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1. Mötets öppnade
Mötet förklaras öppnat 13:02.
Alla är pigga och sprudlar av energi sedan gårdagen, inför ännu ett trevligt möte!
2. Val av mötessekreterare och justerare
Qnycqarn utsågs av en enhällig Vegelin, ingen röstade däremot. Han åtog sig
uppdraget med stor entutiesm! Bulan och Janne justerar.
3. Adjungeringar
Fimpen adjungeras närvaro och yttranderätt i sin frånvaro, och kommer att ansluta
till mötet senare.
4. 
Godkännande av kallelseförfarandet
Tid för detta möte sattes redan vid föregående möte och kom alltså alla till kännedom
i god tid, och inga synpunkter framkom på hur mötet har sammankallats.
5. Godkännande av dagordningen
Janne önskar lägga till en Övrig punkt, 11b) med titel SOFkontakt. Punkt 11c) läggs
till, rörande Bidragsblanketten för Jubileum. Vegelin vill lägga till 11d), Göra
Actionlista.
6. Tidigare mötesprotokoll
Föregående protokoll läses upp av dess sekreterare, Janne, och läggs till
handlingarna. Det konstaterar att mötet blev långt, 20:31 till 00:54.
7. Landet runt
a. Uppsala
Bulan presenterar sin rapport från Uppsala.
● Arrkursen som arrangerades (
haha)vid två tillfällen har varit väldigt
populär med god uppslutning, och många även utom Uppsala deltog.

●
●

Attraktionsorkestern har skickat ut inbjudan till sin Lucceshow den
1012 december.
BRUNK infaller den 23/116 på Vdala Nation, arbetet har påbörjats.

b. Stockholm
Qnycqarn tar ordet och rapporterar från Stockholm och StockholmsSMASK.
● QORK infaller den 20/216. Förutom SMASKorkestrarna (Blåslaget,
Kårsdraget, PQ) så deltar också Strindens från Norge och AxelBandet
från Finland, i och med att det sammanfaller med INK, och eventuellt
kommer också SMusK (från KTH, vilande Stockholmsorkester) att
delta med en gamlingdelegation. RiksSMASKorkestrar är förstås
också hjärtligt välkomna att delta, inbjudan kommer!
● Blåslaget har haft 30årsjubileum den 14/1115 med sin konsert
Sädesslaget. Tre representanter från RiksSMASK var där, Vegelin,
Bulan och Qnycqarn och det blev mycket lyckat.
● Kårsdraget spelar sin konsert “Vakna med Kårsdraget” den 5/1215,
alla är förstås hjärtligt välkomna att deltaga!
● PQ förbereder sig för att börja arrangemanget med INK (InterNordisk
Kongress) den 1921 februari 2016, som alltså sammanfaller med
QORK och där Strindens och AxelBandet deltar. Förutom det har
konsertgeneraler också utsetts inför 60årsjubiléet i vår.
c. Göteborg
Sumo rapporterar från föreningarna i Göteborg och GASK.
● AllianceOrchestret h
ar haft ett stort kalas (Nymblekalaset)
tillsammans med Chalmersbaletten, med 107 deltagare. Varit på
oktoberfest i München tillsammans med Chalmersbaletten. Har haft
besök från Finland, Stockholm och Norge, på LillNATOM. Har valt in
16 nya medlemmar (nya nymble).
● Chalmersbaletten 
har haft 4 st provapåträningar. Har haft 32 st som
provat två och 19 st av dem sökte. Har varit på oktoberfest
tillsammans med Alliancen. Det var kul! Ser fram emot resten av
hösten, det händer mycket kul framöver.
● Chalmers Barockensemble h
ar haft ganska mycket stråk som har
börjat i höst. Det börjar bli trångt på repen. Testar en ny repetoar.
● Tongångarne h
ar haft lite problem med att besätta en ny styrelse.
När styrelsen väl var tillsatt var det två som hoppade av. Överlag går
det bra för orkestern. Har några som har hoppat av, men också
många nya som är intresserade av att gå med. Har eventuellt en
manlig sångare på g. Har haft ganska många spelningar vid olika
tillfällen. Har fått en ny dirigent! Tränar inför Patriciabalettens jubileum
den 21/11.
● Patriciabaletten h
ar haft nyintag och tagit in fyra nya medlemmar.
Haft ost och vinkväll med de nya. Har fått en ny medlem i fancluben.
Jobbat på inför jubileet den 21/11 och GSOF. Övar inför 50årsjubiléet
den 21/11.

