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Protokoll
Sammanträdesdatum 2013-10-12—10-13
Nr: 2013:4
12/10 kl. 09.00 – 19.00, HvSS, Vällinge
13/10 kl. 09.00 – 12.00, HvSS, Vällinge

Närvarande
Ingemar Badman, ordf.
Anna Engman
Birgitta Yman
Thomas Haglund
Ulf Krüger, sekr
Bo Wallin, RiksHv (närvarande under punkt 5-15)
Mats Jonsson, Hemvärnsombudsman (närvarande under punkt 5-7, 9, 11 samt del av 10)
Lukas Arnsby, RiksHv (närvarande under punkt 5-15)
Tomas Myling, HvSS (närvarande under punkt 10 - kårchefskurs)
Icke Närvarande
Jan Olof Svensson, v ordf.
1.
Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Ingemar Badman som hälsade alla välkomna.
2.
Justering av föregående mötesprotokoll
Protokoll 2013-3 lades efter godkännande till handlingarna.
3.
CMR:s ekonomi
Merparten av CMRs ekonomiska medel har nu 3 månaders ränteplacering med automatisk
förlängning.

FÖRSVARSMAKTEN
HEMVÄRNETS
CENTRALA MUSIKRÅD
107 85 STOCKHOLM
Tel. +46 8 788 75 00
Telefax +46 8 664 57 90
Besöksadress: Tre Vapen,
Banérgatan 62

Göteborg
2013-10-20
Sid 2(6)

