Protokoll styrelsemöte RiksSMASK 20160122
Lokal: Nymble, KTH Stockholm, Sverige
Närvarande:
Christoffer Holmerg Qnycqarn, GS Stockholm
Balex Alexandra Eklund, kassör
Janne Josefin Ringenson, GS övriga Sverige
Vegelin Elin Jakobsson, Ordförande
Bulan Frida Nilsson, GS Uppsala
1. 
Mötets öppnande
Vegelin förklarar mötet öppnat 18.53
2. 
Val av mötessekreterare och justerare
Frida Nilsson sekreterare. Janne och Qnycqarn justerare.
3. 
Adjungeringar
Pripps “styrkan sitter i smaken” 3,5% blå adjungeras närvarorätt. 5 av 5 röstar för.
4. 
Godkännande av kallelseförfarandet
Godkännes
5. 
Godkännande av dagordningen
Godkännes. Lägger till Patriciabalettens under 8a. Eventuellt även Blåslaget. Stryker PQ.
Lägger till 8b, blankettens utförande.
6. 
Tidigare mötesprotokollet
Qnycqarn läser upp mötesprotokoll från Göteborg. Applåder.
7. 
Landet runt
Uppsala  
*
Skål utbringas medan vi väntar på att jag ska dra Uppsala*Brunk
imorgon kommer gå bra, många anmälda, många orkestrar ska spela. Attra har haft
lusseshow. Tupplurarna har haft swing för musikhjälpen. Glansbandet fyller 35 i år, firar
23/4. Många orkestrar har börjat repa för terminen och ragga nytt folk. Wijkmanska fyller
också 35 i år.
Stockholm  
Qnycqarn tar till orda. Från Stockholm, huvudstaden, med spårvagn
under hjorden. Förbereder inför QORK 20/2. Skickar ut inbjudan när de vet hur många som
får plats. PQ förbereder sig även inför INK. PQ firar 60årsjubileum 16/4. Samtalet svänger in
på Axelbandet, vi borde åka på axelnatten! Mellan 05 och 07 är det tydligen döden. Att vänta
på färja är hårt. Blåslaget har haft jubileumskonsert. Kårsdraget har haft en konsert med
tema “vakna med kårsdraget” som var mycket uppskattat. QORK blir välbesökt, bla från
utdöda orkestrar så som Osquar mutter och SMusK.
Göteborg  
(
GS Göteborg Albin “Sumo” Löfgren ansluter per telefon för denna
punkt.) 
Alliancen har haft en spelning för Hans majestät knugen. Se bilaga
“göteborgsskämt”. Gemensam stughelg inom gask planerad i mars. Kickoff typ för alla
styrelser i gbg. Stor gemensam valborgskalas för orkestrarna och baletterna vid valborg.
Tongångarna har februarikonsert i mars. Alliancen och chalmersbaljetten har kickoff idag
med tequila och tex mex. Kungen närvarar inte.
Södra Sverige
 Vegelin läser upp medelande från Jesper “Jazzporr”. Pulpa: lite tunt
med folk, ska förmodligen få två nya nu, det är en 40% ökning av aktiva!!
Isterbandet: inte hört mycket, ska försöka få lite mer kontakt med dem igen, kanske försöka

