
Protokoll 

            fört vid Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Kristianstad  
                                        den 18 april 2018. 
 

 
Närvarande: se bifogad lista 
 

Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ann-Margreth Nyberg. 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Ann-Margreth Nyberg förklarade mötet öppnat och hälsade 
deltagarna välkomna. 

 

§2 Val av mötesordförande 

 Till mötets ordförande valdes Ann-Margreth Nyberg. 

 

§3 Val av mötessekreterare 

 Till mötets sekreterare valdes Ingrid Larsson Hultkvist. 

 

§4 Val av två justerare, tillika rösträknare 

 Till att justera dagens protokoll valdes Ulf Berggren och Cecilia Landgren. 

 

§5 Fastställande av röstlängd 

 Ordförande kontrollerade närvaron enligt anmälningslistan och därefter kunde 
röstlängden fastställas. 

 

§6 Årsmötets stadgeenliga utlysande 

 Mötet fann att årsmötet var vederbörligen utlyst enligt stadgarna. 

 

 



§7 Anmälan om nya ärenden 

 Erkki Mörck anmälde ett nytt ärende angående föreningens hemsida. 

 

§8 Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§9 Föregående årsmötes protokoll 
Protokollet från föregående årsmöte i Glumslöv den 19 april lästes upp och 
godkändes och lades därefter till handlingarna.  

 

§10 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2017 lästes upp av ordföranden, godkändes och 
lades till handlingarna. 

 

§11 Stiftsombudens verksamhetsberättelse 

 Sofia Hernqvist och Annika Nilsson avlade följande rapport: 
• Årets löneförhandlingar har gått bra. Det har rått ett gott förhandlingsklimat 

och de flesta arbetsgivare visar en stor lyhördhet. Undantag finns dock.  
• Löneutvecklingen har varit bra och landat över riktmärket på 2,2%. 
• Svårast att förhandla är det i de stora pastoraten där man inte har någon 

direktkontakt med de verksamhetschefer som har lönesamtal. 
• De flesta tjänsteinstruktioner är klara. Dock ska mallen omarbetas för att bli 

enklare att arbeta med. 
• Arbetsgivarorganisationen vill att alla ska ha årsarbetstid, Vision och KyrkA 

har redan accepterat detta, och man tror att KMR kommer att få acceptera 
detta i nästa avtalsförhandling. Till dess måste krav på årsarbetstid från 
arbetsgivare förhandlas. 

• Våra traditionella tjänster förändras mycket; ofta har man tjänster som delas 
mellan olika verksamheter. På så vis får man ”personliga” tjänster som är 
svårberäknade vad gäller arbetstid. 

• Arbetsmiljöproblem förekommer. Bl a där arbetsgivare ”fyller på” i 
tjänsterna tills arbetstagaren inte orkar med.  
 

Ordföranden framförde ett tack till stiftsombuden för deras trägna arbete. 
 
 

 
 



§12 Balans- och resultaträkning 
 

Kassören Martin Haksten redogjorde för 2017 års balans- och resultaträkning, 
som godkändes och lades till handlingarna. 
 

§13 Revisionsberättelsen 

Gunnar Lindgren läste upp revisorernas revisionsberättelse. 

 

§14 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Då inga anmärkningar förelåg, föreslog revisorerna årsmötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 vilket också skedde. 

 

§15 Fastställande av budget för 2019 

Kassören Martin Haksten redogjorde för budgetförslaget inför det kommande 
verksamhetsåret 2019, vilket fastställdes och godkändes av årsmötet. 

 

§16 Val av ordförande för verksamhetsåret 2018-2019 

Eftersom Ann-Margreth Nyberg valt att träda tillbaka som ordförande föreslog 
valberedningen Maria Jönsson till ordförande för verksamhetsåret 2018-2019. 
Årsmötet godkände valberedningens förslag och beslöt välja Maria Jönsson till 
ordförande för verksamhetsåret 2018-2019. 

 

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2018-2019 samt 2018-2020 

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter: fyllnadsval för 1 år av Ann-
Margreth Nyberg (efter avgående Ulf Berggren), och Maja Malmström (efter 
Maria Jönsson, som valts till ordförande). Omval av Annika Nilsson och av 
Ingrid Larsson Hultkvist för 2 år. Valberedningens förslag till suppleanter: 
Nyval (efter Maja Malmström som blivit ordinarie ledamot) för 2 år av Peter 
Svensson, nyval (efter avgående Susanne Larsson) för 2 år av Annika Stoltz 
samt omval för 1 år av Amanda Olsson. Årsmötet beslöt att godkänna 
valberedningens förslag och valde nyss nämnda personer till styrelseledamöter 
och suppleanter. 

