Minnesanteckningar från FSK styrelsemöte 2021-04-12 med fortsättning 2021-04-19 på
grund av tekniska problem
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§1

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

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3

Sekreterare för mötet
Då sekreteraren har anmält förhinder för Katarina minnesanteckningar.

§4

Justering av protokoll
Ordföranden justerar protokollet.

§5

Medlemsansökan
Medlemsansökan har inkommit från Kristina Fagerström, Kinds pastorat samt från
Charlotte Forsgren, Lunds pastorat. Styrelsen beslutar att bevilja medlemskap till
Kristina Fagerström och Charlotte Forsgren.

§6

Covid -19
Rapport från ledamöterna angående covid-19. På ett antal platser märker man av att
urnor förvaras en längre tid. Kremationerna samt även jordbegravningarna har ökat.
Det finns ganska många urnor som förvaras hos begravningshuvudmännen i avvaktan
på akt med urna samt gravsättning.
SKKF kommer under året att sammanställa en status på de befintliga krematoriernas
tekniska utrustning.

§7

Föreningens ekonomi samt deklarationer
Niclas informerade om FSK:s ekonomi samt att han nu som kassör har full tillgång till
föreningens konton.
Deklarationer är inskickade till Skatteverket.
Inbetalningar från medlemmarna i form av medlemsavgifter har inkommit efter att
Tord Engström mejlat till samtliga medlemmar.

§8

Tord Engströms arbete med medlemsregistret och medlemsavgifterna
Styrelsen konstaterar att Tord Engströms uppsökande arbete i syfte att få in
medlemsavgifter har fungerat bra och styrelsen uttrycker sin tacksamhet över att nu
ha fått hjälp med detta.

§9

Hur lanserar vi får förening bättre?
Styrelsen diskuterar olika aktiviteter för att bli än mer känd som förening ibland våra
kollegor. Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att planera för
en digital kyrkogårdsdag till hösten. Arbetsgruppen består av Svante Borg, Rebecka
Hansson, Niclas Sjöberg och Katarina Evenseth som sammankallande

§10

Rapport från branschmötet den 30 mars
Katarina informerar från branschmötet den 30 mars då FSK deltog tillsammans med
företrädare för Svenska kyrkan, Fonus, FSKP, Region Stockholm, Stockholms
kyrkogårdsförvaltning, Göteborgs Begravningssamfällighet, SKAO, Skatteverket, SKKF
och SBF. De ärenden som behandlades var:











§11

Remissen från Riksantikvarieämbetet gällande kyrkliga kulturminnen
Erfarenheter från rådande pandemi – Stockholmsutredningen
Arbetsmiljön i krematorierna
Ansvarsdokumentet begravningsbyrå – begravningshuvudman
Riktlinjer för krematorieverksamheten
SKKF:s Etiska råds uppfattning angående delning av aska
Tiden mellan dödsfall och kremation/gravsättning
Rapport från Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté, TCYK
Rapport från Centrala Gravvårdskommittén, CGK
Rapport från Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin

Rapport från arbetsgrupper
Kongresser – Vi avvaktar pandemin

Kyrkogårdschef. NU – FSK samverkar med SKAO kring ett ledarskapsprogram på
kyrkogårdschefer som målgrupp. Denna utbildning har väckt stort intresse inom
branschen.
Sponsring – Mattias Schultz. Inget att rapportera för tillfället.
Hemsidan – Hemsidan uppdateras kontinuerligt av Rebecka Hansson och Erik
Ljungberg i Malmö.
Studieresor - Katarina Evenseth, Niclas Sjöberg och Mattias Schultz. Inga studieresor
planeras för närvarande. Vi avvaktar pandemin.
SBT - Tommy Östher och Niclas Sjöberg. Inget att rapportera
CGK - Mattias Schultz, Jens Robertsson och Alexander Ryman.
Stensäkerhetsseminarier planeras i samverkan med SKKF.
NFKK - Katarina Evenseth. En nordisk kyrkogårdskongress planeras i oktober 2022 i
Tammerfors. Enkät om intresse kommer att skickas ut till samtliga
begravningshuvudmän via SKKF.
Nätverk kyrkogård – Katarina Evenseth. Nätverket har varit vilande ganska länge.
Katarina tar en kontakt med Ronny Holm och Mattias Elofsson och stämmer av hur de
framtida planerna ser ut.
§12

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. Inget nytt finns att rapportera ännu.

§13

Övriga ärenden
Tommy lyfter frågan om en fråga som ställdes i senaste numret av Tidningen
Kyrkogården. Svaret kunde tolkas som att respektive begravningshuvudman har
skyldighet att hålla koll på var samtliga personer som avlider inom
förvaltningsområdet gravsätts. Enligt svaret så kan det tolkas som att
begravningshuvudmannen har detta ansvar. Katarina tar en kontakt med Mattias
Elofsson och Peter Fischier och efterhör hur det ligger till. Återkommer med svar på
nästkommande möte med FSK.

§12

Nästa möte
Nästa möte blir ett digitalt möte onsdagen den 19 maj 15:00-16:30. Kallelsen är
skickas senare. Ordföranden tackade styrelsen för dagens möte.
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