
MMM verksamhetsberättelse 2020.

I slutet av maj 2020 hölls MMM-årsmöte via mail under en vecka i tre omgångar.
 29 medlemmar deltog på mötet. 
Till ny styrelse valdes
 
Anders Östvall , Ordförande – nyval, vald på ett år.
 
Torbjörn Onegård , kassör– ett år kvar

Staffan Holmer – ett år kvar

Mikael Lund – ett år kvar

Robert Svensson-nyval, vald på två år 

Lasse Herneklint – nyval, vald på två år 

Stefan Widén – omval, vald på två år

Revisorer 
Ordinarie: Arne Larsson Suppleant:  Olle Westman 

Valberedning består av Bengt Holmerin, Johan Bodin och Håkan Grundstedt

Styrelsemöten 
Under året 2020 har 6 protokollförda styrelsemöten genomförts. 

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, telefoner). En renovering och 2r magasinet har gjorts. En omfördelning av förvaringen har 
gjorts så att 2R-materialet i huvudsak har ny förvaring i Täby och 3R i Huddinge.

Aktiviteter/service för medlemmar 
En ny hemsida sjösattes i april så nu har föreningen en aktuell hemsida och en funderande 
mailadress.

I januari hölls en modulbyggarkurs för nybörjare , med efterföljande landskapskurs. 

Under året har 7 informationsbrev till medlemmarna skickats via email. Ett Medlemsafterwork har 
genomförts i oktober. 

Gemensamma inköp har genomförts, ett mindre lager har funnits för snabb leverans, av bl.a.: 
Modulgavlar, Spårmallar, Fria-rummetmallar och  Wooly-Antracit. 

Namnskyltar till nya medlemmar har tagits fram och gamla medlemmar har fått möjlighet att köpa 
till självkostnad. 

MMM hyr plats i Huddingelokalen och i Täbylokalen för förvaring av bl.a. 2R- och 3R-
magasinen,vändslinga och infrastruktur. 

Modulträffar 



MMM har under året medverkat och  varit medarrangör på en träff i Stockholm/ Upplandsområdet. 
Uppsala Konsert och Kongress i februari. 

Övrig verksamhet 
Under detta år blev  de flesta planerade aktiviteter inställda såsom en Minimässa i samarbete med 
Mj-hobby i november och deltagande på Hjulmarknaden

Medlemmar i MMM har under året, med möjlighet till MMM-sponsrat släp, deltagit på  modulträffar i
Sverige såsom bl.a. Norrköping och Grimslöv, 

Ekonomi 
Under året har har intäkterna varit ca 31.000:- , medlemsavgifter och ersättning  för släp från UKK

Utgifterna hamnade på ca 18.800 . Utgifterna innefattar Administration/bank och data ca 4.800:-, 
lokalhyror 2.800, transporter1.900, försäkring 3.300, och material slutligen på ca 6.000: Material 
innefattar en förstärkning av infrastrukturen vad det gäller el och digital, hyllor och lådor till 
förvaring, renovering av 2 r-magasin , material till kurser, namnskyltar. 

Vid årsskiftet var  behållningen på Nordeakontot 38.189,90 :-  samt vårt tillgodo hos Mj-
hobbyexperten 9.632:-

Medlemmar 
Föreningen har under året haft   121 medlemmar fördelat på 115 män och 6 kvinnor, 103 
medlemmar över 26 år, 15 under 26 år och 3 familjemedlemmar


