Verksamhetsberättelse 2018
Årsmötet 2018 hölls 3 maj i AGA terminalen, Lidingö. Föreningsfunktionärer som valdes på
detta möte och har fungerat under verksamhetsåret är:

Styrelse
Valdes på 1 år:
Ordförande: Casper Winsnes
Valdes på 2 år:
Ledamot:
Bengt Holmerin
Stefan Widén
Kvarstod ytterligare 1 år:
Kassör:
Torbjörn Onegård
Sekreterare: Håkan Grundstedt
Ledamot:
Benny Tjäder
Daniel Englund

Valberedning
Micke Lund
Anders Lidström
Staffan Holmer

Revisorer
Ordinarie:
Suppleant:

Arne Larsson
Olle Westman

Styrelsemöten
Under året 2018 har 6 protokollförda styrelsemöten genomförts, samtliga på Caspers
Winsnes kontor i Stockholms city.

Föreningens gemensamma materiel
Under året har infrastrukturen förstärkts så att MMMs medlemmar bl.a. har tillgång till:
Komplett infrastruktur för digital körning, trådbundet såväl som WiFi-baserat (centraler,
boostrar, kablage, paneler etc.).

Aktiviteter/service för medlemmar
Under året har 7 informationsbrev till medlemmarna skickats via email.
Två Medlemsafterwork har genomförts i juni och november.
Ett antal workshops har arrangerats av medlemmar för medlemmar. Ämnen har varit bl.a.
Modulbygge och Landskapsbygge.
Gemensamma inköp har genomförts, ett mindre lager finns för snabb leverans, av bl.a.:

Modulgavlar
Tieplates
Spårmallar
Fria-rummetmallar
EkeBuss-sladdar till körhandtag
Namnskyltar till nya medlemmar har tagits fram och gamla medlemmar har fått möjlighet att
köpa till självkostnad.
MMM hyr plats i Huddingelokalen för förvaring av bl.a. 2R- och 3R-magasinen , infrastruktur

Modulträffar
MMM har under året medverkat i eller varit medarrangör på två träffar i Stockholmsområdet.
Uppsala i februari och Tyresö i september.

Övrig verksamhet
På hobbymässan i Älvsjö i månadsskiftet oktober-november var vi representerade med en
2R-bana.
På Hjulmarknaden i slutet av november fanns MMM representerade med en mindre 3R
bana.
Vid båda dessa aktiviteter har medlemsvärvning gjorts vilket resulterat i runt 6 nya
medlemmar.
Medlemmar i MMM har under året, med möjlighet till MMM-sponsrat släp, deltagit på ett
flertal modulträffar i Sverige såsom bl.a. Norrköping, Dreamtrack, Geflemodul. Dessutom
har MMM representerats på Fremo-träffar i våra grannländer.

Ekonomi
Under året har har intäkterna varit ca 43.000:- , medlemsavgifter, ersättning Mjhobbymässan och ersättning för släp från Uppsala Konsert och Kongress.
För att underlätta för kassören har ett abonnemang hos Fortnox införskaffats för
bokföringen.
Utgifterna hamnade på ca 36.000. Utgifterna innefattar Administration/bank och data ca
5.000:-, lokalhyror 5.200, transporter 9.800, försäkring 3.100 och material slutligen på ca
12.900:-. Material innefattar en förstärkning av infrastrukturen vad det gäller el och digital,
hyllor och lådor till förvaring mm

Medlemmar
Föreningen har under året haft c:a 115 medlemmar varav 10 under 26 år och 2
familjemedlemmar.