Anna har påmint Niklas Blixt om återbetalning av felaktig utbetalning. Anna gör en
återbetalningsplan.
Anna har nu också fått ett föreningskort att göra betalningar med.
När det är klart med vilka kårer som ej betalt sin medlemsavgift ligger det på respektive
kontaktperson att följa upp.
4.
Medaljer och utmärkelser
CMR beslöt att tilldela följande Hemvärnets silvermedalj: Annelie Jernberg, HvMk Borås
CMR beslöt att tilldela följande Hemvärnets bronsmedalj: Eric Brennelid, HvMk Halland,
Åke Johansson, HvMk Halland.
CMR beslöt utse Torbjörn Bengtsson, Hvmk Eslöv till Hemvärnsmusikens hedersmusiker
2013.
5.
Redovisning av Hv-musiken 2014
Lucas var föredragande om hur utbildningsverksamheten föreslås att flyttas till HvSS vilket
innebär en gradvis förflyttning under 2014 och 2015 för att 2016 vara helt överflyttad.
Under 2014 planeras musikkårchefskurs, dirigentkurser samt blåsorkesterkurs.
Förslag på ny prototyp för notställsprydnad visades upp som har en guldkant och utan
ortsnamn. För att visa vilken musikkår som spelar kan det finnas exempelvis separata rollups. Lukas arbetar vidare med förslaget.
Ny kombatantutbildning har dykt upp som är på ca 40h. RiksHv har inte varit involverad i
slutberedningen och en skrivelse från RiksHv är att vänta då utbildning inte bedöms vara
applicerbar på hemvärnsmusiken.
6.
Högvakt 2014
CMR har lämnat nedan förslag på högvaktstilldelning under 2014. Utöver detta har det
tillkommit ytterligare datum. Prioritet 1 har varit att ge de kårer som ej fått tilldelning 2013 en
högvakt 2014. I andra hand har hänsyn tagits till flexibilitet hos MK som tar obekväma
spelningar, om eget förband går och en kår är ensam om att önska ett datum. De kårer som ej
gått 2013 och inte har tilldelning 2014 uppmanas att söka resterande datum.
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Not: Bo Wallin skickade ut info om vaktparad 2014 på mail 17 oktober till kårchefer för
HvMk.
7.
Utlandsverksamheten
En lista på spelmöjlighet presenterades för 2014. Det påpekades att listan kommit mycket sent
och det kan vara svårt för många utbildningsgrupper att kunna tilldela budget. Tips om
aktivitet 2015 följs upp av RiksHv.
WITTSTOCK - invigning av utbyggnaden av minnesmärket och museet avseende slaget vid
Wittstock 1636. Tidpunkt september/oktober 2014. Önskas en musikkår. Ceremoni, stående,
kombineras med spel i kommunen, sittande konserter. Tilltransport, spel två dagar,
återtransport.
DRESDEN - officiell inbjudan från gruppstaben i Dresden (Landeskommando der
Bundeswehr Dresden). Önskas en musikkår. Tid september/oktober 2014.
Ceremoni, konserter sittande och tapto. Tilltransport, spel två dagar, åter.
BERLIN - Lucia, ensemble. Officiell begäran från Ambassaden kommer. Tilltransport, spel
kväll (18.00--22.00), nästa dag spel på tyska Utrikesdepartementet lunchtid. Åter samma
kväll.
PARIS – Nationaldagen 6 juni. Ensemble. Det handlar om 1+1+1 dagar (till, spel, åter).
Aventicum Tattoo - AVENCHES, Schweiz (söder Bern). Tre kvällar arenaprogram;
därutöver kartongspel och parad. Sammanlagt 4 dagar. Tid 4-6 september 2014. Hel musikkår
med god figg-kunskap.
RHEINSBERG/Brandenburg. Sittande festkonsert (som ersättning för tidigare sittande
konserter i Recklinghausen/Ruhrfestspielhalle). En sittande konsert och därutöver spel i
kringliggande kommuner som komplettering. Tid efter överenskommelse.
Det skall inte försummas att nämnas, att en inbjudan till en yrkesmusikkår eller alternativt en
Hemvärnsmusikkår till Virginia Tattoo USA april 2014 har diskuterats och kan komma. Ett
väl organiserat inomhustattoo med parader och konserter runt omkring. Tid ca. 4 arbetsdagar
plus 1 + 1 resdagar.
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8.
Rapporter från musikkårerna
HvMk Göteborg: Augusti: 6tett spelning på GMU, September: Kulturdagsspelning på
Klippan reservatet, högvakt med konsert på stortorget och spelning med HvMk Borås vid
chefsbytarcermoni F7 Såtenäs. Kommande promskonsert på Göteborg konserthus 23
november. Not: 15% av eleverna som deltagit på Känsökurserna 2012-13 har tecknat Hv
kontrakt!
HvMk Borås: Har spelat på Flygets dag Viared, Fristamarschen, tillsammans med HvMk
Göteborg på Såtenäs och övar nu för fullt på högvaktsprogrammet.
HvMk Halland: Aktivt år. Framöver 5 planerade spelningar bl.a. höstkonsert 20 okt med
filmmusiktema och Julkonsert 12 dec.
HvMk Borlänge: Vaktparader genomfört 17-18 augusti med figurativt program samt konsert
på Stortorget. Stortapto 27 augusti och medverkan i Festival Salute med ca 9000 i publiken.
Planering pågår inför Nijmegen 2014.
