Minnesanteckningar från FSK styrelsemöte 2021-01-14 kl. 13.30–15.00
Digitalt videomöte
Närvarande: Katarina Evenseth

§1

Göteborg

ordförande

Niclas Sjöberg

Skövde

vice ordförande/kassör

Svante Borg

Stockholm

ledamot

Rebecka Hansson

Malmö

ersättare

Helena Lind

Uddevalla

ersättare

Jens Robertsson

Oskarshamn ersättare

Tommy Östher

Solna

ersättare

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

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Katarina Evenseth

§4

Justering av protokoll
Protokollet blir denna gång minnesanteckningar

§5

Medlemsansökan
Medlemsansökan har inkommit från Jonas Engvall, Ludvika församling. Styrelsen
beslutar att bevilja medlemskap till Jonas Engvall.

§6

Covid -19
Rapport från ledamöterna angående covid-19. På ett antal platser märker man av att
urnor förvaras en längre tid. Kremationerna har ökat. Diskussioner fördes på hur man
som arbetsgivare skall hantera eventuellt smittade anställda. Katarina har väckt frågan
om förtur till provtagning och vaccin hos Kyrkokansliet som lyfter frågan vidare med
SKAO.
Man kan konstatera att läget har försämrats under november och nya restriktioner har
kommit ut från myndigheterna. Från och med tisdagen den 24 november gäller att
max 8 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Under fredagen den 20 november meddelade regeringen att begravningsceremonier
och urnsättning är undantaget från regeln om max 8 personer. Vid dessa tillfällen får
man samlas max 20 personer och utöver dessa även medverkande personal såsom
präst/officiant, musiker, solist, begravningsentreprenör samt vaktmästare. Detta
undantag är mycket glädjande och visar att regeringen hörsammat de upprop som
skett från svenska kyrkan tillsammans med andra samfund.
Malmö upplever en ökad press i form av ett ökat antal avlidna samt sjukfrånvaro i
arbetslagen. Möjligheten att omlokalisera personal mellan krematorierna i Skåne
övervägs. Vid de muslimska begravningarna har polisiär hjälp tillkallats då det
förekommer att 20-regeln inte respekteras.
I Oskarshamn är krematoriet ansträngt då antalet kremationer har ökat.
I Uddevalla och Skövde är läget lugnt.
I Solna är läget under kontroll.
I Stockholm har läget börjat att stabilisera sig.
I Göteborg är läget full hanterbart.
Frågan hur introduktionen av årets säsongare ska fungera i pandemitid diskuteras. Vi
hanterar frågan olika, kan konstateras.

§6

Föreningens ekonomi
Niclas informerade om att behörigheterna som innebär tillgång till bankkontona är på
gång. Ekonomin ser bra ut i nuläget.
Tord Engström, tidigare kyrkogårdschef i Uppsala och numera pensionär, har varit i
kontakt med Niclas och erbjudit sig att sköta medlemsadministrationen. Styrelsen
tackar ja till erbjudandet och Niclas återkopplar till Tord.

§7

Ansvarsområden i styrelsen
Kongresser – Katarina Evenseth, Niclas Sjöberg och Mattias Schultz
Sponsring - Mattias Schultz
Hemsidan – Rebecka Hansson
Forskning SLU – Katarina Evenseth

Studieresor - Katarina Evenseth, Niclas Sjöberg och Mattias Schultz
Lingdagen SLU – Rebecka Hansson
SBT - Tommy Östher och Niclas Sjöberg
CGK - Mattias Schultz, Jens Robertsson och Alexander Ryman
Årets kyrkogårdsförvaltning – Helena Lind
NFKK - Katarina Evenseth
§8

Hur tänker vi kring årsmöte och ledarskapskonferens 2021?
Frågan bordläggs.

§9

Vad händer i branschen under 2021?




§ 10

Acama anordnar kyrkogårdsdagar digitalt den 10 – 11 mars
SKKF flyttar fram kyrkogårdskongressen i Malmö till den 4 – 5 oktober
NFKK – den nordiska kongressen i Tammerfors är framflyttad till hösten 2022.

Riktlinjer för begravningsverksamheten
Vi delar gärna med oss av materialet till varandra i styrelsen.

§ 11

Riksantikvarieämbetets förslag till lagändring – begravningshuvudmännens ansvar
att ta fram Bevarande- och utvecklingsplaner
Malmö har fått ett föreläggande att ta fram 38 skötsel- och underhållsplaner innan 1
januari 2023.
Vi diskuterar hur vi har hanterad framtagandet av dessa planer och kan även här
konstatera att vi har gjort olika.

§ 12

Nästa möte
Nästa möte blir ett digitalt möte måndagen den 8 februari 2021 13:30-15:00.
Kallelse skickas senare.

§ 13

Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade styrelsen för dagens möte.

Katarina Evenseth
Ordförande

