RikSMASK sommarmöte 2015-07-04
Stockholms skärgård
Närvarande: Vegelin, Jesper, Fimpen, Balex, Konsum, R2, Frida, Sumo

1. Mötets öppnande kl.20:04.
Mötet förklaras öppnat

2. Val av mötessekreterare
Förlag: Någon annan än Fimpen. Sumo väljs till mötessekreterare.

3. Val 2 justerare tillika rösträknare
Förslag: Sumo och Balex

4. Godkännande av kallelseförfarande
Förslag: Godkänns

5. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns.

6. Föregående mötesprotokoll
FMP läses upp

7. Ekonomi
Balexvsäger att vi har ungefär 160 000 kronor på banken.
● Jesper, Bleckhornen, hade ett extra årmöte pga angående ekonomi.
○ säger att det kan vara värt att kanske följa Bleckhornens exempel, med att
investera i fonder.
■ Balex och Jesper ska se över om RiksSMASK kanske borde göra
samma sak.
○ Jesper undrar om SOF, är det ett utskott till RiksSMASK? R2 och Fimpen
förklarar hur det lägger till i nuläget. Sammanfattningsvis har i alla fall
överenskommelsen för SOF ändras.
○ Jesper frågar vidare om SOF. Äger RiksSMASK varumärket SOF?
■ Nej, säger Fimpen. RiksSMASK ser bara till att en festival händer.
■ Jesper kollar gärna närmare på avtalet som gäller kring SOF och
RiksSMASK. Dvs vilka avgifter och intänkter görs, vem som får vad mm.
● Fimpen mejlar om SOFavtalet till styrelsen
● faktura från 10års middagen har inte kommit rätt. Det är ännu oklart vad som händer
med den.

●

●
●
●

●
●

Balex:
○ alla som var på 10middagen 2015; betala er alkoholnota!
○ en person har ännu inte betalt din biljett för 10årsmiddagen.
○ hon funderar på att göra en årsbudget för läsåret 20152016.
R2 med flera snackar om tidigare beslut, se föregånde protokoll.
R2 ser till att skicka ansökningsblanketterna för jubileumsersättningar. Han får det gjort
innan nästa möte.
Sommarmötet:
○ middag och frukost betalas av föreningen (RiksSMASK).
■ Balex diskuterar kring vad som är rimligt att styrelsen ska ersättningen
för?
● Det tåls att tänka på.
R2 m.fl. förklarar om reglerna för resersättning, se hemsidan.
Styrelsen diskuterar den aktuella kostnaden för helgen. 160 kr för boende per person,
vem som ska stå för den?
○ diskuterar om kanske styrelsen ska betala för antingen mat eller boende, eller en
schablonsumma för något.
○ vi kommer att rösta för vad kostnaden för varje enskild deltagare ska vara.
Följande förslag ges och kan väljas:
■ RiksSMASK betalar boendet.
■ Varje deltagare betalar boendekostnaden (160 kr).
● belslut efter röstning (handuppräckning): 4 för 0 emot (1 la ned sin
röst) för att varje deltagare betalar boendekostnaden.

8. Landet runt
●

●

●

Göteborg finns fortfarande. En sommarorkester har startat och ett rep har varit. Alla har
gått på sommarlov i övrigt. Baliancen har balliancesemestern någonstans. Disponenten
är utklädd i ovanliga kläder. Mottagningsverksamhet fortskrider i augusti månad. Många
orkestrar påverkas av den. Barocken har det svårt, enligt tidigare år. Tongångarne
upplever att personer (svikare) utvandrar. Ny GASK styrelse. GASK använs också som
alternativt uttal för denna förening som benämns Göteborg Akademiska Samarbetande
Kårorkestrar. Patriciabaletten har jubileum och Mistlåren enligt tidigare protokoll. Innan
den 31:e oktober inträffar GSOF.
Södra Sverige
Balex fimpade öl! Isterbandet lever. AK är fortfarande i rekryteringsfas efter jubileum.
Bläckhornen förbereder inför deras 60års jubileum(De har det under December 2016.).
Jubileum har hafts för bläckhornens balett. Pulphornen har det knepigt. De är få. 56 st
aktiva just nu. R2 efterfrågar en berättelse om förra året om AK's verksamhet.
Uppsala
Tydligen har Hornboskapen, världens älsta studentorkester. Frida Nilsson (i egen hög
(på sprit) person) vald till ny ordförande för OK, orkesterkonventet. Julia Stålenheim är
ny sekreterare. Vi är sjukt taggade på STORK! Hästen heter Elvis, Elvis hette han.
Hästen i orkestern. Just nu är Dragskåpet och Glasblåsarna är låga för tillfället.