●

●

●

●
●

Mistluren h
ar haft provrep och har fått in några nya. Hade
pizzasittning i torsdags tillsammans med de nya. Det var trevligt. Ska
spela in en skiva i vår. Har några spelningar på sittningar inbokade.
Har många nya i kompet. Kopplat av sedan GSOF och haft en
spelning sedan dess.
Mistlåhren h
ar precis haft provträningar och har fått in tre nya tjejer.
Har några dansningar på g. Har serverat vid middagar. Har satt datum
för 40årsjubiléet. Det blir den 12 mars 2016.
Blåshjuden h
ar ny styrelse, har bytt alla poster, förutom ordförande.
Hade fälttåg i maj. 48 st var med. Har spelat vid odontologspelen. Har
fått in fyra nya. Försöker utöka sitt PR via affischer, facebook m.m. Är
taggade inför GSOF. Repar inför Inälfvornas jubileum den 14/11.
Inälfvorna 
lyser med sin frånvaro på GASKmötena. Hade sitt
45årsjubileum den 14/11.
GSOF
, Göteborgs StudentOrkesterFestival, genomfördes i år (2015)
den 31/10 på Studenternas hus (Studs) med efterföljande efterfest på
Kalle Glader (KG). Det var totalt 150 st medverkande från de 9 balett
eller orkesterföreningar som finns i Göteborg. Det kom 127 betalande
gäster där priset var satt till 40 och fika ingick i pausen.
Föreställningen blev lyckad och även det efterföljande interna kalaset
gick bra och var roligt. I utvärderingen kom det fram till att många av
de småproblem som uppstod hade kunnats lösa genom bättre
kommunikation och tydligare ansvarsfördelning. Allt som allt, lätt och
roligt!

d. Södra Sverige
JazzPorr närvarar tyvärr inte, utan rapporterar via Vegelin.
● Pulpahornen
haft flera spelningar vilket är mycket kul!
● Alte Kamereren
är igång, där händer inget särskilt inom en snart
framtid av vad undertecknad (JazzPorr) känner till.
● Isterbandet
hade fest som undertecknad missade tyvärr, har inte hört
vad som händer i framtiden ännu.
● Bleckhornen
befinner sig i en skolmatsal och övar med orkestern
inför julkoncerten den 5:e dec. Alla borde komma!
e. Övriga Sverige
Janne rapporterar från Övriga Sverige, med början från norrifrån. Tyvärr har
okestrarna i norr varit svåra att få tag på.
● Det går bra för S
nösvängen och Sparketten
, de har fått mycket
medlemmar den här terminen så det är roligt. Generellt är det
superbra stämning i orkestern.
● Röda Arméns Gosskör
börjar få en bra stämfördelning nu som de
inte haft förut, de fortsätter att öva upp de nya medlemmarna och
taggar inför STORK.
● Lusen Big Band
har precis haft sitt 40årsjubileum som gick väldigt
bra och drog mycket publik. Fimpen har pratat med ordföranden om