dra på en fest där någon gång, ingen koll på aktivanivån i nuläget.
AK: har börjat återhämta sig väl från medlemstappet efter jubileum/karneval  slagverket har
börjat få medlemmar igen!
Bleckhornen: många nya nu till terminen, taggar inför jubileet! Ni borde rensa kalendern till
början av december  mer info kommer om två veckor.
Övriga Sverige 
 Jannes ceacum appendix sitter kvar, hurra! Skål för hälsan!
Snösvängen ska ha en show, men Janne har inte fått exakt datum än, det ska vara i mars.
Vegelin tycker att vi ska ha ett möte i norra Sverige någon gång. Qnycqarn föreslår Norrtälje.
Blåset har haft luciafest som gick bra, mycket pengar till musikhjälpen. DE FICK VARA MED
I BUREN! Valt ny domptör och ordförande som går på i mars. Ska ha konsert i början av
april, Blåshusgalan med föreningen Blåshuset. Antagit en busschaufför!
8. 
Ekonomi
Balex har mailat de med med skulder. Krister Hjort. Cissi i Uppsala. Fimpen. Annars har folk
varit väldigt duktiga med att betala in. 31 mars är bokföringsslut, så tills dess ska alla
resekvitton vara inne. Kors i taket för att en viss person betalat in!
PG: 158 740,95 kr.
Sparkonto: 31 961,29kr.
Vegelin ska skicka in vidimerade kopior av legitimation för att bli firmatecknare.
*
Balex vill också ha en spermie från Blåslaget*
a) Ev. godkännanden av inkomna eventersättningsansökningar
 Attra. Godkänner förutsatt att Attra kan styrka för styrelsen att biljettpriset de
ansöker om ersättning för överensstämmer med utannonserat pris. Inbjudan bedöms ha gått
ut föredömligt till alla orkestrar.
 Patriciabaletten. Förtydligande behövs. Vilka andra orkestrar har fått information om
gratisbiljetter till orkestrar? Ingen närvarande vid detta möte hade innan jubileet fått tydlig
information om detta. Har orkestermedlemar gått gratis eller ansöker de om ersättning för att
de bjudit folk, vilket vi inte ger? De har ansökt om 1800 kr, vi har ett maxbelopp på 1500 kr.
Bordlägges. Balex eller Qnycqarn kontaktar Patriciabaletten.
 Blåslaget. Inte fått in ifylld blankett. De hade konsert i november.
 Kårsdraget. Ansökt om 750 + 100kr. Information har gått ut bra. Priset stämmer.
Godkännes. Hurra!
b) Utformandet av blanketten
Vegelin föreslår att Blanketten uppdateras för att även inkludera ersättning på
rabatterade biljetter.
I fortsättningen bör vi begära att förening som ansöker om ersättning även skickar in
inbjudan som gått ut till alla RiksSMASKanslutna orkestrar med prisunderlag. Detta för att
säkerställa att inbjudan verkligen var inkluderande och att prisuppgifter stämmer.
Styrelsen godkänner.
Övrigt om blanketter: Qnycqarn skapar mapp i google drive för inkomna ansökningar.
9. 
Internet
Vegelin fortsätter dela orkestrars inlägg på facebook. Fortsätter eftersöka

internetsekreterare, gärna från övriga sverige då det är en post som är lätt att sköta på håll
och vi vill ha mer representation från övriga sverige.
10. 
STORK 2016
Vegelin och Molle ska ha möte i slutet på nästa vecka.
a) 10årsmiddagen
 Lokal, datum
 Inbjudan
b) Medaljutdelning
 Plats, tid, dag för ceremonin. Eventuellt stadsträdgården eller Med C vid
regn (Glansbandets lokal)
 Ansvara för att det finns medaljer (GS GBG?)
c) Kongress
d) Minimispec.lista för OrkesterFestivaler. Möte har skjutits upp men kommer hållas
snart i Linköping. Förslag ska skickas ut innan nästa möte där den bör kunna diskuteras.
11. 
SOF 2017
a) Ordna nytt SOFkontrakt inför SOF 2017. Fimpen och Fröken. Den ekonomiska
redovisningen behövs innan det kan skrivas. Balex håller sig a jour med förloppet. Tänk på
att om allt skiter sig ska även vi kunna uppfylla den.
b) RiksSMASKs roll i STORK/SOF
 Finns beskrivning av hur festivalkommittéerna bildas? RS roll i att tillse att en
kommitté bildas?
 Frågan dyker även upp om SOF håller på att glida för långt ifrån RS? Hur har
det varit? Vad har vi för roll, vad vill vi ha för roll? Kolla framåt.
 Ibland fungerar STORK jättebra, och vi behöver bara tänka på 10årsmiddag
osv. Men vi åminner oss även år då kommitteer inte tillsatts och en
nödfestival har fått slitas ihop.
Sista ölen öppnas. Tegelstenen Sveriges järnvägar 100år slås ihop med kraft. “Fy fan vilken
nördig bok” ropar någon.
12. 
Övriga frågor
a) dubbelkolla actionlistan, att vi inte glömt något. Den ser bra ut! Vegelin gör ny lista
efter mötet.
*Janne drar en anekdot från SOF 84. De byggde en raket som skulle explodera. På
mottagningsdagen var det dimmigt. Raketen flög upp, och ingen såg den mer. End of story*
13. 
Nästa möte
Vi vill ha två möten till innan överlämningen utöver stork, för att följa upp saker inför det.
Februarimars: inget bestämt. Vi vill norrut. Janne kollar upp möjligheter.
2 april: Axelnatten
*J
anne informerar om att man måste vara lite nykter om man ska flyga.
Efter en oskar mutterspelning i Krakow skulle Qnycqarn flyga hem tidigt på morgonen.
Avslutade kvällen innan på en gaybar till 05, och bokat taxi till 07. Han och en trummis skulle
hålla sig vakna, och gick till en typ seveleleven och köpte pilsner och satte sig i en park.
Åker till flyget och checkar in sitt bagage. Tar en starköl till frukost. Träffar några svenska

tjejer som varit i krakow. Går på flyget och blir fetdissad till att sitta bredvid tjejerna.
Kanondäckar innan flyget taxar ut och vaknar av att flygvärdinnan rycker i honom när de
landat på arlanda. Hävdar därför bestämt att man kan flyga full*
14. 
Mötets avslutande
Mötet avslutas 22.09

