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Protokoll från FSK styrelsemöte2014-09-08 i Umeå Folkets Hus
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Mötets öppnande

Närvarande:

v axJo

Sandviken
Borlänge
Karlstad

Visby

Ordftlrande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat

$2

Dagordning
Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag

s3

Val av justeringsperson

$4

Föregående mötesprotokoll
Protoko I I från telefonsammanträ de 20 | 4 -0 6- I 9 lade s till handlin gama.

$s

Ekonomisk rapport

Ordftirande och sekreteraren justerar protokollet.

Kassören redovisade aktuell ekonomisk rapport för föreningen som
kommer att presenteras på årsmötet.

$6

Medlemsfrågor med mera.
Håkan Martinsson, Göteborg och Susanne Hellsberg, Strängnäs hade
ansökt om medlemskap i füreningen vilket styrelsen beviljade.

$7

Kongress Umeå 2014.
Ordföranden och P-G,Ä.kesson rapporterade inför kongressen som startar
dagen därpå. Allt är under kontroll och samarbetet med den lokala

(t^

anangören har fungerat utmärkt. Något lägre deltagarantal dock än tidigare
år.

s8

,Å,rsmöte 2014.

Styrelsen konstaterade att samtliga dokument inför årsmötet finns nu
framme. Ordfüranden informerade om valberedningens förslag till ny
styrelse.
$e

Årets þrko gårdsfürvaltnin g 2014.
Ordft)randen rapporterade attjuryarbetet nu är klart och att vinnande
förvaltning kommer att ta emot utmärkelsen under morgondagens bankett.

s10

"Vilorum", Svenska Mässan i Göteborg.
Ordföranden informerade om denna publik- och fackmässa i Göteborg 9-10
november. Noterades att NFKK samtidigt genomför seminarier ftir chefer i
samband med mässan.

sl1

Träd i offentlig mitjö

- "Fria eller fälla".

Johan Arvidsson rapporterade att arbetet nu går in i sitt slutskede. Styrelsen
ställde sig bakom de synpunkter som Johan lagt till utredningen. Styrelsen
ansåg detvara viktigt att rapporten trycks upp som bok och att det hela
foljs upp med utbildningsdagar. Styrelsen tackade Johan ftjr det stora
arbete han lagt ned i projektet.
$12

Kyrkokameralas konferens i Karlstad.
Mats Svensson representerade füreningen vid konferensen och
avrapporterade från den.

$ls

Övriga frågor.
Styrelsen diskuterade hur CGK anvisningar für säkerhetskontroll av
gravstenar skall tolkas.

$14

Sammanträdet avslutas
avslutade mötet.
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