Fo ren

inEen Sveri ges Kyrkogårdschefer

Protokoll Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer årsmöte.
Årsmöte den 5 september 2013 i samband med Nordisk kongress i Oslo på Hotell Royal Christiania i närvaro av 4l medlemmar. Därutöver hade fem medlemmar inlämnat fullmakter attlåtta närvarande medlem
utnyttja vederbörandes rösträtt. Noterades att detta var füreningens 76:e årsmöte.

1.

Årsmötet öppnades.

2.

Årsmötet ansågs vara utlyst enligt foreningens stadgar.

3.

Malte Sahlgren valdes som ordfürande for mötet

4.

Mats Larsson valdes som sekreterare für mötet

5.

Pär V/estin och Marie-Louise Nord valdes att justera protokollet och vara rösträknare.

6.

Dagordningen fastställdes enligt utsänt ft)rslag.

7

En tyst minut hölls för medlemmarna Stig Henricsson, Börje Nilsson och Jan-Olof Hägmark som gått
ur tiden under året.

8

F

9

Malte Sahlgren och P-G ,{kesson hade sett över füreningens stadgar och Ítireslog årsmötet en fürändring i $ I a enligt ftiljande; "ansluta inom fürvaltningsområdet verksamma tjänstemän i ledande ställning". Ä.rsmötet beslutade enligt forslaget.

l0

l1 nya medlemmar hade anslutit sig till füreningen under året. Tre av dessa; Magnus Berggren,
Alexander Ryman och Dan Collin närvarade på årsmötet och presenterades.

1

1.

öre gående årsmöte sprotoko I I

från 20 I 2 lades ti I I handl in garna.

Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga) hade utsänts

till

årsmötet och godkändes

t2

Kassör Katarina Evenseth gav en ekonomisk rapport (se bilagor) für verksamhetsåret inklusive föreningens utbildningsfond samt budget for 201312014 som samtliga godkändes. Katarina besvarade
också frågor om årsredovisningen. Det framgick att kostnader für den nordiska arkitekttävlingen som
genomförts i samband pågående nordisk kongress boklorts under rubriken "stipendier". Konstaterades
aff füreningens ekonomi är fortsatt mycket god.

13.

Kristina Kjellman redovisade revisorernas berättelse (se bilaga) om füreningens verksamhetsår

14.

Kristina Kjellman redovisade revisorernas berättelse (se bilaga) om föreningens utbildningsfond.

15.

Ärsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

16.

,{rsmötet beslutade fastställa inträdes- respektive årsavgift

17

Valberedningen genom Tommy Östher foreslog omval av Mats Larsson som styrelseledamot für
perioden 2013-2015 samt florlängning av P-G Åkessons mandat som styrelseledamot till år 2015.
.Ä.rsmötet beslutade enligt valberedningens florslag.

18

Valberedningen genom Tommy Östher foreslog omval av Johan Arvidsson, Marie Larsson, Mattias
Elofsson, Mats Svensson och Katarina Bjerker som ersättare i styrelsen perioden 2013-2014. Årsmötet
beslutade enligt valberedningens fürslag.

till

200 kronor vardera.
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19.

Valberedningen genom Tommy Osther fìireslog omval av Gunnar Forsberg och nyval av Tord
Engström som revisorer für period en 2013-2014 med Gunnar Forsberg som sammankallande. Årsmötet beslutade enligt valberednin gens forslag.

20.

Valberedningen genom Tommy Östher füreslog nyval av Ivar Fors som revisorsersättare for perioden
20 13 -20 I 4. Ä.rsmötet beslutade enligt valberednin gens ftirslag.

21.

Arsmötet beslutade utse Christer Pettersson (sammankallande), Mats Ahlqvist och Karin Gunnarsson
till valberedning for loreningen for perioden 2013-2014.

22.

Rapporter från arbetsgrupper och referenspersoner hänvisades

till

föreningens hemsida.

Ingemar Petersson informerade om olika aktiviteter ftir att ffi yrkeshögskolorna att ta fram fler
utbildningsplatser med trädgårdsinriktning vilket skulle gynna vår bransch. Ingemar påminde om
ansvaret att ta emot studerande från sådana utbildningar i samband med deras praktik.

Leif Lidholm frågade om vad füreningen gör i frågan om en enhetlig begravningsavgift for riket. Mats
Larsson och Malte Sahlgren svarade att riksdagen redan beslutat i frågan men att foreningen i olika
sammanhang redovisat sin negativa inställning till forslaget. Mats Larsson informerade också om de
kommunala huvudmännens dialog med regeringen i frågan om deltagande i systemet.

Malte Sahlgren informerade om att nästa års konferens genomfürs i Umeå den 8-10 september ihop
med Svenska Kyrkans arbetsgivareorganisation och Umeå kyrkogårdsforvaltning.
Ronny Holm, SKKF, informerade om planerna för en studieresa
samarrangemang mellan SKKF och FSK.

23.,Å,rsmötet avslutades.

Sahlgren, ordförande

Mats Larsson, sekreterare

Pär Westin, justerare

Nord,

till

Italien är 2015. Ett

