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Protokoll
Sammanträdesdatum 2014-05-24—05-25
Nr: 2014:2
24/5 kl. 09.00 – 17.00, Göteborgs garnison
25/5 kl. 09.00 – 11:30, Göteborgs garnison

Närvarande
Ingemar Badman, ordf.
Jan-Olof Svensson
Anna Engman
Birgitta Yman
Ulf Krüger, sekr
Mats Jonsson, Hemvärnsombudsman
Hanseman Samuelsson (närvarande fm 24/5)

Ej närvarande
Thomas Haglund

Mötets öppnande
1.
Mötet öppnades av vice ordförande Jan-Olof Svensson som hälsade närvarande välkomna.
2.
Justering av föregående mötesprotokoll
Protokoll 2014-1 lades efter godkännande till handlingarna.
3.

CMR:s ekonomi
 År 2013 är inte reviderat ännu. Revision planeras att genomföras inom kort.
 Ekonomin stabil. Rådet beslutade att köpa in en hårddisk för ca 2000 kr för
lagringsbackup av det digitala notarkivet.
 Inga ytterligare inbetalningar har gjorts av Niklas Blixt för felaktigt utbetalt
stipendium.
 Fakturor för årsavgift 2014 lämnade på musikmötet för alla närvarande kårer
 Vi saknar inbetalning fortfarande från några kårer för inbetalning av årsavgift 2013
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Efter gedigen diskussion beslöts att notförsäkring sägs upp och istället görs digitala kopior allt
eftersom noter utlånas från arkivet. Anna undersöker hur uppsägning skall ske.
4.
Medaljer och utmärkelser
Ansökan från Martin Lindor beviljades för dirigentstipendium för 2014. Stipendiesumman är
25.000 kr. Motprestation är att det skall ske en presentation av hur medlen har nyttjats och att
kunskapsöverföring sker på dirigentsymposium och/eller ting samt att artikel skall lämnas in
till tidningen Hemvärnet förslagsvis via Therese.
Till årets hedersmusiker för 2014 utsågs Bo Wallin på föregående möte. Ett jägarhorn
tilldelades Bosse via Ingemar Badman under musikmötet.
Ingen medaljansökan har nått CMR inför mötet
5.

Högvakt
 Mats ombads att tala med Lukas på HvRiksavd så att CMR blir involverade i
högvaktsplaneringen och erhåller högvaktsschema innan nästa möte.
 Det råder osäkerhet kring krav på minibesättning samt hur stor andel vikarier som får
närvara vid en vaktparad. Mats fick i uppdrag att undersöka vad som gäller. Mats
ombads också att distribuera rikshvs anvisningar.

