
Militärmusiksamfundet
med
Svenskt Marscharkiv

Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid Militärmusiksamfundets årsmöte, 
lördagen den 16 april 2016 klockan 12.45.

Plats: Lundasalen, Kavallerikasern, Lidingövägen 28, Stockholm.

§ 1 Årsmötets öppnande.
Sven Lundberg förklarade mötet öppnat och hälsade de 30-talet närvarande medlemmarna 
välkomna.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Sven Lundberg valdes till ordförande.
Fredrik Lundqvist valdes till sekreterare.

§ 3 Årsmötets behöriga utlysning.
Mötet bekräftade årsmötets behöriga utlysning.

§ 4 Godkännande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.

§ 5 Val av justerare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet, samt tjänstgöra som 
rösträknare.
Sune Ullestad och John Lundqvist valdes att justera protokollet, samt rösträknare.

§ 6 Framläggande av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen finns som bilaga 1.
I samband med redogörelsen av verksamhetsberättelsen hölls en genomgång av det gångna årets 
medaljörer, då detta efterfrågades.
Förvaltningsberättelsen finns som bilaga 2.
Revisionsberättelsen finns som bilaga 3.

§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 8 Val av styrelse och övriga funktionärer för kommande verksamhetsår.
Ledamöter valda sedan förra årsmötet till 2017

• Erik Sigblad
• Fredrik Lundqvist



Som styrelseledamöter för två år valdes:
• Sven Lundberg, omval.
• Sten Yondt, omval.
• Anton Haväng, nyval
• John Lundqvist, nyval
• Astrid Emilia Amtén, nyval

Som styrelseledamöter för ett år valdes:
• Jan Larsson, omval
• Marie Vannerstedt, omval
• Ingvar Hällerstål, nyval
• Ossian Edlund, nyval

Till ordförande för ett år valdes:
• Sven Lundberg, omval

Till revisorer för ett år valdes:
• Håkan Fjelner, omval
• Bo Magnusson, omval

Till revisorssuppleant för ett år valdes:
• Micael Stehr, omval

Till valberedningen för ett år valdes:
• Mats Pettersson, omval
• Martin Conradsson, omval

Styrelsens representant i valberedningen tillsätts senare av den nya styrelsen.

§ 9 Fastställande av medlemsavgift för det närmast följande året.
Styrelsen föreslog att årsavgiften kvarstår med 250 kr. Mötet beslöt anta styrelsens förslag.

§ 10 Till mötet inkomna motioner.
Inga motioner från medlemmarna har inkommit.

Inget hedersmedlemskap har beslutats 2015.

§ 11 Övriga frågor.

Lokalen
Sven Lundberg informerade angående samfundets lokal. Den nuvarande lokalen kostar ca 50 000 kr 
per år och Sven hade tagit fram två andra förslag. 
Ett Shurgard-förråd skulle kosta 30 000 kr per år men då finns ingen möjlighet att utnyttja lokalen 
till bl.a. föreningsmöten. Dessutom skulle samfundets arkiv vara nedpackat och svåråtkomligt.
Ett annat alternativ är en källarlokal i Rimbo ca 6 mil norr om Stockholm. Kostnad för denna är 
22 000 kr per år. Lokalen uppfyller våra krav men är svårtillgänglig och skulle innebära att arkivet 
inte används.
Stig Wallin föreslog att kontakt skall tas med Armémuseum.
Jan Thor ställde frågan hur vi ska göra lokalen mer tillgänglig. Om inte vår materiel används så kan 
lagring i förråd vara ett alternativ. Sven svarade på detta med att vi har intentionen att digitalisera 
material, som kan läggas upp på hemsidan, samt att ha fler medlemskvällar.
Slutsatsen blev att vi behåller lokalen tills vidare men att vi fortsätter undersöka alternativ.



