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Protokoll
Sammantradesdatum 2015-08-08-09
Nr: 2015:4
Lordag 0900-1700
Sondag0900-1130
Ystad Saltsjobad med Ystad Tattoo

Narvarande
Anna Engman, ordf.
Jan Olof Svensson, v ordf.
Ingemar B adman
Per Kopp
Eva Hellstrom
Endast narvarande lordag:
Roland Ekenberg, Rikshemvarnschef
Mats Jonsson, Rikshemvarnsombudsman
Eva Sellgren, Informationsansvarig Rikshemvarnsradet

1. Motets oppnande
2. Godkannande av dagordning
3. Justering av tidigare motesprotokoll
4. Ekonomi
Atgarder for att kunna bverfora kassorsskapet till EH gbrs, bl a ses eventuella stadgar for
CMR over. I ovrigt har det inte hant nagot pa kontona sedan stamman. Fakturorna for
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arsavgiften har inte skickats ut. Banken har andrat pa hanteringsrutinerna sa ny bankdosa ska
bestallas.
5. Medinflytande
Tre motioner har inkommit till Rikshemvarnstinget som berbr musiken. Dessa tre
behandlades. MJ ombads skicka KFS per mail infbr nasta mote da texten fardigstalls.
Eva Sellgren forevisade den nya webbsidan for Hemvarnet och visade hur musiken och CMR
kan anvanda den. CMRs delar av sidan, inkl det centrala nyhetsflodet, hanteras fortsatt av
Mikael Prenler. Riktlinjer for vad som ska tas upp bbr tas fram.
Utbildning i hemsidan for de som inte gatt pa sin utbildningsgrupp kommer att genomfbras pa
HvSS v 38. Nemo Stjarnstrbm ar ansvarig pa HvSS.
6. Information fran RiksHv
Rikshemvarnschefen informerade om mote som hallits med Per-Erik Jansson angaende
utlandsverksamheten. Ett fungerande system for att fa inbjudningar bbr ses over for den dag
da Per-Erik Jansson inte langre vill ta pa sig uppgiften.
7. Hogvakt
Per Flyghed som ar den pa RIKSHV som har uppgiften att planera Hemvarnsmusikens
medverkan vid vaktparad 2016 inbjbds till motet men svarade aldrig pa inbjudan. Darav
kunde inte fragan diskuteras.
8. Utbildningsverksamhet
Fortsatta diskusioner angaende innehall i en notmarsk och materialfbrvaltarutbildning. Kursen
fbrlaggs pa HvSS 21-22 november 2015. Claes Alsteryd pa HVSS har hand om utbildningen
och EH och TH utsags att representera CMR pa kursen, samt vara kursledare. Fbrslag pa
innehall kommer att skickas till CA av AE.
JOS har haft kontakt med CA angaende stavfbrarkurs. JOS kommer att vara kurschef.
9. Hemvarnet 75 ar
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Hemvarnet 75 ar kommer att firas med en hemvarnshogvakt pa slottet den 5 September 2015.
Hemvarnsmusiken deltar med fern musikkarer (Gbteborg, Sbdertbrn, Ostergbtland, Gavle,
Uppsala).
JOS kar uppdraget att planera detta tilsammans med Lars-Erik Hassel pa RIKSHV.
Jbrgen Flink kommer att dirigera det massed band som kommer att ersatta konsertdelen pa
borggarden.
Karerna kommer att ga fran olika platser i stan och anslute efter hbgvaktsstyrkan. CMRs
ledambter kommer att vara fbljeofficerare till karerna.
Sbdertbrn- Stureplan -Per
Ostergbtland- Hbtorget- Thomas
Gavle - Norrmalmstorg - Eva
Uppsala - Nybroplan - Anna
JOS haller samband fran Slottet.
10. Notbiblioteket
Ersattningsfragan for hanteringen av notbiblioteket bordlades till motet i december.
11. Medaljer, utmarkelser och resestipendium
Inga medaljarenden fbrelag.
12. Rapporter fran musikkarerna
Pga av tidsbrist hoppades denna punkt over da det ar sommaruppehall for de fiesta karerna.
13. Ovriga fragor
Utlandsverksamhet. All utlandsverksamhet hanteras hadanefter av RIKSHV. CMR kommer
inte att vara inblandade i den fragan. Musikhandlaggarna kommer att hantera intresset for
utlandsspel.
Fbrslag till stadgar for fbreningen CMR gicks igenom och arbetet kommer att fortsatta under
hbsten.
HvH kommer ut pa remiss i September. CMR ombeds att titta pa kapitlen som berbr musiken.
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Till hostens mote kommer Olle Hermansen att bjudas in for diskussioner kring
hemvarnsmusiken och Fomus.
2017 kommer det att hallas ett internationellt tatoombte i Sverige. Ev vid Ystad Tattoo.
Syftet ar bl a att visa upp landets militarmusik.
Rikshemvarnschefen stallde fragan om hur Hemvarnet ska stalla sig till officiell medverkan
vid Ystad Tattoo i framtiden. CMR anser att medverkan inte ar nbdvandig for
hemvarnsmusikens del. De senaste tattooerna har vi provat olika koncept och det har
periodvis varit svart att engagera karer. Detta ska naturligtvis inte paverka den enskilda karens
beslut att delta om en fraga kommer fran tattooledningen.
14. Nasta sammantrade
Nasta mote planeras till 5-6 September i samband med Hemvarnet 75 ar. Koncentration pa
motioner, HvH och stadgar.
Ytterligare ett mote planeras in till 5-6 december. Plats meddelas senare.
15. Sammantradet avslutas
Vid protokollet

Justeras

j

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/FdMus: C FoMus, Forsvarmusikinspektoren

