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Verksamhetsberättelse 2019 för Sveriges kyrkokamerala förening 

 

Styrelse och övriga funktionärer fram till årsmötet 2019-06-13  

 

Ordförande Magnus Evenseth Lundby församling 

Vice ordförande Per Gustafsson Karlskrona-Aspö pastorat 

Kassör Lennart Johansson Ängelholms församling 

Sekreterare Annelie Westmalm Farsta församling 

Ledamot Ann-Christin Hansson Ljusnans pastorat 

 

Ersättare Monika Flaming Södra Jämtlands pastorat 

 Malin Gunnarsson Örkelljunga pastorat 

  

 

Revisorer Jonas Nyström Luleå stift 

 Michael Ekdahl Göteborgs domkyrkoförsamling 

 

Revisorsersättare  Ami Weidman Huskvarna pastorat 

 Anna Svensson Sunne pastorat 

 

Valberedning Olle Molin Täby församling 

 Eva Engman Zappala Solna församling 

 Catrin Haglund Rödön, Näskott, Aspås och Ås  

  pastorat  

 

Styrelse och övriga funktionärer efter årsmötet 2019-06-13  

 

Ordförande Magnus Evenseth Lundby församling 

Vice ordförande Per Gustafsson Karlskrona-Aspö pastorat 

Kassör Lennart Johansson Ängelholms församling 

Sekreterare Annelie Westmalm Farsta församling 

Ledamot Ann-Christin Hansson Ljusnans pastorat 

 

Ersättare Monika Flaming Södra Jämtlands pastorat 

 Malin Gunnarsson Örkelljunga pastorat 

 

 

Revisorer Jonas Nyström Luleå stift 

 Michael Ekdahl Göteborgs domkyrkoförsamling 

 

Revisorsersättare  Ami Weidman Huskvarna pastorat 

 Suzanne Fredborg  Matteus församling, Stockholm 

 

Valberedning Olle Molin Täby församling 

 Eva Engman Zappala Solna församling 

 Catrin Haglund Rödön, Näskott, Aspås och Ås  

  pastorat  

 



Sidan 2 av 4 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under 2019 haft tio protokollförda sammanträden, varav sju har varit telefon- 

sammanträden. Till styrelsens sammanträden har även ersättarna kallats. 

Härutöver kommer det sedvanliga årsmötet. Sammanträdena har ägt rum enligt följande: 

 

Datum  Paragraf Plats/mötesform 

2019-01-14  1–8 Arbetsgivarorganisationen, Stockholm 

2019-01-25  9–18 Telefonmöte 

2019-02-25  19-26 Telefonmöte 

2019-03-25  27–34 Telefonmöte 

2019-04-15  35–41 Telefonmöte 

2019-05-17  42–53 Telefonmöte 

2019-06-11  54-64 Konstituerande möte 

2019-09-09  65-74 Telefonmöte 

2019-10-21  75-85 Telefonmöte 

2019-11-26--27 86-92 Möte i Kalmar 

 

Efter årsmötet har Per Gustafsson lämnat styrelsen och ersättare Monika Flaming har gått in som 

ordinarie ledamot i hans ställe. 

Verksamhet 

Föreningens hemsida återfinns på www.kyrkokamerala.se och har webbhotellplats ManuFrog. 

Föreningen har också ett Facebook-konto med 94 anslutna medlemmar.  

 

Styrelsen har i början av 2019 haft möte med AnnMargret Dahlström och Lise-Lotte Ågren från 

Kyrkokansliet samt Helen Källholm på SKAO. 

 

Den största delen av styrelsens arbete läggs på att planera föreningens årskonferenser som äger 

rum i juni månad, några dagar varje sommar, på olika platser i landet. Till dessa inbjuds även 

utställare, vilka är viktiga kontakter för medlemmar i föreningen. Utställarna bidrar också med 

intäkter till föreningen genom sin medverkan på årskonferenserna. 

 

Årskonferensen 2019 (den 64:e i ordningen) var förlagd till Kulturens hus i Luleå 11–13 juni. 

Knappt hundra medlemmar deltog vid konferensen samt ca 50 utställare från 20 företag/ 

organisationer. Huvudsponsorer 2019 var Kammarkollegiet, Katrina software och SPP fonder. I 

konferensplaneringen hade styrelsen god hjälp av årets lokalvärdar Birgitta Hörnsten och Ann-

Britt Malkan från Luleå domkyrkoförsamling samt Patrik Samin från Nederluleå församling. 

 

Konferensprogrammet var innehållsrikt och varierat. Temat för konferensen var ”Målstyrning 

och verksamhetsstyrning”. Ämnet tog upp hur vi i framtiden ska klara Svenska kyrkans 

grundläggande uppgift i en krympande ekonomi. Årets föreläsare var Marika Markovits, direktor 

på Stockholms stadsmission, samt Maria Frykberg och Lars Björksell på Göteborgs stift. 

