Minnesanteckningar från FSK:s styrelsemöte 2020-06-11
Digitalt videomöte via Pexip
Närvarande: Katarina Evenseth

§1

Göteborg

ordförande

Niclas Sjöberg

Skövde

vice ordförande

Mattias Schultz

Karlskrona

klubbmästare

Erik Ljungberg

Malmö

ersättare

Magnus Hallén

Mariestad

ersättare

Mötets öppnande
Ordförande Katarina Evenseth hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Sekreterare för mötet
Katarina Evenseth skriver minnesanteckningar från mötet.

§4

Justering av protokoll
Utgår då det enbart skrivs minnesanteckningar från mötet.

§5

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemöte 19 maj 2020 godkändes och lades till handlingarna

§6

Nästa möte
Nästa möte blir ett digitalt möte 28 augusti kl. 10-12. Ordföranden kallar.

§7

Föreningens ekonomi
Ordförande informerade. Niclas Sjöberg har hämtat räkenskaperna i Jönköping hos
tidigare kassör Mathias. Ordförande samt vice ordförande skall gå igenom bokföringen
och förbereda balans- och resultaträkning för det gångna räkenskapsåret 2019/2020.
På nästa årsmöte är tanken att det är årsmötet som väljer ny kassör till styrelsen.

§8

Skatteverket
Katarina har fått ett beslut från Skatteverket den 19 maj 2020 som innebär att
skattskyldigheten upphörde den 31 december 2019. Skatteverket gör bedömningen
att föreningen uppfyller villkoren för att avregistreras vad gäller skattskyldigheten. En
återbetalning av inbetald skatt har även kommit in på FSK:s bankkonto med en summa
uppgående till 103 000 kr.

§9

Medlemsfrågor
Inga nya medlemsansökningar föreligger.

§10

Vinstdelning från gravstensseminarierna
Ordförande informerade. En utbetalning är på väg från SKKF och det kommer innebära
ett gott tillskott till kassan för föreningen. Katarina efterhör hos SKKF när pengarna
kommer att utbetalas. Exakt summa kommer förhoppningsvis kunna presenteras vid
nästa styrelsemöte.

§11

Årets kyrkogårdsförvaltning
Nomineringsgruppen har inte lyckats besöka de nominerade kyrkogårdarna ännu.
Tanken är att juryn ska genomföra besöken under hösten 2020 så att vinnaren kan
presenteras på SKKFS konferens i Malmö 2021.

§12

Covid -19
Rapporter från ledamöterna om hur läget ser ut i de olika förvaltningarna. God samverkan
mellan kommuner och förvaltningar i de flesta fall. I vissa fall har kommunikation mellan
myndigheter, kommuner och kyrkogårdsförvaltningar behövts stärkas upp. Tillfälligt utökat
miljötillstånd för krematorierna är på väg att hanteras med en lagändring.

§13

Kontakt med valberedningen inför årsmötet
Katarina får i uppdrag att ta en kontakt med valberedningen inför årsmötet.

§14

SKKF:s kongress 2020 inställd
Den planerade kongressen 2020 som skulle ha ägt rum i Borås ställdes in. I maj 2021 är
kongressen tänkt att hållas i Malmö och i maj 2022 är kongressorten Borås.

§15

NFKK:s kongress 2021 flyttas fram till 2022. Seminarium anordnas till hösten 2021 på
temat utvärdering av begravningsverksamheten och covid-19 i de nordiska länderna
Kongressen som var planerad till 2021 i Tammerfors har ställts in. Den kommer istället
att hållas 2022. Anledningen till att kongressen flyttades fram i tid är att NFKK:s
styrelse gör bedömningen att det kan vara svårt för tillresande deltagare även under
2021.
Istället kommer ett seminarium troligen att hållas någonstans i Danmark på temat
utvärdering av begravningsverksamheten och covid-19 i de nordiska länderna.

§16

FSK:s årsmöte
Årsmötet planeras att hållas digitalt den 30 september kl.14.00. Kallelse skickas ut till
samtliga medlemmar under sommaren 2020.
FSK planerar inget fysiskt möte för medlemmarna under hösten 2020. Detta får anstå
tills coronaläget har lugnat ner sig.

§17

Etiskt råd
Inget nytt finns att rapportera. Styrelsen bedömer dock behovet av ett etiskt råd som
stort även i framtiden.

§18

Rapport från SBT
Inget nytt finns att rapportera.

§19

Rapport från CGK
Mattias Schultz och Katarina Evenseth företräder FSK i CGK.

§21

Övriga frågor
Niclas Sjöberg tar en förnyad kontakt med Resekompaniet under nästa vecka för att gå
igenom ekonomin för ledarskapsdagarna som hölls i november 2019.

§22

Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade styrelsen för dagens möte och tillönskar samtliga en god och
vilsam sommar.

Katarina Evenseth
Minnesanteckningsförare

