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KSSK - Yrkesföreningen för dig som jobbar på församlingsexpeditionen

Jobbar du på en församlingsexpedition inom Svenska kyrkan? Ingår kyrkobokföring som en del i dina arbetsuppgifter? Då är yrkesföreningen KSSK något
för dig.
Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan (KSSK) har skapat ett forum för kyrkobokförare landet över och varje år arrangerar vi utbildningsdagar med ämnen som
rör just dig som arbetar på församlingsexpeditionen. Ämnen som tas upp kan
vara frågor om hur man bemöter sörjande, sekretess, diarieföring och självklart
diskuteras också Kbok.
Eftersom många sitter ensamma i sitt arbete kan man genom dessa utbildningsdagar känna en arbetsgemenskap och man får ett ansikte på dem som
man pratar med på andra expeditioner.
Vilka är KSSK:s uppgifter?
En stor del av KSSK:s arbete går ut på att årligen ordna utbildningsdagar där
vi träﬀas för information och utbildning samt där vi också har tillfälle att utbyta
yrkeserfarenheter.
Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan
På årsmötet 2011 togs beslutet om namnbyte till KSSK, Kyrkoskrivare i Svenska
kyrkan, från det tidigare namnet Pastoratstjänstemannaföreningen (PTF) som
bildades 1992 - en uppföljning av Pastoratstjänstemannaförbundet som bildades 1966.
Efter förändringen 1 juli 1991 när folkbokföringen övergick från Svenska kyrkan
till Skatteverket, har vi fått nya och skiftande arbetsuppgifter. Det är därför viktigt
att vi träﬀas och byter erfarenheter, att vi tillsammans bevakar utbildning, yrkesutveckling och hjälps åt att stärka vår yrkesidentitet.
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Varför ska man vara medlem i KSSK?
Yrket som kyrkoskrivare eller expeditionspersonal är ju svårt att deﬁniera
eftersom de ﬂesta gör så mycket olika saker, speciellt på landsbygden. Alla
församlingar har sin egen lösning i expeditionen, vilket gör det svårt att skapa
en övergripande bild. Därför är det bra att KSSK ﬁnns så att man kan söka stöd
någonstans.

Hur mycket kostar det att vara medlem?
Årsavgiften, som administreras av vår kassör, är 200 kr per kalenderår.

Hur blir man medlem i KSSK?
Enklast anmäler du dig via vår hemsida, www.kssk.se, annars kan du även
anmäla dig genom att maila dina uppgifter till vår kassör;
ralf.antonsson@svenskakyrkan.se

Överst: En bild från kanslistöds presentation och en bild på alla deltagare från utbildningsdagen den 16 maj 2014.
Underst t v: Benny Haag föreläser om hur vi kan bli bättre på att bemöta varandra.
Underst t h: Några medverkande från Svenska kyrkans kanslistöd.
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Styrelse år 2017
Ordf

Ewa Spencer, Indalens pastorat
ewa.spencer@svenskakyrkan.se
tel 060 - 910 09

v ordf

Carola Holm, Vällingby församling
carola.holm@svenskakyrkan.se
tel 08 - 445 85 28

sekr

Kristina Dzaic, Norrköpings S:t Olofs församling
kristina.dzaic@svenskakyrkan.se
tel 011 - 24 14 05

ledamot

Mats Simonsson, Frösö, Sunne och Norderö församling
mats.simonsson@svenskakyrkan.se
tel 063 - 16 11 50

ledamot

Lena Blomqvist, Skärstad-Ölmstads församling
lena.m.blomqvist@svenskakyrkan.se
tel 036 - 515 38

ersättare

Stefan Palmqvist, Soﬁa församling
stefan.palmqvist@svenskakyrkan.se
tel 08 - 615 31 14

ersättare

Heléne Johansson, Jönköpings Soﬁa-Järstorps församling
helene.johansson@svenskakyrkanjonkoping.se
tel 036 - 30 35 50
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adjungerande

Ralf Antonsson, Huddinge pastorat

kassör

ralf.antonsson@svenskakyrkan.se
tel 08 - 588 697 00

