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Mötesprotokoll Riks-SMASK
2016-12-03 , LTH - Tarmen i Lund

Närvarande: Frida Bulan Nilsson, Alexandra Balex Eklund, Josefin Janne Ringenson,
Hedvig Semlan Sack (skype), Karin Mamma-Karin Nilsson, Jesper Jazzporr Sjötröm Strobel
(anslöt 17:08)
Frånvarande: Pernilla de-Wall Larsson, Martin Tabell Tabell

1. Mötets öppnande
Balex förklarar mötets öppnande med en skål!

2. Val av mötessekreterare
Janne väljs till mötessekreterare.
3. Val av justerare
Mamma-Karin och Bulan (denna gång vaken) väljs till justerare.

4. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet är godkänt.

5. Godkännande av dagordning
Dagordningen är godkänd.

6. Föregående mötesprotokoll
Mötet hölls i Stockholm.
Göteborgsorkestrarnas info behövde uppdateras. Alla ska uppdatera info om sig
själva på styrelsesidan och skicka till Semlan.
Utvärdering av STORK - viktiga punkter:
●

Köer och otydlig instrumentförvaring var stora frågor

●

Tydligare info och logistik önskat (vissa hade mat och spelning samtidigt)

●

Bra fest!

●

Många som inte kom på kongressen
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Avtal med LinTek om SOF är förhandlat men ej påskrivet. Maxpris blev 800:- för
helhelg eller 700:- för fredag-söndag, inklusive Riks-SMASKs medlemsavgift. 15% av
budgeterad vinst går till RS och går vinst över budget delas överskottet lika mellan
RS och LinTek.
Semlan och Bulan fick i uppdrag att skriva förslag på resebidragsformulär.
Balex ska göra en dummy av ett nyhetsbrev riktat till orkestrarna.
Godkännande bordläggs, Janne och Bulan måste justera.

7. Ekonomi
Ekonomi bordläggs då Pernilla är frånvarande.
Soffan pruttade när Mamma-Karin satte sig.

8. Landet runt
-  Uppsala
●

OK: Nya medaljer utforma (man får en medalj efter 5 möten). Planer inför
BRUNK 21/1, ska skriva kontrakt med V-Dala nation. Nytt koncept är att köra
med byteslåtar. Sammanställning av orkesterlista (även de som inte är med i
RS) har gjorts som ska mailas ut till nationerna. Finns bifogat (3 RS Bilaga 1).

●

Wjikmanska Blecket har haft 35-årsjubileum, det var trevligt och många från
RS var där. Tillfredsställande mängd fula ord och könsord.

●

Phontrattarne hade jubileum, en blandning av tidigare generationer och
nuvarande som spelade tillsammans. Jättekul!

●

Attra har snart luciashow. De har varit duktiga på att bjuda in andra
orkestrar och ge rabatt.

●

KHLG har jubileum i april.

●

Tupplurarna har jubileum i vår.

●

Dragos har fyllt, men har än så länge inte några konkreta planer på
festligheter.

●

Funderingar om man ska prata med kommunen för att få fler spelningar.
Svårare och svårare att få spelningar på universitetet. Balex föreslår att man
kan försöka ta sig in i listor hos eventbolag så att folk kan boka dem.
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- Stockholm
●

Orkestrarna laddar för fullt inför QORK i februari.

●

Alla orkestrar har blivit påminda om att skicka in utvärdering

●

Kårsdraget har haft höstkonsert, kul!

●

Blåslaget och dragplåstret har också haft konsert

●

NATOM gick bra, med undantag från klumpiga formuleringar från
konferencieren som PQ behövde be om ursäkt för. Mycket diskussioner om
hur det skulle hanteras, t.ex. hur ska man bestämma vem man har som
konferencier? Annars var det jättekul! Balex kom hem kl 8 på söndag morgon.

Bulan klagar på tågtrafik Stockholm-Uppsala, då det är tråkigt att åka hem så tidigt. Man kan
ju alltid gå på efterfest, men kanske inte alla gånger. Balex föreslår klagobrev.
- Göteborg
GS Göteborg är frånvarande och har inte hört av sig.
- Södra Sverige
Vi återkommer till denna punkt då Jazzporr har konsert.
… Nu återkommer vi!
●

Pulpahornen har skurit ner tyvärr, många rep ställs in

●

Isterbandet är svåra att få kontakt med

●

AK går det bättre för efter svackan som följde jubiléet. Oskar Franzén är nu
konferencier. De ska leda karnevalen när den går. Det kan hända att de
spelar under kvällen.

