Styrelsemöte 2015-09-18 Riks-SMASK
1. Mötet öppnas 20.31.
Medverkande styrelsemedlemmar: Elin ”Vegelin” Jakobsson, Albin ”Sumo” Löfgren,
Christoffer ”Qnycqarn” Holmberg, Josefin ”Janne” Ringenson, Jesper ”Jazzporr” Sjöström
Strobel, Frida Nilsson. Alexandra ”Balex” Eklund anslöt sig 22.11.
2. Val av mötessekreterare: Josefin ”Janne” Ringenson
Val av justerare: Christoffer ”Qnycqarn” Holmberg & Jesper ”Jazzporr” Sjöström Strobel
3. Inga adjungeringar
4. Kallelseförfarandet godkänt.
Fröken Björn tycker som revisor att det är trevligt att få protokoll och bokföring tidigare än 1
vecka före kongressen.
5. Qnycqarn undrar om det är någon speciell ordning på landet runt. Svar nej. Dagordningen
godkänns utan tillägg.
6. Tidigare mötesprotokoll:
 Ekonomi: 160 000 kr på bank. Jazzporr och Balex skulle pratat om fondinvestering,
detta har de inte gjort än.
 Fimpen ska ha mailat styrelsen om SOF-avtal.
 Fakturor som kommit fel? Kolla med Balex när hon anländer.
 Alkoholnota från 10-årsmiddagen som inte betalats än. Någon från Riks-SMASK? Kolla
med Balex.
 Beslut från tidigare protokoll skulle ha kollats upp. Detta har inte gjorts.
 Kolla med R2 om blankett för ersättning för arrangemang där alla från Riks-SMASK
bjuds in.
 Föregående protokoll bör läsas igenom, det är lite rörigt för tillfället.
 Livliga diskussioner kring mängden text i protokollet kring pris per person för
sommarträffen.
 R2 skadade sin tå då han hade på sig flip-flops.
 SOF:
- Mycket snack om toapapper, det var verkligen för lite.
- Inför 2017: Nytt specifikationsdokument (nästa styrelses problem i och för sig),
VIKTIGT! Ansvarsgrupp för nytt avtal om specifikation: Jazzporr och Fröken Björn.
Ta in åsikter från orkestrar och föreningar med hjälp av ett formulär.
Specifikationsdokumentet ska innehålla basala krav som Riks-SMASK kräver från
SOF (och STORK) för att kunna ordna en bra studentorkesterfestival. SOF önskade
styrdokument.
 STORK:
- En person i Riks-SMASK bör meddela mellan styrelsen och STORK och gå på deras
möten. Vegelin tar på sig det.
 Sociala medel – viktigt!
 Frida ska hjälpa till att ordna BRUNK Uppsala.
 Sumo citerade Chalmers kårhus.
 Protokollet behöver justeras ytterligare.

7. Rapporter från GS:
a) Uppsala – Frida rapporterar









Första möte nästa torsdag med orkesterkonventet (många orkestrar, minst 9 vissa
mer i dvala). Orkesterkonventet (OK) är ett samlingsorgan för Uppsalaorkestrarna och
finns främst för samarbete mellan nationer. Ordföranden ordnar BRUNK i januari
2016. Detta går inte via Riks-SMASK, men just Stockholmsorkestrarna blir gärna
inbjudna.
På gång: Wijkmanska Blecket håller arrangeringskurs på ca 500:- 31/10 och 7/11.
Attraktionsorkestern och Attrapperna har lusseshow 11-13/12.
Ingen orkester i Uppsala har arr som är öppna för allmänheten, men många har
spelningar och gör saker tillsammans. Inga jubileum.
Hornboskapen är tydliga med att de är världens äldsta studentorkester.
Salongsorkestern (stråk) från Norrlands nation har musikkafé 2 ggr i höst: 18/10 och
11/11.

b) Stockholm – Qnycqarn rapporterar
 Har varit 6 orkestrar. Skalärmusiken, Oskar mutter (KTH) och Märkesblecket (Handels)
är vilande. Livesammanfattning.
 Kårsdraget: vet inte vad som hänt sen sist. Mycket rep inför höstkonsert och en del
jam för nya medlemmar. De raggar mycket nytt och många nya kommer. Ska vara med
och spela för nyöppnandet av Lidingöbanan. Rephelg 9-10/11. 5/12 höstkonsert på
medicinska föreningen i Stockholm. Kapellmästare fortfarande Malin Ekholm.
Sumo och Qnycqarn som de enda två närvarande mötesdeltagande är bäst! Förslag om omröstning
godtogs. 2 – 0 för bifall! Sumo ska på oktoberfest i München nästa fredag. Där kan man göra fina
klädnypor som Vegelin tycker är jättefina. Han har som mål att dricka 10 massar.
Inflikning att det kan vara bra att ha koll på och uppdatera de olika orkesterordföranden.


