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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. Under januari 
månadsmöte 2019 utdelades priser till vinnarna inom de olika klasserna för 2018.

• Byggmöten har hållits 17 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 haft sju deltagare per möte under 2019.

• Sex tillgängliga hyllor i föreningsförrådet har varit uthyrda till medlemmar under 2019.

• IPMS Stockholms förtjänstmedalj utdelades till Björn Andersson för sitt ihärdiga 
engagemang i en rad olika föreningsfrågor, och inte minst sitt tidigare arbete som 
ordförande, där han lade grunden till föreningens väl fungerande styrelsearbete.

• Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året. 
• Styrelsen har under 2019 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.

• Föreningen hade rekordmånga 81 betalande medlemmar, vilket är en ökning med sex 
stycken sedan 2018.

• Webbsida och forum har underhållits och administrerats, och medlemmarna har bidragit 
med artiklar om olika modellrelaterade evenemang och museibesök. 

• 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 
”Resan”. 99 deltagare ställde ut 437 tävlande modeller, samt ett stort antal modeller utom 
tävlan.

• Föreningsmedlemmar har deltagit i flera stora modelltävlingar och evenemang, inrikes och 
utrikes. Resebidrag utbetalades 16 gånger till nio olika medlemmar. Under 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. 
Resorna gick till Skala i Oslo, Festival Modelarski i Warszawa, AIM i Göteborg, Nordic 
Challenge i Helsingfors samt C4-Open i Malmö. På både Moson i Ungern och till GGG i 
Borensberg fanns representanter från föreningen, men inget resebidrag delades ut.

• Föreningsmedlemmar har arbetat för att stärka banden till andra lokalföreningar, så som 
IPMS Uppsala och IPMS Östergötland genom att delta på deras byggmöten. 

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

• Janne Nilsson och Micke Blank har i samarbete med föreningen genomfört tre 
figurmålningskurser under 2019.

• Bygghelgen på Arlanda flygsamlingar arrangerades för första gången i föreningens regi 23-
24:e november, och drog 16 deltagare. Evenemanget förväntas bli början på ett långsiktigt 
samarbete med museet.