Dessutom medverkade Charlotta Karlsson från Luleå domkyrkoförsamling under rubriken 

”Babel, målstyrning och färgglada prickar”. Rick Eriksson från konsultföretaget Quote föreläste 

om hur man i praktiken kan använda sig av verksamhetsplanen bland medarbetarna för att skapa 

ökad delaktighet i utvecklingen av kyrkans arbete. 

 

Ett annat viktigt tema på konferensen var upprättande av lokalförsörjningsplan som kommer att 

utgöra en viktig byggsten i verksamhetsplaneringen framöver. I detta ämne föreläste Håkan 

Kohkoinen, byggnadsingenjör på Luleå stift. 

http://www.kyrkokamerala.se/
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Jens Person på PwC höll i ett ekonomiföredrag där han bl a behandlade riskhantering, intern 

kontroll och målkapital inom Svenska kyrkan. 

 

Följande seminarieämnen fanns att välja mellan år 2019 

Lokalförsörjning i praktiken – Håkan Kohkoinen, byggnadsingenjör vid stiftskansliet i Luleå. 

Avtalsinformation – Ylva Linghult, förhandlare/rådgivare på SKAO i Umeå. 

Workshop om ledarskap och målarbete – Rick Eriksson, Quote.  

Protokoll och skrivregler – Per Westberg förhandlare/rådgivare på SKAO. 

 

En av fördelarna med att ha årskonferensen på olika platser i vårt land är att konferensen brukar 

innehålla en möjlighet att bekanta sig med den ort man befinner sig på. År 2019 gjordes på 

tisdagskvällen en bussresa upp till Gammelstad där vi fick en guidning i kyrkstaden som finns 

med på Unescos lista över världsarv. Vi fick både besöka några av kyrkstugorna och den vackra 

medeltidskyrkan. Föreningsmiddagen på onsdagskvällen var förlagd till Festivitetssalen på 

Stadshotellet. 

 

Konferensutvärderingen skedde digitalt även 2019 och svarsfrekvensen uppgick till 56 % av 

deltagarna, vilket var ca 20 procentenheter lägre svarsfrekvens än 2018. Generellt var det dock 

även 2019 många positiva svar. Högst ”betyg” bland föreläsarna fick Håkan Kohkoinen tätt följd 

av Marika Markovits. Även hälsokontrollen med AnnMargret Dahlström var ett uppskattat 

inslag.  

 

I övrigt har styrelsen genom ordföranden Magnus Evenseth varit representerad på års-

konferensen för SKKF. Annelie Westmalm i styrelsen har representerat Kyrkokamerala 

föreningen i förvaltningsrådet för blandfonden Nordea Donationsmedelsfond som haft två 

sammanträden under år 2019. 

Medlemsutveckling mm 

Medlemsantalet har sjunkit successivt de senaste åren. Vid ingången av 2019 hade föreningen 

196 betalande medlemmar och vid utgången 188. Åtgärder behöver vidtas för att öka antalet 

medlemmar. Här fordras både insatser från styrelsen och från alla medlemmar i föreningen vad 

gäller att informera nyanställda kollegor i kontrakten om att kyrkokamerala föreningen är ett 

viktigt nätverk. Regionmötena kan också spela en viktig roll. 

 

Styrelsen har också reflekterat över det sjunkande antalet deltagande medlemmar på årskon-

ferenserna och konsekvenserna av detta. Årskonferenserna blir mindre intressanta för utställare 

om deltagarantalet är lågt, något som framkom vid årskonferensen år 2019. Det är utställarnas 

medverkan vid konferenserna som möjliggör en låg konferensavgift. Styrelsen har därför 

funderat över vilken betydelse konferensens förläggning och svårighet att ta sig dit inverkar på 

intresset att delta. En möjlighet skulle i så fall kunna vara att förlägga t ex varannan konferens 

till Stockholm, dit förbindelserna är goda. Nackdelen är dock att prisläget är något högre i 

Stockholm. Dessutom påpekar många vid konferensutvärderingen att man uppskattar att få se 

olika delar av landet. 

 

Vid årsmötet 2019 upptogs frågan om eventuellt namnbyte av kyrkokamerala föreningen. 

Bakgrunden var att synpunkter framförts från medlemmar om att benämningen ”kyrkokamerala 

föreningen” kan uppfattas som ett otidsenligt och ett för snävt begrepp då föreningen har 

medlemmar som sysslar med brett kvalificerade administrativa uppgifter. På årsmötet 

uppmanades medelemmar att inkomma med synpunkter på huruvida man önskade behålla 

nuvarande namn eller byta namn och då gärna ange förslag till nytt namn. Av de synpunkter som 

inkom önskade flest att föreningen ska behålla sitt nuvarande namn. 
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Styrelsen för Sveriges Kyrkokamerala förening för år 2019. 

Ekonomisk redogörelse: Se separat redovisning. 

 

Datum 2020-05-15 

 

_______________________________  ___________________________ 

Magnus Evenseth, ordförande  Lennart Johansson, kassör 

 

 

________________________________  ___________________________ 

Ann-Christin Hansson, utställningsansvarig Annelie Westmalm, sekreterare 

 

 

________________________________ 

Monika Flaming 


