Minnesanteckningar från FSK styrelsemöte 2021-02-08, 13:30-15:00
Digitalt videomöte
Närvarande: Katarina Evenseth

§1

Göteborg

ordförande

Niclas Sjöberg

Skövde

vice ordförande/kassör

Alexander Ryman

Alingsås

sekreterare

Mattias Schultz

Karlskrona

klubbmästare

Svante Borg

Stockholm

ledamot

Rebecka Hansson

Malmö

ersättare

Helena Lind

Uddevalla

ersättare

Jens Robertsson

Oskarshamn ersättare

Tommy Östher

Solna

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
Till sekreterare för mötet valdes Alexander Ryman

§4

Justering av protokoll
Ordföranden och sekreterare justerar protokollet

§5

Medlemsansökan
Medlemsansökan har inkommit från Gustav Saxell, Uppåkra församling. Styrelsen
beslutar att bevilja medlemskap till Gustav Saxell.

§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.
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.
I Karlskrona var det ansträngt under andra vågen i början på året.
Stockholm har haft ett stort inflöde av kistor, stabilare nu.
I Göteborg har beredskapen varit god.
I Alingsås ansträngt i slutet av januari med ont om kylplatser stundtals. Nu stabilare.
Diskussion angående vaccination av personal i samhällsviktig tjänst. En del av
ledamöterna har haft hög sjukfrånvaro.

§7

Föreningens ekonomi samt deklarationer
Niclas informerade. Behörigheter till bankkonton är klart och Niclas har nu tillgång till
bankkonton. Ekonomin ser bra ut i nuläget.
Tord Engström, tidigare kyrkogårdschef i Uppsala sköter numer om
medlemsadministrationen och skickar ut information till nya medlemmar.

§8

Årsmöte 2021
Årsmötet kommer att vara digitalt även under detta år då uppslutningen var mycket
god under år 2020 års årsmöte.
Styrelsen beslutade att årsmötet hålls digitalt den 3 november 2021.

§9

Rapport från arbetsgrupperna
Kongresser – Niclas Sjöberg och Mattias Schultz. Kanske att föreningen skulle kunna
hålla en kongress under november år 2022. Beroende på utvecklingen av pandemin.
Sponsring – Mattias Schultz. Inget att rapportera.
Hemsidan – Erik Ljungberg i nuläget, Rebecka Hansson i framtiden. Fungerar bra.
Kyrkogårdskursen på Alnarp – Katarina och Mattias har föreläst på Alnarp om dels
ledarskap och om hur det är att arbeta på en kyrkogårdsförvaltning. Föreläsningen
uppskattades av både elever och föreläsare.
Seminarium den 25 februari om muslimska begravningsseder och
begravningstraditioner – Katarina informerade.
Studieresor - Katarina Evenseth, Niclas Sjöberg och Mattias Schultz. Inga studieresor.
Lingdagen SLU – Erik Ljungberg i nuläget, Rebecka Hansson i framtiden. Lingdagen blir
inställd.
SBT - Tommy Östher och Niclas Sjöberg. Inget att rapportera?
CGK - Mattias Schultz och Alexander Ryman. Styrelsemöte 15 mars.
Årets kyrkogårdsförvaltning – Helena Lind. Tillkännages på SKKF konferens i höst.
NFKK - Katarina Evenseth. Inställt.
Arkiv – Finns i Malmö och Göteborg hos respektive verksamhetschef
Forskning SLU – Katarina Evenseth

§10

Riksantikvarieämbetets förslag till lagändring - Vad har hänt?
Riksantikvarieämbetet har skickat ut en remiss gällande ett utökat skydd för kyrkliga
kulturminnen. SKKF och Kyrkokansliet har lämnat in tydliga remissvar som lyfter fram
de negativa ekonomiska konsekvenser som en sådan förändring skulle få för
begravningsavgiften. Ändringen skulle även försvåra för begravningshuvudmännen att
återupplåta gravar och då blir behovet av ny begravningsmark större.

§11

Övriga ärenden - TCYK
Helena och Katarina skall träffa styrelsen. Katarina informerade om valideringen.

§12

Nästa möte
Nästa möte blir ett digitalt möte måndagen 12 april 13:30-15:00. Kallelsen är skickas
senare. Ordföranden tackade styrelsen för dagens möte.

Alexander Ryman

Katarina Evenseth

Sekreterare

Ordförande

