Protokoll FSK styrelsemöte den 3 september 2012 Visby.
Närvarande:
Malte Sahlgren, Malmö, ordförande
Mats Larsson, Stockholm
P-G Åkesson, Nybro
Johan Arvidsson, Visby
Katarina Evenseth, Göteborg
Mattias Elofsson, Stora Tuna
Frånvarande:
Arne Elg, Sandviken
Marie Fischer, Lerum
Marie Larsson-Ahlqvist, Kungsängen
1.
Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2.
Fastställande av dagordning - utseende av justeringsperson
Ordföranden och sekreteraren justerar dagens protokoll. Dagordningen fastställdes enligt utskickat
förslag.
3.
Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från telefonsammanträde den 11 juni lades till handlingarna.
4.
Ekonomisk rapport
Katarina Evenseth återkommer under punkt 10 i frågan.
5.
Medlemsfrågor
Följande nya medlemmar valdes in i föreningen:
Jan Moby, Knivsta
Staffan Eriksson, Varberg
Krister Hagman, Bjärred
Magnus Berggren, Jönköping
Leif Nilsson, Sunne
Alexander Ryman, Alingsås
Ansökan från Per Mellqvist, Dalhem, bordlades efter diskussion.
P-G Åkesson meddelade att arbetet med matrikel påbörjas i november månad.
Styrelsen diskuterade framtagen lönestatistik och hur den kan fördjupas till kommande år.

6.
FSK:s hemsida
Ordföranden konstaterade att den nya hemsidan nu är i drift och mottagits mycket positivt av
medlemmarna.
7.
Kongressplanering Visby 2012, lägesrapport
Johan Arvidsson rapporterade att planeringen fortskrider planenligt. Några smärre ändringar med
föreläsare har fått ske. Sammanlagt är ca 380 deltagare (inklusive utställare) anmälda vilket är en
stor framgång. Det finns 24 utställare på plats.
8.
Nordisk kongress Oslo 2013, lägesrapport
Inget nytt finns att rapportera.
9.
Studieresa FSK – SKKF, Basel med omnejd (27 september-1 oktober 2012).
Studieresan är fullbelagd. I övrigt inget nytt att rapportera
10. Årsmöte i Visby den 4 september 2012.
Ordföranden konstaterade att alla handlingar gått ut i tid till medlemmarna. Vår kassör Katarina
Evenseth föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret. Konstaterades ett underskott för året men
att föreningens ekonomi är fortsatt stark. Ordföranden tar kontakt med valberedningen för en sista
avstämning innan årsmötet.
11. Forsknings och utvecklingsprojekt
Ordföranden informerade kring följande fyra projekt:
- Underhållsskuld inom kyrkogårdsförvaltningar
- Kyrkogårdshandbok med kvalitetsbeskrivningar
- Gravstenskronologi.
- Kontroll om säker montering av gravvårdar
12. Rapport från möte i Centrala Gravvårdskommittén (CGK)
Ordföranden rapporterade från möte i CGK den 25 augusti. Projektarbetet om gravstenssäkerhet
som letts av Ann-Britt Sörensen och Kurt Johansson SLU Alnarp är nu genomfört och rapport och
anvisningar med föreslagna åtgärder kommer att implementeras på sedvanligt vis inom vår bransch
genom seminarier och utbildningar.
13. Inbjudan till SKIF:s fastighetsdagar 2012.
Beslutades att P-G Åkesson företräder föreningen vid konferensen.
14. Inbjudan till föreningen Danske kirkegårdsledares årsmöte
Ordföranden konstaterade att våra danska kollegors årsmöte sammanfaller med vårt eget varför vi
tackat nej till deltagande.
15. Kyrkokamerala föreningens årskonferens juni 2012.
Katarina Evenseth hade företrätt föreningen vid konferensen i Tällberg och gav en återrapportering.
16. Inbjudan till intressemöte ang. ”Standard för trädvårdsarbete”.
Sveriges Arboristförbund hade bjudit in till möte. Tveksamt om föreningen skall medverka vid detta
intressemöte. Ordföranden vidarebefordrar informationen och inbjudan till Staffan Lundstedt vid
Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation.

17. Övrigt
Ett stort tack hade inkommit från vår förre kassör Jan-Olof Hägmark för den uppvaktning han
mottagit i samband med att han lämnade sina uppdrag i föreningen.
18. Nästa sammanträde.
Konstituerande sammanträde för den nya styrelsen sker direkt efter årsmötet den 4 september 2012.
19. Mötets avslutande.
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Mats Larsson
Sekreterare

Malte Sahlgren
Ordförande

