
 

Protokoll 

fört vid långsammanträde med Lunds stifts kyrkomusikerförenings styrelse  

                              i Lund den 12 och 13 mars 2015. 

 

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

Larsson Hultkvist, Ann-Margreth Nyberg och Karl-Gustav Wallin (endast fredag). 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande Ann-Margret Nyberg förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§3 Val av justerare 

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

 

§4 Föregående mötes protokoll, från styrelsemötet den 3 december 2014. 

 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

§5 Årsmöte 4 maj i Ystad 

 Beslöts att programmet för årsmötet ska vara följande: 

 09.00 Morgonkaffe   

10.00      Årsmötesförhandlingar 

11.30 Anders Johansson, Lärarförbundet 

12.30  Lunch. (Föreningen betalar) 

13.30  Musik i S:ta Maria kyrka 



 

Kyrkomusikerna i Ystad tillfrågas om de vill stå för musikprogrammet i kyrkan.  

Vid årsmötet ska Börje Tornborg och Bengt Banemark avtackas efter lång och 

trogen tjänst som revisorer i föreningen. 

En genomgång gjordes av vilka val som är aktuella vid årsmötet. 

Beslöts att föreslå årsmötet följande stadgeändringar: 

§6, 1 mom. ”Styrelsen består av ordförande, sex övriga ledamöter och sju 

personliga suppleanter”. Det kursiverade partiet ändras till 4 suppleanter som, 

vid behov, inträder enligt ett rullande schema. 

§7, 5 mom. ”…samt valberedning bestående av tre ledamöter och två 

suppleanter väljes av årsmötet…”  Det kursiverade partiet tas bort. 

 

§6 Rapporter och skrivelser 

 Ann-Margreth föredrar protokoll från förbundsstyrelsens senaste sammanträde. 

 

§7 Stiftsombudens rapport 

Karl-Gustav Wallin redogör för lönestatistik han gjort för kyrkomusiker inom 

hans område och Mats Alexandersson gör en jämförelse mellan medellönerna i 

riket och i Lunds stift. Det visar sig att lönerna i Lunds stift ligger högre än 

riksgenomsnittet. 

Båda stiftsombuden arbetar med löneförhandlingar, instruktioner och 

beräkningar. Man får övervägande positivt bemötande, men församlings-

sammanslagningar kan dock ge upphov till svårigheter med rättvisefrågor. 

Arbetsmiljöfrågor tar fortfarande mycket av stiftsombudens tid och återkommer 

ofta i vissa församlingar. 

 

§8 Kassörens rapport 

Kassören rapporterar att föreningens ekonomi är i balans. Beslöts att man ska 

utreda möjligheterna att avveckla Hultgrens fond. Kassören kommer vid 

årsmötet att föreslå samma budget för 2016 som för 2015. 

 

 

 

 

 



§9 Representantskap i Stockholm den 19 mars 

 Styrelsen diskuterade tre frågor som ska behandlas vid representantskapet: 

1. Medlemsmatrikel digitalt eller i pappersform. Det finns fördelar med båda 

formerna. Vid en eventuell digitalisering måste säkerhetsfrågorna vara lösta. 

2. Avtalsyrkanden. Eventuellt införande av den s.k. 80/90/100-modellen; 

deflationen kan förändra villkoren för löneavtalet; möjlighet att byta 

semesterersättningen mot fler semesterdagar.  

3. Rekrytering till stiftsombudsuppgiften. Det behövs mer tid till 

arbetsuppgifterna. 

 

§10 Kommande aktiviteter och möten 

Beslöts att anordna ett medlemsmöte den 21 oktober 2015 (förslagsvis i 

Hässleholm), som handlar om utbildnings- och avtalsfrågor. Henrik Tobin 

tillfrågades och tackade ja. Programmet ska ha följande utseende: 

9.00 Morgonkaffe 

10.00 Henrik Tobin 

12.00 Lunch 

13.00 Musik i Hässleholms kyrka. Lukas Arvidsson tillfrågas.  

 

 

§11 Föreningens hemsida 

  

Vid en kontroll har man funnit att kontaktuppgifterna till styrelsen är riktiga, 

men Ulf Bernhardsson saknas i förteckningen över styrelsens ledamöter. 

Årsmötesprotokollet skall läggas ut på hemsidan. 

 

 

§12 Övriga frågor 

Ulf Berggren föreslår att KMR/SL skulle kunna stå med sin logga på affischerna 

för Skånes orgelveckor. Mats Alexandersson undersöker möjligheterna till detta. 

Ordförande föreslår en diskussion om huruvida man ska korta ner lång-

sammanträdena till en dag. Beslöts att fortsätta som hittills med en och en halv 

dag. 

Höstens styrelsemöte ska äga rum i Eslöv den 2 december. 

Eventuella motioner till ombudsmötet 2016 skall vara styrelsen för Lunds stifts 

kyrkomusikerförening tillhanda före 1 november 2015 eller före 1 februari 2016 

om de ställs direkt till förbundsstyrelsen. Årsmötet 2016 måste hållas före 15 

maj för att man ska hinna behandla eventuella motioner till ombudsmötet. 



Vid årsmötet togs frågan om medlemsrekrytering upp. Stiftsombuden menar att 

det inte är något stort problem, de allra flesta kyrkomusiker är medlemmar i 

stiftsföreningen. Vissa pensionärer lämnar föreningen pga avgiften (250:-/år) 

och vikarier, som inte har fast tjänst och/eller annat arbete, är ju oftast inte 

anslutna. 

Stiftsombuden tar kontakt med medlemmar som lämnar föreningen. 

 

 

§10 Mötets avslutande 

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Ingrid Larsson Hultkvist, sekreterare  Ann-Margreth Nyberg, ordförande 

 

 

Justeras 

 

 

Maria Jönsson 

  

  

 


