Föreningen Sveri ges Kyrkogårdschefer

Protokoll från FSK styrelsemöte per telefon 2014-06-19.

Närvarande:

$1

Malte Sahlgren
Mats Larsson
Katarina Evenseth

Malmö
Stockholm
Göteborg

P-G Åkesson
Arne Elg
Mattias Elofsson
Mats Svensson
Johan Arvidsson
Marie Larson
Katarina Bjerker

vaxJo

ordffirande
sekr.
kassör
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Sandviken
Borlänge
Karlstad

Visby
Kungsängen
Säffle

Mötets öppnande
Ordfürande hälsade välkommen och ftirklarade sammanträdet öppnat.
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Dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utsänt ftirslag.

$3

Val av justeringsperson

$4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från arbetskonferens 2014-03-24
handlingama.

ss

Ordfürande och sekreteraren justerar protokollet.

-

2014-03-26 lades

till

Ekonomisk rapport
Kassören redovisade aktuell ekonomisk rapport för ftireningen: För
i utbildningsfonden.

nåirvarande finns tillgångar pä 602 tkr samt 81 tkr
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Medlemsfrågor med mera.
Kurt Willumsen, Trollhäftan, Tommy Peterson, Lyckå, Jenny Holm,
Svedala, Per-Ola Hallberg, Kalmar, Mattias Schulz, Ronneby samt Pia
Dosé, Trollhättan hade ansökt om medlemskap i ft)reningen vilket styrelsen
beviljade.
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Kongress Umeå 2014.
Ordft)randen och P-G Åkesson rapporterade om ftirberedelser inftir
kongressen som går av stapeln 9-10 september. Programmet ft)r
konferensen är utskickat och anmälningstiden pågår.
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Årsmöte 2014.
Ordftiranden, sekreteraren samt kassören har i uppdrag att ta fram
erforderliga handlingar till årsmötet i Umeå. Ordfüranden kommer också
kontakta valberedningens ordftirande Christer Pettersson, Huddinge ftir
avstämning av dess arbete.
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SKKF:s rikskonferens 2014 i Jönköping.
Ordftiranden rapporterade från rikskonferensen som hade varit
välarrangerad, givande och lyckad.
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Årets þrko gårdsfärvaltnin g 201 4.
Ordftiranden rapporterade att juryarbetet nu är klart och att vinnande
förvaltning kommer att ta emot utmåirkelsen vid konferensen i Umeå.
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Nåitverk Kyrkogård, Movium, SLU
Ordftiranden rapporterade från nätverkets möte i Malmö. Det kommer att
publiceras rapporter kring ämnena "Underhållsskuld" samt "Begrepp i
begravning sverksamheten".
Framtida uppdrag såsom "Upphandlingar" och "Underhåll
vattenanläggningar" hade diskuterats. Nästa möte är i Stockholm i
november. Förhoppningsvis finns det då besked fran SLU om hur
Moviums engagemang i kyrkogårds- och begravningsfrågor långsiktigt
skall organiseras och bemannas.
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ttVilorum", Svenska Mässan i Göteborg.
Ordfüranden redovisade läget inftir denna publik- och fackmässa i
Göteborg 9-10 november. Avtal har tecknats med Svenska Mässan som
inte innebär något som helst ekonomiskt risktagande ftir ftireningen.
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SKIF:s fastighetsdagar i Stockholm.
Beslutades att P-G Åkesson representerar ftireningen vid konferensen.
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Studieresa 2015 FSK-SKKF.
Ordftranden rapporterade att preliminärt kommer studieresan till Milano,
Padova och Venedig gä av stapeln i slutet av september åtr 2015. Resan är
ett samarrangemang med SKKF.
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Remissvar och skrivelse.
Ordfìiranden och sekreteraren informerade om att de gemensamt
formulerat ftlreningens remissvar på SOU 2013:82 samt sänt skrivelse till
SKAO angående personalfürsörjningen avseende chefer/ledare inom vår
bransch.
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Övriga frågor.
Johan Arvidsson rapporterade från utredningen "Fria eller frilla" som nu
går in i sitt slutskede.

Mats Larsson informerade om möte med Kammarkollegiet avseende
clearingtaxor där också det praktiska inftirandet av en gemensam
begravningsavgift dryftades. Det finns många frågetecken som behöver
rätas ut oavsett om de kommunala huvudmännen skall vara med i systemet
eller ej. Ett nytt möte har därftir preliminärt planerats in till den 24
september. De bägge branschorganisationerna SKKF och SKAO deltog vid
mötet. Mats representerade Stockholms kommun i detta sammanhang.
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Nästa sammanträde
Genomfürs måndagen den 8 september i Folkets Hus, Umeå mellan kl
16.30 - 17 .30. Såirskild kallelse kommer
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Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade mötet med att önska alla en trevlig midsommar och
en skön semester.

tÀ¡-a..t-¡-¡Mats Larsson
Sekreterare

Malte Sahlgren
Ordfürande