HvMk Östergötland: Har i september spelat i samband med FMV:s 80 årsfirande på
Malmen i Linköping, det blev en dag med mycket marscher och underhållningsmusik. Kåren
har dessutom i september spelat i samband med Linköpings innebandypremiär i elitserien..
Den 13 oktober genomfördes en kyrkokonsert tillsammans med Vårdnäs kyrkokör.
HvMk Uppsala: Vaktparader 5-6 oktober genomfördes. 19 oktober genomförs Höstkonsert
med franskt tema. Berlioz, Saint-Saens, Bizet m.fl.
HvMk Västmanland: Genomförde vaktparader 21-22 september. 9.e november spelning på
hemvärnstinget.
HvMk Eksjö: genomfört ca 10 vaktparader i Eksjö under sommaren varje lördag.
HvMk Jönköping/Husqvarna: Har flyttat tillbaks till ordinarie replokal och går 19-20
oktober högvakt.
HvMK Jämtland: Haft marschkonsert med mycket publik. Eriksgtan av HMK i Östersund
där kåren deltog i festligheterna
9.
Utbildningsstegen och ny organisationsstruktur
CMR har positiv inställning till utbildningsstegen som tagits fram på uppdrag av RiksHv.
Förslaget gicks igenom och CMR föreslog förändringar främst i syfte att det skall kunna vara
applicerbart för alla kårer då förutsättningarna för att bedriva verksamheten är skiftande.
CMR påtalade att det är viktligt att en dialog förs över gränser nu när ny organisation kommer
att implementeras. Viktigt med dialog mellan HvSS och RiksHv/CMR.
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10.
Utbildningsverksamheten
Trumkurs genomförs precis nu och CMR fick förmånen att besöka kursen och även delta i
övningarna. Det kunde konstateras att eleverna hade mycket roligt och en duktig instruktör i
Tommy Thörner.
Kommande kurser under 2013 är Eufonium/baryton samt stavförarutbildning. Under 2014
dirigent, kårchefskurs samt blåsorkesterkurs. Blåsorkesterkurs planeras till vecka 32. Bosse
Wallin kollar upp tillgänglighet. Ett alternativ är FöMedC i Göteborg. 2 dirigent förslag som
diskuterades var Stuart Wattson och Jörgen Flink.
Tomas Nyling och Jan S Svensson, HvSS har gjort ett första förslag om kårchefsutbildning
som diskuterades. Denna utbildning kan senare kompletteras med en ledarskapsutbildning om
så önskas. HvSS arbetar vidare med detta tillsammans med RiksHv. Diskussion skedde också
om vikten av utbildning för musikhandläggare. Fördjupat förslag presenteras på nästa CMR
möte.
11.
Notarkivet
Föreningen HvMk Borås har en lösöresförsäkring. Brandskydd-, temperatur- och fuktkrav är
uppfyllda. RiksHv har en försäkring på det notmaterial som flyttats från Stockholm till Borås.
För att säkra materialet är en viktig åtgärd att skanna materialet vilket Birgitta har börjat att
göra. Mats Jonsson tar med sig ovan information till rådet och beskriver nuläget.
Birgitta upplever att kontakterna med MK är goda. CMR fastla att riktlinjen för notlån är att
det sker enbart till hemvärnsmusikkårer. Avsteg från detta skall begränsas och hanteras av
Birgitta.
12.
Referensbibliotek CD-skivor
Det bestämdes att det skall finnas ett dokumentationsbibliotek i Borås och att alla rättigheter
för respektive skiva måste ligga hos den enskilda musikkåren. Thomas tar fram förslag till
utskick till musikkåren om att få in dokumentationsexemplar av varje MK. Efter fastställande
av förslag skickas brevet ut och skivor skickas till Thomas för enkel katalogisering.
Representationsgåvor från CMR skall i första hand vara samlings CD ”Hemvärnet 70 år”.
13.
Rikshemvärnsrådet
Inget nytt
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Övriga frågor
Centrala utskick av sekreterare skall eftersträvas inför varje möte så alla kan förbereda
sig. Material inskickas senast 2 veckor innan möte och utskick av agenda och allt
material sker ca 1 vecka innan möte.
FM betalar stimavgift men mk skall rapportera in. Förtydligande till MK bör här ske.
Birger Jarl fyller 90 år i julhelgen, Ingemar uppvaktar från CMR.
Försvarsministern har nyligen varit på besök på notbiblioteket i Borås

15.
Nästa möte
18-19/1 på HvSS. Delar av em 18/1 föreslås HvSS att delta för att vidare diskutera
kårchefsutbildningen.
Bo Wallin tar fram förslag på lämpliga CMR mötesdatum under mars och okt/nov. CMR
planerar att ha möte under v.32 då blåsorkesterkursen pågår.
16.
Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Justeras

Ulf Krüger

Ingemar Badman

sekreterare

ordförande

Sändlista
Samtliga förband (avsett för musikhandläggare vid utbildningsgrupper)
CMR ledamöter
Samtliga kårchefer och dirigenter vid HvMk
Som orientering
RIKSHVAVD: Rikshemvärnschefen, Avdelningschef, C VHT, C Info
LG: C FöMus, Försvarmusikinspektören

