 Mötesprotokoll Riks-SMASK

Sommarmöte 2016-08-20, Balex stuga utanför Arboga
Närvarande: Alexandra Balex Eklund, Björn Fröken Björn Lagerström, Karin Mamma Karin
Nilsson, Christoffer Qnyckarn Holmberg, Pernilla de-Wall Larsson, Hedvig S
 emlan Sack,
Frida Bulan Nilsson, Elin Vegelin Jakobsson, Josefin Janne Ringenson.
Frånvarande: Albin Sumo Löfgren, Martin Tabell Tabell, Jesper Jazzporr Sjötröm Strobel
Det hurras för den frånvarande Sumo.
Två har inte med sig sina Riks-SMASK medaljer, dessa två (Semlan och Pernilla) bötar med
en back öl (eller likvärdigt) var till nästa möte.
1.     Mötets öppnande
Ordförande Balex öppnar mötet. Första mötet för verksamhetsåret.
2.     Val av mötessekreterare
Semlan väljs till mötessekreterare.
3.     Val av justerare och rösträknare
Pernilla och Bulan väljs till justerare och rösträknare.
4.     Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkänns.
5.     Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
6.     Föregående mötesprotokoll
Bulan läser upp föregående mötesprotokoll (årsmötet/kongressen). Det var många där
och det var kul! Årets nya styrelse får i uppgift att undersöka mer kring resebidrag för
orkestrar som har långt att åka till olika evenemang. Styrelsen får även i uppgift att
undersöka inklusionskriterier till Riks-SMASK.
Protokollet läggs till handlingarna.
7.     Ekonomi
Inga konstigheter.
Faktura har skickats till Stork. Det var 728 betalande medlemmar på Stork 2016. 40 kr
för varje deltagande medlem går in till Riks-SMASK som sedan ska gå tillbaka till
medlemsorkestrarna. Alla orkestrar som går på SOF och STORK ska gå för samma
pris, men för alla Riks-SMASK orkestrar går 40 kr per deltagare till Riks-SMASK,
medan för icke-Riks-SMASK orkestrar går allt till SOF/STORK.
 Avgående kassören har även deklarerat. *Jubel*

Ansökan eventersättning från Svenska Showorkestern Phontrattarne.
Salongsorkestern är inte en Riks-SMASK-anknuten orkester, de två biljetter som
Phontrattarne har gett rabatt för till deras medlemmar ska strykas från
ersättningsblanketten, 120 kr mindre ska därför betalas ut.
Vi godkänner ansökan om eventersättning där vi sponsrar för 16 rabatterade biljetter
för totalt 960 kr.
8.     Landet runt  *dags för en SKÅL*
- Uppsala
Orkesterkonventet rapporterar
Årsmöte hölls 19/5 och där valdes presidium för nästa verksamhetsår. Frida Nilsson
(Glasblåsarna, Glansbandet) sitter kvar som ordförande, Elin ”Vegelin” Jakobsson
(Glasblåsarna, Kårsdraget) och Henrik Stofors (Wijkmanska Blecket) blir sekreterare
respektive vice ordförande. *Hurra*! (Utropas med en skånsk göteborgsk dialekt för att
efterlikna Sumo.)
Vid årsmötet röstades även igenom ett antal små förändringar i arbetsordningen.
Pubrunda (Pre-STORK) med uppskattningsvis ett tjugotal glada studentmusikanter
från Uppsalas olika orkestrar arrangerades av WBs glade amerikanska trummis Johan
14 april.
Under sommaren har det på torsdagar arrangerats sommarjam på Uplands nation
under namnet ”marmeladorkesterns jamsession”, där Anders Carlsson varit drivande.
*Off the record- tjafs om vem som ska agera R2 under mötet utbryter mellan Qnyckarn
och Fröken.*
-

