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Protokoll
Sammanträdesdatum 2015-01-17 – 01-18
Nr: 2015:1
17/1 kl. 09.00 – 17.00, Borås, Älvsborgshuset
18/1 kl. 09.00 – 13:00, Borås, Älvsborgshuset

Närvarande
Ingemar Badman, ordf.
Jan-Olof Svensson
Anna Engman
Birgitta Yman
Thomas Haglund
Ulf Krüger, sekr
Mats Jonsson, Hemvärnsombudsman
Hanseman Samuelsson (p11, delar av p9)
Roland Ekenberg (p9)

Ej närvarande
-

1.
Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ingemar Badman som hälsade närvarande välkomna.
2.
Justering av föregående mötesprotokoll
Protokoll 2014-4 lades efter godkännande till handlingarna.
3.

CMR:s ekonomi
 Kassa ca 430.000 kr varav merparten ränteplacerad
 Kundfordringar 2.500 kr som motsvarar årsavgiften för 5 kårer. Respektive
kontaktperson i CMR kontaktar berörda kårer som missat inbetalningen.
 Utförligare redovisning av ekonomin ges i verksamhetsberättelsen. Material skickas
till revisorer inför stämman.
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 Tidigare försäkring får inte nytecknas utan löper ut i början av 2015.
4.
Medaljer och utmärkelser
Inga medaljansökningar hade inkommit till dagens möte.
CMR uppmanar fler kårer att skicka in anökningar
5.
Utbildningsverksamheten
Kårchefskurs, pilot genomfördes v.449 och fått höga utvärderingsbetyg. Ny kurs planlagd i
HvSS kurskatalog under hösten.
Stavförarkurs fortsättning i Ystad genomförd under november med nio elever
Dirigentkurs fördjupning kommer inom kort. 15 anmälda varav sju uttagna. De elever som
inte kan beredas plats föreslås ett nytt utbildningstillfälle på HvSS efter sommaren.
Kommande kurser att diskuteras på HvSS den 3 februari är:
 Tuba/Eufonium
 Dirigent grundutbildning (Noterades att det var 3 år sedan denna kurs gick och det är
av vikt att denna kurs går snart, gärna direkt efter sommaren)
 Stavförare grund, Eksjö
 Dirigent fortsättning (Prio bör ges till de som inte fick plats på den nyligen
genomförda utbildningen)
 Stavförarseminarium för de kårer som skall göra vaktparad 2015. Görs förslagsvis i
april och i Sthlm. Jan Olof håller i kursledning. En förutsättning är dock att budget
finns som kollas av Mats. Seminariet ses som ett steg att kvalitetssäkra utförandet av
vaktparaderna.
 Kårchefskurs (Finns i HvSS kurskatalog och är planerad till v.543)
Förlag är att bjuda in Jan Svensson till musikmötet i mars för ca 1 h information om bl.a.
kårchefskursen. Mats bjuder in. Kurser för hemvärnsmusiken skall framöver läggas in i HvSS
kursplan.
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6.
Högvakt
Fastställd lista kommer linjevägen
7.
Utlandsverksamheten
Lista på utlandsuppdrag är inkommen till riksavdelningen. Efter beredning önskar CMR få ta
del av denna
HvMk Göteborg genomförde 3 spelningar i Tyskland under oktober varav en i
Beethovenhalle i Bonn tillsammans med professionell militärorkester från Hannover.
Göteborg fick mycket beröm vid framträdandena och fick god kritik i pressen.
8.
Rapporter från musikkårerna
Julkonserter har genomförts och verksamheterna startas upp för 2015. Göteborg har fått
uppdrag från sin garnisonschef att sondera möjligheterna om möjligt genomföra Göteborg
International Military Tattoo under 2016. Ny kårchef i Jämtland samt i Göteborg.
I övrigt inga inkomna rapporter
Not: Efter mötet noterades den tråkiga nyheten kårchef Stig-Erik Fahlström avled den 29
december efter en tids sjukdom Till ny kårchef i Hvmk Borlänge har Dalregementsgruppen
utsett Eva Hellström.
9.
Information från RiksHvC
Roland Ekenberg besökte CMR och det fördes en dialog kring medinflytande, CMRs roll,
ökat behov av samverkan och standardisering av processer då resurser är begränsade.
Roland uttryckte vikten av samverkan i det lokala förbandet och deltagande i deras
hemvärnsråd. Viktigt att nyttja CMRs kompetens och nätverk.
Arbetet med HvH samt uniformsreglemente togs upp. CMR önskar erhålla de senaste