Statuter för medaljer och hederstecken
Erik Sigblad har gjort en uppdatering av våra statuter för medaljer och hederstecken. Ett förslag från 
styrelsen var att ändra kraven för att få slipshållare och hedersnål i samband med deltagande på våra 
konserter. I dagsläget krävs 30 konserter för att få slipshållare och styrelsen föreslår 10. För att få 
hedersnål krävs 10 konserter och styrelsen föreslår 5.
Stig Wallin ansåg att denna ändring var alltför drastisk då värdet av hederstecknen blir mindre. Han 
anser att en marginell ändring alternativt ingen alls, är att föredra. Sven Lundberg förklarade att 
styrelsens idé var att snabbare kunna visa uppskattning till våra deltagande musiker.
Mötet godkände uppdateringen men inte ändringen av antal konserter som krävs för de olika 
hederstecknen. Mötet ålägger styrelsen att, till nästa årsmöte, inkomma med ett bättre underlag.

Konserter i samarbete med Försvarsmusiken
Stig Wallin ställde en fråga angående konserter i samarbete med Försvarsmusiken. Tidigare har 
samfundet haft sådana konserter med bl.a Arméns musikkår. Försvarsmusiken har bekostat 
konserterna men samfundet har kunnat erbjuda biljetter till sina medlemmar och haft sitt namn i 
programbladet. Varför görs inte sådan konserter längre?
Sven Lundberg svarade att kostnaden för att ha konserter har ökat för Försvarsmusiken. Detta beror 
på att musikkårerna nu består av fast anställda musiker.

Material i Marschnytt
Stig Wallin undrade varför inte allt material som skickas in till redaktionen för Marschnytt kommer 
med? Själv har han försökt få med en bild på Per Grundström.
Jan Thor svarade att allt material inte får plats i tidningen.

Stipendiet
Jan Thor ställde frågan hur samfundet drar nytta av det arbete som stipendiaten genomför. Det 
senaste stipendiet delades ut till Erik Berndalen som skall arrangera fyra populärmusikstycken för 
blåsorkester.
Sven Lundberg svarade att samfundet syns med namn på de olika musikstyckena samt att de 
tillfaller samfundet. Sedan kan distribution ske till musikkårer som vill ha arrangemangen.

Karlbergs musikkår
Karlbergs musikkår genomför en jubileumskonsert den 19 maj och samfundets medlemmar är 
välkomna på konserten.

§ 12 Mötets avslutande
Sven Lundberg avslutade mötet och tackade de närvarande.

___________________________ ____________________________
Fredrik Lundqvist, sekreterare Sven Lundberg, ordförande

___________________________ ____________________________
Sune Ullestad, justerare John Lundqvist, justerare



Bilaga 1

Militärmusiksamfundet
med
Svenskt Marscharkiv

Verksamhetsberättelse år 2015

Styrelsen avger härmed följande redogörelse för verksamheten år 2015.

Styrelse
Vald t.o.m årsmötet

Ordförande Sven Lundberg 2016
Vice ordförande Sten Yondt 2016
Kassör Jan Larsson 2016
Sekreterare Erik Sigblad 2017
Assist. sekreterare Fredrik Lundqvist 2017
Ledamot Marie Vannerstedt 2016
Ledamot Sune Ullestad 2016
Ledamot Barbro Kvist Dahlstedt 2016

Revisorer Håkan Fjelner
Bo Magnusson

Revisorssuppleant Micael Stehr

Valberedning Mats Pettersson
Martin Conradsson
Sten Yondt (styrelsens representant)

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt nio (9) gånger i lokalen i Abrahamsberg.

Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årets slut 518. 24 nya medlemmar tillkom under året. Medlemsantalet år 
2014 var 559.

MarschNytt & Marschbladet
Samfundets medlemstidning MarschNytt har utkommit med två (2) nummer varav det ena var ett 
extra tjockt jubileumsnummer. Redaktionen har bestått av Jan Thor och Sune Ullestad.
Under året utkom Marschbladet med sex (6) utgåvor, ett digitalt nyhetsbrev via e-post till våra
medlemmar som ett komplement till tidningen. Det ska öka värdet för den enskilde medlemmen och 
ge tillgång till aktuell information lite snabbare. Redaktör för detta har varit Sune Ullestad.



Webbsida & Facebook
Under 2015 har arbetet med hemsidan fortsatt och fokus ligger nu på att få en inloggningsfunktion 
där våra medlemmar kan ta del av material som inte är tillgängligt för alla. Vår Facebooksida hade 
vid årsskiftet 930 följare (en kraftig ökning) och ett viktigt arbete består i att få våra följare att bli 
medlemmar i föreningen. Samfundet har använt Facebook som en bra kommunikationskanal för att 
ge nyheter kring konserter, händelser inom militärmusikområdet, historisk information samt skapa 
debatt i relevanta frågor.

