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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsen avger härmed följande redogörelse för verksamheten år 2018.

Funktionärer 2018

T.o.m. årsmötet 2018 Efter årsmötet 2018 Vald t.o.m. årsmötet

Ordförande Sven Lundberg Sven Lundberg 2019

Vice ordförande Erik Sigblad Thomas Roth 2020

Kassör Jan Larsson Jan Larsson 2019

Sekreterare Vakant
(Vik. John Lundqvist)

Roger Hansson 2020

Ledamot John Lundqvist John Lundqvist 2020

Ledamot – Erik Sigblad 2019

Ledamot Ossian Edlund Ossian Edlund 2019

Ledamot Jan Larsson Jan Larsson 2019

Ledamot Fredrik Lundqvist Fredrik Lundqvist 2019

Ledamot Anthon Haväng Anthon Haväng 2020

Adjungerad Marie Vannerstedt – – 

Revisor Håkan Fjelner Håkan Fjelner 2019

Revisor Bo Magnusson Bo Magnusson 2019

Revisorssuppleant Micael Stehr Micael Stehr 2019

Valberedning (Sune Ullestad )
Jan Thor

2019

Valberedning Per Iko 2019

Valberedning Erik Sigblad
(styrelsens 
representant)

2019

Styrelsemöten

Styrelsen har genomfört nio protokollförda möten och i övrigt haft informella inbördes 
kontakter under styrelsearbetet.

Valberedning

I slutet av år 2018 utgjordes valkommittén av Per Iko, Jan Thor och styrelsens representant 
Erik Sigblad. Sune Ullestad, som var vald, avled under året.
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Medlemsläget

Under 2018 har 6 medlemmar har sagt upp medlemskapet, 9 har avlidit och 6 troligen avlidit 
(pappersbrev returnerade, inte nåbara på telefon, inga svar på mejl, hög ålder). 49 medlemmar 
som inte har betalat för 2017 och 2018 har avförts. Det har tillkommit 42 nya medlemmar

Medlemsläget är nu detta:

• I Sverige hade vi vid årsskiftet 2018–2019 501 medlemmar:

– 466 medlemmar som betalat full avgift för 2018,

– plus 5 juniormedlemmar (halv avgift)

– plus 3 familjemedlemmar (halv avgift)

– plus 22 medlemmar via SMMF

– plus 4 ständiga medlemmar 

– och 1 hedersmedlem

• I utlandet hade vi vid årsskiftet 2018–2019 25 medlemmar som betalat för 2018.

• De flesta medlemmarna är födda på 1930- och 1940-talet. Medelåldern är 64 år.

För att bibehålla föreningens nuvarande storlek behövs ett årligt tillskott av 50 nya 
medlemmar.

MarschNytt och MarschBladet

Vår medlemstidning MarschNytt har under verksamhetsåret 2018 utkommit med två 
nummer, nr.171 och nr.172.

Arbetet med att utveckla tidningen har fortsatt under året. Redaktörerna Sven Lundberg och 
Erik Sigblad, har börjat ge varje nummer ett övergripande tema.

Vårnumret 2018, nr. 171, hade ett MMS-internt fokus, för att framhålla vikten av med-
lemmarna och deras insatser för föreningen. Vi presenterade den nya medlemssidan på 
webben och hade några fina djupintervjuer med långvariga medlemmar.

Nummer 172, som utkom på hösten, hade ett nordiskt tema med stort fokus på våra grann-
länders militärmusik. Det blev hela 18 sidor med stort fokus på både personporträtt och unika 
berättelser.

Tidningens grafiska profil fortsätter att utvecklas av Christian Öhrman, som är en mycket 
pålitlig partner när det gäller att framhäva både text och bild på bästa sätt.

Vårt digitala nyhetsbrev MarschBladet utkom under år 2018 vid sju tillfällen.

Nyhetsbrevet har främst fokuserat på att ge kort och intressant information till medlemmar 
men även påminnelser om t.ex. inbetalning av medlemsavgift.

MarschBladet är mycket uppskattat och genom Google Analytics kan vi se att det läses av 
över 80 % av de medlemmar som får det i sin inkorg.

Utskicken utformas också med länkar till hemsidan www.militarmusik.se så att läsarna där kan
ta del av den information som finns exklusivt för våra medlemmar.

