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Dagordning Riks-SMASKs styrelse den 3 febuari 2017
Lokal: Balex och 90-Niklas crib, Linköping

1. Mötets öppnande
Frida åt hela sin portion med mat, för två personer. Bulan kommer att somna
och kandiderar till justerare. Mamma Q kandiderar också.
2. Val av mötessekreterare
Pernilla kan vara sekreterare. (Alla jublar). Mamma Q har slutat dricka alkohol
men gör ett undantag denna helg.
3. Val av justerare
Bulan och MammaQ har redan kandiderat och de väljs till justerare.
4. Godkännande av kallelseförfarandet
Godkänner kallelseförfarandet. Skål på det.
5. Godkännande av dagordning
Bulan vill lägga till en punkt under övrigt: “är Phontrattarne medlemmar?”
Lägga till punkten handkassan under punkten ekonomi.
6. Föregående mötesprotokoll
Pernilla läser upp protokollet.
Bulan berättar att hon tagit bilder på Semlan (screenshots) under förra mötet
och hon visar upp dem.
7. Ekonomi
(Semlan får hålla datorn och antecknar medan Pernilla tar fram och läser några
papper kring pengar.)
Vi har massa pengar. Mer än priset för en medaljong. Pernilla och Balex ska gå
igenom skuldlistan. Pernilla kommer strukturera om lite bland
bokföringskontona.
-

Frukost med SOF’17
(Pernilla får ta tillbaka datorn och skriver igen).
Riks-SMASK bjuder SOF på frukost och står för kostnaden. Detta blir
Riks-SMASKs bidrag till måltid denna helg.

-

Handkassan
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Från 2012 finns det en handkassa som är svårt att få tag på. Vi behöver få
tillbaka den. Den ska finnas hos en tidigare Riks-SMASK-styrelsemedlem. Vi
gör ett nytt försök att få tillbaka den. Bulan tar kontakt med personen som har
kassan för att se om hon kan få kassan av hen. Om Bulan inte får något svar
försöker Pernilla få kontakt.
8. Landet runt
- Uppsala
● Orkesterkonventet: de har bytt namn och heter nu OK istället för OrkK.
De har enbart haft ett möte sedan senast.
● Har anordnat BRUNK lördagen 21/1 på V-Dala nation och det var en
succé. För första gången togs det massa bilder. Det ligger 270 bilder
ute på Orkesterkonventets facebooksida 
(Fröken Björn säger att Glasblåsarna var bäst.)
Det var många orkestrar där. Det var en ny orkester på scen varje
halvtimme mellan 18:00 till 22:30.
● Kruthornnen och Letta Gardet har femtioårsjubileum för baletten. Det
är första helgen i april, 7-8/4.
● Tupplurarna har jubileumskonsert 4/3 i Uppsala.
● Dragskåpet planerar fortfarande att få till ett jubileum under 2017.
● Glasblåsarna har beställt märken.
- Stockholm
● Håller på med förberedelser för QORK 25/2.
● PQ är på INK (internordisk konferens) (Mamma Q valde att vara här
istället, alla jublar, och en skål).
- Göteborg
● Tabell är inte här och har inte skickat någon rapport.
- Södra Sverige
● Jazzporr är inte här och har inte skickat någon rapport.
- Övriga Sverige
● Janne tar hand om sig själv.
● Luhrarne har svarat SOF på den mail vi har fått studs på, så den borde
fungera.
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(Vi måste vara i Lund oftare, det var jättekul när vi var där senast.)
● LiTHe Blås har valt en ny diktator. Sandra “Bajssandra” Strömstedt.
9. Internetsekreterare
Det går bra på facebook. SOF har ett instagram-konto, facebook, hemsida och
twitter. Semlan har fått info som ska in på hemsidan. Hon har suttit en hel resa
till Oslo med att försöka ta bort några specifika nakenbilder på Axelbandet. Hon
fick ta hjälp av Vegelin. (Balex påpekar att det inte är så många som har ett
cashat kön).
Semla har fått mail som skulle till Swamparna och vidarebefordrat till tidigare
medlem. Listan över vilande orkestrar skulle behöva uppdateras.
Attras hemsida krånglar, därför behöver mail skickas direkt till deras
ordförande. Deras hemsida bör funka men annars kan man maila deras
ordförande.
10. SOF / STORK
-

Anmälan och inbjudningar till 10- och 25 års jubilanter
Det kommer komma med en fråga med SOF:s formulär om folk är 10- eller 25
års jubilanter.
När vi fått veta vilka som är jubilanter kan vi skicka ut en ny inbjudan med
detaljer.
När och var kongressen ska vara bör funderas över. Det kan vara vettigt att ha
möte en viss tid så att det redan finns en satt sluttid. Vi skulle kunna öppna
lokalerna från ca 15.30 och börja mötet kl 16.00. Innan mötet kan man få lite
kaffe, te och kanske någon fralla.

