
 

 
 

 
Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK),  
verksamhetsår 2019-11-15 – 2020-09-30. 
 
Styrelse: 
Katarina Evenseth Göteborg ordförande  
Niclas Sjöberg  Skövde vice ordförande 
Alexander Ryman Alingsås  sekreterare 
Mathias Johansson  Jönköping kassör  
Mattias Schultz Karlskrona  klubbmästare 
 
Marie Larsson  Kungsängen  ersättare 
Mats Svensson  Karlstad ersättare 
Erik Ljungberg  Malmö ersättare 
Tommy Östher Solna ersättare 
Magnus Hallén Mariestad ersättare 
 
Revisorer: 
Sven-Erik Perlman Aspeklev Malmö sammankallande 
Tomas Eriksson Täby revisor 
Roger Bergel  Gävle ersättare  
 
Valberedning: 
Henrik Mattsson Ekerö sammankallande  
Pär Westin  Stockholm 
Karin Gunnarsson Halmstad  
 
Arbetsgrupper, uppdrag samt referenspersoner som bevakar ämnesområde: 
 

 Kongresser   Katarina Evenseth, Niclas Sjöberg och Mattias Schultz  
 Sponsring  Mattias Schultz 
 Hemsida   Erik Ljungberg 
 Arkiv     Katarina Evenseth och Erik Ljungberg 
 Forskning/utveckling inom SLU  Katarina Evenseth 
 Studieresor    Katarina Evenseth, Niclas Sjöberg Mattias Schultz 
 Landskapsingenjörsutbildning   Erik Ljungberg 
 Ledarskapsutveckling, utbildning Katarina Evenseth, Niclas Sjöberg 
 SBT inkl. krematoriefrågor Niclas Sjöberg 
 CGK    Katarina Evenseth, Marie Larsson  
 Årets kyrkogårdsförvaltning   Katarina Evenseth 
 Nordiskt samarbete - NFKK  Katarina Evenseth 
 Rekryteringsfrågor   Katarina Evenseth 

 
Rapportering från arbetsgrupper, uppdrag och ämnesområden kan följas genom protokoll från 
styrelsemöten på föreningens hemsida.  
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Styrelsemöten under verksamhetsåret 
Göteborg   2019-11-13 
Göteborg     2019-11-14 årsmöte 
Göteborg      2019-11-14, konstituerande av ny styrelse 
Telefonsammanträde  2020-01-13 
Stockholm, arbetskonferens  2020-03-02 - - 03-03 
Telefonsammanträde  2020-05-19 
Telefonsammanträde   2020-06-11 
 
Protokoll från dessa möten finns redovisade på föreningens hemsida.  
 
Medlemmar: 
Vid verksamhetsårets slut är antalet medlemmar i föreningen 164 personer.  
 
Nya medlemmar 
Under verksamhetsåret har följande 8 personer valts in som medlemmar i föreningen: 

 Per-Magnus Olsson, Huddinge 
 Stefan Måsbäck, Lund 
 Ulrika Halfvordsson, Åmål 
 Sofia Rehn, Värmdö 
 Magnus Hallén, Mariestad 
 David Holmström, Kungsbacka-Hanhals 
 Emma Bodin, Lund 
 Jessica Johansson, Nynäshamn 

 
Ekonomi 
Beträffande föreningens ekonomi och räkenskaper hänvisas till kassörens redovisning för  
verksamhetsåret.  Noterbart är Skatteverkets beslut om att föreningen fortsättningsvis inte är att betrakta 
som momspliktig. Detta innebär att tidigare inbetalad skatt för verksamhetsåret nu är återbetald av 
Skatteverket. 
  
Verksamhet. 
Föreningens årsmöte avhölls i samband med ledarskapskongress i Göteborg den 14 november 2019 i 
närvaro av 40-talet medlemmar. Det var årsmöte nr 82 i ordningen.  
 
Föreningen är yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, vars uppgift bland annat är 
att verka för god kyrkogårdskultur. Föreningen är ingen branschorganisation men samarbetar gärna med 
de två branschorganisationerna Sverige kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) och Svenska kyrkans 
arbetsgivareorganisation (SKAO) samt med Kyrkokansliets begravningsenhet, som är under uppbyggnad. 
 