Skribent för MarschBladet under år 2018 har varit Erik Sigblad.
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Webbsida

Under 2018 har arbetet med webbplatsen fortsatt och fokus har legat på att förbättra och utöka
det exklusiva materialet på vår medlemssida. Sidan är endast tillgänglig för samfundets med-
lemmar som har ett login. Vidare har webbplatsen uppdaterats kontinuerligt med intressanta 
artiklar, nyheter och konserter. Webbplatsen har skötts av en grupp bestående av Ossian 
Edlund (ansvarig), Patrik Nilsson, John Sigurdsson, Daniel Krondahl. Gruppen har även fått 
stöttning från samfundets sekreterare Roger Hansson.

Sociala medier

Under verksamhetsåret 2018 har fokus från MMS sociala medier varit att hålla ett kontinu-
erligt flöde på Facebook med nyheter om samfundet, olika musikkårers aktiviteter och kon-
serter, evenemang inom blåsmusik och svensk militärmusik i allmänhet. Det har skapats en 
arbetsgrupp om fem personer, Team sociala medier, under ledning av Anthon Haväng. Det 
har till exempel rapporterats om nästan alla hemvärnsmusikkårers högvaktsuppdrag på Kung-
liga slottet. Under året har följarantalet Facebook ökat med 302 individer från 1644 till 1946. 
Artiklar som publicerats på hemsidan har som regel även gått ut i vårt flöde på Facebook. 
Som mest har vi nått ut till 5 231 personer i ett och samma inlägg. Då fokus har legat på Face-
book har arbetet med MMS Instagram prioriterats ned något. Team sociala medier har sam-
arbetat tätt med webbredaktörerna.

Konserter

Under 2018 anordnades ingen konsert. Skälet har varit kostnaden, den fåtaliga publiken de 
senaste åren och att tidpunkten för konserten, om den anordnats, skulle ha kolliderat med det 
stora Veteran-Tattoo som anordnades av annan arrangör.

Sammankomster

Samfundets årsmöte hölls lördagen den 8 april 2018 i Lundasalen på Kavallerikasernen (K1) i
Stockholm. Ett 30-tal medlemmar deltog i mötet.

Efter mötet lyssnade ett flertal av medlemmarna till Arméns Musikkårs konsert i Berwald-
hallen.

Lokalen

Under 2018 har vårt arkivarbete utvecklats och vår lokalgrupp består nu av fem medlemmar. 
Av dessa träffas fyra regelbundet och arbetar med att katalogisera och registrera det som finns
i arkivet. Blåsorkesternoterna är registrerade och har fått enhetliga mappar. Böcker och andra 
trycksaker är registrerade. CD-registret är i det närmaste klart. Arbetet med registrering av 
LP-skivor pågår. Målet är att skapa ett register som är lätt att söka i och som innehåller 
relevant och aktuell information.

Det finns sedan tidigare en hel del material som inte tillhör vårt intresseområde marsch- och 
militärmusik, och detta har vi börjat rensa bort ur våra samlingar.

I slutet av året skedde en toalettrumsrenovering på grund av en vattenskada i huset. Inget i 
våra samlingar blev skadat och vi behövde inte bära någon kostnad för denna renovering.

En medlemskväll skulle ha hållits i lokalen under hösten men tyvärr var intresset inte så stort, 
så den blev därför inställd.
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Utrustning

I lokalen finns nu en stationär dator med skrivare och skanner. Det finns också ett lokalt 
trådlöst nätverk med internetförbindelse. Den tekniska utrustningen liksom en del möbler har 
donerats av medlemmar.

Skivspelaren, som gick med fel hastighet, har reparerats av Lokalgruppens ingenjörer och går 
nu med rätt hastighet.

Utmärkelser

Under det gångna året har endast ett fåtal medaljer delats ut och beslutats om. Vårt samarbete 
med Per på Medaljmäster gick i stå under sommaren 2018 då Per gick in i väggen. Det blev 
svårt att få kontakt med Medaljmäster. Vi sökte andra aktörer för att inleda ett nytt samarbete. 
Detta kommer inte att behövas då Per åter kommit på benen och har anställt hjälp. De 
medaljer vi hade hos honom är på väg till oss och vi borde snarast kunna börja dela ut våra 
utmärkelser igen.

Stockholm 2019-04-04

Sven Lundberg (ordförande) ….....................................................

Thomas Roth (vice ordförande) ….....................................................

Roger Hansson (sekreterare) ….....................................................

Jan Larsson (kassör) ….....................................................

Fredrik Lundqvist (Lokalansvarig) ….....................................................

Erik Sigblad (ledamot) ….....................................................

Ossian Edlund (ledamot) ….....................................................

Anthon Haväng (ledamot) ….....................................................

John Lundqvist (ledamot) ….....................................................
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