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Protokoll fört vid Riks-SMASK:s Kongress 20030511 å 
Kolahalvön, Folkets Park, Gamla Linköping 

 
 
 

1. Mötets öppnande 
 
Riks-SMASK:s ordförande Stefan Nilsson förklarade mötet för öppnat.  

 
2. Val av mötesordförande 

 
Riks-SMASK:s ordförande Stefan Nilsson valdes till mötesordförande. 

 
3. Val av mötessekreterare 

 
Thomas Andén, Generalsekreterare (GS) för Södra Sverige, valdes till 
mötessekreterare. 

 
4. Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 
 

Anna Krafft, avgående generalsekreterare för Uppsala, valdes som justeringsman. 
 

5. Kongressens behöriga utlysande 
 

Kongressen befanns vara behörigen utlyst. 
 

6. Fastställande av dagordningen 
 
Kongressen fastställde dagordningen utan ändringar. 

 
7. Fastställande av regionrepresentanter 
 

Regionrepresentanterna fastställdes till nedanstående personer: 
 
Karin Bergman, generalsekreterare Uppsala 
Johan Pütz, generalsekreterare Stockholm 
Ulrik Jansson, generalsekreterare Göteborg 
Martin ”TOM” Uddén, generalsekreterare Övriga Sverige 
Thomas Andén, generalsekreterare Södra Sverige 

 
8. Fastställande av Riks-SMASK:s medlemsorkestrar 

 
Riks-SMASK:s medlemsorkestrar fastställdes enligt listan på sista sidan i 
verksamhetsberättelsen. Vissa ändringar påpekades dock, exempelvis att 
Schwamparna glömts bort i listan och Osquar Mutter är en orkester och inte två. 
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9. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 

Riks-SMASK:s ordförande Stefan Nilsson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse, 
varefter Karin Bergman och Erik Naeser från Hornboskapen påpekade att Ultuna inte 
är någon ort, vilket påstås i verksamhetsberättelsen, utan ett område i Uppsala. 
Ordföranden påpekade även under läsningens gång att ett fel smugit sig in i sista 
stycket på första sidan där det stod STORK2003, vilket naturligtvis skulle vara 
STORK 2002. 
 

10. Ekonomisk berättelse 
 
Riks-SMASK:s avgående kassör gick igenom balans- och resultaträkningen samt läste 
upp revisionsberättelsen. 
 

11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 

Kongressen beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
 

12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2003-2004 
 

Följande personer valdes av kongressen till styrelse för verksamhetsåret 2003-2004: 
 
Stefan Nilsson, LiTHe Blås, ordförande 
David Bruhn, Schwamparna, kassör 
Karin Bergman, Hornboskapen, GS-Uppsala 
Johan Pütz, Kårsdraget, GS-Stockholm 
Ulrik Jansson, Allianceorchestret, GS-Göteborg 
Martin ”TOM” Uddén, LiTHe Blås, GS-Övriga Sverige 
Thomas Andén, AMC Bleckhornen, GS-Södra Sverige 
Anna Krafft, Hornboskapen,  projektansvarig för Ultuna-kontakten 
 
Kassören äger rätt att teckna firma. 
 
Alla avgående och pågående styrelsemedlemmar presenterade sig under denna 
punkten innan den lämnades. En fråga om huruvida vi i den nyvalda styrelsen tog 
tentor eller inte ställdes och vi kunde inte annat än erkänna att så var fallet. Efter valet 
utbytte avgående och pågående generalsekreterare ämbetsregalier (Riks-SMASK-
medaljonger) med varandra. 
 

13. Val av två revisorer att granska kommande verksamhetsårs räkenskaper 
 

Riks-SMASK:s avgående kassör Niklas Wiksell tog till orda och föreslog att Jan 
Darlin skulle väljas om och att Mats Eriksson skulle nyväljas. Båda revisorsförslagen 
har haft sin studentmusikaliska karriär i Hornboskapen. 
 
Kongressen tog Niklas Wiksell på orden och valde Jan Darlin och Mats Eriksson till 
revisorer att granska kommande verksamhetsårs räkenskaper. 
 

14. Av styrelsen framlagda ärenden 
 
Ett ärende fanns att tillgå, vilket berörde den andra läsningen av det 
stadgeändringsförslag som togs i en första läsning på förra kongressen 12/5 2002. 
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Dock kunde bara den första delen som berörde § 6 tas upp eftersom den andra delen 
inte gått med kallelsen. 
 
