastrategi

FS diskuterade ingående förbundets mediastrategi inklusive utveckling av Kyrkomusikernas
Tidning (KMT) och webbplatsen kmr.se
Henrik Tobin lade fram synpunkter på hur KMT innehålls- och layoutmässigt skulle kunna
vidareutvecklas.
FS beslöt
att

ge Henrik Tobin i uppdrag att i samverkan med förbundskassören till nästa FSsammanträde lägga fram ett kostnadsberäknat underlag för en vidareutveckling
av förbundets tidning och webbplats.

§ 36

Ekonomifrågor

Diskuterades ekonomifrågor med särskild tonvikt på förbundets kapitalförvaltning. Per
Gunnar Petersson redogjorde för aktuellt kapitalförvaltningsläge och för önskvärda
förändringar av kapitalförvaltningsstrategin.
Mot bakgrund av diskussionen beslöt FS
att

en kapitalförsäkring skall tecknas hos Avanza.

att

under innevarande mandatperiod skall befintligt kapital hos Avanza stegvis
flyttas över till kapitalförsäkringen.

§ 37

Verksamhetsberättelsen 2010

Förelåg komplett verksamhetsberättelse för 2010 (bilaga). Denna undertecknades av FS
ledamöter och lades till handlingarna.
§ 38

Övrigt ärende rörande arbetsplatser och medlemmar

Lennart Ericsson, Nils-Gunnar Karlson respektive Ingela Sjögren rapporterade från aktuella
ärenden som berör medlemmar och arbetsgivare.
§ 39

Kommande sammanträden

FS fastställde följande sammanträdestider för innevarande år:
• FS (27/5 – redan fastställt ordinarie sammanträde, Stockholm)
• FS 19-20/9 Göteborg
• FS 1/12 (10.30-16.00) Stockholm
§ 40

Sammanträdets avslutande

Ingela Sjögren avslutade sammanträdet 10/4 kl. 19.10
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