Blåslaget (läkare) har 30-årsjubileum 14/11 med schlager och glitter (på medicinska
föreningen). Qnycqarn har fått förteckning över alla styrelsemedlemmar.

Frida gjorde en fin skål av chipspåsen. Nu har vi två skålar.




PQ har haft europaturné, skiftat styrelse och repar för tillfället in nya förmågor. Tyvärr
inga gig i höst, men förhoppningsvis ett dansgig på Nalen i vår (uppskjutet och lagt på
is, skulle varit i höst). Mer info önskas när den är tillgänglig.
Händer i vår: samtidigt med QORK sker INK (Inter-Nordisk Kongress) för Axelbandet
och Strindens. Till festen som sker samma kväll på QORK bjuds orkestrar från hela
Sverige in och det kan vara kul att komma. Axelbandet spelar extra bra då, för att de
har bättre besättning än vanligt. Mail så fort datum är spikat. Boende kommer alltid
kunna fixas! Folk från hela Sverige kan bo tillsammans med Axelbandet och Strindens
och kanske till och med gå på sillisen.

Sumo poängterar att han inte är med i en Swingersklubb.
Qnycqarn tycker att man kan ha telefonnummer till orkestrarna så man kan kolla var/när det är fest i
Smaskipedia.


Viktiga punkter
- Kårsdragets höstkonsert 5/12
- Blåslagets 30-årsjubileum 14/11
- PQ QORK-fest och 60-årsjubileum i vår



Kårsdragets jam-bok är kul, den revideras för tillfället av SMASK. Den kommer
förmodligen gå att köpa när den nya versionen trycks, mer info kommer om
beställning. Inga nackdelar med att den sprids över hela världen!

c) Göteborg – Sumo rapporterar
 GASK-möte bland de 8 orkestrarna och baletterna har hållits och framförallt punkten
runda bordet är sammanfattad. Alla orkestrar och baletter har egna representanter.
Sumo är ordförande i GASK-styrelsen. Ny styrelse valdes till sommaren, 5 personer.
GASK har som mål att synas mer.
Alexandra ”Balex” Eklund träder in i lokalen 22.11 och styrelsen är nu komplett.












Tongångarne: möte för ca 2 veckor sedan. Sommarledigt, ny styrelse för så lite som
en vecka sedan. Många intresserade för nyintag.
Patricia-baletten: Nystartad termin, mycket planerande inför 50-årsjubiléet 21/11. De
hade dansning mitt i sommaren och hade uppenbarligen kul.
Mistluhren: spelat mycket under handels nollning och hade spelning för bröllop. Fullt
upp med nya ansökningar.
Mistlåhren: Uppträtt mycket med Mistluhren under nollningen. Hoppas på nya
medlemmar. De planerar 40-årsjubileum våren 2016. Sumo uppmanade dem att
bestämma datum tidigt.
Blåshjuden och Inälfvorna: Går bra för Blåshjuden, har haft nyval i veckan. Inälfvorna
har övning och planering inför 45-årsjubileum 14/11.
Barocken: Sökperiod nu, 8-10 har hört av sig, vilket är kul eftersom de haft lite svårt
tidigare. Reklam genom filmer på facebook som var roliga och innehöll information
om deras instrument. Vi tittar på deras video om instrumentet telefonium samt
sugeln, som är väldigt roliga.
Alliansorkestern: Har spelat på många arrangemang under mottagning. 3 prova-pårep har hållits och man kan söka på dessa samt ett till rep. Just nu har de ca 20
nysökande.
Chalmersbaletten (Balliansen): Nyval av styrelse och intagningsträningar med nya
ansökningar.

Sumo ska ligga på lite extra om att de ska lägga in i kalendern eller lägga in lite information själv.


En festival GSOF kommer ordnas 31/10 16.00 på Studenternas Hus (Studs) i
Göteborg. Det finns ett evenemang på facebook. Man får komma på konserten, men
Sumo ska undersöka möjligheterna att komma på själva festen.