Styrelsen har som ambition att i högre grad fokusera på chef- och ledarskapsutveckling till gagn för 
föreningens medlemmar. Samtidigt är de ”gröna frågorna” fortsatt viktiga. Vägvalet att inrikta föreningens 
verksamhet till chefs- och ledarskapsfrågor har sin grund i att föreningen är en yrkesideell förening. För att 
kunna engagera sig i ett större antal frågor krävs ett större engagemang även av medlemmarna. 
 
En av styrelsens huvudarbetsuppgifter är att delta i planeringen av den svenska kyrkogårdskongressen 
vilket under de senaste åren skett tillsammans med SKAO. Sedan något år tillbaka står Föreningen Sveriges 
Kyrkogårdschefer på egna ben vad gäller kongressplaneringen och dess genomförande. Under 2020 finns 
ingen planerad kongress med anledning av covid-19. Föreningen planerar dock att under 2021 genomföra 
en ny ledarskapskonferens och har inlett samtal kring detta med SKAO. Den tidigare planerade nordiska 
konferensen i Tammerfors 2021 är uppskjuten till 2022 med anledning av reserestriktionerna kring covid-
19. 
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Då föreningen saknar egna kansliresurser så söker styrelsen nya samarbetspartners. Styrelsen är öppen 
för att diskutera nya mötesformer som alternativ till den årliga kongressen.     
 
Under verksamhetsåret har föreningen medverkat aktivt i flera olika projekt som är direkt knutna till vår 
bransch, haft träffar och samverkat i första hand med SKKF, SKAO och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU 
Alnarp – Movium).  I det senare finns ”nätverk Kyrkogård” där föreningen är en viktig samarbetspartner. 
 
Föreningen ingår i juryn för ”Årets kyrkogårdsförvaltning” tillsammans med SKKF, SKAO och SLU Alnarp - 
Movium.  
 
Föreningen har medverkat i Landskapsingenjörsdagen 2020, på Alnarp tillsammans med SKKF. 
 
Föreningen ingår i SKKF:s samverkansgrupp för aktuella frågor som rör begravningsverksamheten. 
Gruppen träffas en gång per år under januari månad, den s.k. ”branschdagen”. 
 
Föreningen deltar i det nordiska arbetet genom representation i NFKK. Under 2017 genomfördes NFKK:s 
kongress i Köpenhamn. Nästa nordiska konferens är planerad till Tammerfors 2022. 
 
Föreningen deltar med egna representanter i såväl SBT (samverkan begravningsbranschen-träindustrin) 
som CGK (centrala gravvårdskommittén). Föreningen får även del av det överskott som seminarierna kring 
gravstenssäkerhet ger. 
 
Föreningen medverkar kring utbildningar på lantbruksuniversitet och trädgårdsskolor som riktas till 
kyrkogårdsbranschen. Mycket av detta engagemang sker via föreningens medlemmar och då på lokalplanet. 
 
Inga studieresor genomfördes i föreningens regi under det gångna verksamhetsåret. 
 
Föreningen har varit inbjuden till Svenska kyrkans ingenjörsförenings fastighetsdagar, Kyrkokamerala 
föreningens rikskonferens samt SKKF:s rikskonferens.  
 
I övrigt har föreningen representerat och uppvaktat i samband medlemmars pensionsavgångar, 
födelsedagar eller liknande.  
 
Hemsida m m. 
Föreningens hemsida www.kyrkogardschefer.se har setts över av extern konsult. Byte sker till webbhotell 
one.com har skett.  Uppdatering av text sker löpande. Styrelsens ambition är att använda hemsidan som en 
snabb och miljövänlig informationskanal till föreningens medlemmar och övriga intresserade.  
 
Styrelsen framför ett stort tack till föreningens medlemmar för visat förtroende och engagemang för vårt 
arbete under det gångna verksamhetsåret. 
 
Göteborg 2020-09-30 
 
 
 
Katarina Evenseth  Niclas Sjöberg  Alexander Ryman   
 
 
 
Mathias Johansson  Mattias Schultz 


