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1

Stämman öppnas

Hemvärnets igenkänningssignal blåstes av NilsÅke Nilsson och ordföranden Ingemar
Badman öppnade 2005 års hemvärnsmusikstämma och hälsade ombud och gäster varmt
välkomna.
2

Stämmans behöriga utlysande

Ordföranden frågade stämman om musikstämman utlysts i vederbörlig ordning varvid svaret
blev ja.
3

Upprop och fastställande av röstlängd

Ordförande förrättade upprop varefter deltagarlistan fastställdes som röstlängd.
4

Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes ordinarie ordförande och till sekreterare valdes Bo Müller.
5

Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bo Sandberg och Thommy Johansson.
6

Anmälan om eventuella övriga frågor

Ordförande anmälde Rikshemvärnschefens fråga ang. förslag till namnbyte på Hemvärnet
samt att frågan skulle föregås av grupparbete.
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Fastställande av dagordning

Ordförande föreslog att § 17 punkt b), val av vice ordförande, skulle strykas då CMR inom
sig väljer vice ordförande samt att det således under punkt c) skulle väljas fem övriga
ledamöter.
Stämman fastställde, med föreslagen ändring, den föreliggande dagordningen.
8

Information från Rikshemvärnschefen

Rikshemvärnschef Genmj Anders Lindström informerade om aktuella frågor som berör
hemvärnet och hemvärnsmusiken.
Hemvärnet kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll i samhället vilket regeringen
anför i senaste försvarsbeslutet. Hemvärnet har nu som målsättning att bestå av 30 000 man.
Rikshemvärnschefen ser positivt på Hemvärnsmusiken och anser att den är ett PR-vapen med
tyngd. Målsättningen bör vara att alla musikkårer bör vara godkända i högsta nivån.
Han framförde även att hemvärnet inte har råd med kårer som bara spelar för nöjes skull. Det
måste finnas ett behov hos försvarsmakten och är Hemvärnsmusiken proffsig, så är den
eftertraktad.
9

Information från FöMusC

Claes Grafström, C FöMusC, informerade om de förändringar som förestår med anledning av
försvarsbeslutet.
Det kommer bl.a. att bli förflyttning av de värnpliktiga kårerna AMK och TRK från Strängnäs
till Stockholm och förhoppningsvis Karlberg.
Enligt kommande budgetförslag har FöMusC erhållit 18 nya tjänster med tillsvidareanställning. Detta kommer att innebära att man dels har fast anställda stämledare och
instruktörer dels kan genomföra musik under den tid på året då det inte finns någon
värnpliktig musikkår.
FöMusC ser även framledes hemvärnsmusiken som en resurs.
Torgny Hanson, musikinspektör, redogjorde för den aktuella situationen av den musikaliska
kvaliteten hos landets 33 kårer. Genomförda kontroller har givit följande resultat:
• 17 kårer är godkända för framträdande i statsceremoniella sammanhang inklusive högvakt
• 9 kårer är godkända för framträdande i utlandet
• 3 kårer är godkända för framträdande inom landet
• 1 kår är f.n. inte godkänd samt
• 3 är ännu inte kontrollerade
En fråga som Torgny H ställde i anslutning till kontrollverksamheten var: ”Är nivåerna rätt
eller för lågt satta?” Något att fundera på framöver.
Torgny H betonade också vikten av att varje musiker har inställningen ”att göra så bra jag
någonsin kan”. Musikanten måste också visa hängivenhet och ”älska sitt instrument och sin
musik!”
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CMR:s verksamhetsberättelse 2003 och 2004

Ordförande antog att inför stämman utsänd verksamhetsberättelse var känd och stämman
uppmanades att framföra eventuella kommentarer till denna. Stämman hade intet att invända.
11

CMR:s räkenskapsberättelse 2003 och 2004

CMR:s räkenskaper för 2003 och 2004 var utsända tillsammans med övrigt stämmomaterial
och därför behövdes ingen särskild föredragning.
12

Revisorernas berättelse

Ordinarie revisor Ingvar Hansson föredrog revisionsberättelserna för de båda verksamhetsåren
med tillstyrkan om ansvarsfrihet.
13

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge CMR ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2003 och 2004.
14

Orienteringar
•

Håkan Blixt och Peder Göransson, informerade om Ystad International Military
Tattoo 2005.

•

Jan Olof Svensson informerade om ”Hörsel och oljud”. Meningen var att en föreläsare
i ämnet skulle ha funnits med på stämman, men då detta inte lyckats fullt ut, pratade
Jan Olof om en del tryckta alster som delades ut till stämmodeltagarna. Alla var
överens om det viktiga i att vara observant på denna "folksjukdom” inom
musikerkretsar

•

Anna Engman informerade om det ”belöningssystem” som finns inom hemvärnet och
hemvärnsmusiken. Allt finns omnämnt i HvH 2001. Ordförande betonade vikten av att
kårerna och dess kårchefer kontinuerligt ser över situationen i kåren och anmäler
förslag till CMR. ”Spar inte allt till ett jubileum” var uppmaningen. Antalet
medaljer/utmärkelser som CMR ansvarar för är nämligen begränsat.

