Mötesprotokoll Riks-SMASK

2016-10-08, KTH - Nymble i Stockholm
Närvarande: Frida Bulan Nilsson, Alexandra Balex Eklund, Pernilla de-Wall Larsson, Martin
Tabell Tabell, Josefin Janne Ringenson, Hedvig Semlan Sack, Karin Mamma-Karin Nilsson
Frånvarande: Jesper Jazzporr Sjötröm Strobel

1. Mötets öppnande
Ordförande Balex öppnar mötet. Möte #2 för verksamhetsåret.

2. Val av mötessekreterare
Semlan väljs till mötessekreterare.
3. Val av justerare
Bulan och Janne väljs till mötesjusterare.

4. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkänns.

5. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns.
6. Föregående mötesprotokoll
Semlan läser upp föregående protokoll:
-

Punkt 10- Balex har fixat STORKutvärderingen. Ang STIM: Balex har pratat
med Molle. STIM kan vara lite kluriga och komma med inbetalningsavier tio år
senare…

-

Janne ska leta upp förra SOF kongressprotokoll, som Semlan sedan ska
lägga upp på Riks-SMASK hemsida. Inte hittats än. Vi fortsätter med detta.

-

Semlan och Pernillas böter förflyttas till nästa möte.

Bordlägger föregående mötesprotokoll.

7. Ekonomi

-

Inte fått något svar från Nordea, så Pernilla har ännu inte fått bankdosa.
Vi har 174 976,84 kr på kontot just nu! Nordea vill inte att vi ska ha så mycket pengar
på vårat plusgiro-konto.

-

Nordea vill fortfarande ha information (tex stadgarna) som vi redan skickat, så dom är
uppenbarligen efter.

-

Vi är skyldiga 800 kr per person till Riks-SMASK för NATOM för dom som deltar.

-

Bara så alla vet så får vi medlemmar i styrelsen reseersättning för att komma på
möten. Man ska boka så tidigt som möjligt och billigaste alternativet, spara kvitto!

-

Balex föreslår att vi betalar för bensinpengarna (om styrelsemedlemmar delar bil för
att resa till möte)  i skattefri milersättning.

-

Skanna och maila kvitto till Pernilla fungerar. Elektroniska kvitton är bara att skicka.

8. Landet runt
-  Uppsala
Bra datum för möte under våren är när Kruthornen och Letta Gardet har jubileum,
andra helgen i april.
Orkesterkonventet och dess orkestrar lever och mår bra.
- Stockholm
●

NATOM- pågående. KUL!

●

Dragplåstret 30 års jubileum, 19 november. (Blåslagets balett)

●

Kårsdraget har höstkonsert den 26 november.

●

Bra rekrytering i alla stockholmsorkestrar, lite segt i KDs balett Kårsetten.

●

PQs turné blev inställd i somras pga chaufförsbrist. “Livet suger sen dör man”
- citat Bulan ang. PQs inställda turné.

●

Qork 25 februari

●

INK är första helgen i februari, då åker PQ dit och har kul med Strindens och
Axelbandet.

- Göteborg
●

Nollning och rekrytering har varit, rekrytering går skapligt för dom flesta.

●

Chalmersbaletten och Blåshjuden har haft invalsmöte

●

Blåshjuden har julfest 3 december

●

GSOF är den stora grejen som är i höst KUL GREJ! Planer att bjuda in hela
sverige!

- Södra Sverige
●

Jazzporr frånvarande :(

●

Södra Sverige lever och mår bra, super och frodas.

- Övriga Sverige
●

Janne ska kolla hur det går med Lusen och deras lokal. Janne ska även prata
med Snösvänget och Luhrarne, hur mycket det brukar kosta för dem att resa
ner till Södra Sverige för jubileum och liknande.

9. Internetsekreterare
Det går bra! Semlan och Vegelin gick igenom allt under sommarmötet när det gäller
hemsidor osv.  Semlan delar som bara den på Facebook! Bra!
-

Typ alla Göteborgsorkestrar ska kanske uppdateras på hemsidan. T
 abell får
kolla igenom och sedan maila Semlan.

-

Ett uppdrag från Semlan till alla styrelsemedlemmar är att gå igenom
Riks-SMASKs hemsida och kolla igenom så att allt stämmer, man kan även
uppdatera sin egen sida och skriva info om sig själv, lägga upp bild osv.

-

En idé är att skicka ut julkort till alla medlemsorkestrar, skicka ut elektroniskt.

