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Protokoll fört vid 2003 års Hemvärnsmusikstämma på hotell Europa i Göteborg
2003-03-29—03-30
1

Stämman öppnas

Ordföranden öppnade 2003 års hemvärnsmusikstämma och hälsade ombud och gäster
välkomna.
2

Stämmans behöriga utlysande

Ordföranden frågade stämman om musikstämman utlysts i vederbörlig ordning varvid svaret
blev ja.
3

Upprop och fastställande av röstlängd

Bo Wallin förrättade upprop varefter deltagarlistan fastställdes som röstlängd.
4

Val av mötesordförande och sekreterare

Ordinarie ordförande och sekreterare valdes.
5

Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bo Sandberg HvMk Uppsala och SvenGunnar Karlsson HvMk Halland
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Anmälan om eventuella övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
7

Fastställande av dagordning

Efter det att punkt 13 strukits fastställdes förslagen dagordning
8

Information från GRO RIKSHV

Lars-Erik Hassel informerade om aktuella ärenden vid GRO RIKSHV samt ärenden i HKV
som berör hemvärnet.
9

CMR:s verksamhetsberättelse 2001 och 2002

Ordförande antog att inför stämman utsänd verksamhetsberättelse var känd och stämman
uppmanades att framföra eventuella kommentarer till denna. Stämman hade intet att invända.
10

CMR:s räkenskapsberättelse 2001 och 2002

Kassören redovisade CMR räkenskaper för 2001 och 2002. Vid föredragningen framfördes att
i ”Bokslut för 2002” anges under tillgångar dateringen ”2001-12-31” skall vara 2002-12-31.
11

Revisorernas berättelse

Ordinarie revisor föredrog revisionsberättelse enl. före stämman utskickade handlingar.
12

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge CMR ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2001 och 2002.
13

Motionsbehandling

Motion insänd av HvMk Ludvika gavs ett kort förtydligande av ordföranden. Överskottet från
skivförsäljningen ”Viva Musica” förslås disponeras till del för skivinköp.
CMR kommentar till motionen är att disponera huvuddelen av intäkterna för notutgivning och
att övriga aktiviteter minimeras.
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HvMk Eksjö framförde att utgivning av ”kartongmusik” typ ”Kalle Scheven” bör prioriteras.
Ordföranden frågar stämman vilket alternativ som förordas varvid stämman väljer CMR
förslag.
Bo Müller föreslog att ett referensbibliotek av skivor inspelade av hvmk tillskapas vid
GRO RIKSHV. Skivorna bör då förtecknas likt nuvarande princip för notbiblioteket.
Ordföranden ställde proposition till stämman att ge CMR i uppdrag att se över möjligheterna
att upprätta ett referensbibliotek enligt Bo Müllers förslag. Stämman godkände förslaget.
14

Fastställande av nomineringar av ledamöter till CMR m m

Ordföranden i valberedningen presenterade nomineringarna vilka fastställdes.
15

Val av ledamöter till CMR och övriga funktionärer:
a) Till ordförande valdes Ingemar Badman
b) Till vice ordförande valdes Jan-Olof Svensson
c) Fyra ledamöter valdes: Lennart Larsson, Bo Müller, Nils-Åke Nilsson, Anna
Engman
d) Två revisorer samt ersättare för dessa valdes: Ingvar Hansson, Anders
Hjalmarsson, Lars Granberg
e) Till ledamot i Rikshemvärnsrådet samt ersättare för denne valdes Ordföranden
och som ersättare vice ordföranden
f) Som ombud till Rikshemvärnstinget samt ersättare för denne valdes vice
ordförande och ersättare väljs ur CMR
g) Till valberedning valdes:
Ordförande Lars-Åke Bladh
Ledamot Gunnar Utter
Ledamot Stig-Erik Fahlström

16

Anmälan av GRO RIKSHV representant i CMR

Ordföranden anmälde Lars-Erik Hassel som GRO RIKSHV representant i CMR
17

Fastställande av årsavgift

Nuvarande belopp kvarstår (500:- )
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Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2003 och 2004

Stämman fastställde föreslagna inkomst och utgiftsstater för 2003 och 2004.
19

Orienteringar
•

Claes Grafström och Torgny Hansson orienterade om aktuella projekt inom FöMusC
samt diskuterade rekryteringsfrågor.
Från uttagningarna till nästa års AMK rapporterades bl.a. att:.
– På träblåssidan bra med klarinetter, OK med flöjter men oboe saknas.
– I brasset OK med horn, tromboner och baryton men reserver saknas.
Även trumpet I / kornett I saknas. Överlag är det ont om trumpeter.
– 1 slagverkare saknas det till AMK.
Torgny H framförde att rekryteringen är ett stort problem och att det gäller att få med
sig landets musiklärare.
F.n. är det en topp inom blåsmusiken som är bättre än på många år. Detta åstadkoms
bl.a. genom förekomsten av Stockholms- och Göteborgsmusiken samt Marinens
musikkår.
En nyhet är att FöMusC i kommande budgetarbete föreslår anställande av 15
proffsinstruktörer till AMK som skall vara pedagoger, stämledare och mentorer för 40
vpl. musiksoldater. Kostnad 85-90 mkr.

•

Håkan Blixt informerade om Ystad Tattoo 2003.

•

Elisabet Salomonsson Åkerlund, hvmk Jämtland, informerade om det mycket lyckade
projektet med ”massed bands” som genomfördes i Lycksele 2002-09-20—22.

•

Lars-Erik Hassel (GRO RIKSHV) framförde hälsningar från Rikshemvärnschef
Genmj Anders Lindström samt avdelningschef Övlt Thomas Johansson som båda
tyvärr var förhindrade att närvara.
Vidare orienterade L-E om genomförd utredning ”Hemvärnet efter 2004” som
fastställts av ÖB 04-11. Utredningen föreslår bl a en differentiering av
hemvärnsförbanden i tre kategorier, dagens hv med 20 tim avtal, 30 tim avtal för
förband med särskilda uppgifter samt insatsplutoner med avtal om 60 timmar/år.
Utredningens förslag kommer att tillämpas från år 2004 och påverkar
hemvärnsmusiken främst avseende höjda ersättningar (utbildningspremie och
befattningspeng). Utredningen kommer att spridas (HV-förband och HvMk) via
respektive MD-grp.
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Övriga frågor

Intet
21

Avslutning

Ordföranden tackade valda ombud och gäster för en väl genomförd musikstämma.
Elisabet Salomonsson Åkerlund erhöll hemvärnsmusikens sköld och stämmans tack för
entusiastiskt och inspirerande arbete i CMR.

Lars-Erik Hassel
Sekreterare

Justeras
Ort och datum

Justeras
Ort och datum

Bo Sandberg

Lars-Gunnar Karlsson