Vegelin inflikar att en liknande festival skulle kunna hållas för föreningar i övriga Sverige.
Balex meddelar att LiTHe Blås inte kommer att bjuda på Patricia-balettens jubileum för medlemmarna
för att det är väldigt dyrt. Diskussioner om olika syn på var föreningarna lägger pengar kommer upp,
vissa sponsrar mycket, vissa har närvarokrav och dylikt. I PQ går spelningspengarna till föreningen
och till en buss, då blir resorna billiga. Kontentan är att det är viktigt att det går jämt ut för
medlemmen i ekonomi och upplevelser. Frida säger att kanalla.nu kan vara en bra idé för att hålla koll
på närvaro.
d) Södra Sverige – Jazzporr rapporterar



Pulpahornen (tandläkare som numera tillhör Malmö högskola): De har en tandborste
som är i människostorlek. De har inte kunnat repa än den här terminen för att kåren
använder replokalen, tyvärr. Liten glad skara som försöker hålla ihop. De har haft en
spelning under terminen för Midnattsloppet.

Jazzporr drar en skräckberättelse om tandläkare.





Isterbandet: De tyckte det var kul att få ett mail. Inte så många medlemmar, men de
söker för fullt. Kick-off-helg 17/10 och konsert 7/10. Balex tycker att det verkade
stabilt för 2 år sedan och tycker att det är synd att de blir färre. Förhoppningsvis
kommer de komma igen snart.
Fläskleggen är vilande.
Pulpahornens balett är vilande.

Diskussioner kring jubileum. Många lägger ribban väldigt högt så att medlemmarna kanske blir trötta
efteråt och blir mindre aktiva. Om fokus ligger på att ha kul blir inte medlemmarna trötta på samma
sätt och det kan kanske tända en extra gnista i orkestern.




Alte Kamereren: Hade jubileum precis efter Karnevalen och har tappat mycket folk då
det blev väldigt mycket att göra. För tillfället ser det tunt ut, framförallt i slagverk och
tuba. De överlever och har några nya sökande. Jazzporr ska gå på deras rep nästa
vecka för att kolla läget.
Bleckhornen: Har rekryterat mycket, bland annat en oboe och två fagotter. De har
haft 2 årsmöten i år då det inte har hänt så mycket i föreningen. Ett av årsmötena var
extrainsatt då deras ekonomi är för bra, där det skapades en buffert för svårare tider.
På julkonserten går föreningen alltid väldigt mycket back. I år är julkonserten 5/12 där
det kommer att bli en riktig show för första gången.

Jazzporr har en ny uniform då den gamla möglat.
e) Övriga Sverige – Josefin aka Janne (LiTHe Blås) rapporterar
 Vi är inte så många i övriga Sverige, 7 föreningar totalt varav 5 är aktiva och 3 finns i
Linköping.
 Luhrarne (Luleå): Josefin har inte fått något svar.
 Snösvänget och Sparketten (Umeå): De har Shååvven i vår, någon gång i mars.
Snösvänget och Luhrarne brukar åka till varandra, det är ju ändå bara 30 mil emellan.
Folk och telefon funkar inte. Lab sitter man på fram till klockan 21. Ett gammalt
kommunikationssystem som inte funkar i dagens moderna samhälle.
Någon tycker att det är kul att Shååvven är i mars. Det är kul!
 Lusen Big Band: Fimpen ville höra med dem om varför de inte var med på SOF, vad
man ska göra för att kunna locka dem och hur det går med föreningen i övrigt. Det
har han inte gjort än. Josefin har ingen uppdatering om dem.


Röda arméns gosskör: Vladimir Lenin (Andreas ”Pom-Pom” Rydell) svarade från
adressen red.army.boys@gmail.com. De har fullt upp med rekryteringar och försöker
lära upp de nya. De har inget närstående evenemang just nu. Enligt Balex, för
urminnestider sedan så var de aktiva med “spelningar” men det kanske har ändrats.
RAG har inte sagt så mycket om stämfördelningen. Det har varit lite lågt tidigare,
mycket basar och för lite tenorer.



