Riks-SMASK:s möte 2003-09-06 i Linköping
Närvarande: Stefan Nilsson, ordförande
Thomas Andén, generalsekreterare södra Sverige
Martin Uddén, generalsekreterare övriga Sverige
Karin Bergman, generalsekreterare Uppsala
Ulrik Jansson, generalsekreterare Göteborg
Anna Krafft, projektansvarig Ultuna-kontakten
§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 2 Karin Bergman valdes till mötessekreterare.
§ 3 Martin Uddén valdes till justerare.
§ 4 Riket runt.
Övriga Sverige: I Linköping har läget varit lugnt efter sommaren och
inga speciella händelser är planerade till hösten. Lusen Big Band har
genomfört en uppryckning och en höjning av ambitionsnivån och har
lyckats bra med denna satsning. De har även spelat in en skiva. I Norrköping lever NUTS2 och mår bra. En ny orkester har startats i Gävle som
heter Geflabandet. Kontakt med dem ska tas snarats av Martin Uddén.
Gjallarhornen i Sundsvall är tyvärr nedlagda och det finns inga tecken
på att de ska återuppstå. Allt material finns hos kåren i Sundsvall ifall
någon skulle vilja starta upp den igen. Luhrarne mår och låter bra. De
är intresserade att anordna en studentorkesterfestival för Region övriga
Sverige (STORK-RÖV). Enligt rykte ska Schwamparna åka upp och delta
i festivalen. Martin Uddén kommer att delta som representant för RiksSMASK.
Södra Sverige: STOFiL kommer att gå av stapeln den 19–21 september i
Folkparken i Lund. Så när som på Vågspelet från Karlskrona kommer alla
orkestrar som tillhör region södra Sverige att delta. Deltagarantalet kommer uppskattningsvis vara 200 personer, varav 125 från lund och 75 från
andra orter. Kontakten inom regionen södra Sverige har ökat på grund
av anordnandet av STOFiL, vilket är mycket positivt. Hoppet finns att
STOFiL ska bli en årlig tilldragelse. Isterbandet jubilerar den 25 oktober.
Göteborg: Alliancen har firat jubileum under våren. De är också nöjda
med sitt jubileumsfirande. Sista helgen i september åker de med balett
till München på turné. G-SOF kommer att anordnas den 8 november i
Göteborg. Munwedret är nedlagda och har bara en kontaktperson kvar.
Baletterna Borrsvängarna och Tandköttet fungerar dock fortfarande. I
våras anordnades ett möte för alla regionsorkestrars styrelser i en scoutstuga. Alla orkestrar och baletter utom just Munwedret deltog. Mötet
beskrivs som lyckat. Både Tongångarne och Patriciabaletten har haft en
viss föryngring och så även Alliancen. Chalmers Barockensemble har
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bytt styrelse. Blåsljuden har varit på turné, vilken enligt pålitliga ögonvittnen var mycket lyckad. Övriga orkestrar och baletter mår bra.
Uppsala: Attraktionsorkestern firar sitt 25-årsjubileum och Attrapperna firar sitt 20-årsjubileum den 19–22 november. Hornboskapen firar sitt
160-årsjubileum den 28–30 november. Övriga orkestrar mår bra men önskar att det fanns fler nya studenter att ta in, det vill säga samma situation
som i övriga landet.
§ 5 SOF. Bokslutet över SOF kommer att presenteras om cirka två veckor. Organisationen ska avvecklas strax därpå. Rekrytering till SOF 2005 kommer att ske snarast, pengar till reklam för detta har avsatts. Det finns
redan nu några bra kandidater till generalsposten i den avgående SOF
organisationen.
§ 6 STORK. Ultuna väntar fortfarande på beslutsunderlag, det som fattas är
ett brev från LinTek. Styrelsen beslutade att det är för sent att dra igång
arbetet för STORK 2004 i Uppsala. Beslutet togs eftersom Ultunakåren
inte längre verkar lika positiva. Det har gått allt för lång tid utan att något
har hänt, dessutomvill de inte besluta om ett stort arrangemang som ligger på den efterträdande styrelsen att genomföra. Mötet beslöt att lägga
fram ett förslag om STORK 2006 på Ultuna.
Alternativ till STORK 2004. Det förslag som styrelsen såg som mest
genomförbart är att hyra in sig på en Finlandsbåt och åka över Östersjön
med stadsspelningar i Helsingfors. För Finlandsfärjeförslaget talar att
boende, mat och scener finns tillgängligt på ett och samma ställe, nackdelen är att kostnaden kommer att öka. Färre antal orkestrar kan därför
förväntas delta.
Andra alternativ som diskuterades var att hyra Chalmers kårhus och få
föreningarna där att hjälpa till.
§ 7 Styrelsens arbete är som alltid att föra ut Riks-SMASK:s budskap till medlemmarna. Det är även denna styrelses uppgift att se till att arbete påbörjas mot STORK 2006.
§ 8 Ordet fritt. Nytryck av Riks-SMASK:s sångbok efterfrågades och även
möjlighet att uppdatera de olika sångerna i den. Ekonomiska sponsorer
måste sökas för detta.
Enkäterna från SOF 2003 måste in och utvärderas.
Extrakongressen kommer att äga rum i Uppsala helgen 24–25 januari.
§ 9 Nästa möte kommer att äga rum på G-SOF den 8 november.
§ 10 Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Karin Bergman

Justeras: Martin Uddén
2

