
 

Protokoll 

fört vid sammanträde med Lunds stifts kyrkomusikerförenings styrelse  

                              i Eslöv den 2 december 2015. 

 

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 Ulf Berggren 

 

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

styrelsemötet den 4 maj 2015. 

 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Angående beslutet 

att suppleanter ska kallas in enligt ett rullande schema, ska detta föregå enligt 

följande: frånvaro anmäles till den som kallar till möte, vilken i sin tur kallar 

suppleant. 

 

§5 Rapporter och skrivelser 

 Göran Elnegård har hört av sig till ordföranden och tackat för medlemsmötet i 

Hässleholm 21 oktober. 



 

 

§6 Stiftsombudens rapport 

Mats Alexandersson och Karl-Gustav Wallin rapporterar att årets 

löneförhandlingar börjar bli klara och redogör för utfallet. Exakta siffror finns 

på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Problem med GAS (Gemensamt 

Administrativt System), som ska införas i alla församlingar, diskuterades. 

Frågan kommer att tas upp vid årets centrala förhandlingar. Stiftsombuden 

arbetar med många pågående arbetsmiljöärenden, de kallas ibland även till PU-

samtal, som stöd för arbetstagare. Karl-Gustav Wallin meddelar att han kommer 

att avgå som stiftsombud, alltså måste ett nytt stiftsombud väljas vid kommande 

årsmöte. Med anledning av detta beslöts att Linn Björklund, ordförande i 

valberedningen, ska adjungeras till långsammanträdet. Man diskuterade även 

huruvida de två stiftsombuden ska väljas ”omlott”, dvs. olika år, så att man inte 

behöver välja två nya ombud vid samma tillfälle.  

 

§7 Kassörens rapport 

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

av Hultgrens fond kommer att diskuteras vidare vid långsammanträdet i mars.  

 

§8 Ombudsmötet i Stockholm 20-21 oktober 2016 

 Motioner till ombudsmötet kommer att diskuteras vid långsammanträdet i mars. 

Ulf Bernhardsson kommer att avgå som ledamot och påpekade att det är viktigt 

att bevaka hans plats i Förbundsstyrelsen, så att det även fortsättningsvis kan 

sitta en ledamot från Lunds stift på denna post. 

 

§9 Kommande aktiviteter och möten 

Årets långsammanträde kommer att äga rum 3-4 mars på Lilla Hotellet i Lund. 

Ordföranden uppdrar åt Ulf Berggren att ordna de praktiska detaljerna. 

Föreningens årsmöte ska hållas den torsdagen den 12 maj, förslagsvis i 

Karlshamn. Programmet för denna dag kommer att fastläggas vid 

långsammanträdet i mars. Även höstens medlemsmöte kommer att diskuteras på 

detta sammanträde. Förslag finns på att förlägga två möten samma dag på olika 

ställen. 

http://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare


 

§10 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§11 Mötets avslutande 

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Ingrid Larsson Hultkvist, sekreterare  Ann-Margreth Nyberg, ordförande 

 

 

Justeras 

 

Ulf Berggren 

  

  


