Foreningen Sveriges Kyrkogårdscheüer

Protokoll Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer årsmöte 2014.
Ärsmöte hölls den 9 september 2014 i samband med kongress i Umeå Folkets hus i närvaro av drygt
50 medlemmar. Noterades att detta var füreningens 77:e årsmöte.

l.

,{rsmötet öppnades.

2"

Á,rsmötet ansågs vara utlyst enligt föreningens stadgar

3.

Malte Sahlgren valdes som ordförande ftjr mötet

4.

Mats Larsson valdes som sekreterare für mötet

5.

Pär Westin, Stockholm och Ivar Fors, Boo valdes att justera dagens protokoll och vara
rösträknare.

6.

Dagordningen fastställdes enligt utsänt fürslag med förändringen att punkt "Parentation"

.

utgår.
7

.

Föregående årsmötesprotokoll frän 20 13 lades

till

handlingarna.

8.

13 nya medlemmar hade anslutit sig till foreningen under verksamhetsåret. Ordforanden
presenterade dessa, varav nägra också fanns närvarande i lokalen och deltog i årsmötet.

9.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 201312014 (se bilaga) hade utsänts
godkändes.

till

årsmötet och

10. Kassör Katarina Evenseth gav en ekonomisk rapport (se bilagor) ftir verksamhetsåret
201312014 inklusive fìireningens utbildningsfond samt budget för 201412015 som samtliga
godkändes. Konstaterades att füreningens ekonomi är fortsatt god trots att det gångna
verksamhetsåret inte inneburit några intäkter i samband med kongress.
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l. Gunnar Forsberg redovisade revisorernas

berättelse (se bilaga) om füreningens verksamhetsår

12. Gunnar Forsberg redovisade revisorernas berättelse (se bilaga) om foreningens
utbildningsfond.
I

3.,4rsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

14. ,{rsmötet beslutade fastställa inträdes- respektive årsavgift

till

200 kronor vardera.

15. Valberedningen genom Christer Pettersson ftireslog nyval av Katarina Evenseth som ny
ordförande for föreningen perioden 2014-2016. A.rsmötet beslutade enligt valberedningens

fürslag.
16. Valberedningen genom Christer Pettersson füreslog nyval av Katarina Bjerker och Johan
Arvidsson som styrelseledamöter für perioden 2014-2016. Ärsmötet beslutade enligt
valberedningens fürslag.

H'
Þ

17. Valberedningen genom Christer Pettersson föreslog omval av Marie Larsson, Mattias
Elofsson och Mats Svensson samt nyval av Erik Ljungberg (Malmö) och Cecilia Hidén
(,Ä.mål) som ersättare i styrelsen perioden 2014-2015. Årsmötet beslutade enligt
valberedningens ftirslag.
18. Valberedningen genom Christer Pettersson ftireslog omval av Thord Engström och Ivar Fors
som revisorer för perioden2014-2015 med Thord Engström som sammankallande. Ärsmötet
beslutade enligt valberedningens florslag.
19. Valberedningen genom Christer Pettersson ft)reslog nyval av Sven-Erik Aspeklev som
revisorsersättare für perioden 2014-2015. Ärsmötet beslutade enligt valberedningens forslag

20. Ârsmötet beslutade utse Mats Ahlqvist, Karin Gunnarsson och Christer Pettersson till
valberedning für floreningen för perioden 2014-2015. Mats Ahlqvist är sammankallande
21. Rapporter från arbetsgrupper och referenspersoner hänvisades till füreningens hemsida.
22. Inga motioner hade inkommit till årsmötet
23. Lars Öm, Borås, väckte frågan om kyrkoherdens roll som chef i fürsamlingarna och de
problem det innebär ftir þrkogårdsfürvaltningens ledning och styrning. Styrelsen uppmanade
medlemmama att per mail kontakta Ragnar Svenserud som har Svenska Kyrkans uppdrag att
utreda behovet av samverkansformer inom begravningsverksamheten.
Ronny Holm, SKKF, informerade om studieresa till Italien 23-28 september 2015. Ett
samarrangemang mellan SKKF och FSK. Bland annat besöks Milano, Verona, Padova och
Venedig. Inbjudan kommer ut under hösten.
Föreningens nya ordÍìirande Katarina Evenseth tackade avgående vice ordförande Arne Elg
for sitt engagemang i styrelsen och füreningen genom åren.