-

-

-

Uppsalas orkestrar:
Phontrattarne fyller 60 år i år och kommer fira detta 11-12 november på Katalin i
Uppsala. Mer information kommer inom kort på http://www.katalin.com/ . Har haft
sommarturné i början av augusti.
Tupplurarna är just nu (15-21 augusti) på sommarturné där de bland annat hälsade
på orkestrarna i Lund på väg ned till Tyskland. Troligen konsumeras alldeles för stora
mängder Bonkers. *några ur RS-styrelsen får kväljningar*
Glansbandet, KHLG, Hornboskapen och Attra har inget nytt att rapportera, men sågs
senast på STORK där de alla hade väldigt kul. Troligtvis är de just nu upptagna för
att förbereda sig för respektive nationers välkomstaktiviteter där de hoppas rekrytera
nya medlemmar.
Wijkmanska spelade i en parad i stockholm på nationaldagen. De har i augusti varit
på sommarturné till östra Europa. 15 oktober 2016 kommer de fira 35-årsjubileum
i Uppsala!
Wijkmanska har även fått storslagna recensioner från ett Tallink Silja gig som filmats
och hamnat på Facebook. Utdrag från Facebook nedan:
“Detta var den FÖRSTKLASSIGA underhållningen som Tallink Silja bjöd på i
onsdags kväll. Jag vet inte ens vad man ska säga... Det låter som soundtracket till en
scen med komisk misär-fylla i en pilsnerfilm. De ska ha kudos för att de fick hela
familjen att garvböla hejvilt, iallafall!”

-

-

Glasblåsarna funderar på om de ska vara en elitistisk supergrupp eller värva nya
medlemmar. Har summerat en rolig första termin tillsammans (då orkestern varit
vilande ett antal år dessförinnan) och ser fram emot hösten.
ÖG Kapellet och Dragskåpen har det inte hörts ifrån.
Sumo ringer plötsligt mitt under mötet. Sumo utropar ett HURRA i telefon, följt av ett
ännu högre HURRA från de närvarande RS-medlemmarna. Det konstateras även att
Sumo inte är singel, vilket är tur, för singelrummet är redan fullt (av Mamma Karin och
Fröken). Det var minst sagt...ljudligt. *Sumo utbrister i skratt*
Det bestäms att kl. 14.38 ringer vi upp Sumo och Tabell inför rapporten från Göteborg.
- Stockholm
Nya SMASK-styrelsen
Ordförande: Karin “Mamma-Karin” Nilsson, är mer välbehållen än en viss företrädare.
PQ: Jacob “Duquat” Schoerner
Blåslaget: Anastasia Zakrevska
Kårsdraget: Elsa Costes
Ledamot: Michael “Kalle” Ajeganov
Smask arrangerade Sommarorkesterrep. KUL! Sommarorkestern hade ett gig och
gick med i Prideparaden. Blåslaget har ett sommaruppehåll, ingen somarturné.
Kårsdraget hade en kul turné till Polen. PQs turné ställdes in av olika anledningar…..
PQ arrangerar Natom i Stockholm, detta är första helgen i oktober.
Blåslaget har jubileum 19 november,  Dragplåstret fyller 30 år!
Nya jamböcker har gjorts och har distrubiterats till hela Sverige. * Applåd och HURRA!*
Vill man få tag på en jambok får man kontakta PQ eller Kårsdraget.
(Kårsdraget har ett prellat datum för Höstkonserten den 26 november.)
- Göteborg
*Qnyckarn ringer Sumo en minut för tidigt och blir ägd av Sumo som lägger på. Vi
väntar till 14.38*
Ctrl+ c, ctrl +v från ett mail från Tabell: “Här kommer lite grann om vad som händer i
GASK. Det är från senaste mötet i juni när mötet var hos Barocken. Det var extra
många på mötet, då det fanns gratis mat. Inför invalet har det bestämts att testa en
omorganisation i GASK-styret för att snabba på arbetet och få mer engagemang. Nu
har alla föreningar en representant och vi kommer ha färre ordförandemöten. Detta
utan att ändra stadgan.
Runda bordet Göteborg 20160602
GASKstyrelsen Har haft infomöte. Har chattat. Har varit på STORK. Har varit på
efterfesten på Patriciabalettens dammiddag.