•

NilsÅke Nilsson informerade om en enkät som delats ut till stämmodeltagarna.
Enkäten, som tillkommit genom en förfrågan från MDM, vill ha svar på kårernas
förrådskontakter och materialbehov samt lokalfrågor.

•

Sune Ullestad informerade om Hemvärnets hemsida samt musikkårernas möjligheter
att synas. Adressen är www.hemvarnet.mil.se Här finns också CMR och dess
protokoll. Inga chat-sidor eller lösenordssidor får förekomma.
Genom avtal med STIM finns nu även musik på webben.

•

Ulf Ivarsson informerade om tidskriften Hemvärnet.
Då personalstyrkan begränsas till Ulf så måste kårerna aktivera sig om man vill synas.
I första hand kommer de ovanliga sakerna med. Gärna med bild.
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Motionsbehandling

Två motioner hade inkommit till stämman. Dessa samt CMR:s yttrande hade i förväg
delgivits stämmodeltagarna. CMR:s bifall till motionerna framgår av yttrandet.

16

•

Motion insänd av HvMk Ludvika angående information.
Vid stämman framfördes kompletterande synpunkter. Dels önskas besked om när
CMR-protokollen blivit utlagda på hemsidan dels önskas information om kommande
CMR-sammanträde, så att kårerna kan informera sin kontaktperson om ev. spörsmål.

•

Motion insänd av HvMk Ludvika och HvMk Borlänge angående sammansättning
av högvakt.
Såväl Rikshemvärnschefen som musikinspektören delade motionens andemening, men
påpekade samtidigt det svåra i att tillgodose detta med tanke på andra önskemål samt
med hänsyn till det nu gällande planeringsschemat.
Stämman biföll motionen samt beslutade i enlighet med förslag från CMR att föra
frågan vidare till Rikshemvärnstinget.
Fastställande av nomineringar av ledamöter till CMR m m

Ordföranden i valberedningen presenterade nomineringarna vilka fastställdes.
17

Val av ledamöter till CMR och övriga funktionärer
a) Till ordförande valdes Ingemar Badman
b) Fem ledamöter valdes: Anna Engman, Lennart Larsson, Bo Müller,
Nils-Åke Nilsson, Jan-Olof Svensson
c) Till revisorer valdes Ingvar Hansson, Anders Hjalmarsson samt till ersättare
för dessa valdes Lars Granberg
d) Till ledamot i Rikshemvärnsrådet samt ersättare för denne valdes Ordföranden
och som ersättare vice ordföranden
e) Som ombud till Rikshemvärnstinget samt ersättare för denne valdes vice
ordförande och ersättare väljs ur CMR
f) Till valberedning valdes:
Ordförande Lars-Åke Bladh
Ledamot Gunnar Utter
Ledamot Stig-Erik Fahlström

18

Anmälan av GRO RIKSHV representant i CMR

Lars-Erik Hassel anmäldes som GRO RIKSHV representant i CMR.
19

Fastställande av årsavgift

Nuvarande belopp kvarstår (500:-).
20

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2005 och 2004

Stämman fastställde föreslagna inkomst och utgiftsstater för 2005 och 2004.
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Övriga frågor
•

Rikshemvärnschefens fråga: ”Skall Hemvärnet byta namn till Nationella
Skyddsstyrkorna” blev föremål för grupparbete.
Fem grupper arbetade med detta och efter livliga diskussioner redovisades nästan
samstämmiga resultat. De flesta av stämmodeltagarna tyckte inte att det föreslagna
namnbytet kändes angeläget för hemvärnsmusiken.
Stämman avstyrkte namnbytet och CMR fick med sig resultatet till kommande
Rikshemvärnsting.

•

HvMk Bohus-Dal ställde frågan: ”Varför skall CMR ha en ekonomisk redovisning i
samband med årsredovisningen”. Stämman konstaterade att det inte fanns något
särskilt krav på detta.
Beslutades att årsredovisningen fortsättningsvis endast skall innehålla uppgifter enligt
särskild blankett.

22

Utmärkelser mm.

Under stämman, i anslutning till middagen, utdelades följande utmärkelser:
• Hedersmusiker 2005 – Lennart Larsson, Göteborg
• Hemvärnets förtjänstmedalj i guld 2005 – Sven Johansson, Lycksele
• Hemvärnets silvermedalj – Staffan Skott
Efter middagen kåserade Staffan Skott kring musiken i hans liv och då företrädesvis rysk
militärmusik.
23

Avslutning

Ordföranden tackade valda ombud och gäster för en väl genomförd musikstämma och som
avslutning blåstes Hemvärnets igenkänningssignal av NilsÅke Nilsson.

Bo Müller
Sekreterare
Justeras
Ort och datum

Justeras
Ort och datum

Uppsala 2005-

Eksjö 2005-

Bo Sandberg

Thommy Johansson