10. SOF / STORK
- Utvärdering STORK 2016
Inte jättemånga som har svarat på denna tyvärr, bara 8 stycken.
Kommentarer från orkestrarna som svarat var tex;
-

Otydligt med instrumentförvaring, schemat med få scener var lite trist (that’s
life) och tight och dåligt med upproddning.

-

Ljudanläggning och notställ på alla scener var bra!

-

Oklarheter om var kortegen skulle börja någonstans! Lång kortege utan
publik. Vaktbemötandet- alltid bra att skriva ner vad man tycker, bra att få
veta!

-

Frukostserveringen fungerade mindre bra. Mer info om bussparkering vid logi
kan vara bra, trångt där man bodde, boendet låg långt bort. Dåligt med mat
och spelningar samtidigt, vissa blev inte mätta :( Det var lite oklart vad som
ingick i nattmats-biljetten. Vad betalar man för? Långa köer till mat- och
frukostserveringen. Måste vara smidigare att få frukost.

-

Folk hade väldigt roligt! *Fniss och hurra*

-

Köer och instrumentförvaring var stora frågor!

-

Många uteblev från kongressmötet. Folk har efterfrågat mer info om vad
Riks-SMASK gör och vad medlemsavgiften går till! Ett informationsnät mellan
orkestrar har efterfrågats, där man kan lära av varandra. Information om
10-års firande hade inte fungerat helt, någon hade inte fått all info ang detta.
Riks-SMASK skriver denna inbjudan till middagen och medaljutdelningen!

Vad vill vi göra med denna utvärdering nu? Balex sammanfattar dessa
utvärderingarna och skickar till Molle.
- SOF avtal inför SOF’17
Förhandlingarna är i princip klara, men kontrakt är ej påskrivet ännu. Maxpris 800 kr
för en hel helg, max 700 för fredag-söndag. Detta INKLUDERAR orkesterns
medlemsavgift till Riks-SMASK. Är man EJ medlem går dessa 40 kr/person till SOF
istället. RS får 15 % av vinsten upp till den budgeterade vinsten. Går man över
budgeterad vinst delar RS och SOF lika på överskottet. I avtalet önskas ett sista
datum för redovisningen, så att det görs och blir klart och inte drar ut på tiden.
-

Området kommer sannolikt flyttas till nästa SOF pga ombyggnationer, närmare
Kårallen.

-

Folk är dåliga på att betala grejer i tid, bättre betalning kommer vara under nästa
SOF. Bra grej!

-

Områdes- och orkesteransvariga samarbetar mycket vilket är bra. Orkesteransvarig
är med i Lithe Blås, Gustav Gränsbo :) Trevlig kille

11.  Övriga frågor
- Uppgifter under året:
Resebidraget: Bör gälla endast större event (Jubileum, Brunk, Qork osv) där a
 lla är
inbjudna. Resebidraget bör gälla för biljetter som är över t.ex. 600 kr, och när
resebiljetten överstiger ska en viss procentsats ersättas.
Bör det gälla SOF/STORK? Där har vi visserligen inte ett problem med att folk inte
kommer. Bör alltså inte gälla SOF/STORK.
Ett maxbelopp för bidrag per orkester per år bör finnas. Mail ska skickas ut till
oss innan evenemanget så vi kan kolla upp om allt ser bra ut, och ersättningen söks
efteråt. Vi testkör 3000 kr i bidrag per orkester, per år, och se om det fungerar bra.

Ersättningen ska gå via orkestern och inte privatpersoner, underlättar för alla.
Riks-SMASK betalar xx % på allt över 700 kr.
Semlan och Bulan skriver ner ett dokument med detta!
Angående kommentarerna om Riks-SMASK från STORK-utvärderingen:
Löpande info om vad Riks-SMASK gör för något till alla orkestrar! Viktigt att vi går ut
med detta! Vad går pengarna till osv. Ett nyhetsbrev med info kan vara bra i detta fall!
Balex gör en dummy på hur detta nyhetsbrevet skulle kunna se ut.
Ska Riks-SMASK arrangera någon slags jamfest, jamträff?
Alla får i uppdrag att fundera på informationsspridning från RS till alla medlemmar!
12.  Nästa möte
Nästa möte 3 december, under Bleckhornens jubileum i Lund.
Preliminärt datum för kommande möte efter nyår;
-

4 februari i Linköping, passa på att träffa SOFkommiteén

MÖTET AVSLUTAS OCH GROUPIE TAS <3

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

Mötesjusterare tillika rösträknare
Frida Bulan Nilsson:

Mötesjusterare tillika rösträknare
Josefin Janne Ringenson:

_________________________________                _____________________________

