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Protokoll från årsmöte 2019-04-04

Närvarande

Anders Ahliny

Göran Blixth

Lars Grosshög

Håkan Fjelner (revisor)

Roger Hansson (sekreterare)

Jan Larsson (kassör)

Sven Lundberg (ordförande)

Bo Magnusson (revisor)

Ann-Marie Nilsson

Hans Nordmark

Thomas Roth (vice ordförande)

Filip Scheynius

Christer Sjöstedt

Micael Stehr (revisorssuppleant)

§ a Mötets öppnande

MMS ordförande Sven Lundberg förklarade mötet öppnat.

§ b Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande utsågs Filip Scheinius och till sekreterare Roger Hansson.

§ c Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ d Val av justerare och rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Thomas Roth och Hans Nordmark.

Thomas Roth kom att lämna mötet efter § h, varvid Ann-Marie Nilsson valdes till justerare 
och rösträknare under resten av mötet.

§ e Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse

Sven Lundberg gick igenom verksamhetsberättelsen och Jan Larsson redovisade den 
ekonomiska förvaltningen. Resultat- och balansräkningarna genomgicks.

På en fråga från Hans Nordmark om budget för en konsert svarade Jan Larsson att konserten 
2017 i runda tal gav kostnader på 21000 kr och biljettintäkter på 5000 kr.

Håkan Fjelner läste upp revisorernas revisionsberättelse (bilaga).

§ f Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018.

§ g Motioner och stadgeändringsförslag

Inga motioner hade inkommit.

Vid årsmötet 2018 fick styrelsen i uppdrag att se över samfundets stadgar, som delvis blivit 
föråldrade, och framställa ett förslag till nya stadgar. Förslaget hade tidigare funnits 
tillgängligt för medlemmarna och publicerats i det senaste numret av Marschnytt. Sven 
presenterade styrelsens förslag, som genomgicks paragraf för paragraf.
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Mötet godkände det framlagda förslaget med följande ändringar och tillägg:

§ 5 Firmateckning

Ändrad lydelse: Samfundets firma tecknas av styrelsen eller av minst två ledamöter i 
förening genom beslut av styrelsen.

Kommentar: Av praktiska skäl är det bra om det räcker med en ledamot för enkla 
bankärenden, utkvittering av postpaket etc. Detta kan ordnas genom en av styrelsen 
utfärdad fullmakt.

§ 8 Medlemskap

Kommentar: Endast fysiska personer kan enligt förslaget vara medlemmar. 
Institutioner erbjuds prenumerationer på samfundets tidskrift, vilket inte behöver 
framgå av stadgarna.

§ 18 Emblem och igenkänningssignal

Kommentar: Dagens teknik ställer krav på tekniska specifikationer av grafikformat, 
färgkodning m.m. Regler för hur emblemet ska användas behövs. Styrelsen arbetar 
med frågan.

Avskaffandet av de nuvarande stadgarnas §§ 8 (Musikinspektör), 20 (Lokalombud), 21
(Lokalavdelning), 22 (Handlingars offentlighet) och 23 (Tillämpningsbestämmelser) 
godkändes.

Några smärre redigeringsmissar och typografiska skönhetsfläckar som upptäckts ska 
rättas till.

Det modifierade stadgeförslaget finns som bilaga till protokollet.

Det hittillsvarande stadgarna fortsätter gälla fram till och med nästa möte, då ett nytt beslut 
måste fattas om huruvida stadgeändringen ska genomföras.

§ h Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag presenterades. Då valberedningen inte fått fram någon person för 
ordförandeposten föreslog Roger Hansson Hans Nordmark som ordförandekandidat. De 
föreslagna personerna valdes på två år. Den nya styrelsen utgörs av

Hans Nordmark (ny ordförande)

Ossian Edlund – omvald till 2021

Jan Larsson – omvald till 2021

Fredrik Lundquist – omvald till 2021

Jakob Sandberg – nyvald till 2021

Roger Hansson – kvarstår till 2020

Anthon Haväng – kvarstår till 2020

Sven Lundberg – kvarstår till 2020

John Lundqvist – kvarstår till 2020

Thomas Roth – kvarstår till 2020

§ i Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisorer omvaldes Håkan Fjelner och Bo Magnusson. Till revisorssuppleant omvaldes 
Micael Stehr.
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§ j Val av ledamöter till valkommitté

Inga förslag förelåg. Styrelsen föreslog Filip Scheinius. Styrelsen fick i uppdrag att utse två 
ledamöter. Frågan tas upp på nytt vid ett allmänt möte under hösten 2019.

§ k Medlemsavgift

Mötet beslöt att den nuvarande årsavgiften behålls oförändrad, vilket innebär 300 kr för 
medlem i Sverige och 400 kr för medlem i utlandet. Familjemedlemmar och studerande 
ungdom betalar halv avgift.

§ l Medlemsläget

Roger Hansson presenterade medlemsläget (bilaga). Med nuvarande medlemsomsättning 
behövs minst 50 nya medlemmar varje år om samfundet ska fortleva i nuvarande form.

§ m Avslutning

Sven Lundberg framförde ett tack till Erik Sigblad (tyvärr frånvarande p.g.a. arbete), som 
lämnade styrelsen, för hans insatser insatser under tio år.

Inför höstens möte ställdes frågan hur samfundets ekonomiska kräftgång ska hanteras.

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Protokollet fört av Roger Hansson ….....................................................

Justerat av Hans Nordmark ….....................................................

Justerat av Thomas Roth (§§ a–h) ….....................................................

Justerat av Ann-Mari Nilsson (§§ h–k) ….....................................................
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