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Protokoll
Sammanträdesdatum 2014-08-09—08-10
Nr: 2014:3
9/8 kl. 09.00 – 17.00, Eksjö garnison
10/8 kl. 09.00 – 11:30, Nässjö Hotell Högland

Närvarande
Ej närvarande
Ingemar Badman, ordf.
Anna Engman
Jan-Olof Svensson
Birgitta Yman
Thomas Haglund
Ulf Krüger, sekr
Mats Jonsson, Hemvärnsombudsman (närvarande 24/5)
Hanseman Samuelsson (närvarande em 24/5)
Mötets öppnande
1.
Mötet öppnades av ordförande Ingemar Badman som hälsade närvarande välkomna.
2.
Justering av föregående mötesprotokoll
Protokoll 2014-2 lades efter godkännande till handlingarna.
3.

CMR:s ekonomi
 Årets dirigentstipendium kommer inom kort att betalas ut till Martin Lindor
 Hårddisk är nu inköpt av Birgitta för lagringsbackup av det digitala notarkivet
 Budget 2015 diskussionspunkt på nästa möte
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4.
Medaljer och utmärkelser
CMR beslöt att tilldela följande Hemvärnets bronsmedalj: Jan Karlsson, HvMk Halland,
David Lundblad, Martina Norén och Fredrik Landgren HvMk Göteborg samt Anders
Magnusson HvMk Lund.
CMR uppmanar fler kårer att skicka in anökningar
5.
Utbildningsverksamheten
Blåsorkesterkursen i samband med Eksjö tattoo blev inställt p.g.a. för få anmälningar.
Kårer som har intresse att medverka på Ystad tattoo 2015 kan visa sitt intresse omgående då
det är dags att samla in underlag för hur deltagande av hemvärnsmusiken skulle kunna ske.
Intresseanmälan får i detta läge baseras på att 2 kårer delar på en programpunkt. CMR
diskuterade dock två tänkbara varianter under mötet: 2 kårer som tillsammans delar på en
programpunkt alternativt ett massband likt ifjol. CMR ser positivt på ett aktivt deltagande från
hemvärnet.
Omtag av Baryton/Tubakurs med instruktörer från FöMus kvarstår. Kurs planeras under janfebr med 2 olika instruktörer.
Dirigentkurs påbyggnad planeras i Jämtland. Stavförarkurs fortsättning önskas i Ystad. Not:
Föreslagen datum i Ystad är 22-23/11.
Kårchefskurs på HvSS till hösten/vintern m.m. Kan vara bättre med datum i januari för
chefskursen. Separat telemöte inplaneras mellan Jan-Olof, Ulf, Hanseman och Mats för att få
datum på plats.
Not: Datum som diskuterades på telefonmötet för kårchefskursen var 4-7/12.
Lukas/Hanseman skickar ut inbjudan. CMR funderar vidare på om helgen före påsk kan vara
lämplig för dirigentsymposium eller ej.
Innehållet i dirigentsymposiet diskuterades återigen och föreslås gå parallellt med stämman i
mars. Arbetsgrupp tillsattes bestående av Birgitta och Thomas.
Trumkurs behövs under 2015/16.
Ulf Redogjorde för ungdomslägret på Känsö som återigen gick veckan efter midsommar.
Även i år över 50 deltagare och många nya kontakter har förmedlats till kårer runt om i
landet. Kursen fick även i år toppbetyg och samtliga elever gav kursen betyget bra eller
mycket bra. Önskas mer information så kontakta Ulf direkt.
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Då det kommit för få anmälningar om deltagande vid Nijmegen sköts denna punkt upp till
nästa möte. Nijmegen är ett bra tillfälle att visa upp vad hemvärnsmusiken går för så rådet
hoppas på mer anmälningar.
6.
Högvakt
Förslag har skickats ut till kårchefer. Ingen feedback har nått CMR.
7.
Utlandsverksamheten
CMR har som avsikt att få ta del av senaste uppdatering på lista av utlandsuppdrag som kan
vara aktuella för 2015/16. I september 2014 åker HvMk Borås till Dresden och i oktober 2014
åker HvMk Göteborg till Bonn. Musikkårer som har intresse om utlandsspel kan efter
förankring med sin utbildningsgrupp med fördel anmäla sitt intresse till RiksHv avd. Intresse
för utlandsturne 2015 har inkommit från Lund till RiksHv avd.
8.
Rapporter från musikkårerna
HvMk Blekinge: Hemvärnets Musikkår Blekinge genomförde ett digert program under
Kristihimmelsfärdshelgen i Stockholm: Vaktparad från Armémuseum till Kungliga slottet, tre
högvaktsavlösningar, stående konsert när löparna i Stockholm Marathon passerade slottet och
som final en lördagskonsert på Stortorget i Gamla Stan.
I övrigt inga inkomna rapporter
9.
Information från RiksHvC
Mats nämnde att försvarminister överväger att utreda försvarsmusiken.
Firandet av Hemvärnet 75år togs upp. En stjärnparad vid kungliga slottet diskuterades.
Lämplig helg kan vara i slutet av augusti/början av september. Kan vara fördelaktigt att välja
en helg när hemvärnsmusiken står för musiken. Intresseanmälan från kårer önskas om att
delta i paraden.
Rikshemvärnstinget kommer uppmärksamma jubileumet under 6-8 november 2015.
Uppträdande av Hv kår/-er med tapto/mingelmusik /medverkan av fältartist kan vara möjliga
inslag. Kårer uppmanas även här att visa sitt intresse.
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10.
Notarkivet
Det finns nu fler disponibla hyllmeter. Notbiblioteket fortsätter att fungera som en utmärkt
resurs. Birgitta föreslogs skicka en riktad uppmaning till notmarskar att skicka en förteckning
över tillgängliga noter.
Separat arbetsmöte kring notbiblioteket diskuterades även denna gång. Mats undersöker
ekonomiska möjligheter.
11.
Samverkan Fömus
Fömus inbjudes till ett kommande möte för bl.a. diskutera följande punkter:
 Uppföljning av fortsatt arbete med kårer som är föremål för fortsatt tillsyn
 Bemanning av Kurslärare/instruktörer från Fömus
 VU 2015
Hanseman ombads att kontakta Fömus, Stefan Jägerhult om deltagande när nästa möte går på
HvSS. Förslag var en agendapunkt på en lördag vid 9-tiden.
12.

