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Ljudtekniska Sällskapets verksamhetsberättelse 2016
Ljudtekniska Sällskapets verksamhet har fortsatt att utvecklas positivt under 2016.






Vår ekonomi är god.
Antalet medlemmar är kvar på tidigare nivåer.
Många uppskattade medlemsmöten har genomförts.
Vår medlemstidskrift Musik & Ljudteknik har utkommit med fyra nummer och webbplatsen har
utvecklats.
Tekniksektionen har testat intressant ljudutrustning som legat till grund för artiklar i varje nummer
av Musik & Ljudteknik. Utveckling av testmetodik och mätmetodik pågår och implementeras.

Ekonomisektionen
Ludvig de Laval har varit ansvarig för ekonomisektionen. Ekonomin redovisas specifikt med årets
ekonomiunderlag. Sammanfattningsvis är Ljudtekniska Sällskapets ekonomi mycket god.

Medlemsregistret
Ove Bengtsson har ansvarat för medlemsregistret med uppgift är att uppdatera det, registrera betalningar
samt svara på frågor om medlemskap. Fyra gånger om året görs ett utdrag från registret för att alla
medlemmar ska få sitt nummer av Musik & Ljudteknik. Den 13 februari 2017 var vi 937 medlemmar.

Mötessektionen
Under 2016 har mötessektionen bestått av Thomas Valstedt och Gunnar Östlund. Totalt 9 medlemsmöten
har genomförts plus ett ytterligare möte arrangerat av Per Gulbrandsen om OD-11 på Radiohuset.
2016-01-21 Dags att skrota dina passiva högtalarfilter? Del 1 – Peter Torngren
2016-02-18 Att förverkliga ett drömprojekt – Claes Wettebrandt
2016-03-05 Årsmöte 2016 – Benny Norling
2016-04-14 Musiklyssningsafton – Claes Wettebrandt
2016-05-19 Skivsläpp och demo – Maurice Levin
2016-09-15 Dags att skrota dina passiva högtalarfilter? Del 2 – Peter Torngren
2016-10-13 Presentation av Niels-Henning Ørsted Pedersen – Thomas Gluck
2016-11-10 Utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivor till digitala filer – Stig-Lennart
Molneryd
2016-11-12 Carlsson i 2000-talet - OD-11 Cloud presenteras i Radiohuset – Per Gulbrandsen
2016-12-08 LTS traditionella julbasar - köp-, byt- och säljmöte med julfika
Det stora intresset för medlemsmötena är glädjande och antal besökare har i genomsnitt varit omkring 40
per möte. Vi har fått nya intresserade medlemmar vid flertalet genomförda möten. Vid flera tillfällen höll
några av våra egna medlemmar själva väl genomförda möten vilka var mycket uppskattade. Vi välkomnar
även fortsättningsvis alla medlemmar att föreslå intressanta möten.

Informationssektionen
Musik & Ljudteknik är föreningens främsta kanal till medlemmarna. Tidningen används dessutom som
marknadsföringsmaterial vid mässor samt finns på en rad bibliotek. Tidningen har under året utkommit
med fyra nummer. Redaktionen har under året bestått av Pekka Johansson, chefredaktör, Claes
Wettebrandt, Svante Granqvist samt Torbjörn Averfors, produktionstekniskt ansvarig. Thomas Roth har
under året avsagt sig uppdraget som musikredaktör och avtackats för sina insatser genom åren.
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Vid sidan av de fasta avdelningarna (ledare, musikrecensioner, artikelserien klassiska cd-spelare med
flera) har tidningen bland annat innehållit följande:
Nr 1: Test av Benchmark DAC2 HGC, intervju med Jan Didden och Linear Audio, medlemserbjudande på
mätmikrofon, mässreportage, inbjudan till kurs i musikproduktion
Nr 2: Test av och medlemserbjudande på Chord Mojo, skiva av Maurice Levin, Linear Audio del 2, hifimässor i Stockholm del 2
Nr 3: Test av aktiva högtalare från JBL, nystart för LTS Göteborgsavdelning, mässreportage, ny upplaga
av LTS-skivan med Adolphson & Falk
Nr 4: Test av elva hörlurar, BIS-erbjudande, cd-spelare från Denon, medlemsrabatt hos tre leverantörer,
Göteborg hifi-show del 2.
Tack vare regelbunden och förutsägbar utgivning har allt fler skribenter lockats att medverka i tidningen.
Förutom redaktörerna och flera LTS-styrelseledamöter har Jörgen Lundmark och Gunnar Lanzky-Otto
regelbundet inkommit med material.
Föreningen har ställt ut vid hifi-mässorna i Stockholm (februari) och Göteborg (oktober) med god
medlemstillströmning och värdefulla branschkontakter som resultat.

Tekniksektionen
Tekniksektionsansvarig under 2016 har varit Peter Sandqvist. I sektionen ingick därutöver Svante
Granqvist, Claes Wettebrandt och Joel Jensen. På teknikmötena har även Alexander Kotka, Johan
Lindroos, Simon Söderberg, Joachim Öijwall och vid något tillfälle Lars Mossberg deltagit. Under året har
tekniksektionen bland annat testat D/A-omvandlare, cd-spelare, högtalare och hörlurar.
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