●

Bleckhornen behöver negativ balans då de har för stort kapital för tillfället. De
har haft ett extra föreningsmöte för att avsätta en del av kapitalet. Ung
styrelse, genomsnittligt födelseår är -94.

Varför ligger fulöl på 25:-? Vi ska kanske strecka på JazzPorr istället föreslår han...
- Övriga Sverige
●

Har inte fått tag i Luhrarne, RAG eller Snösvänget.

●

Lusen har löst problem med lokal då hyresvärden backade. Endast någon
kvadratmeter av förrådet kommer att behöva tas bort, men förrådet i sig har
de kvar. Ny ordförande är Simon “E-Type” Larsson, han har skickat
uppdaterad info som Janne ska skicka vidare till Semlan. Lusen blir en
äldre orkester då många medlemmar stannar länge. Det gör att de studenter
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som söker inte får plats utan får vikariera istället, trots högt söktryck. Till våren
ska de ha lite rephelger, kickoff på Villevalla Pub och ett samarbete med
Kulturskolans storband där de repar och har en konsert tillsammans.
●

LiThe Blås har just kommit tillbaka från en myshelg och förbereder för fullt
inför Luciafesten den 17/12.

●

Sektionsband + LiU-band, stor efterfrågan för mindre band. Ska man hålla
koll på vilka band som lever/hur länge och bjuda in till RS?

Yolotour.nu har lagts ner, snyft! PISSEPAUS!
...5 minuter senare:

Mamma-Karin vaknade 25 min innan tåget skulle gå av att Vegelin ringde och sade då

“HELVETE!”. Matlådan glömdes bort, men 2 flaskor med bubbel åkte med såklart! Janne

kanske kan släppa hotellet nu, skönt. Semlan tycker inte att hennes bot räknas eftersom hon
är på distans. Det följs av stora protester.
9. Internetsekreterare
●

Mötet konstaterar att Semlan ska böta för att inte ha på sig sin medaljong.
Hon bemöter anklagelserna med “Jag tycker inte att det räknas för att nae…”.
Överklagan avslås och bot föreläggs.

●

Mail Delivery fail:
○

Luhrarne - Janne pratar med ordförande

○

Attra - Bulan kollar

○

Balex gamla mail. Ta bort hennes gamla mail från listan
(aleek139@student.liu.se)

●

Semlan, Mamma-Karin och Bulan har uppdaterat sina profiler, de andra har
hemläxa att uppdatera.

10.  SOF / STORK
- SOF’17
Avtal är skrivet som ska skickas ut på styrelselistan. Intresseanmälningar har
gått ut till alla orkestrar. Rekrytering av puttar och nu är alla intervjuer gjorda.
Orkesteransvarig i SOF  kollar på önskemål från orkestrarna på
intresseanmälningarna.
- 10-årsmiddag 2017
Självanmälan tillsammans med orkesteranmälan. Förklara första gången man gör 10
raka eller när man gjort 25 totalt.
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Ska vi skicka ut inbjudan när orkesteranmälan stänger? Vi skickar ut inbjudan när vi
har tid och plats. Helst senast en månad innan. Brukar hållas på zenit, siktar på att
ha det där igen. Vi bör ta kontakt med Zenit snarast, helst före Kalle Anka. Balex
tar hand om det. Fredag eller lördag? Vi kollar i första hand lördag och sedan fredag.
11.  Övriga frågor
- Nyhetsbrev
Vi tar diskussion per capsulam.
- Resebidrag
Bulan läser upp förslaget. Utbetalning till orkesterns konto. Vi tar diskussion via mail
och beslut per capsulam.
- Utlandsorkestrar och - baletter i RS?
Bordlägges pga tidsbrist
- Insignium/sigill/medaljong
3 personer saknar insignium/sigill/medaljong: Ordförande Balex, Mamma-Karin
och som tidigare nämnt Semlan.
Frida vill ha faxe… Mamma-K tycker det är en kass idé.
- Axelnatten 2017
Ett datum är satt 25 mars 2017. Tyvärr verkar det vara väldigt dyrt.
12.  Nästa möte
4 februari i Linköping (sammanfaller tyvärr med INK…)
Därefter föreslås Axelnatten eller närliggande event. Senare bör ett möte hållas i april
13.  Mötets avslutande
MÖTET FÖRKLARAS AVSLUTAT!!!

Mötesordförande Alexandra Balex Eklund:            Mötessekreterare Josefin Janne
Ringenson:

______________________________                  _______________________________
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Mötesjusterare tillika rösträknare
Frida Bulan Nilsson:

Mötesjusterare tillika rösträknare
Karin Mamma-Karin Nilsson:

_________________________________                _____________________________

