Riks-SMASK:s Extrakongresshelg 20040123-25 å PRO:s lokal på Dragarbrunnsgatan,
Uppsala

Protokoll fört vid Riks-SMASK:s Extrakongress 20040125 å
PRO:s lokal på Dragarbrunnsgatan, Uppsala

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 för Södra Sverige, valdes till mötessekreterare.
4. Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
Johan Pütz, Generalsekreterare för Stockholm, valdes till justeringsman.
5. Kongressens behöriga utlysande
Kongressen befanns vara behörigen utlyst.
6. Fastställande av dagordningen
Kongressen fastställde dagordningen.
7. Fastställande av styrelsen
Styrelsen fastställdes till nedanstående personer:
Stefan Nilsson, ordförande
David Bruhn, kassör
Karin Bergman, generalsekreterare Uppsala
Johan Pütz, generalsekreterare Stockholm
Ulrik Jansson, generalsekreterare Göteborg
Martin Uddén, generalsekreterare Övriga Sverige
Thomas Andén, generalsekreterare Södra Sverige
Anna Krafft, projektansvarig för Ultuna-kontakten
8. Av styrelsen framlagda ärenden
a) Årets studentorkesterfestival
Då KuratorsKonventet dragit sig ur som ekonomisk garant för STORK efter
STORK 2002 har styrelsen under hösten undersökt möjligheten att ha en
festival på en av Silja Lines Finlandsbåtar. Efter gårdagens diskussioner beslöt
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att en båtfestival skall genomföras i höst, samt
att denna båtfestival ska kallas för SORK, vilket uttydes
StudentORkesterKryssning.
Styrelsens förslag till datum är sista helgen i oktober.
Slutligen berättade mötesordföranden, tillika Riks-SMASK:s ordförande,
Stefan Nilsson, att en kommitté var tvungen att tillsättas och att det fanns två
alternativ till hur detta kunde ske. Alternativ 1 var att ge styrelsen mandat att
utse kommittén. Alternativ 2 var att varje val skulle ske via poströstning.
Kongressen beslöt
att ge styrelsen mandat att välja kommttén.
b) SOF-avtalet
SOF-generalen Anders Rydén hade upptäckt ett problem med avtalet mellan
Riks-SMASK och LinTek. Anders ville ändra ett ord i avtalet som innebar att
”aktuell SOF:s omsättning” ändrades till ”föregående SOF:s omsättning”, detta
för att förenkla SOF:s budgetarbete. Kongressen beslöt därför
att ge styrelsen mandat att säga upp SOF-avtalet och förhandla om detta.
9. Övriga frågor
a) Adjungeringar
Kongressen beslöt att adjungera SOF-generalen Anders Rydén i efterhand.
b) Lobba för kommunala musikskolorna
På kongressen under SOF 2003, 20030511, beslöts det 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”. Kongressen föreslog nu att detta skulle göras
tillsammans med RUM och liknande organisationer.
c) Sångboken
För ett par år sedan, närmare bestämt lagom till SOF 1999, gavs det ut en
sångbok med samlade sånger. Till den fick man skicka in 3 sånger om man
ville. Förutom dessa innehöll sångboken en jamdel med ett antal vanliga
jamlåtar. Styrelsen föreslog att ett nytryck skulle göras av sångboken och att
det då skulle vara möjligt att byta ut sånger om man ville. Kongressen beslöt
sedan
att Riks-SMASK:s sångbok ska ges ut i ett nytryck, där det ska finnas
möjlighet att byta ut sånger om vill.
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Frågan om huruvida den skulle bli gratis eller ej kom upp. Sist delades den ut
gratis då den sponsrades. Även denna gång ska sponsorer sökas så att den kan
delas ut gratis.
Styrelsen föreslog även att jamdelen skulle göras om så att sångboken skulle
finnas för olika instrument. Generalsekreteraren för Södra Sverige, Thomas
Andén, förklarade att den befintliga sångboken var tillverkad med noter i Gklav i Bb, alltså trumpet- eller om så vill tenorsax-noter, med ackord i C på
vidstående sida. Förslaget gällde att göra om detta så att noterna anpassas för
de olika instrument som finns, ex. G-klav i C, Bb samt Eb, och F-klav i C.
Kongressen tyckte att förslaget var en bra idé som kanske kunde underlätta för
alla som vill jamma.
Slutligen kom frågan om censur upp från kongressen. Vid frågan om hur RiksSMASK hade gjort senast förklarade mötesordföranden att den förra utgåvan
inte hade censurerats överhuvudtaget då det var tänkt att den skulle vara en
ögonblicksbild av vad som sjungs i studentorkestersammanhang. Han tillade
även att dåvarande Riks-SMASK-ordföranden Calle Zwamp hade fått ta emot
att flertal samtal från upprörda personer i frågan.
Kongressen hade skiftande åsikter i frågan och åsikter huruvida kränkande
material bör vara med diskuterades kraftfullt men slutligen, efter ett förslag
från en av representerna från Chalmers Barockensemble, enades kongressen
om att göra en sångbok med omdöme och att sångbokskommittén eller de som
kommer att ansvara för dess tillkomst kan ringa upp och diskutera det
inskickade materialets innehåll vid de tillfällen då detta kan verka anstötande.

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

Vid datorn, Ö Torn, Lund, 20040213

Thomas Andén, mötessekreterare

Stefan Nilsson, mötesordförande
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