Protokoll FSK styrelsemöte den 12 december 2012, telefonsammanträde.
Närvarande:
Malte Sahlgren, Malmö, ordförande
Mats Larsson, Stockholm, sekreterare
P-G Åkesson, Nybro
Johan Arvidsson, Visby
Katarina Evenseth, Göteborg
Mattias Elofsson, Stora Tuna
Arne Elg, Sandviken
Marie Larsson, Kungsängen
Mats Svensson, Karlstad
Katarina Bjerker, Säffle
1.
Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. En särskild välkomsthälsning riktades till Mats Svensson och Katarina Bjerker som nyvalda ersättare i styrelsen.
2.
Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.
3.
Utseende av justeringsperson.
Ordföranden och sekreteraren justerar dagens protokoll.
4.
Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från styrelsesammanträde den 3 september lades till handlingarna. Även protokoll från
årsmötet den 4 september samt protokoll från konstituerande styrelsesammanträde samma dag lades
till handlingarna.
5.
Ekonomisk rapport
Kassör Katarina Evenseth rapporterade att föreningens ekonomi fortsatt är stark. För dagen finns
tillgångar på ca 921 tkr exklusive utbildningsfonden på 80 tkr. En tredjedel av överskottet från
Visbykonferensen, ca 74 tkr, skall dock översändas till Svenska Kyrkans arbetsgivareorganisation.
Katarina skickar per mail ut en mer exakt redovisning till styrelsen efter sammanträdet.
6.
Medlemsfrågor
Följande nya medlemmar valdes in i föreningen:
Anna Nedergård, Åkersberga
Mikael Hjelm, Lysekil
Dan Collin, Karlskoga
P-G Åkesson meddelade att arbetet med matrikel pågår och förväntas vara klart till styrelsens
arbetskonferens i mars.
Styrelsen beslutade fortsätta med att ta fram lönestatistik. Det finns ett intresse från medlemmarna
att dela upp statistiken i olika kategorier utifrån förvaltningarnas storlek. Ordföranden tar på sig
arbetsuppgiften med insamling av statistik. Redovisas vid arbetskonferensen i mars.

Inget nytt avseende hemsidan men styrelsen noterade återigen att den tagits emot positivt av
medlemmarna.
7.

Årskongress Visby 2012

Styrelsen tackade Visby kyrkogårdsförvaltning för ett utmärkt arrangemang som höll högsta
kvalitet. Kongressen var välbesökt och många positiva kommentarer har kommit till styrelsen om
programinnehåll med mera. Även ekonomiskt blev kongressen en framgång med ett resultat på ca
222 tkr. Därutöver tillkommer ett resultat på utställaredelen på 131 tkr.
8.
Nordisk kongress Oslo 2013, lägesrapport
Noterades att en första inbjudan nu finns ute på föreningens hemsida. För tillfället pågår detaljplanering av konferensprogram. Beslutades stödja en formgivningstävling för studenter som ligger
inom ramen för konferensen med motsvarande belopp som SKKF ger 10.000 nkr.
9.
SKKF:s rikskonferens 2013.
Mats Larsson informerade om att Stockholms kyrkogårdsförvaltning för närvarande planerar konferensen med SKKF. En detalj är att banketten kommer att hållas i Stockholms stadshus (Blå Hallen
och Gyllene Salen).
10. SKAO vinterkonferens i Skövde.
Styrelsen noterade att den nya vinterkonferensen nu fått en större omfattning än vad som tidigare
sagts. Exempelvis har utställare inbjudits att delta. Utbudet av konferenser diskuterades och styrelsen var enig om att vår bransch inte tål tre konferenser per år varför någon form av samordning av
arrangemangen måste ske. Styrelsen kommer vid sin arbetskonferens i mars ta upp frågan om samverkan kring konferenser.
11. FSK årskongress 2014
Ordföranden informerade om sina kontakter med Umeå kyrkogårdsförvaltning och Joachim
Blomberg. Umeå är en av Europas två kulturstäder 2014. Umeå kyrkogårdsförvaltning ser det därför som ett lämpligt tillfälle att arrangera FSK:s årskongress detta år. Styrelsen beslutade att så blir
fallet och bjöd också in Umeå kyrkogårdsförvaltning att närvara vid föreningens arbetskonferens i
mars.
12. Styrelsens arbetskonferens 2013
Styrelsen beslutade att förlägga styrelsens arbetskonferensen till Tylösand, Halmstad den 18-20
mars. Samling kvällen den 18 mars. Beslutades att särskilt bjuda in SLU Alnarp (Movium) och
Umeå kyrkogårdsförvaltning att närvara som observatörer. I övrigt bjuds på sedvanligt vis in de
personer som givits särskilda uppdrag av styrelsen.
13. Landskapsingenjörsdagen 2013.
Beslutades att som tidigare år delta tillsammans med SKKF på denna dag och avsätta 5000 kr för
ändamålet.
14. Årets kyrkogårdsförvaltning 2013
Inget nytt för dagen att rapportera.
15. Centrala gravvårdskommittén.
Noterades kommitténs råd till huvudmännen och att ett antal konferenser genomförts i frågan.
16. Redovisning av pågående projekt.
Johan Arvidsson rapporterade från projektet ”träd i offentliga miljöer”. I övrigt hänvisade ordföranden till den utmärkta dokumentation som SLU/Movium skickat ut från sin senaste nätverksträff.

Ordföranden ser till att alla i styrelsen får dessa dokument. Noterades bland annat att ”Gröna faktabladet” om begrepp inom vår bransch skall ses över med anledning av förändrad lagstiftning.
17. Rapporter
Rapport förelog från en mycket lyckad studieresa i Mellaneuropa september/oktober, ett samarrangemang med SKKF.
P-G Åkesson rapporterade från SKIF:s fastighetsdagar som också hade hållit hög kvalitet. Krematoriepersonalens årskongress hade genomförts i Huddinge dock utan att föreningen denna gång varit
företrädd.
Mats Larsson rapporterade från SBT och de problem som finns med ben på Fonuskistor i samband
med kremering.
18. Nästa sammanträde.
Sker i samband med styrelsens arbetskonferens 18-20 mars 2013.
19. Mötets avslutande.
Ordfröanden tackade alla i styrelsen för det gångna verksamhetsåret, önskade all en God Jul och ett
Gott Nytt år och avslutade sammanträdet.

Mats Larsson
Sekreterare

Malte Sahlgren
Ordförande