●

●

varför de inte ville vara med på SOF, och svaret var att de fick för lite
speltid för att hinna rigga upp och spela ordentligt. De har generellt
sett rört sig bort från studentvärlden lite, så själva festen var inte så
intressant för dem.
LiTHe Blås
rullar på bra och har många nya medlemmar som är
motiverade och duktiga. I orkestern är det tunt på trombon, men
annars är de många just nu, och har till och med fått in en ny
busschaufför efter att den förra slutade i somras. Blåset har just haft
en myshelg full av repetitioner och lekar, även om det inte varit så
många spelningar under hösten. Förberedelserna för Luciafesten är i
full gång och en nytt är att biljettförsäljningen kommer att ske online.
Blåset kommer även i december engagera sig mycket i
Musikhjälpen som kommer att hållas i Linköping. Delar av intäkterna
från Luciafesten och pengar från spelningar kommer samlas in och
visionen är att 30 000 ska skänkas.
Janne har fortfarande svårt att få tag på L
uhrarne
, hon har försökt
med både ordföranden och hela styrelsen utan resultat. Vegelin gav
numret till förra ordföranden så att Janne kan få in foten lite och få tag
i dem.

Fimpen, som varit och fixat en hemlig present till Patriciabalettens jubiléum ikväll, kommer
tillbaka och har anförskaffat en nr 662.
8. Ekonomin
Balex tar ordet.
● Fakturan från 10årsmiddagen á 5190 kr har kommit in och har betalats.
● 25 400 kr i medlemsavgift till RiksSMASK (från SOFbiljetterna) har kommit
in.
● På PlusGirokontot finns 160 223 kr, på Sparkontot finns 31 961,29 kr. På det
andra sparkontot finns 148,41 kr (
för extrema nödfall)
.
9. Internet
Vegelin i egenskap av tillförordnad Internetsekreterare tar ordet.
● Medlemsföreningarna har blivit bättre på att visa upp sig i sociala medier,
inför konserter med mera, vilket är kul.
● Kontaktinformation på RShemsidan har uppdaterats. Samtliga GS,
kontrollera att informationen där stämmer.
● Styrelsen har skaffat sig en Google Drivemapp (för ca 55 minuter sedan i
skrivande stund)
Mötet tar en paus 14:08 för att förse sig med förfriskningar inför aftonens begivelser. Sumo
frågar vad som trakteras av närvarande, och många olika typer av diverse vin, öl och
cocktails kommer på förslag. Slutligen blev utfallet att Vegelin, Sumo och Qnycqarn valde en
Gin & Tonic, som Sumo och Qnycqarn dessutom kompletterar med ett glas vin (Castelforte
Parziale Appassimento, nr 6346). Fimpen håller sig till te, Balex dricker en Mikkeller
American Dream, nr 1246 och Janne valde en Oppigårds Winter Ale, nr 11320. Bulan sover.

