
Årsmötesprotokoll MMS 2017-04-22

1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande väljs Sven Lundberg och till sekreterare väljs John Lundqvist

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutas vara behörigt utlyst.

4. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställd

5. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll och 
under årsmötet tjänstgöra som rösträknare
Till justerare väljs Sune Ullstad samt Sten Yondt

6. Framläggande av verksamhets-; förvaltnings- samt revisionsberättelse
Samtliga berättelser läses upp av ordföranden för årsmötet. 
Det påpekades av stämman att arbetet med hemsidan synbart har hamnat på 
efterkälken så det måste uppdateras mer kontinuerligt och med större 
aktsamhet. Detta är föreningens främsta rekryteringsbas och det är av yttersta 
vikt att den är uppdaterad. Styrelsen tar emot kritiken och kommer arbeta med 
detta. 
Berättelserna bifogas i slutet av detta protokoll. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.



8. Val av styrelseledamöter

Valda till och med årsmötet 2018
Sven Lundberg
Anthon Haväng
John Lundqvist
Astrid Amtén
Daniel Smedberg (fyllnadsval för Sten Yondt)

Valda till och med årsmötet 2019
Erik Sigblad
Fredrik Lundqvist
Jan Larsson
Ossian Edlund
Marie Vannerstedt (suppleant)

9. Val av revisorer och suppleant
Håkan Fjellner samt Bo Magnusson väljs som revisorer samt Micael Stehr som
suppleant.

10. Val av ledamöter till valkommitté 
Sittande valberedningen ges i uppgift att i samband med höstens konsert 
bjuda in till ett extramöte för att utse en valberedning vilket är mötets enda 
punkt.

11.Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutar att nuvarande avgifter gäller ännu ett år.

12.Behandling av motioner
Inga inkomna motioner.

13.Övriga frågor
Fredrik Lundqvist har inkommit med en fråga gällande lokalen samt dess 
material och vad man ska göra med detta. Årsmötets avsikt är att material som 
inte har något med militärmusik att göra må avyttras, resten kommer styrelsen 
att undersöka, med syftet att se vad det är på rullarna och vad man ska göra 
med dem, samt att undersöka var eller till vem det ska avyttras.

Styrelsen får årsmötets godkännande att rensa upp i arkivet.

Oktetten Ehnstedts efterträdare meddelar att skivinspelningen är på gång. 

MMS har blivit inbjudna att deltaga i IMMS möte i Stockholm den 31:a 
Augusti till och med den 3:e September. 



14.Mötet avslutas
Mötet avslutas och ordföranden tackar samtliga gäster. 

Ordförande Sven Lundberg: Sekreterare John Lundqvist

                                                                                                                    

Justerare Sune Ullstad Justerare Sten Yondt

                                                                                                                    


