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• Månadsmöten har hållits tio gånger under året, och medlemmarna har serverats fika i 
samband med detta.

• I samband med månadsmötena har vi hållit tävlingen Stans Modellbyggare, som 2017 blev 
Lasse Enfjord med totalt 2608 poäng. Under januari månadsmöte 2017 utdelades priser till 
vinnarna inom de olika klasserna för 2016.

• Byggmöten har hållits totalt 32 gånger under året.
• Föreningen hade rekordmånga 69 betalande medlemmar, vilket är en ökning med nio 

stycken (eller +15%) sedan föregående år.
• Webbsida och forum har underhållits och administrerats, och medlemmarna har bidragit 

med artiklar om olika modellrelaterade evenemang och museibesök.
• Även föreningens grupp och sida på facebook har administrerats, och flitigt använts för att 

informera och inspirera de anslutna medlemmarna.
• IPMS Stockholms förtjänstmedalj instiftades och utdelades för första gången. Den är tänkt 

att utdelas till medlemmar som gjort enastående föreningsfrämjande arbete, och 2017 gick 
den till Olle Lindau.

• Vi har arrangerat evenemanget Modellexpo 08 Open, med temaklasserna ”Science Fiction”, 
”Finland 100 år” och ”Airfix New Mould”. Med nästan 400 betalande besökare, 469 
tävlande modeller av 98 byggare samt minst 140 modeller utom tävlan, så är detta ett 
rekordår. Evenemanget stod även värd för SM i Modellbygge.

• I samband med 08 Open tecknades en försäkring som gäller evenemanget, samt 
föreningsförrådet.

• Föreningsmedlemmar har deltagit i flera stora modelltävlingar och evenemang, inrikes och 
utrikes. Resebidrag utbetalades till 22 medlemmar (med visst överlapp) som åkte till 
Minimaailm i Tallinn, IPMS Deutschland på Gatow, C4 Open i Malmö och Scale Model 
World i Telford. Medlemmar deltog även på Grevens Glue Galore i Borensberg.

• Vi har deltagit med demonstrationsbygge och föreningsinformation vid Sjöhistoriska 
museets modelldagar i februari och september, samt på Sci-Fi World på Stockholmsmässan i
Älvsjö.

• Styrelsen har haft tio protokollförda möten under året. En regelbunden uppföljning av 
ekonomiläget på varje styrelsemöte är införd. Statistik över antalet deltagare på våra 
byggmöten har förts, för att i framtiden kunna bättre anpassa vår lokalbokning. Vi har i snitt 
mer än åtta deltagare per möte, i nuläget.

• Styrelsen har under 2017 börjat samla information om och dokumentera alternativ till 
möteslokaler för exempelvis kurser och workshops, eller om ett byte av lokal för de 
regelbundna mötena skulle behövas i framtiden.

• Fem av tio tillgängliga hyllor i föreningsförrådet har varit uthyrda till medlemmar under 
2017.

• Föreningsmedlemmar har arbetat för att stärka banden till andra lokalföreningar, så som 
IPMS Uppsala, genom att delta på deras byggmöten. Medlemmar har även deltagit på IPMS 
Östergötlands bygghelg på Flygvapenmuseum.

• Den planerade satsningen på workshops har ej kunnat genomföras, och är framskjutet till 
2018.

• Vidare satsningar har gjorts för att stärka utbytet med modellföreningar på andra sidan 
Östersjön, till exempel genom deltagande på modellutställningen Minimaailm i Tallin, samt 
den av ryssar arrangerade onlinetävlingen med franskt tema. I den senare bistod IPMS 
Stockholm med priser till vinnarna.

• Föreningens åtagande att bygga den enorma Sherman-stridsvagnen åt Arsenalen har 
fortskridit väl, och officiellt överlämnande är tänkt att ske under 08 Open 2018.

• Föreningsförrådet har städats, organiserats och underhållits, så att det numera är lätt att få 
med sig rätt saker till de olika evenemang vi deltar i.


