
 

Protokoll 

fört vid sammanträde med Lunds stifts kyrkomusikerförenings styrelse  

                              i Eslöv den 3 december 2014. 

 

Närvarande: Mats Alexandersson, Ulf Berggren, Ulf Bernhardsson, Maria Jönsson,  

Ingrid Larsson Hultkvist och Ann-Margreth Nyberg. 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande Ann-Margret Nyberg förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes efter justering av paragrafordningen. 

 

§3 Val av justerare 

 Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll, valdes Maria Jönsson 

 

§4 Föregående mötes protokoll, från årsmötet och det därpå konstituerande 

styrelsemötet den 14 maj 2014. 

 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Det 

uppmärksammades att protokollet från det konstituerande styrelsemötet saknas 

ordet ”konstituerande” i rubriken. Beslöts att styrelsen ska arbeta med ”övriga 

frågor” från årsmötet på långsammanträdet i mars. 

 

 

 

 



§5 Rapporter och skrivelser 

 Ann-Margreth Nyberg rapporterar från medlemsmötet i Hässleholm 1 oktober: 

stiftskonsulenten Staffan Plantin informerade om SKUI (Svenska Kyrkans 

Utbildningsinstitut), som f.n. leds av Peter Sjunnesson, om den pågående 

orgelinventeringen i stiftet och om arbetet med kontraktskonsulenter. Önskemål 

framfördes om att man från stiftets sida skulle återuppta de s.k. 

Upptaktsdagarna. 

Stiftsombuden Mats Alexandersson och K G Wallin svarade på fackliga frågor 

från medlemmarna och vid en samling med kontraktsombuden, fick alla 

närvarande presentera sig själva och sin verksamhet. Det framfördes också kritik 

mot att kallelsen till medlemsmötet kommit ut för sent. Styrelsen beslöt att 

information och kallelse till medlemsmöten ska skickas ut så snart som möjligt 

efter att man har fastställt datum för mötena. 

 

§6 Stiftsombudens rapport 

Mats Alexandersson rapporterar att årets löneförhandlingar börjar bli klara. På 

många ställen pågår arbete med tjänsteinstruktioner. Arbetsmiljön är i fokus på 

många ställen och dessa ärenden är mycket tidsödande, men man har gott stöd i 

de tvärfackliga samtalen. Det tar också mycket tid för de nya stiftsombuden att 

förhandla sig till fullmakt från vissa lokalavdelningar. 

 

§7 Kassörens rapport 

Kassören rapporterar att föreningens ekonomi är i balans. Frågan om Hultgrens 

fond, vars avkastning ännu inte delats ut som stipendier, kommer att diskuteras 

vidare vid långsammanträdet i mars. Föreningens postgirokonto kommer att 

avslutas. 

 

§8 Kommande aktiviteter och möten 

Årets långsammanträde kommer att äga rum 12-13 mars på Lilla Hotellet i 

Lund. Ordföranden uppdrar åt Ulf Berggren att ordna de praktiska detaljerna. 

Föreningens årsmöte ska hållas den 4 maj, förslagsvis i Ystad. Preliminärt 

program: kl 9.00-10.00 samling och morgonkaffe; 10.00-11.30 

årsmötesförhandlingar; 11.30-12.30 föreläsning/program (förslagsvis Anders 

Johansson, som är huvudförhandlare för SL); 12.30 – 13.30 lunch; 13.30 

musikprogram. 

Höstens medlemsmöte kommer att diskuteras på långsammanträdet i mars. 



 

§9 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§10 Mötets avslutande 

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Ingrid Larsson Hultkvist, sekreterare  Ann-Margreth Nyberg, ordförande 

 

 

Justeras 

 

 

Maria Jönsson 

  

  