Konserter
Detta jubileumsår för samfundet innebar också en premiär för vårkonsert utanför Stockholm. Vår 
musikkår intog Malmö den sista lördagen i maj och framförde en marschkonsert på Lilla torg. 
Musikkåren var 25 man stark och medelåldern landade på strax över 30 år, vilket nog är rekord i 
MMS-sammanhang. Jörgen Flink dirigerade musikkåren och en entusiastisk publik på ca 80 
personer fick höra skånska marscher dagen till ära.

Höstkonserten detta år gick under namnet Jubelklanger och Skeppsholmskyrkan (Eric 
Ericsonhallen) var vår konsertlokal. Dirigent för konserten var den välkände Ingemar Badman och 
presentatör (samt flöjtist) var Jan Thor. Efter konserten bjöds åhörare och deltagare på snittar och 
mousserande dryck för att fira vårt jubileum.

Stipendium
Samfundets första stipendium tilldelades Erik Berndalen, Vellinge. Stipendiesumman uppgår till 
15 000 kr. Stipendiaten skall, för blåsorkester, arrangera fyra populärmusikstycken och 
arrangemangen blir MMS egendom. Det första stycket framfördes på MMS höstkonsert med 
stipendiaten som dirigent.

Sammankomster
Samfundets årsmöte hölls lördagen den 18 april 2015 i Lundasalen på Kavallerikasernen (K1) i
Stockholm. Ett 40-tal medlemmar deltog i mötet. Förutom årsmöteshandlingar, bjöds även 
deltagarna på musik i form av Livgardets dragonmusikkår som den aktuella dagen svarade för 
musiken i vaktparaden. MMS igenkänningssignal spelades innan vakten red iväg och deltagarna 
gick därefter vidare till lunch på militärrestaurangen.
Under årsmötet utsågs Lars C Stolt och Øivind Karlsen till hedersmedlemmar i samfundet.

Den 24 november firades samfundets 50 årsdag med en festmiddag på Kavallerimässen på 
Kavallerikasern i Stockholm. Förutom de vackra och traditionsrika lokalerna, avnjöts också en god 
måltid i Pelarsalen. Ordförande Sven Lundberg hälsade välkomna och höll ett kort anförande som 
avslutades med att det sjöngs för jubilaren. Efter kaffe med tillhörande sötsaker, fick samtliga gäster 
ta emot varsin cd med lämplig musik och därefter avslutades ännu ett trevligt kalas.

Under året har två medlemskvällar hållits i vår lokal i Abrahamsberg. Vid dessa tillfällen har 
medlemmarna haft möjlighet att se vår lokal och botanisera i både bok- och skivhyllor. 
”Önskeskivor” har tagits fram och spelats och samfundet har bjudit på kaffe med dopp. 

Övrigt
I april fick samfundet ta emot en testamenterad gåva av vår framlidne medlem Øivind Karlsen. 
Gåvan uppgick till nästan 400 000 kronor.

I samarbete med Armé- Marin- och Flygfilm har samfundet deltagit vid den återkommande 
Militariamässan i Solna.

2015 var även ett år då samfundet fått ta emot testamenterade inspelningar från två framlidna 



medlemmar. I samband med detta har arbete med att sortera ut dubbletter påbörjats. Detta gäller 
”78-varvare”, cd och lp där flera skivor, på olika sätt, har avyttrats.

Beslutade medaljer
Typ Överlämnad

Peter Stolpestad PMM Guld  Ja (2016)
Björn Walderbrink PMM Silver Ja
Jan Olof Svensson PMM Silver Ja
Johan Welander Sam Rydberg Ja
Christer Holm Sam Rydberg Nej
Anders Edlund Sam Rydberg  Nej
Claes Halldén Sam Rydberg  Nej
Marie Vannerstedt Ivar Widner Silver Ja
Sune Ullestad Ivar Widner Silver Ja

Stockholm den 14/4-2016

För styrelsen

Fredrik Lundqvist, sekreterare



Bilaga 2



Bilaga 3