Katharina tackade avgående ordforande Malte Sahlgren som under l0 år på ett ylterst
ñrtjänstfullt vis verkat som föreningens ordforande.
Gåvor överlämnades

till Arne Elg

och Malte Sahlgren.

Årsmötet beslutade att utse Malte Sahlgren som hedersmedlem i füreningen.

24.,{rsmötet avslutades

Malte

ordförande

Mats Larsson, seketerare

+-<
Pär Westin , justerare

Ivar Fors, justerare

Föreningen Sveri ges Kyrkogårdschefer

Verksamhetsberättelse Fö reningen Sveriges Kyrkogårdschefer,
verksamhetsår 2013-07 -01 - 2014-06-30.
Styrelse:
Malte Sahlgren
Arne Elg
Mats Larsson
Katarina Evenseth

Malmö
Sandviken
Stockholm
Göteborg

ordförande
vice ordfürande
sekreterare
kassör
klubbmästare

Per-Gunnar Ä.kesson

v axJo

Mattias Elofsson
Johan Arvidsson
Marie Larsson
Mats Svensson
Katarina Bjerker

ersättare
ersättare
Kungsängen ersättare
ersättare
ersättare

Stora

Tuna

Visby

Karlstad
Säffle

Revisorer:
Gunnar Forsberg
Tord Engström
Ivar Fors

Linköping

sammankallande

Uppsala

Boo

ersättare

Huddinge

sammankallande

Valberedning:
Christer Pettersson
Mats Ahlqvist
Karin Gunnarsson

Visby
Halmstad

Arbetsgrupper:
Studieresor:
Malte Sahlgren, Malmö
Per-Gunnar Åkesson, Växjö
Kongresser:
Malte Sahlgren, Malmö
Per-Gunnar Ä.kesson, Växj ö

Hemsida/information/PR
Malte Sahlgren, Malmö - ansvarig för hemsida
Ingemar Petersson, Malmö
Katarina Evenseth, Göteborg

Uppdrag:
Arkiv
Malte Sahlgren, Malmö
Forskning/utveckling inkl SLU Movium
Katarina Evenseth, Göteborg
Nyckeltalsprojektet
Birgitta Nilsson, Malmö

2

Marie-Louise Nord, Göteborg
Lönestatistik
Malte Sahlgren, Malmö

Utbildning
Arne Elg, Sandviken
SBT
Mats Larsson, Stockholm

CGK
Malte Sahlgren, Malmö
Föreningen besiktningsmän i utemiljö
Johan Arvidsson, Visb

-

BEUM

Kyrko gårdens biologiska mångfald
Lars Lindberg, Alingsås
Johan Arvidsson, Visby

Kyrkogården och det mångkulturella samhället
Ingemar Petersson. Malmö
Mats Larsson. Stockholm
Metaller i krematorieverksamheten
Christer Pettersson, Huddinge
Ä.rets kyrko gårdsfü rvaltning

Malte Sahlgren, Malmö
Landskapsingenj örsutbildning

Malte Sahlgren, Malmö
Stipendieutdelning
Katarina Evenseth, Göteborg
Johan Arvidsson, Visby

Referenspersoner som bevakar ämnesområde:
Krematoriefrågor, teknikfrågor
Ame Elg, Sandviken
Mats Larsson, Stockholm
Arbetsgruppernas, uppdragens respektive referenspersonernas skriftliga rapporter finns, i förekommande fall redovisade för sig på füreningens hemsida.

Styrelsemöten m m
Oslo. Norge
Oslo. Norge
Telefonsammanträde
Nonköping, arbetskonf.
Telefonsammanträde

2013-09-05, åtsmöte
20 I 3 -09 -0 5, konstituerande
2013-12-12
2014-03-24 --03-26
2014-06-19

Protokoll från dessa möten finns redovisade på ftireningens hemsida.

a
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Medlemmar:
Vid verksamhetsårets slut är antalet aktiva medlemmar i föreningen 151 personer. Nedan redovisas
särskilt korresponderande medlemmar och hedersmedlemmar.