●

●

Jesper meddelar att Uppsala tyvärr valdes till Sveriges främsta studentstad av
Sveriges förenade studentkårer (SFS).
Alla i Uppsala har trombonebrist. Det är inte kul. Så det så.
Välkomna nästa vår, vi är skittaggade på STORK.
Övriga Sverige
Det som händer så småningom är att Lusen big band spelar på mottagningen. Det är
dåligt att en studentorkester inte vill vara med på STORK.
Det är skittråkigt att det inte finns orkester i Örebrå, Borlänge.
Stockholm
Sommarorkestern är i gång och de är på KTH på ondagar runt 18ish.
PQ firar 60årsjubileum i vår. Kårsdraget och Blåslaget har vanligtvis höstföreställningar
av något slag.
Det kommer säkert krocka med något, men det blir kul.
Varken avgående eller pågånde GSStockholm är närvarande. Dåligt. Skäms. Fan va
dåligt!
Blåstornens skylt är inte okej. Den ska vi snacka mer om efter mötet. Det blir kul, men
skäms!!!

9. Internet runt
Vad är det? Jo, någon som är generallsekreterare för hela internet. JA, HELA
INTERNET!!! HELT SJUKT!!! Vegelin hade nästan napp på en person, men han var för
tung... Vegelin fortsätter att kolla efter en person som kan ta ansvar för PR, på internet.
Posten är just nu vakant. Personer sökes via facebook samt hemsidan. Vegelin utför
uppgifterna för tillfället, som "internet runt" har.
TutPutte är en cool snubbe som är logotyp, med eller utan studentmössa.
●

Fimpen uppmanar övriga orkestrar att man lägger upp om man har en allmänn fest, på
RiksSMASKhemsidan i kalendern, även jubileum mm.

10. SOF
A. SOF 2015
Ytterligare påfyllning av toapapper på boende. Problem med bastufunktionallitet. Resulterare i
att damernas bastu blir invaderat. Vi sjunger för lite men vi super destu bättre.
● det rekommenderas att alla inblandade parter kommunicerar, dvs. polis, ordningsvakter,
RiksSMASK, sjukvårdspersonal, ansvariga mm.
○ man behöver inte supa skallen av sig, säger Jesper.
B. SOF 2017
● det behövs skriva ett nytt specifikationsdokument mellan RiksSMASK och arrangörer.
T.ex. boende, scener mm.
Vad behövs för att RiksSMASK ska välja SOF som festival för 2017?

Balex: förslag: att man bildar en ansvarig grupp för avtal och specifikation.
R2 föreslår att man tar in fröken Björn för denna typen av avtal. Prata med
honom.
Han har bra kontakter på båda sidorna och kommer jobba för det bästa, fröken
Björn Lagerström.
Specifikationsavtalet ska finnas tillgängligt, säger Fimpen, innan nästa möte med
RiksSMASK, dvs. augusti, september eller oktober.
RiksSMASK ska frambringa specifikationdokumentet och vi tar in åsikter från alla
orkester/baletter och vi använder oss även av våra befintliga kunskaper inom området.
Förslagsvis kan detta utkast till dokument vara ett Google drivedokument där
styrelsemedlemmar fyller på information efterhand.