LiTHe Blås: Det går bra för Blåset! Det är en liten fest imorgon, draget. Det blir kul! De
har haft mycket spelningar under Nolle-P (nollningen). I höst kommer Blåset
arrangera en myshelg, gärna med bastu. Sedan är det Luciafesten - det är kul! LiTHe
Blås har fått in ca 45 st sökande personer. Mycket bra att skicka ut vykort/post till
företag om reklam för om att orkestern/baletten kan uppträda på julbord och dylikt.
Blåset vill ha fler spelningar för studenter, men det är svårt för föreningar rent
ekonomiskt. Ståhlis i Blåset fyller 30 år i orkestern! Gamla medlemmar jobbar för att
få en egen lokal för Lithe Blås, som inte hyrs av Akademiska hus.

(Skuggstyrelsen lever i skuggan, men ingen fattar riktigt egentligen vad det är nu. Förr var det alla i
styrelsens (LiTHe Blås) respektive som skapade en skuggstyrelse. De är helt ansvarsfria, men inte just
den här gången för nu ville de arrangera Draget.)

Diskussion - Qnycqarn - hur ser situationen ut på kåren, får orkestrarna spela mer nu? Mer
förr? Det blir svårare och svårare att får spelningar överlag! Hur ser det ut för styrelsemedlemmarnas
orkestrar?
 Jesper - Södra Sverige: Jesper jobbar för det.
 Sumo - Bra att marknadsföra sin förening med ett relaterat ord - t.ex.
Underhållningsbandet Lithe Blås eller Showbandet Tongångarne.
 Balex pratar om populärkultur och hur kåren föredrar det framför studentikosa arr.
LiTHe Blås har ändå mycket utomstående arr. Kul!
8. Ekonomin – Balex rapporterar
 156 000:- på kontot utan pengar från SOF.
 Fakturan från 10-årsmiddagen är inte betald än, men inte heller mottagen. Personliga
mail har skickats till de som är skyldiga pengar förutom Vegelin och Gladam (frågan
kom upp i 6.). Alla skulder har betalts tillbaka.
 Balex påminner om att skicka in kvitton för utgifter senast en månad(helst) i
efterhand samt att ge kontonummer i mallen som finns på hemsidan.
 Överenskommelse med SOFs kassör att skicka faktura. Endast en person som inte
betalat 10-årsmiddagen 2015, personen i fråga har goda skäl. Styrelsen ska betala
60:- var.
9. Internet – Vegelin rapporterar
 Vi har inte hittat någon ny som kan vara ansvarig, så för tillfället har Vegelin hand om
PR och delningar på sociala medier. Viktigt att jobba med hela landet och att tycka
om sociala medier! Man bör påminna sina orkestrar om att man kan uppdatera
hemsidan.
Fotografering med Fridas platta
10. STORK 2016
a) Rapport från Molle: Inte kommit igång, men kommittén tar form och de har bestämt möte.
Nationerna ska börja bokas. Datum 13-15/5 2016 är spikade.
b) Nästa orkesterkonventsmöte är på torsdag, Vegelin ska dit. Där är en representant från
varje förening med. Förfrågan från Popsid, en estländsk orkester från Tartu som vill vara med
på STORK.
11. Övriga frågor








Sumo om dagordningen: yrkar för att ta närvaro i protokollet.
Jazzporr: tilläggsyrkande: mall för mötesprotokoll.
- Mötet finner bifall för yrkandet: Skapa en protokollmall där närvaro och
frånvaro ingår. Sumo kan tänka sig att skapa mallen. Men eftersom Jazzporr
har tillgång till och erfarenhet av motsvarande mallar, så tar han på sig att
skapa sagd mall.
Sumo: mail från RS till alla föreningar. Sumo önskar att samma information även kan
gå till alla GS. Sumo ser hellre allt och sållar än missar information som föreningarnas
ordförande får. Qnycqarn, Frida och Balex får mailen. Sumo får den inte. Jazzporr får
alla mail 2 gånger, förutom den informationen. Vegelin ska kolla upp vilka adresser
som det skickas till.
Påminnelse till alla GS: ordföranden i de olika föreningarna är ansvariga för att ge
information till sina medlemmar, men alla GS kan påminna dem om att evenemangen
finns. Man kan vara aktiv och tydlig med att RS mail endast går till ordföranden och
att det är deras uppgift att sålla.

12. Nästa möte
 Ska ske i samband med Patricia-balettens jubileum. Förslag på möte antingen 20/11
eller 21/11 i Göteborg.
13. Mötet avslutas 00.54