Korresponderande medlemmar
Jan Olov Andersson SKKF
SKKF
Ronny Holm
Staffan Lundstedt
Ingemar Kleman
Ann Britt Sörensen

Svenska Kyrkans arbetsgivareorganisation
Svenska Kyrkans arbetsgivareorganisation

SLU Alnarp/Movium

Hedersmedlemmar
Gösta Gustafsson
Karl-Gustaf Olsson
Torbjörn Mangrup
Jan-Henrik Marinder
Håkan Junfors

Uppsala
Karlskrona
Örebro
Borlänge
Göteborg

Nya medlemmar
Under verksamhetsåret har följande elva personer valts in som medlemmar i ftireningen:
Joachim Blomberg, Umeå
Pia Dosé, Trollhättan
Karin Elofsson, Falun
Per-Ola Hallberg, Kalmar,
Jenny Holm, Svedala,
Tommy Petetson, Lyckå,
Mattias Schulz, Ronneby
Ann Sköld Holmberg, Halmstad
Sofia Tellebro-Hero, Oxelö sund
Kurt V/illumsen, Trollh dttan,
Lars Wirström Linköping

Ekonomi
Beträffande ftireningens ekonomi och räkenskaper hänvisas till kassörens redovisning för verksamhetsåret. Två företagskort har varit utställda på ordföranden respektive kassören.

Verksamhet.
Föreningens årsmöte avhölls i samband med kongress i Oslo, Norge den 5 september i närvaro av
41 medlemmar. Det var årsmöte nr 76 i ordningen.
Föreningen deltog som medarrangör i den Nordiska kongressen i Oslo 4-6 september 2013 med
temat "Værdier, kvalitet og omstilling". Kongressen som helhet ses som mycket lyckad, välbesökt
(400 deltagare) och med ett intressant program.

Under verksamhetsåret har ft)reningen medverkat aktivt i flera olika projekt som är direkt knutna
till vår bransch, haft träffar och samverkat i första hand med SKKF, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och SLU Alnarp - Movium. Under året har också Movium omorganiserat sin
verksamhet vilket påverkat nätverket Kyrkogårdar.
Exempel på aktuella och gemensamma projekt inom Movium:
- Begrepp inom begravningsverksamheten
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Milj öaspekter på kyrkogårdsverksamhet (64 studentarbeten registrerade)
Grawårdssäkerhet
Underhållsskuld

I utvecklingsarbetet med grawårdssäkerheten har füreningen medverkat aktivt i såväl framtagandet
av îya anvisningar och regelverk som vid föreläsningar i de seminarier som anangerats av
Centrala Grawårdskommittén (CGK)
Föreningen har också - inom ramen für nämnda samverkan med Movium - medverkat till att ett
flertal utbildningar, böcker och skrifter producerats som är direkt destinerade till vår bransch.
Föreningen avsätter 15.000 kronor för ett stipendium som ska bära föreningens namn och ges till
student vars arbete kan vara till nytta för begravningsverksamhet i praktiken. Stipendiet utdelas vid
behov.
Föreningen ingår i tävlingskommittén
SKKF, SKAO och Movium.

Ítir "Ä.rets kyrkogårdsftirvaltning 2014" tillsammans

med

Föreningen har medverkat i Landskapsingenjörsdagen 2014, på Alnarp tillsammans med SKKF.

Föreningen

ingår i

SKKF:s

samverkansgrupp

för aktuella

frågor
januari
månad.
begravningsverksamheten. Gruppen träffas en gång per år under

som ror

Föreningen deltar i planeringen av den årliga svenska kyrkogårdskonferensen tillsammans med
Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation. För åtr 2015 planeras konferensen att genomfüras i
Norrköping.
Föreningen medverkar i upplägg och deltar aktirt i utbildningen på lantbruksuniversitet och
trädgårdsskolor i övrigt som riktas till kyrkogårdsbranschen.

Föreningen har representerat

vid

Kyrkokamerala föreningens årskongress, Svenska kyrkans

ingenj örs förenings fasti ghetsdagar och

I

S

KKF : s rikskonferens.

övrigt har föreningen representerat och uppvaktat

i

samband medlemmars pensionsavgångar,

födelsedagar eller liknande.

Hemsida
Föreningens hemsida är moderniserad och i funktion. Uppdatering sker löpande.
Vår ambition är att använda hemsidan som en snabb och miljövänlig informationskanal
ningens medlemmar och övriga intresserade.

till ñre-

Styrelsen framfür ett stort tack till föreningens medlemmar för visat ft)rtroende och engagemang
för vårt arbete under det gångna verksamhetsåret.

Juli2014

Malte Sahlgren

Katarina Evenseth

Mats Larsson

Äkesson

Ame