Mötet återupptas vid 14:24.
10. STORK 2016
Vegelin, som har närvarat på OKmöten i Uppsala och representerat RiksSMASK,
tar till orda. En kommitté har bildats som är bemannad på de viktiga ansvarsposterna
och den leds av Molle Olson. När STORK kommer närmare och arbetsuppgifter
utkristalliserats kommer mer hjälp att behövas, men för närvarande är de fulltaliga.
● Sumo frågar hur SOF/STORKkommittén väljs ut, och Vegelin förklarar att
varje kommitté utser sina efterträdare. En diskussion tas upp gällande om det
finns konkret specificerat någonstans hur varje kommitté ska väljas.
RiksSMASKs roll vid valet är att övervaka att en kommitté tillsätts och gå in
och stötta upp om så inte sker. Vegelin tar på sig att kontrollera och mer
konkret specificera vad RiksSMASKs ansvar är vid festivalerna, och att det
finns en tydlig beskrivning av hur varje SOF/STORKkommitté ska väljas.
● Vegelin har i kontakt med kommittén sett till att kännedom finns om att
RiksSMASK önskar hålla en Kongress under STORK, och till det också en
10årsmiddag.
● Som mål sätts att varje RiksSMASKrepresentant har sin efterträdare klar till
Kongressen på SOF/STORK.
● 10/25årsmedaljer måste beställas, och Balex kommenterar att vi alltid ska
beställa jämna antal medaljer (jämfört med hur många som ska delas ut) så
att vi inte har låst kapital liggandes som inventarier. Sumo kollar med Formo
hur många RiksSMASKmedaljer som finns där, förutom 10/25årsmedaljer
så också speciellt den lilla RiksSMASKstyrelsemedaljen.
Sumo utbringar en skål, och poängterar för Bulan att det inte går att bromsa sig ur en
uppförsbacke, utan det är bara att gasa på. Skål!
Vegelin frågar Sumo om det var 45. Sumo bekräftar. Vegelin upplyser övriga om att 45 inte
är något viktigt.
11. Övriga frågor:
a. Minimispec.lista för OrkesterFestivaler (SOF/STORK)
Vegelin tar till orda och berättar att en minimispec.lista borde sammanställas
till festvalkommittéerna, med behov/önskemål från deltagande
orkestrar/baletter. Listan, typ checklista i punktform, innehåller viktiga
konkreta saker som kan vara lätt att glömma men som är viktiga för att
deltagande orkestrar/baletter ska kunna genomföra sina spelningar (t.ex
baletten behöver det här för att byta om, orkestern behöver det där för att
kunna gå på och av scen, etc).
● Qnycqarn kommenterar att en utvärdering med ris och ros samlas in
av SOF/STORKkommittéerna efter varje festival.
● Janne och Balex tar på sig att kontakta senaste SOFkommittén om
vad som skedde med den informationen nu senast, och att
sammanställa en sådan lista till kommande STORK. Deadline för

första utkastet är nästkommande RiksSMASKmöte.
b. SOFkontakt
Fimpen tar till orda. Just nu utvärderar Fimpen SOF 2015 tillsammans med
Björn “
Fröken Björn
” Lagerström (Revisor, RiksSMASK), och Balex är också
intresserad av att delta i utvärderingen (huvudsakligen som åhörare).
Utvärderingen, bland annat med uppföljning av den typen som nämndes i
punkt 11a, avser att se hur senaste SOF gick och undersöka om (att) det
finns förutsättning för att genomföra ett SOF 2017. Utvärderingen mynnar ut i
ett nytt SOFkontrakt. Det nya kontraktet ser vi gärna är klart innan nya
SOFgeneralen väljs, vilket torde ske i mars 2016.
c. Bidragsblankett för Jubileum
Vegelin tar ordet. Ett utkast till blankett finns just nu och håller på att
utvärderas och destilleras ner till en slutversion. Mötet konstaterar att
blanketten kan ses som klar med den senaste versionen som har cirkulerat,
och 
Beslut
fattas att blanketten nu kan distribueras till våra föreningar.
Distribution sker genom att blanketten läggs upp på RiksSMASKhemsidan,
och att ett informationsmail går ut till medlemsföreningarna med en länk till
blanketten på hemsidan. Vegelin tar ansvar för detta.
Sumo glädjs åt beslutet och utbringar ett flertal skålar under punkt 11c.
d. Göra en Actionlista
Vegelin kommer att skapa en lista med Att Görapunkter i
RSStyrelseDrivemappen, där alla ansvarsuppdrag som respektive
styrelsemedlem får från varje möte läggs in  så att alla enkelt kan hitta till vad
man uppdragits att genomföra framöver i RiksSMASKstyrelsearbetet.
12. Nästa möte
Vegelin förelår nästa möte i samband med Brunk 2016, och fredagen den
22a januari

väljs. Vegelin och Qnycqarn ansvarar för att en möteslokal och sovlokal finns i
Stockholm på fredagen. På lördagen åker vi PQbuss till BRUNK och represenrerar
RiksSMASK där, och i bästa fall kan RiksSMASK sova i Uppsala på lördagen och
åka PQbuss hem därifrån på söndagen. Vegelin och Bulan undersöker möjligheter
för detta.
13. Mötets Avslutande
Vegelin förklarar mötet avslutat klockan 15:21.
Hurra! Skål!

