
 
 
 Protokoll fört vid MMV styrelsemöte 2022-08-25 
 Plats: MMK lokal och via Teams.  
 Närvarande: 
 Jan Thörnqvist (ordf) via Teams, Carl-Olof Nordbäck (kassör) 
 Joakim Berg, Nils-Olof Friberg,  

Gunnar Törnqvist (adj) och Lars Lundell (sekr) 
 
            

1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll (2022-06-16) är justerat och utsänt.  
Godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare valdes ordinarie och till att  
justera dagens protokoll utsågs Carl-Olof Nordbäck. 
 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

5. Kommande verksamhet 
5a, Vasaskjulskonserterna 
Onsdag den 31 augusti deltar Hans Tornérhjelm, Carl-Olof Nordbäck, Gunnar 
Törnqvist och Lars Lundell vid roddning av lokalen. Samling vid Högvakten kl 13.00. 
 
Konserter sker 1 och 2 september.  
Dag 1 - endast Marinbasens personal och inbjudna gäster.  
Ur MMV deltar Hans Tornérhjelm, Carl-Olof Nordbäck och Lena Bäckman 
 samt Lars Lundell som guider i bussarna mm. Samling vid Högvakten kl 17.00. 
 
Dag 2 – allmänheten dock endast svenska medborgare.  
Ur MMV deltar Jan Thörnqvist, Christina Martinsson, Hans Tornérhjelm, Gunnar 
Törnqvist samt Carl-Olof Nordbäck och Lena Bäckman som guider i bussarna mm. 
Samling vid Högvakten kl 17.00.  
 
MUK serverar fika dag 2. 
 
Utöver MMV så tillfrågas MUK om att hjälpa till med nedroddningen av stolar efter 
fredagens konsert. 
  
 
5b, Filmkväll. 
Planeringen för en filmkväll under hösten 2022 pågår.  
Nils-Olof återkommer i ärendet.  
 
 



 
 
5c, Vänkonserten den 18 december. 
Konserten börjar kl 16.00 i Konserthusteatern. 
Styrelsen får två biljetter per styrelsemedlem.  
Vid konserten kommer 2022 års Thore Nilsson-stipendiat att tillkännages.   
Joakim skickar ut stipendieansökningsunderlag till MMK enligt tidigare rutin.  
Beslut om stipendiat sker vid styrelsemötet den 8 december.  
 
 

6. Ekonomi och medlemsutveckling 
6a, Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi är god. 
Arbetande medel: 150 681:- 
Sparkapital: 180 570:- 
Fonderat kapital: 359 350:- 
 
Uppföljningen av ekonomin i förhållande till budget ger vid handen ett överskott på  
ca 40 000:- 
 
 
6b, Medlemsutvecklingen per 22-08-24 
Antalet registrerade medlemmar:  1957 st 
Betalda medlemsavgifter:  1610 st 
Nyrekryteringar under 2022:      86 st 
Utträdda medlemmar under 2022:     11 st 
Avlidna medlemmar under 2022:     11 st 
 
Medlemmar som inte erlagt sin medlemsavgift sedan 2020 kommer under året att 
strykas ur medlemsregistret. 
 
 

7. Rapporter 
7a, Medlemstidningen Reveljen 
Arbetet med medlemstidningen Reveljen pågår och flera intressanta avsnitt är under 
bearbetning. Bland annat fortsätter serien angående tidigare musikdirektörer i Flottans 
/ Marinens Musikkår, en historik kring tidigare och nuvarande gradbeteckningar inom 
Försvarets musikverksamhet, MMK genomförda konserter under firandet av Marinen 
500 år mm mm. 
 
Tryckning är planerad att ske under september. 
 

8. Till styrelsen inkomna ärenden 
Inga  
 
 

9. Övriga ärenden 
9a. Beslutades att från och med detta protokoll skall styrelseprotokollen publiceras på 
föreningens hemsida. Joakim ombesörjer hanteringen av hemsidan. 



 
   
9b. Beslutades att skicka föreningens senaste CD, ”Marinen 500 år”, till samtliga 
marina förband. Skivan åtföljs av information och hälsning från ordföranden.    
 
9c. Beslutades att slopa öppethållningstiden vid föreningens lokal och istället ange ett 
telefonnummer till Gunnar Törnqvist som kommer att vara anträffbar dagligen. 
Ändringen kommer att publiceras i Reveljen. 
 
 
 

10. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte sker den 6 oktober kl 16.00. 
 
 

11. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade och tackade för ett väl genomfört möte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


