
 

Verksamhetsberättelse år 2017 
  
Styrelsen avger härmed följande redogörelse för verksamheten år 2017. 
   
Styrelse 

Vald t.o.m årsmötet  
Ordförande Sven Lundberg 2018  
Vice ordförande Erik Sigblad 2019 
Kassör Jan Larsson 2019 
Sekreterare Astrid Amten Lämnat på egen begäran 
Assist. sekreterare John Lundqvist 2018 
Ledamot Fredrik Lundqvist 2019 
Ledamot Daniel Smedberg Lämnat 
Ledamot Ossian Edlund 2019 
Ledamot Anthon Haväng 2018  
 
Adjungerad Marie Vannerstedt  

 
Revisorer Håkan Fjelner 

Bo Magnusson 
  
Revisorssuppleant Micael Stehr 
  
Valberedning Jan Thor 

Per Iko 
Sune Ullestad 
Erik Sigblad (styrelsens representant) 

  
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt sex gånger. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årets slut 481.  
Medlemsantalet år 2014 var 559. 
Medlemsantalet år 2015 var 518.  
Medlemsantalet år 2016 var 512. 
Samarbetet med Sveriges Militärmusikers Förening har utvecklats, vilket har gett nya 
medlemmar. 
  
MarschNytt & Marschbladet 
Samfundets medlemstidning MarschNytt har utkommit med två nummer. Redaktionen har 
bestått av Sven Lundberg och Erik Sigblad. 
Under året utkom Marschbladet med fyra 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 
Erik Sigblad. 
 
Webbsida & Sociala medier 
Under 2017 har arbetet med hemsidan fortsatt och fokus har legat på att få igång och därefter 
förbättra vår medlemssida, där våra medlemmar kan ta del av material som inte är tillgängligt 

 



 

för alla. Vår Facebooksida hade vid årsskiftet 1697 följare (2016: 1512 st, 2015: 930 st) och 
ett viktigt arbete består i att få våra följare att bli medlemmar i föreningen. Samfundet har 
använt Facebook och förädlat ett Instagramkonto med 597 följare (2016: 424 st), som två bra 
kommunikationskanaler för att ge nyheter kring konserter, händelser inom 
militärmusikområdet, historisk information samt skapa debatt i relevanta frågor. 
 
Konserter 
Höstkonserten detta år hade titeln ”I takt med tiden – moderna marscher för sin tid” och 
Scenkonstmuseet var vår konsertlokal. Dirigent för konserten, tillika projektledaren, var 
Anders Alhbin med Gustav Lundström som presentatör. 
  
Sammankomster 
Samfundets årsmöte hölls lördagen den 22 april 2017 i Lundasalen på Kavallerikasernen (K1) 
i Stockholm. Ett 30-tal medlemmar deltog i mötet.  
  
I samband med MMS höstkonsert genomfördes ett extra medlemsmöte där en ny 
valberedning kunde väljas. Ett 20-tal medlemmar deltog i mötet. 
 
Övrigt 
Under året har en arbetsgrupp under ledning av Fredrik Lundqvist påbörjat ett gediget arbete 
med att sortera och inventera alla skivor och prylar som finns i vår lokal. I samband med detta 
har även dubbletter, trasig mtrl och dylikt förflyttats från vår lokal. 
  
Beslutade medaljer Typ  
Lars-Gunnar Björklund PMM Guld 
Anders AlhbinPMM Silver 
Johanna Lundgren PMM Silver 
Stig Norberg PMM Silver 
Jan Eliasson Sam Rydberg  
Björn Ericsson            Sam Rydberg 
Olle Hedström            Sam Rydberg 
Peter Blomqvist Sam Rydberg 
Martin Ståhl Sam Rydberg 
Christoffer Nilsson Sam Rydberg 
Anders Olsson Sam Rydberg 
 
 

 


