
Verksamhetsberättelse för IPMS Stockholm 2018

• 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. Under januari 
månadsmöte 2018 utdelades priser till vinnarna inom de olika klasserna för 2017.

• Byggmöten har hållits 24 gånger under året. Statistik över antalet deltagare på våra 
byggmöten har förts sedan mars 2017, för att i framtiden kunna bättre anpassa vår 
lokalbokning. Vi har i snitt sju deltagare per möte.

• Sex tillgängliga hyllor i föreningsförrådet har varit uthyrda till medlemmar under 2018.

• IPMS Stockholms förtjänstmedalj utdelades till Lisa Stråhle för hennes oförtröttliga arbete 
med att förse oss med fika i tid och otid, caféverksamhet och städning på 08 Open, samt sin 
inkluderande och hjärtliga natur som så starkt bidrar till en trevlig atmosfär inom 
föreningen.

• Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året. 
• Styrelsen har under 2018 fortsatt 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.

• En medlemsenkät har skickats ut för att ge styrelsen en bild av vad som kan förbättras inom 
föreningslivet. Vi kan preliminärt konstatera att det finns visst intresse för byggmöten på 
söndagar och arrangerade besök på museer och samlingar.

• Föreningen hade rekordmånga 75 betalande medlemmar, vilket är en ökning med sex 
stycken sedan 2017.

• Webbsida och forum har underhållits och administrerats, och medlemmarna har bidragit 
med artiklar om olika modellrelaterade evenemang och museibesök. En större uppgradering 
av programvaran genomfördes.

• Föreningens grupp och sida på facebook har administrerats, och använts för att informera 
och inspirera medlemmar och andra intresserade.

• Vi har arrangerat tävlingen och utställningen Modellexpo 08 Open, med temaklassen 
”Räddningen/Emergency”. 

• Föreningsmedlemmar har deltagit i flera stora modelltävlingar och evenemang, inrikes och 
utrikes. Resebidrag utbetalades till två medlemmar som åkte till F10 Memorial i Ängelholm,
elva till Golden Model i Riga, sex till Suuri Snadi i Helsingfors, tre till Art in Miniature i 
Mölndal samt fyra till C4 Open i Malmö. Medlemmar deltog även på Grevens Glue Galore i
Borensberg. Under alla dessa tillställningar delades pris ut å föreningens vägnar, och under 
flera av evenemangen hade vi föreningsbord där vi informerade om vår verksamhet och 
gjorde reklam för 08 Open.

• Föreningsmedlemmar har arbetat för att stärka banden till andra lokalföreningar, så som 
IPMS Uppsala, genom att delta på deras byggmöten. Flera medlemmar deltog även på IPMS
Östergötlands byggmöte på Flygvapenmuseum i Linköping.

• Föreningen har återigen stått som sponsor till priserna i den s.k. ”Ryssutmaningen”, en 
modelltävling online öppen för både ryssar och svenskar. Årets tema var ”Italien”.

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

• En privatvisning av Polismuseets fordonssamling i Tullinge arrangerades för föreningens 
medlemmar inför 08 Open med dess relevanta temaklass ”Räddningen”.



• Den stora Sherman-modellen färdigställdes och levererades till Arsenalen.
• Janne Nilsson och Micke Blank har i samarbete med föreningen genomfört tre 

figurmålningskurser under hösten 2018.