Blåshjuden Har varit på STORK. Har sista spelningen för terminen på tisdag. Det var
strömavbrott i medicinarvillan under en spelning. Börjar repa igen i augusti. Har julfest
i 3/12 och alla är välkomna! Ska överraskningsspela på examensfirande imorgon.
Alliancen Har varit på STORK. Har haft några spelningar sedan sist, senast idag. Ska
ha sommarlovskalas på söndag. Planerat för nyintag i augusti och september. Ska på
NATOM i Stockholm i oktober och Humpsvakars 55 årsjubileum i oktober. Har
påbörjat planering av 70årsjubileum våren 2018.
Chalmersbaletten Har varit på STORK. Har premiärdansat med den nya kollektionen
till This is the Way. Har haft några dansningar. Har haft årsmöte och valt in ny styrelse
och andra förtroendeposter. Har varit med och busat på Chalmersspexet Bobs
buskföreställning. Sommarballiancesemester i sommar. Nyintag i september. Ska åka
på NATOM i september och Humpsvakars 55 årsjubileum i oktober. Har påbörjat
planering av 70årsjubileum våren 2018. Anordnande lekar för Patriciabaletten på
deras dammiddag.
Tongånarne Har varit på STORK. Har varit på GASKinfomöte. Har haft sista repet
och spelningen för terminen. Var på Patriciabalettens efterfest. Ska ha
avslutingsgrillning på söndag. Börjar repa igen i augusti. Anordnande lekar för
Patriciabaletten på deras dammiddag.
Barocken Hade en spelning på Stora Teaterm. Publiken bad om extranummer efter
det obligatoriska extranumret. Har haft årsmöte och valt in ny styrelse. Martin Tabell
kommer vara president nästa år. Kommer att ha en del aktiviteter i sommar, bl.a.
regimöte och sommarHolt. Planerar att fira 60årsjubileum nästa vår. Börjar repa igen
31 augusti.
Mistlåhren Har varit på STORK. Har varit på GASKinfomöte. Hade sista träningen i
tisdags. Har avslutning imorgon som kommer att vara en kombinerad tacksittning till
Mistluren för att de spelade på Mistlåhrens jubileum. Har uppehåll med träningar i juni.
Vissa kommer att tjuvstarta med träningar i juli. Börjar repa på riktigt i september igen.
Mistluren Har varit på STORK.
Patriciabaletten Har varit på STORK. Har haft sista träningen för terminen. Haft
avslutningskalas där flera andra föreningar hjälpte till. Har haft årsmöte och valt in ny
styrelse för nästa läsår. Ska ha grillkväll med Tongångarne. Nu är det sommarlov.
Nya GASKstyrelsen:” *Tabell eller Sumo (högst oklart) utbruster Hurra*
“Tongångarne Julius Pettersson
Patriciabaletten Jenny Martinsson
AllianceOrchestret Holger "Ässet" Lindström
Chalmersbaletten Sonia "Mimmi" Esko
Barocken Martin Tabell
Blåshjuden Sean Bennet

Mistluren Daniel "Läder" Byhman
Mistlåhren Therese Hallin
Övrigt så kommer vi ha möte 4/9 GASK-möte hemma hos den nye ordförande Sean.
Det anordnades också en paddlingstur i Delsjön. Det var trevligt, men dessvärre blev
det bara fem barockare på aktiviteten.
Till sist har även datum för GSOF satts till lördag 29 oktober, som vi alla är välkomna
till. Finns intresse att delta på kalaset efteråt kan Tabell ta upp på GASK-mötet om
andra får komma.”
*Off the record: Sumo kommer säkerligen någongång vara naken under Natom, Tabell
lät något mer osäker.*
 *HURRA utbrister, samtalet läggs på.*
- Södra Sverige
Jazzporr får komma med sin rapport vid senare tillfälle.
- Övriga Sverige
Snösvänget  och LiTHe Blås har varit på turné under sommaren.
Alla orkestrar har fullt upp med rekrytering.
Lusen (Storbandet i Linköping)  har haft problem med sin lokal, men har haft kontakt
med jurister och har läget under någorlunda kontroll.
9.   Internetsekreterare
Semlan har koll på Facebook-kontot och Twitter och delar för fulla muggar. Ordentlig
överlämning för www.internet och Riks-SMASK hemsidan kommer under
sommarmötet-helgen mellan Vegelin och Semlan.
Riks-SMASK har inte ett Pokemon Go-gym eller Pokestop. Nåt att tänka på?
Bra att alla vet om att alla GS ska ha koll på de nya ordförandena för orkestrarna i sina
områden och meddela detta till den sittande internetsekreteraren.
Vegelin och Semlan måste fixa till hemsidan efter att webhotellet har uppdaterat sig, fel
teckenkodning, alla å,ä och ö har försvunnit. Semlan ska kontakta Hank för att försöka
lösa problemet, eller prata med Pernilla som har koll på teknik. Semlan ska även på
hemsidan uppdatera alla Riks-SMASK medlemsorkestrars nya ordföranden.