Rikshemvärnsrådet

Jan-Olof har deltagit på ett möte. Det var bl.a. en ett fördrag av chefen för Must. Inga
speciella punkter att bevaka. Ulf, som suppleant, kommer få inbjudan till nästa möte.
Vid ett tillfälle föreslogs att Håkan Walder, 1:a vice ordf. i rikshv-rådet, skulle bli inbjuden. JO undersöker möjligheten.
13.

Information från valberedning

Stefan Bergström, sammankallande i valberedning, informerade om det kommande arbetet.
Stefan träffade enskilt närvarande medlemmar i rådet för få var och ens syn på hur det
fungerat, hur man såg på nuvarande och framtida CMR arbete. Samtalen ligger till grund för
det fortsatta arbetet från valberedningen.
Under de gemensamma diskussionerna framkom det hur viktigt det är att alla
utbildningsgrupper fungerar så kårerna får välkommet stöd.
Det framkom också en ide om att på stämman låta respektive cmr representant få 1-2 h
tillsammans med sina kontaktkårer.
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Övrigt

Det noterades att Lukas Arnbys tillfälliga tjänst på RiksHv-avd snart går ut. Om en ny
tidsbegränsad tjänst utlyses kan det vara läge för någon inom hemvärnsmusiken att undersöka
vad denna tjänst skulle omfatta och vilka krav som ställs på sökanden.
15.
Nästa möte
25-26/10 HvSS (Ulf och Hanseman har förhinder)
28-29/3 HvSS (Stämma 2015 28/3 från 13:00) Not: Ulf kordinerar med Mats. CMR utlyser
stämma och RiksHv avd skickar kallelse. Det noterades att ombud skall utses 2 månader
innan stämma.
16.
Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat

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