versionerna av utbildningsanvisningarna samt HvH.
Det konstaterades i samband med diskussioner kring Ystad tattoo att finns många andra
tattoon i Sverige och några ytterligare planeras.
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Val av kår till Nijmegen diskuterades också och det konstaterades att CMR och RiksHv har
haft olika urval och dialogen inte har varit synkad. C RiksHv valde att tilldela Eslöv uppdrag
vilket inte var i linje med CMRs rekommendation.
Från Stiftelsen Hemvärnsfonden ges nu ökade möjligheter till bidrag som har i syfte att ge
stöd till HvSS eller till verksamheter såsom hemvärnet som har en tydlig koppling mot HvSS.
Det finns ett antal stipendium att söka såsom:
 Årets rekryteringsinsats
 Framstående chefsprestation
 Årets ungdomsinsats
 Fri ansökan
Ansökan ställs direkt till hemvärnsfonden
10.
Notarkivet
Ett studiebesök gjordes på notarkivet i Borås och det konstaterades det stora omfånget samt
den goda ordningen som Birgitta har skapat. För att effektivisera inskanningen undersöker
Mats om det finns medel att tillgå från RiksHvAvd.
11.
Samverkan Fömus
Inget nytt
12.
Rikshemvärnsrådet
Inget nytt möte har skett
13.
Verksamhetsberättelsen
Utkast för verksamheten gicks igenom och justerades. CMR önskar att samtliga kårer är
snabba med sin rapportering för 2014 så den hinner komma med. Deadline har tidigare
kommunicerats till 1 februari.
14.
Valberedningens arbete
Valberedningens arbete tar nu ordentlig fart och samtliga kårchefer kommer bli kontaktade
för dialog.
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15.
Inkomna handlingar
Inga handlingar har inkommit. Det noterades också att inga motioner hittills har lämnats in till
stämman och tiden har nu gått ut.
16.
Övrigt
Ystad tattoo diskuterades och då hemvärnsmusiken bör vara bättre representerade föreslog
CMR på uppdrag av C HvRiks att HvMk Östergötland, Skaraborg, Kristianstad,
Guldsmedshyttan och Gävle skall tillfrågas från RiksHv.
Möte som sker 3 febr med RiksHv avd, Hanseman Samuelsson, samt HvSS angående
kursverksamheten kan vara bra att delta på från CMR. Om mötet läggs tidigt på dagen kan
Jan Olof deltaga 1 h. Det föreslogs också att Mats närvarar för att få en ökad kontinuitet i
frågorna då Lukas slutar inom kort.
Tidplan och program på stämman diskuterades. Enligt HvH skall dagordning,
verksamhetsberättelse, valberedningens förslag och program skickas ut innan mötet. Mats ber
Lukas kontakta Ingemar för att synka detta. Program diskuterades för söndagen och föreslogs
innehålla:
 Hemvärnsmusikens medinflytande. Skall också tjäna som en information kring
kommande arbete att se över hur vi samverkar och stärker hemvärnsmusikens
inflytande. Presentation av Mats
 Ungdomsverksamhet. Thomas kollar med Leif.
 HvSS och utbildningar relaterade till hemvärnsmusiken. (Mats bjuder in Claes A från
HvSS)
 Intro och presentation av Roland Ekenberg
 Militärt omvärldsperspektiv. Mats kollar med föredragshållare
 Övrigt (ex stimrapportering, nya kårchefskursen, ev punkter från RiksHv avd-Lukas)
Efter stämman föreslogs besök i hemvärnsmuseet och därefter sker gemensam middag.
Musikhandläggarträff skall organiseras fredagen innan stämman och rådet undrade om det
fanns intresse om deltagande från CMR. Mats undersöker.
17.
Nästa möte
28/3 CMR Förmöte till stämman 09:00. Samling fredag kväll.
28-29/3 HvSS (Stämma 2015 28/3 från 13:00)
28/9 CMR Konstituerande möte sker efter stämman
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18.
Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat
Vid protokollet

Justeras

Ulf Krüger

Ingemar Badman

sekreterare

ordförande

Sändlista (alla protokoll läggs ut på CMRs hemsida)
Samtliga förband (avsett för musikhandläggare vid utbildningsgrupper)
CMR ledamöter
Samtliga kårchefer vid HvMk
Som orientering
RIKSHVAVD: Rikshemvärnschefen, Avdelningschef, C VHT, C Info
LG: C FöMus, Försvarmusikinspektören