-

10-årsmiddag 2017
Balex har bokat lokal lördagkväll. Det är bra om middagen är snabb och effektiv
men ändå rolig. Om man kör sittning mellan exempelvis 18-22, efter de skulle
skulle Zenit kunna öppna en bar med deras priser där de som vill kan hänga
vara kvar.
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Alliancen brukar spela, Glasblåsarna kan vara ett alternativ till middagen.
Orkesteranmälan stänger 5/3.
11.  Övriga frågor
- Genomgång av nyhetsbrev
 Stockholmsorkestrarna tycker det är en bra idé med nyhetsbrev.
Balex har gjort en mall så alla andra får gärna skriva dit saker.
Det kan vara bra att skriva att vi ska börja med nyhetsbrev, berätta lite vad vi
gör och vilka vi är. Det kan vara bra att ta upp saker som t.ex. bidraget. Att
anmäla sig till SOF. Vår hemsida och följa oss på facebook. Det kan vara bra
att få ut ett nyhetsbrev strax efter att anmälan öppnat. Den öppnar 6/2.
Deadline för nyhetsbrevet är den 20/2.
- Blankett för resebidrag för medlemsorkestrar och -baletter vid event
Bulan läser upp blanketten.
Om kostnaden för resan går över 600 kr kan man få rabatt. Vi har en
maxgräns på 3000 kr per orkester för hur mycket bidrag man kan få. Det är en
diskussion om gränsen för bidrag är för hög. Det kan vara bra om styrelsen
kan ändra beloppen på ett möte ifall det inte skulle fungera.
Det kan vara bra att ha en buffert med pengar ifall STORK skulle gå dåligt. Ca
70 000 kr i buffert borde räcka för att kunna arrangera ett STORK.
Vi vill att alla medlemmar ska ha tillgång till den vinst vi får. Blanketten
behöver vara färdig den 20/2 så det kan stå med i nyhetsbrevet.
Vi tar ett slutgiltigt beslut per capsulam.
- Utlandsorkestrar och -baletter i RS?
Det positiva med att låta dem gå  är att vi i så fall får in medlemsavgifter från
utlandsorkestrar. De får i nuläget 10-års medalj på festivaler. 2013 så kom ett
beslut om att man måste betala sin medlemsavgift för att få en medalj. Detta
beslut togs i hänsyn till SOF-kommittén.
När man får medalj får man en fin och en ful medalj (dvs en dyr och en billig
medalj). Detta beslut påverkar utländska orkestrar. Ett förslag för att lösa
medaljerna är att om man vill ha den dyra medaljen så får man stå för
kostnaden själv.
De utländska orkestrarna är bland annat:
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ACO, SOSSu och Axelbandet.
Riks-SMASK är för Sverige och det känns konstigt att någon utländsk
orkester skulle vara med. Vi vill främja våra medlemmar just nu och få med
dem. Det är inte aktuellt att försöka nå ut till andra delar av Europa innan vi
gynnar våra medlemmar just nu.
- Är Phontrattarne medlemmar?
Är dessa fortfarande medlemmar?
Phontrattarne har gått mot att vara mer storband men numera börjat gå
tillbaka mot studentorkestervärlden och ta in fler studenter än vad de gjort
tidigare.
De är fortfarande spexiga och folk verkar vara peppade på att gå på deras
jubileum. Det är bättre att vi är inkluderande än exkluderande. Phontrattarne
är en inspiration för studentorkestervärlden. De kan eventuellt ha velat gå ur
Riks-SMASK för många år sedan. De kan vara bra att höra med dem om det
fortfarande vill vara med.
De var på middagen under BRUNK vilket de inte har varit tidigare år. Bulan
har skrivit ett utkast till ett mail som hon läser upp. (Janne kommer med en
lingvistisk detalj på utkastet.) Bulan fixar mailet och skickar det till
styrelselistan.
- STIM
Hur gör orkestrarna med STIM? Det är den som arrangerar som ska betala
STIM-avgift. Det finns olika nivåer av stim-avgift. STIM har skickat brev och
ringt oss. Går det att betala någon klumpsumma till någon förening. Vem ska
betala STIM för STORK? Vem står som juridisk person för STORK, är det
Riks-SMASK? Vi behöver ha något svar att komma med. STORK är
medlemmar som spelar för medlemmar. Vi kan behöva ta reda på det här.
Det är bra om vi kan förmedla vem som är ansvarig för vad.
- Mamma Karin orerar
Hon föddes på 80-talet. Hennes första minne är när Olof Palme blev skjuten.
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Romeo berättar om hans första minne 86 då han inte fick sitta i sin mammas
knä för att hon var gravid.
Balex första minne är när hon är 5 år och ska åka skidor nedför en backe. Då
hon ramlade och bröt benet.
Samtalet har övergått till svågerpolitik inom sjukvården och MR.
Bulans första minne är att hon skar av toppen på sitt finger.
- Revisorerna orerar
De vill vara med på något möte och se till att vara ansvarig för kontinuitet. Hur
ser det ut med nästa års styrelse? Det kan vara bra om någon funderar på att
sitta kvar till nästa år.
Mamma Karin är lite sugen på att vara ordförande, annars kan Bulan tänka
sig.
De vill titta på ekonomin efter 1/4.
Revisorerna verkar sugna på att sitta kvar ett år till.
Protokollen bör vara färdiga och undertecknade i tid.
Det kan vara bra att annonsera om de poster som alla kan söka. Ordförande,
Kassör och Internetsekreterare. Dessa poster kan även fyllas av en
generalsekreterare.
12.  Nästa möte
8/4 då Barocken har 60-års jubileum.
13. Mötets avslutande
Balex förklarar mötet avslutat med ett skål.
Mötesordförande Alexandra Balex Eklund:            Mötessekreterare:Pernilla de-Wall
Larsson:
______________________________                  _______________________________
Mötesjusterare tillika rösträknare
Frida Bulan Nilsson:

Mötesjusterare tillika rösträknare
Karin MammaQ Nilsson:

_________________________________                _____________________________