 

 

 



§18 Val av revisorer samt revisorssuppleanter för 2018-2019 

Valberedningen föreslog omval av Gunnar Lindgren och Elsy Roth. Till 
revisorssuppleanter föreslog valberedningen omval av Jan-Olof Rydström och 
Robert Hallberg. Årsmötet beslöt att godkänna valberedningens förslag och 
valde nämnda personer till revisorer och revisorssuppleanter. 

 

 

§19 Val av stiftsombud för perioden 2018-2019 samt för perioden 2018-2020 

Valberedningens förslag: Nyval för 2 år av Annika Stoltz och nyval för 1 år av 
Josefin Åkerberg. Årsmötet beslöt att godkänna valberedningens förslag och 
valde nämnda personer som stiftsombud. 

 

§20 Val av kontraktsombud för perioden 2018-2020 

 Valberedningens förslag: 

 Torna kontrakt: Kerstin Larsson 
 Malmö S: Anders Johnsson 

Malmö N: Sofia Hernqvist 
Skytts kontrakt: Peter Svensson 
Bara kontrakt: Kristina Hellgren 
Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt: Annika Stoltz 
Frosta kontrakt: Inger Göthe 
Rönnebergs kontrakt: Anna Lindelöf 
Luggude kontrakt: Helena Morath 
Helsingborgs kontrakt: Boel Videke 
Åsbo kontrakt: Catrin Karlsson 
V. Göinge kontrakt: Lars Hedström 
Ö. Göinge kontrakt: Bengt Almfjord 
Villands och Gärds kontrakt: Sofia Östling 
Karlskrona-Ronneby kontrakt: Fredric Lindahl 
Listers Bräkne kontrakt: Maj Lindström 

  

Årsmötet godkände valberedningens förslag och valde nämnda personer som 
kontraktsombud. 

 

 

 



§21 Val av valberedning för perioden 2018-2020 

Valberedningen föreslog omval av Birgitta Roslund samt nyval av Mari Sundås 
och Boel Videke. 

Årsmötet godkände valberedningens förslag och valde nämnda personer till 
valberedning.  

 

§22 Inkommen motion 

Jan-Olof Rydström hade inkommit med en motion gällande digital musik vid 
begravningsgudstjänster. Årsmötet beslöt att styrelsen ska arbeta vidare med 
frågan och lägga en motion till ombudsmötet 2019. 

 

§23 Utnämnande av hedersmedlem 

Ulf Bernhardsson utnämndes till hedersmedlem i Lunds Stifts 
Kyrkomusikerförening. 

 

§24 Medlemsmöte 

Medlemsmöte kommer att äga rum på förmiddagen den 4 oktober på 
Petersgården i Lund och handla om försäkrings- och pensionfrågor. 

 

§25 Övriga frågor 

Erkki Mörck kritiserade statusen på föreningens hemsida. Eftersom den 
nuvarande ansvarige Robert Hallberg har avsagt sig uppgiften, kommer 
styrelsen att utse en ny ansvarig. 

 

§26 Mötets avslutande 

 Avgående ordföranden Ann-Margreth Nyberg tackade avgående 
styrelseledamoten Ulf Bernhardsson samt avgående stiftsombuden Annika 
Nilsson och Susanne Larsson för deras arbete. Ulf Berggren tackade Ann-
Margreth Nyberg för hennes tid som föreningens ordförande. Därefter tackade 
tillträdande ordföranden Maria Jönsson mötesdeltagarna för deras närvaro och 
avslutade sedan mötet. 

 

  



 

 

Vid protokollet 

 

 

Ingrid Larsson Hultkvist, sekreterare  Ann-Margreth Nyberg, ordförande 

 

Justeras 

 

 

Ulf Berggren    Cecilia Landgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Närvarande vid Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Kristianstad den 18 april 2018. 
 
 
 
 
 

Amanda Olsson 
Anders Falkstedt 
Anders Frostin 
Anna Lindelöf 
Annika Nilsson  
Annika Stoltz 
Ann-Margreth Nyberg 
Cecilia Landgren 
Elisabeth Andersson 
Elisabeth Mattisson 
Erkki Mörck 
Ewa Svensson 
Gunnar Lindgren 
Göran Elnegård 
Ingela Carlsson 
Ingrid Larsson Hultkvist 
Jan-Olof Rydström 
Josefin Åkerberg 
Kalle Engqvist 
Maria Jönsson 
Marie Tängmark 
Martin Haksten 
Sigrid Berggren 
Sofia Hernqvist 
Staffan Plantin 
Ulf Berggren 
Ulf Bernhardsson 
Ulf Åkesson Lefler 
Ulrika Faijermo 


