
 

Protokoll 

fört vid långsammanträde med Lunds stifts kyrkomusikerförenings styrelse  

                              i Lund den 3 och 4 mars 2016. 

 

Närvarande: Mats Alexandersson, Ulf Berggren, Ulf Bernhardsson, Ingrid Larsson Hultkvist, 

Ann-Margreth Nyberg och Karl-Gustav Wallin. Valberedningens ordförande, Linn Björklund, 

var adjungerad torsdag eftermiddag inför årsmötet. 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordföranden 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 Karl-Gustav Wallin. 

 

§4 Föregående mötes protokoll, från styrelsemötet den 2 december 2015. 

 I föregående protokoll gjordes två tillägg/ändringar: Karl-Gustav Wallin tillades 

i deltagarförteckningen och i §6 ändrades tidpunkten för Karl-Gustav Wallins 

avgång som stiftsombud från ”kommande årsmöte” till ”2017 års årsmöte”. 

Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.  

 

 

 

 



 

§5 Årsmöte 12 maj i Karlshamn 

 Beslöts att programmet för årsmötet ska vara följande: 

 09.00 Morgonkaffe   

10.00      Årsmötesförhandlingar 

12.15  Sopplunch. (Föreningen betalar) 

13.15  Musik i Karlshamns kyrka med Mari Sundås. 

 

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

att vid årsmötet 2017 väljs ett stiftsombud för ett år och det andra ombudet för 

två år, för att man inte ska tvingas välja två nya stiftsombud vid samma tillfälle. 

Dessutom beslöts att styrelsesuppleanterna ska inbjudas till styrelsemötena (vid 

långsammanträdet enbart en av dagarna), för att dessa ska få tillfälle att sätta sig 

in i styrelsearbetet. 

Följande val är aktuella vid årsmötet 2016:  

Tre styrelseledamöter, för två år (Mats Alexandersson, Ingrid Larsson Hultkvist, 

Karl-Gustav Wallin). 

Tre suppleanter för två år (Sofia Hernqvist, Magnus Berglöf, Lena Sturevik). 

Revisorer (väljs varje år). 

Ordförande (väljs varje år). 

Kontraktsombud för två år. 

Valberedning för två år. 

Ledamöter till ombudsmötet – 4 ordinarie och 3 suppleanter. 

 

§6 Rapporter och skrivelser 

 En skrivelse från Anders Johansson och Henrik Tobin om GAS-flex-systemet 

har inkommit. Beslöts att Mats Alexandersson och Ingrid Larsson Hultkvist 

svarar och rapporterar sina erfarenheter från Karlskrona och Ängelholm. Kopia 

skickas till övriga ledamöter i styrelsen. 

 Ulf Bernhardsson har fått kallelse till årsmöte med Skånes Arkivförbund 

lördagen den 2 april. Ulf Berggren kommer att representera föreningen. 

 

§7 Stiftsombudens rapport 

Karl-Gustav Wallin rapporterar att arbetsmiljöfrågor blir vanligare och att han 

ibland tar hjälp av representanter från Lärarförbundets Regionkontor. 

Mats Alexandersson menar att församlingssammanslagningar i många fall lett 

till att man måste göra psykosociala undersökningar. Han påtalar att det just nu 

finns många tjänster lediga och att det, å andra sidan, är få sökanden till 



utbildningarna. Förbundet försöker slå vakt om att de kyrkomusiker 

församlingarna anställer ska ha rätt behörighet. Stiftsombuden säger vidare att 

man inte har så många löneförhandlingar just nu, beroende på att 

avtalsförhandlingar pågår, men att man ofta får göra uppföljningar efter besök 

av Arbetsmiljöverket. Mats Alexandersson informerar om att det kommit en ny 

del i Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2015:4, som tar upp frågor 

om bl a arbetsbelastning. 

 

§8 Kassörens rapport 

Kassören redovisar resultaträkning och balansräkning för 2015 vilket visar ett 

mindre underskott. Förslaget till budget för 2017 som föreläggs årsmötet 

kommer att vara detsamma som för 2016. En eventuell ökning av bidraget från 

KMR till stiftsföreningarna kommer att diskuteras av ombudsmötet i oktober.  

Kassören rapporterar vidare att föreningens postgirokonto är avslutat och att alla 

tillgångar finns på ett konto i Sparbanken Skåne. 

Beslöts att man ska utreda möjligheterna att avveckla Hultgrens fond. Kassören 

får i uppdrag att kontakta länsstyrelsen och försöka få utrett huruvida fonden är 

registrerad där och hur det går till att avveckla den. Målet är att kunna fatta 

beslut om avveckling på årsmötet. 

 

§9 Ombudsmötet i Stockholm 20 – 21 oktober 

 Styrelsen diskuterade de motioner som inkommit och föreslog följande: 

1. Motion om ökat anslag till stiftsföreningarna. Bifalles. 

2. Motion angående bidrag till tjänstekläder. Bifalles.  

3. Motion angående broschyr om kyrkomusikers yrkesroll etc. Bifalles. 

4. Motion angående bryt-tal för antalet representanter vid ombudsmötet. 

Avstyrkes.  

Ändrat bryt-tal innebär att de stora stiften får fler delegater, medan små stift 

(t.ex. Visby) ändå inte får fler deltagare. Däremot borde varje stift ha 

möjlighet att skicka en observatör. 

5. Motion angående arbetskäder. Bifalles. 

6. Motion angående bidrag till stiftsföreningarna. Bifalles. 

 

 

 

 



§10 Kommande aktiviteter och möten 

Beslöts att anordna ett medlemsmöte den 10 november 2016 på två olika platser, 

för största möjliga tillgänglighet för medlemmarna, förslagsvis i Kristianstad  

kl 9.00-11.30 och i Malmö kl 13.30 – 16.00. Henrik Tobin tillfrågades och 

tackade ja till att tala om det nya avtalet, ombudsmötet samt arbetet med den nya 

kyrkohandboken. Dessutom kommer de nyvalda kontraktsombuden att inbjudas 

till ett särskilt informationsmöte kl 11 i Kristianstad och kl 13 i Malmö. Ulf 

Bernhardsson och Karl- Gustav Wallin ansvarar för mötet i Kristianstad och 

Mats Alexandersson och Ulf Berggren är ansvariga i Malmö. 

 

§11 Styrelsens möten ht 2016 – vt 2017 

  

Beslöts att styrelsemöte ska äga rum 1 december 2016 i Eslöv. Nästa års 

långsammanträde föreslås äga rum 9-10 mars 2017 och årsmötet den 11 maj, 

förslagsvis i Helsingborg. 

 

§12 Övriga frågor 

Förenings hemsida är inte uppdaterad. Uppdrogs åt sekreteraren att kontrollera 

med Robert Hallberg, som har åtagit sig att sköta hemsidan, om 

överenskommelsen från 2012 fortfarande är giltig, samt att skicka protokoll för 

att de ska läggas ut på hemsidan. Dessutom ska information om årsmötet snarast 

läggas ut på hemsidan. 

Bristen på behöriga musiker diskuterades och olika möjligheter att råda bot på 

detta. 

 

§13 Mötets avslutande 

 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

Ingrid Larsson Hultkvist, sekreterare  Ann-Margreth Nyberg, ordförande 

 

 

Justeras 

 

Karl-Gustav Wallin 