11. STORK
●

●

●

Molle säger: vi har ännu inte haft möte men kommittén börjar formas. Molle Olson är
STORKGeneral. Han är påväg till att planera en grov struktur till STORK.
Molle säger att först mötet i STORKkommittén kommer äga rum i augusti.
Frida diskuterar alkoholtillstånden, vem som ska få komma till nationerna
○ Hur ska detta göras på bästa sätt?
○ Förra gången gjordes detta inte på bästa sätt?
■ Fimpen, kul att ha folk på framträdanden som dricker öl.
○ Vi har den höga ambitionen att ha nära kontakt med STORKGeneralen. Detta
gäller både från Molles sida och styrelsens. Elin ska försöka gå på så många
STORKmöten som möjligt. Detta gäller även Frida i egenskap av GS Uppsala.
Fimpen anser att det är viktigt att en person är ansvarig för RiksSMASKs räkning för att
medla mellan STORKarrengörerna och RiksSMASK. Såsom det var förra året.
○ RiksSMASK undersöker om det går att lösa på något sätt. Någon som finns med
på pappret som medlem i STORKkommittén.
■ En person i STORKkommittén bör vara ansvarig för RiksSMASK's
vägnar,.

12. Idéer om kommande året
●
●
●
●

synas mer ut till andra, t.ex. i samband med jubileum.
styrelsen har många ambitioner...
Jesper vill att fler orkestrar åker förbi Lund för att festa, samtidigt.
Sociala medier är viktiga för att få studentorkestrar att gå framåt.

13. Övriga frågor
●

Brunk, Frida ska fixa Brunk 2016, på vinter under januari i samband med terminstart.
○ hur hanterar man alkohol?

●
●
●
●

●

○ hur kan man göra en bättre miljö för de som inte vill dricka alkohol?
R2, meddelar hur det var förra året, att man var tvungen att köpa alkoholbiljetter innan
sittningen, och sedan kan man köpa till biljetter efteråt.
Jesper ger tips om alkoholagen, se till att folk får dricka, alkohol eller inte.
Bjuda in STORKgeneralen till relevanta möten.
R2, gråskägg bla. bla., problemet är att f.d. generaler får gå gratis på SOF?
○ fick inbjudan skickade till sig. 10årsmiddagen... Bl.a.Bl.a.
○ Vegelin får en skiva med massa kul saker. En fil är extra kul. (Porr säger Frida).
En fullständig förteckning av samtliga Gråskägg (dvs gamla
RiksSMASKordföranden) bör läggas upp på RiksSMASK.se. Detta för att de
inte ska missas att bjudas in till SOF/STORK.
Gråskäggen från de tidiga åren har tydligen missats tidigare.
○ Gråskägg går gratis på festivaler  förra SOF jobbade Fimpen väldigt mycket med
SOF och var representant i kommittén. Är han då berättigad att gå gratis på
kommande festivaler eftersom han jobbade väldigt mycket med festivalen, som
man normalt gör som RiksSMASKordförande.
Frida nämnar att Johannes har bjudit alla i styrelsen (8 st) på arboga (10,2 %). Ärendet
angående Johannes ölskuld är öppet och avlslutas vid nästa möte.

Man får inte ha med sig alkoholhaltiga drycker i garaget. Det gäller alla. Speciellt dig. Fy!

14. Nästa möte
●

förslag: doodle. T.ex. i samband med prideparaden den 30/7 eller 1/8.
○ Då gör vi så, det blir en doodle. Främst för övriga som inte är här, t.ex. GS
Stockholm.
○ Andra förslag på mötestillfällen är tex Patriciabalettens jubileum i GBG i
november, BRUNK i Uppsala i början av nästa år. Det vore också bra att kunna
ha ett möte i norra Sverige tex Umeå eller Luleå. PQs 60årsjubileum kan också
vara på tepeten.
Men vi får se.

15. Mötets avslutandes kl.00:07.

