Föreninrgen Sveriges Kyrkogårdschefer

Protokoll från FSK styrelsemöte per telefon 2013-06-12.

Nåirvarande

Malte Sahlgren
Katarina Evenseth
Mats Larsson
P-G Ä,kesson
Arne Elg
Mattias Elofsson
Mats Svensson

Anmält ftirhinder:
Johan Arvidsson
Marie Larson
Katarina Bjerker

$1

Malmö
Göteborg
Stockholm
Ronneby
Sandviken
Borlänge
Karlstad

ordftirande
kassör (fran $5)
sekr.
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare

Visby

ersättare
ersättare
ersättare

Kungsängen
Säffle

Mötets öppnande
Ordftirande hälsade välkommen och ftirklarade sammanträdet öppnat.

s2

Dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utsänt ftirslag.

$3

Val av justeringsperson

$4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från arbetskonferensen i Halmstad 18-19 mars lades till handlingarna.

$s

Ekonomisk rapport
Kassören redovisar ekonomisk rapport für füreningen: För närvarande
finns tillgångar pä 599 tkr samt 78 tkr i utbildningsfonden.

$6

Medlemsfrågor med mera.

Ordftirande och sekreteraren justerar protokollet.

Christer Palm, Valbo, hade ansökt om medlemskap vilket styrelsen beviljade.

Lönestatistik: Insamlandet av lönestatistik pågår. Tills vidare ansvarar ordfüranden ftir detta arbete.

Matrikel: Matrikeln är ftirdigtryckt och utskickad till medlemmarna.

Uppvaktningar: Leif Alfredsson, Landskrona och Erik Ljungberg, Malmö
har uppvaktats i samband med högtidsdagar. Ett tack har inkommit från
såväl Leif som Erik till styrelsen ftir uppvaktningen.
Föreningens fürre kassör Jan-Olof Hägmark avled hastigt under våren. JanOlofs familj har riktat ett varmt tack till ftireningen fiir uppvaktning i samband med hans bortgång
s7

Nordiska samarbetet i kyrkogårdsfrågor, NFKK.
Ordftiranden rapporterade angående den nordiska kongressen i Oslo, Norge
med datum 4-6 september 2013. Mats Larsson rapporterade atî det ftjrväntas ca 350 deltagare till kongressen men att anmälningsläget fìir dagen är
oklart.
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Årskongress september2014 i Umeå.
Ordftiranden har varit i kontakt med Joachim Blomberg i Umeå. Exakt
datum ftir kongressen är ännu inte spikat men någon gång under vecka 3637 genomft)rs kongressen. Styrelsen diskuterade innehåll på kongressen
och lyfte fram punkter som formgivning/design av askgravlundar/askgravplatser, trädvård på skogskyrkogardar, SBT: s arbete kring
godkännande av kistor och urnor.

se

FSK:s årsmöte i Oslo 2013.
Ordftiranden och sekreteraren skickar ut dagordning och kallelse till årsmötet innan sommaren. Ordftiranden och P G Åkesson ser över eventuella
stadgeförändringar att ftireslå årsmötet.

Årsmötet hålls den 5 septemberkl. 17.45 i Oslo
konferensen .
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i

samband med

NFKK

SKKF:s rikskonferens i Stockholm2T-28 maj 2013.
Ordftjranden rapporterade från rikskonferensen som uppfattades av många
vara välarrangerad och mycket lyckad.
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Årets kyrkogårdsftirvaltnin g 2013.
Konstaterades att Uppsala kyrko gårdsftirvaltning erhållit utmärkelsen och
att detta tillkännagavs i samband med SKKF:s rikskonferens.

$12

Centrala grawårdskommittén.
Styrelsen beslutade att Mats Svensson, Karlstad ersätter Lennart Angselius,
Jönköping som FSK:s representant i CGK.

s13

Nationell begravningsavgift.
Konstaterades att riksdagen fattat beslut i frågan med inftirande från 2016
och tillämpning från 2017. Huruvida de kommunala huvudmännen skall
ingå skall utredas vidare.

s14

Krematoriefrågor, metallåtervinning
Konstaterades att regeringens utredare vid SKKF:s rikskonferens gått
igenom frågeställningarna. Han ftirvåintas vara klar innan årsskiftet med sitt
uppdrag.

$ls

Movium - redovisning av pågående projekt med mera.
Movium avser att ta fram en App till smartphones som kan anvåindas i samband med arbetet med gravstenssäkerhet. Styrelsen gav ordftiranden mandat att fatta beslut om bidragsgivning upp till 20 tkr till detta projekt.
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FSK stipendium.
Styrelsen diskuterade frågan. Siktet är att kunna utse en stipendiat i samband med kongress i Umeå 2014. Detta skulle kunna kombineras med en
ffireläsning av stipendiaten.
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SKIF Fastighetsdagar i Lund
Styrelsen beslutade utse P-G Åkesson att representera ftjreningen vid dessa
fastighetsdagar.

$18

övriga frågor.
Mats Larsson rapporterade från möte med Kammarkollegiet om clearingtaxorna där Stockholm var inbjudna tillsammans med SKKF och SKAO.
Det fanns en enig kritik om att kollegiet borde se över prisnivån i taxorna
som i många fall varit desamma sedan är 2000.

$le

Nästa sammanträde.
Telefonsammanträde hålls den 27 augusti kl. 13.00
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Sammanträdet avslutas.
avslutade mötet med att önska samtliga en trevlig sommar

ru\.tor^{¿(
Mats
Sekreterare

a,^-._l_

Malte Sahlgren
Ordfürande

