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Till alla SMMs kårer – sprid gärna vidare!
Nya möjligheter – nytt namn!
Vi har under de senaste åren fört dialog över samfundsgränser om att stärka den kristna
blåsmusiken genom tätare samverkan. Vårt namn, Svenska Missionskyrkans
Musikkårer, har stått i vägen för att bredda medlemskapet, och är ju dessutom obsolet
eftersom Missionskyrkan inte finns längre. Vi har nu tänkt till, och föreslår ett nytt namn
med öppnare innebörd:

Svensk Musik med Mission
Detta namn flyttar fram positionerna. Vi är inte bara kristna som ägnar oss åt musik i
största allmänhet, utan vi har fokus på musik med mission. Akronymen SMM blir därmed
oförändrad, vilket besparar oss en del administrativt arbete, och begreppet SMM ges en
ny, modernare och mer uttalad innebörd samtidigt som den öppnar för alla musiker på
kristen grund att vara med.
En konsekvens av att ändra namnet, även om det
är en ganska måttlig ändring, är att vi behöver
revidera stadgarna. Ärligt talat nöjer vi oss inte
med en lättare revision, utan vi siktar på att skriva
nya stadgar från grunden. Här använder vi oss av
Equmeniakyrkans normalstadgar för församlingar,
och anpassar dem till vår verksamhet. Den
viktigaste skillnaden mot idag är en tydligare
struktur och logik i stadgarna, och en tydligare
inledning där vi beskriver vårt uppdrag (vår
mission!) och vår kristna grund. I övrigt är det inga
större skillnader i sak, utan mest i presentation.
Styrelsen jobbar i skrivande stund på ett förslag till
nya stadgar, och dessa kommer att skickas utom
inom kort för påseende.
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Så här kan det se ut i Jönköping i månadsskiftet juli-augusti.

Ett nytt namn till: SMMs sommarmusikkurs i Jönköping
En gång lång tillbaka i tiden hade vi sommarmusikskolor på flera nivåer beroende på
spelvana, från ungdomsläger till tämligen avancerat spelande för rutinerade
blåsmusiker, och dessa läger var numrerade efter nivå. Med tiden har vi renodlat till att
ha ungdomsläger och den mer avancerade kursen för ålder 16 och uppåt, medan
mellannivån inte längre finns.
Detta har gjort att nya deltagare ibland har fått fel intryck av nivån på kursen i Jönköping,
eftersom den annonserats som sommarmusikskola. Styrelsen har därför beslutat att
Jönköpingslägret byter namn till SMMs sommarmusikkurs. Våra ungdomsläger i
Ralingsås och Hjortsberga behåller epitetet sommarmusikskola. Vid presentationer av
alla tre tillsammans används SMMs sommarmusikkurser som rubrik. Förhoppningsvis
innebär detta att nivån blir tydligare än tidigare.
Årsmöte lördag den 30 mars i Gnosjö
SMM håller årsmöte lördag den 30 mars i Gnosjö i samband med Lilla
Brassfestivalen. Årsmöteshandlingar kommer ut i mitten av februari. Väl mött!
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Inspiration och utbildning för styrelser
SMMs ordförande har under två år varit en
av instruktörerna i Equmeniakyrkans
utbildningar för församlingsstyrelser. Nu har
vi vidareutvecklat detta material till en
specialversion för styrelser i musikkårer.
Målgrupp är nuvarande eller blivande
medlemmar i styrelser för
musikverksamheter på kristen grund.
Styrelsedagen hålls i samverkan med
dirigentkursens första träff:
Betlehemskyrkan, Göteborg, lördag 13
april kl 10-17.
Kursens exakta innehåll beror på
önskemålen från deltagarna. De som
anmäler sig får önska utifrån följande
ämnen:
•
•
•
•
•
•
•

Hur får man ny glöd i verksamheten?
Hur får vi det andliga livet att växa?
Hur hittar vi en ny strategi för verksamheten?
Vad innebär rollen som ordförande?
Vad innebär rollen som kassör?
Vad innebär rollen som sekreterare?
Hur samverkar vi klokt med församlingens övriga verksamhet?

Anmälan till ordforande@smm.nu. Har vi minst 10 anmälda söndag den 24 mars blir
det av!
Själva kursen, lunch och fika bjuder SMM på. Resa och boende ordnar man själv, och
det finns goda möjligheter att få bidrag från Equmeniakyrkan för detta.
Vi har sedan några år en årlig dirigentkurs som fokuserar på musikaliskt ledarskap, även
om också närliggande ämnen tas upp. Denna styrelsekurs möter upp ”från andra hållet”
– den utgår från det övriga ledarskap som behövs i en musikverksamhet. Tanken är att
de ska komplettera varandra.
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Kulturens – vårt nya studieförbund
Övergången till Kulturens studieförbund har nu
börjat generera synliga resultat, till vår glädje mer
än vi vågat tro innan bytet. Verksamhetsbidraget
till SMMs centrala verksamhet för 2018 är i
skrivande stund inte klar, men det handlar om
rejält ökade medel mot tidigare år. Det rör sig om
betydligt mer än en tiofaldig ökning av beloppen
(!).
Ett antal kårer har antingen redan beslutat om byte eller jobbar aktivt med frågan. En av
våra kårer har genom bytet fått mer än trettio (30!) gånger större verksamhetsstöd. Det
faktum att riksorganisationen SMM nu är medlem i Kulturens innebär att alla SMM-kårer
har rätt att bli medlemmar i Kulturens om de så vill (men man måste inte – ni gör som ni
vill). Ni som är intresserade av denna möjlighet, kontakta konsulenten Anders Lundin om
mer information. Man kan även ta en titt på www.kulturens.se
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