Kongressen beslöt att i en andra läsning ändra första stycket i § 6 från: 
 
§ 6 KONGRESSEN 
Riks-SMASK:s högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen består av 
representanter för medlemmarna. Sådan representant skall vara aktiv medlem av den 
medlem han representerar. Kongressen skall söka sammanträda varje år på kallelse av 
ordförande. Om minst fem medlemmar så skriftligen begär, skall kongress hållas inom 
två månader. Kallelse till kongress skall tillsändas medlemmarna senast en månad före 
kongress. Till kongressen kallas 2 representanter från varje medlem. 
 
till: 
 
§6 KONGRESSEN 
Riks-SMASK:s högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen skall söka 
sammanträda varje år på kallelse av ordförande. Om minst fem medlemmar så 
skriftligen begär skall kongress hållas inom två månader. Kallelse till kongress skall 
tillsändas medlemmarna senast en månad före kongress.  
 
Kongressbeslut fattas med enkel majoritet, utom i fall av uteslutning eller 
stadgeändring, då i stället reglerna i § 10 respektive § 11 gäller.  
 
Vid kongressen har varje medlem rätt att deltaga med 2 representanter. Sådan 
representant skall vara aktiv medlem i den Riks-SMASK-medlem han representerar.  
 
Varje deltagande Riks-SMASK-medlem har 2 röster.  

 
15. Till styrelsen inkomna ärenden 
 

Inga till styrelsen inkomna ärenden fanns att tillgå. 
 
16. Riks-SMASK:s verksamhet under det fortsatta verksamhetsåret 
 

Följande kommer styrelsen framförallt att jobba med verksamhetsåret: 
 
Ø Slutföra SOF-arbetet, såsom bokslutet [framförallt ordförande Stefan Nilsson]. 
Ø Genomföra och sammanställa SOF-utvärderingen. 
Ø Ta fram förslag på ny general till Linköpings Tekniska Högskolas teknologkårs 

Fullmäktige (LiTH-FUM) [framförallt ordförande Stefan Nilsson och GS-Övriga 
Sverige Martin Uddén]. 

Ø STORK 2004. 
 

Ordföranden bad även de deltagande medlemsrepresentanterna att kolla hemsidan 
regelbundet samt ge den information som kommer från styrelsen vidare till sina 
respektive medlemmar. 
 
En direkt fråga om STORK 2004 kom här upp: Om Ultuna säger nej, hur stor 
sannolikhet är det att det inte blir något nästa år? På denna fråga svarade ordförande 
Stefan Nilsson genom att gå igenom de olika alternativ som fanns: 
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Ø De andra undersökta orternas kårordförande har redan sagt nej. 
Ø MiniSTORK i ett kårhus har kollats upp. Problemet här ligger i att kårhusen 

generellt är rätt så dyra att hyra. 
Ø Ultuna. Här undrades det om Ultuna hade några visioner om evenemanget och 

huruvida evenemanget skulle ligga i utkanterna. Här förklarade bl.a. Anna 
Krafft att det område som SLU huserar på ligger ca 5 km söder om Uppsalas 
stadskärna. 

 
17. Övriga frågor 

 
a) Lobba för kommunala musikskolorna. Sven från Kårsdraget höll ett mindre 

föredrag om hur mängden spelbart folk avtar drastiskt och undrade bl.a. om vi 
har möjlighet att lobba för kommunala musikskolor. Kongressen beslöt att 
styrelsen skulle formulera ett brev till någon lämplig tidning om detta dilemma 
och att det i detta var viktigt att trycka på kommuner över viktigheten med 
kommunala musikskolan utan att för den skull inte dra alla kommuner över en 
kam eftersom vissa kommuner är bra medan andra är dåliga rörande den 
musikaliska verksamheten. Liknande brev skulle även sändas direkt till 
kommunerna samt övriga viktiga instanser. Det kom också upp att det var 
viktigt att inte bara göra detta vid ett enstaka tillfälle. 

b) Minifestival i Lund för Södra Sveriges studentorkestrar. Generalsekreteraren 
för Södra Sverige Thomas Andén berättade att Södra Sveriges 
studentorkestrars styrelser hade träffats tidigare i vår och då bl.a. beslutat att en 
minifestival i enlighet med RÖV-SOF, QORK och BRUNK ska hållas i Lund i 
september. Thomas passade även att bjuda in alla från hela Sverige ända upp 
till Umeå att deltaga vid spektaklet. Mer information ska komma ut innan 
sommaren. 

c) RÖV-SOF 2003. Den avgående generalsekreteraren för Övriga Sverige Stina 
Karlsson berättade tillsammans med representanter från Luhrarne att RÖV-
SOF ska hållas i Luleå av Luhrarne om intresse finns. Stina passade även då på 
att bjuda in lundensarna till Luleå.     

 
18. Mötets avslutande 

 
Mötesordförande, tillika Riks-SMASK:s ordförande, Stefan Nilsson avslutade mötet. 

 
 
 
Vid datorn, Ö Torn, Lund, 030527 
 
 
 
 
Thomas Andén, mötessekreterare 
 
 
 
 
Stefan Nilsson, mötesordförande  Anna Krafft, justeringsperson 