6.
Utlandsverksamheten
Ulf kommer att ta kontakt med Per-Erik för att påbörja undersökningen vilka utlandsuppdrag
som kan bli aktuella 2015 i väntan på att det bringas klarhet hur utlandsuppdrag skall
hanteras. CMR anser att det är bråttom med att få fram en lista från rikshvavd
7.
Rapporter från musikkårerna
HvMk Göteborg: 17/5 Norge, Kristiansand med HvMk Borås. 2 parader samt konsert. 24/5
tapto vid vårbal Göteborgs garnison. 6/6 Nationaldag i Slottsskogen med konserter och
parader. 8/6 Carmina Burana med stor kör samt barnkör på Stora Teatern i Göteborg.
HvMk Borås: Nationaldag flagghissning stora torget, chefsbytescermoni med HvMk
Göteborg på Göteborgs garnison.
HvMk Jönköping/Huskvarna: husardagar i Eksjö
HvMk Lund: Konsert med Joakim Bäckström, Palladium Malmö
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HvMk Kristianstad: Spelat in ny skiva
HvMk Blekinge samt Kalmar län: Genomförd övningshelg i Karlskrona
HvMk Umeå: Högvakt första helgen i augusti. En utmanande vecka att få ihop en kår.
HvMk Jämtland: 17/5 Norge, Trondheim. Deltagande i nationaldagsfirandet.
HvMk Norrbotten/Umeå/Lycksele: Militärmusikdag en lördag under september
8.
Utbildningsverksamheten
Blåsorkesterkursen i samband med Eksjö tattoo har för närvarande mycket lågt antal anmälda
elever. I övrigt verkar allt annat vara under kontroll. Hanseman har varit på bandmaster
conference inför tattoot. Jörgen Flink dirigent och Johan Welander stavförare. Både det
figurativa och konsertprogrammet är anpassat då inget separat övningstillfälle kommer att
ske. Mail kommer att skickas ut inom kort till kårchefer för att få fler elever till kursen.
Omtag av Barytonkurs med instruktörer från FöMus önskas under 2014-Q4/2015-Q1.
Dirigentkurs påbyggnad planeras i Jämtland den 31 januari. Stavförarkurs fortsättning i Ystad
under andra halvåret i år. Kårchefskurs på HvSS till hösten. Vidare diskuterades det olika
instruktörer för dirigentutbildningarna. Mats tar kontakt med HvSS så rådet kan få ta del av
innehållet innan nästa cmr-möte.
Innehållet i dirigentsymposiet diskuterades och detta återupptas i samband med nästa möte.
En möjlighet är att ha dirigentsymposiet parallellt med musikmötet i mars.
9.
Notarkivet
Notamnestin gäller fortfarande! Om det ligger lånade noter någonstans, så skicka in dem. Allt
emottages tacksamt.
Scanning av notbibliotek från Umeå pågår. Ny version av notförteckning kommer i augusti.
Birgitta visade det digitala notarkivet som ligger i dropbox. Enligt tidigare är Birgitta
behjälplig med notlån. Birgitta tog också upp diskussion om kartongmusik. Då det finns
begränsat med notmaterial vore det bra om kårernas innehav kunde sammanställas.
Separat arbetsmöte kring notbiblioteket diskuterades. Mats undersöker ekonomiska
möjligheter.
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10.
Musikmötet 10-11/5
Lukas kommer att skicka ut ett PM från mötet inom kort. CMR konstaterade bl.a:
 Tony Fagerholm, ny chef efter Lars-Erik Hassel
 Få musikhandläggare närvarande
 Kort varsel av flytt av mötesdatum
11.






Övriga frågor
Utlysning av stämma måste göras inom kort. Tas upp vid nästa möte.
Ulf saknar fortfarande några årsredovisningar.
Utbildningsstatus beträffande examen från musikhögskola önskas från respektive kår.
Respektive medlem i cmr administrerar detta med sina kontaktkårer.
Niemegen 2016. Vilka kårer vill åka? Intresseanmälan önskas till cmr senast 1/8.

CMR har förstått FMs inställning beträffande 18 och 70-års regler för deltagande i kårernas
verksamhet. Det är dock viktigt att hitta en bra struktur för ungdomsverksamhet och hålla
dessa ungdomar engagerade tills de fyller 18 år och kan fullt ut deltaga i musikkårernas
verksamhet.
CMR efterlyste en statusrapport om hur arbetet fortlöper med de kårer som blivit underkända.
Mats fick i uppdrag att återkomma med en rapport på nästa möte.
Hv – 75 år. Orientering gavs som betonade att tyngdpunkten på firandet bör också ske
regionalt. Ev. kan det bli aktuellt med en större middag på tinget. Konserter föreslogs bli
jubileumskonserter och cmr hemställde om att varje kår kan få var sin roll-ups under detta år.
En stjärnparad diskuterades också där flera kårer deltar i vaktparaden.
Möte och studieresa för cmr diskuterades. London 7-9/11 fastslogs som bra datum. Alla
funderar tills nästa möte på innehåll.
12.
Nästa möte
9-10/8 Eksjö (ankomst 8/8 till Eksjö, se tattooföreställning 9/8, Anna har förhinder att delta)
25-26/10
28-29/3 (Stämma 2015 28/3 från 13:00)
13.
Mötets avslutning
Vice ordförande förklarade mötet avslutat
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Vid protokollet

Justeras

Ulf Krüger

Ingemar Badman

sekreterare

ordförande

Sändlista
Samtliga förband (avsett för musikhandläggare vid utbildningsgrupper)
CMR ledamöter
Samtliga kårchefer och dirigenter vid HvMk
Som orientering
RIKSHVAVD: Rikshemvärnschefen, Avdelningschef, C VHT, C Info
LG: C FöMus, Försvarmusikinspektören