-PAUS FÖR ÄRTSOPPA OCH PUNCH10.   SOF / STORK
- Utvärdering STORK 2016
Bra idé att skicka ut ett utvärderingsformulär till alla medlemsorkestrar. Balex skickar
ut detta i samband med info om när nästa SOF kommer vara. Bra om vi
styrelsemedlemmar kollar igenom formuläret och ser om det är något vi vill lägga till,

Balex skickar formuläret till styrelsen så vi kan kolla igenom det innan hon skickar det
vidare. (Balex pratar med Gränsbo (SOFs orkesteransvarige) innan)
Stork-kommitéen har varit på ett orkesterkonvent-möte och utvärderat årets festival
muntligt med Uppsalas orkestrar.
Stim har kontaktat Balex, tydligen har inte STORK 2014 och STORK 2016 betalat in
stim-avgiften. Balex kontaktar Molle ang. detta.
-  SOF 2017
Janne sitter på posten Riks-SMASK-representant i SOF 2017.
Det var sommarmöte inför SOF 2017 förra helgen där det diskuterades vad man vill
uppnå med SOF 2017, det var lite teambuilding osv. Riks-SMASK representanten
fungerar som filtret mellan SOF och orkestrarna. Bra om förra årets SOF
kongressprotokoll hamnar på Riks-SMASK hemsida (där det står om toapapper och
alkoholgarderob). Semlan fixar. SOF tycker det skulle vara kul om det kommer upp
presentationer från alla orkestrar på SOFs hemsida. Ju mer orkester som kommer in i
SOF pr desto bättre :)
Fröken läser det gamla avtalet mellan LinTek och Riks-SMASK från SOF 2015, detta
gällde endast 2015 men kan alltid ligga till grund för ett nytt avtal för SOF 2017. För
avtalet 2015 se Bilaga 1. Hur bör det nya avtalet för SOF 2017 se ut? Vi vill ha ett pris
som fungerar för orkestermedlemmarna (800 kr brukar vara en smärtgräns), och att
det är tydligt vad det är som kostar. Vad kan vi förbättra i avtalet? Priset är viktigt, och
det ska vara synligt och konkret vad man betalar för. Vad har vi för förväntningar på
LinTek? I avtalet 2015 skulle Riks-SMASK få 15 % av vinsten upp till 1 prisbasbelopp,
förslag på att vi har samma procentsats till avtalet 2017. Procentsatsen Riks-SMASK
ska få ska följa deltagarpriset.
En idé är att Riks-SMASK bjuder SOF kommitéén på en fet fest hösten innan
festivalen, kanske i samband med Draget. Pernilla och Janne undersöker denna
möjlighet.
11.   Övriga frågor
Resebidraget vid event: Bulan och Semlan klurar på hur detta kan se ut till nästa möte.
Janne kollar lite med Umeå och Luleå orkestrarna hur mycket det brukar kosta för dom
att delta på jubileum i södra delarna av landet, och hör av sig till Bulan eller Semlan.
Jubileum eller liknande evenemang där alla medlemmar är inbjudna till.
Inklutionskriterierna: Exempel på de orkestrar vi har i åtanke: ACO, Axelbandet,
Strindens, Humpsvakar och Rumpskakar, SOSSU. Fördelar med att inkludera dessa är
att vi i Riks-SMASK får in mer intäkter, och dom får rösträtt och får ta del av vad vi kan
ge medlemmarna.
Undersök om det finns möjlighet för orkestrar som inte är i Sverige att bli medlemmar i
Riks-SMASK? Gagnar det dem, gagnar det oss? Hur ska detta undersökas, var börjar
vi? Hur ska vi formulera rent formellt att vi vill ha med t.ex. Axelbandet. Kan man
sponsra svenska medlemmar till att medverka på tex. Axelnatten utan att Axelbandet
behöver vara medlem i Riks-SMASK? Vänföreningar är ett bra sätt, så man kan
sponsra samarbetet sverige-europa men inte ett land i europa till ett annat land i
europa.

12.   Nästa möte
Vi vill ha minst två möten i höst och tre i vår. Bra att i bästa möjliga mån ha mötena
innan festen som är i samband med träffarna.
Nästa möte är 7-8 oktober i Stockholm, under Natom. Semlan och Pernilla har sin
böter att betala till detta möte.
Preliminära datum för kommande möten är:
         3 december i Lund, då Bleckhornen fyller 60 år.
Ordförande Balex avslutar mötet. *HURRA och SKÅL*

Mötesordförande Alexandra Balex Eklund:            Mötessekreterare Hedvig Semlan Sack:
______________________________                  _______________________________

Mötesjusterare tillika rösträknare
Frida Bulan Nilsson:

Mötesjusterare tillika rösträknare
Pernilla de-Wall Larsson:

_________________________________                _____________________________

