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Protokoll
Sammantradesdatum 2015-05-23—05-24
Nr: 2015:3
22/05 kl. 08.00 - 16.00, HvSS
23/05 kl. 08.00 - 12.00, HvSS

Narvarande
Anna Engman, ordf.
Jan-Olof Svensson, vice ord
Ingemar Badman
Eva Hallstrom
Thomas Haglund, sekreterare (22/5)
Fredrik Bojerud

E j narvarande
Hanseman Samuelsson
Mats Jonsson, Hemvarnsombudsman
Roland Ekenberg Rikshemvarnschef
Per Kopp

1.
Motets oppnande
Motet oppnades av ordfbrande Anna Engman som halsade narvarande valkomna.
Thomas Haglund valdes till sekreterare for motet.
2.
Godkannande av dagordningen
Dagordningen godkannes.
3.
Justering av foregaende motesprotokoll
Justering av protokollet for mote Nr. 2015.1 laggs till handlingarna.
4.
Ekonomi
Eva Hallstrom ar ny kassor och en overlamning sker under helgen.
Medlemsavgifterna fors till diskussion.
Deklarationen ar snart fardigstalld och skall lamnas in, senast 1 juli.
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5.
Musikstamman 2015
Kommentarer, uppfoljning.
Diskussioner om Musikstamman 2015 fordes.
Valberedningens arbete belystes och det lades vikt pa att en battre kommunikation inom
valberedningen men aven kontakten till CMR for att fa ett gott resultat.
I samband med detta konstaterades att kontakten med de kontaktkarerna som varje ledamot
har ar viktig, for att HvMk ska kunna vara med och paverka.
6.
Medinflytande
Medinflytandediskussionen fordes under sbndagen. Ingangen till medinflytandet anses vara
deltagandet vid Hemvarnsradens mbten och darfor uppmanas musikkarernas representanter att
ga pa dessa.
Nbdvandigheten av stadgar for CMR diskuterades.
Overlag var det en bra diskussion med Fredrik Bojerud.
7.
Information fran RiksHv
Ingen representant fran RiksHv medverkade under motet och detta efterfragas av CMR. For
att asikter, fragor kan lyftas och diskuteras istallet for att bli liggande.
Forslag pa att Per Flyghed inbjudes till nasta mote i samband med Ystad Tattoo.
8.
Hogvakt
Diskussioner om rutinerna for att anmala intresse for vaktparaderna fbrs. Det papekas att
hbgvaktsplaneringen maste komma ut i god tid, Anna Engman ska ta kontakt med Per
Flyghed om detta och aven om kontrollerna.
9.
Utbildningsverksamhet
Under denna punkt medverkade Clas Alsteryd, HvSS, samordningsavdelningen, ansvarar for
kvaliten i alia utbildning inom hemvarnet.
Diskussionspunkter:
- Kursverksamheten
Karchefskursen var lyckad enligt alia deltagare. Fragor som lyftes var att karchefen bbr ha en
musikalisk forstaelse och om detta gar att fa in i utbildningen?
Bbr aven en dirigent medverka vid KC-kursen, for samtal/seminarium och kan det ge nagon
musikalisk forstaelse i ett stbrre sammanhang?
Dirigentkurs, en grundkurs med eventuell start 2016. Ovningsorkestrarna ar viktiga och flera
bbr uppmuntras att medverka, framfbrallt for att fa en stbrre geografisk spridning.
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Kursmaterial. Jan-Olof Svensson samverkar med Clas Alsteryd.
Blasorkesterkursen har varit lyckad genom aren, det diskuteras hur det har varit och hur det
ska kunna utvecklas. V i anser att det ar en viktig kurs som bbr prioriteras for att utveckla
medverkande musiker som kan ta med sig ny kunskap och inspiration som kan spridas pa
hemorten.
Dirigentsymposium. Diskutera repertoar, ett forum for dirigenter och eventuellt stavfbrare.
Det uppkom ett fbrslag pa ett seminarium for Notbibliotekarierna och Materielfbrvaltarna till
hbsten 2015, preliminart i November vecka. 47.
Radet ansvarar att tillsatta innehall i Notbibliotekariernas seminarium. Birgitta Yman ar
kontaktad och intresserad att medverka.
Ett e-mail har skickats till all Karchefer dar de uppmanas sprida information om detta
kommande seminarium i November, samt samla in vad de medverkande vill ta upp.
Telefonmbte med Clas Alsteryd vid nasta styrelsembte ar bnskvart for att stamma av
kursverksamheterna frambver.
- Ny scanner
CMR beslutade att dela kostnaden (20000 kr) pa scannern med RiksHv. lOOOOkr ar insatta
och scannern ar inkbpt till Notbiblioteket.
10.
Hemvarnet 75 ar
Lars-Erik Hassel ar koordinator for firandet av Hemvarnet i Stockholm.
Fyra hemvarnsmusikkarer har fatt uppdraget att genomfbra "Stjarnparad", information om
detta ska finnas vid respektive utbildningsgrupp i ett dokument som heter Plan Fm20153138:1.
Fbrslaget ar att det genomfbrs likt 70-ars firandet.
Fredrik Bojerud tar kontakt med Hassel for mer information.
11.
Notbiblioteket
Angaende inkbp av noter sa har Birgitta Yman mandat att bestamma vad som ska kbpas, av
inkomna fbrslag. Med utgangspunkten: inga engangssatsningar, om inte flera karer kan
anvanda sig av dessa. Yman skall aven ha koll pa vad som budgeteras for inkbp och aven
utbildningsbehov.
En fraga inkom om inspelningsapparater, och det ar nagot som varje enskild HvMk far sta for.
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12.
Medaljer, utmarkelser och resestipendium 2015
En inkommen ansbkan om resestipendium 2015, och C M R beslutar att tilldela Bjorn
Waldebrink, dirigent i HvMk Vastmanland resestipendium pa 25000kr.
CMR paminner om att resestipendiet foljs av en aterredovisning vid nasta musikstamma i
form av ett seminarium eller fbredrag.
13.

Rapporter fran musikkarerna

Diskussioner om laget for musikkarerna, nagra har bytt dirigent och karchef.
Kombattantutbildningen diskuterades i samband med rekrytering.
14.
Ovrigt
Inga bvriga fragor.
15.
Nasta sammantrade
Ystad tattoo i augusti.
16.
Sammantradet avslutas
Ordforande fbrklarade motet avslutat och vi tackar alia medverkande.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Haglund
sekreterare

ordforande

Sandlista
Samtliga fbrband (avsett for musikhandlaggare vid utbildningsgrupper)
CMR ledambter
Samtliga karchefer och dirigenter vid HvMk
Som orientering
RIKSHVAVD: Rikshemvarnschefen, Avdelningschef, C VHT, C Info
LG: C FoMus, Fbrsvarmusikinspektoren

