Protokoll fört vid Riks-SMASK:s styrelsemöte 8 maj 2004
å Södermanlands-Nerikes nation, Uppsala
Närvarande:
Stefan Nilsson, ordförande
David Bruhn, kassör
Johan Pütz, generalsekreterare Stockholm
Thomas Andén, generalsekreterare Södra Sverige
Karin Bergman, generalsekreterare Uppsala
Martin ”Tom” Uddén, generalsekreterare Övriga Sverige
Anna Krafft, ansvarig för Ultunakontakten inför ett ev. STORK2006
1. Ordförande Stefan Nilsson förklarade mötet för öppnat.
2. Till sekreterare valdes Anna Krafft.
3. Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Karin Bergman.
4. Landet runt:
• Göteborg: Regionens generalsekreterare Ulrik Jansson låter hälsa att allt är bra i
Göteborg.
• Övriga Sverige: I Linköping är det stillsamt, LiTHe Blås mår bra. Resten av landet
verkar också gå bra.
• Stockholm: Även huvudstadsregionen mår bra. I februari anordnades QORK, ett
lyckat arrangemang. Den 14 maj är det sommaravslutningsfest på Medicinska
föreningen. Det blir som vanligt sommarorkester för de som vill. Snart är det dags för
turnéer för flera orkestrar, PQ och Blåslaget planerar en gemensam.
• Södra Sverige: Den 14-16 maj anordnas SOVA, StudentOrkesterfestival i Växjö i
samband med Allkår. Bleckhornen planerar resor till Estland och Warszawa i sommar.
AK åker antagligen till Tyskland, som vanligt.
• Uppsala: Idag, den 8 maj, arrangeras majbaluns, med uppsalaorkestrarna och tillresta
LiTHe Blås och SMusK. Vissa orkestrar har redan varit på turné, andra planerar sina
inför sommaren.
5. SOF2005
SOF-baracken och kontoret ska renoveras. Kommittén inför kommande festival är
nästan full, det ser lovande ut. Festivalområde blir med största sannolikhet Folkets
Park. Kommittén jobbar på att undvika problem från senaste festivalen, såsom dålig
säkerhet vid instrument-förvaringen, dålig duschtillgång vid skolor samt sanitära
problem i parken.
6. Ekonomi
David informerade om att ingen budget har gjorts, så det finns inget att jämföra
verksamhets-årets resultat med. Eftersom SOF2003 gick med vinst innebär det tillskott
i kassan för RS. Styrelsen beslöt att stryka Munwedrets fordran om 320 kr från år
2000 (utebliven medlems-avgift). En förändring av verksamhetsåret diskuterades.
Skatteverket använder kalenderår medan vårt verksamhetsår löper 1/4-31/3. För att
slippa dubbelarbete beslutade styrelsen att fr.o.m. 2005.01.01 låta verksamhetsåret
vara detsamma som kalenderåret. Innevarande verksamhetsår blir därmed förkortat.

David vill avgå som kassör till hösten, och sökandet efter en efterträdare har därmed
börjat. Alla generalsekreterare uppmanades att leta i, och lobba för sina regioner.
7. Kommande festival
• SORK2004: Silja Line har hört av sig och undrar hur vi vill ha det, vårt svar är att de
prisuppgifter vi bett om saknas, och de datum vi önskade inte var möjliga. Alternativet
skulle vara att åka mitt i veckan, men många kan i så fall inte följa med. Då är det
bättre att förlägga festivalen någon annanstans, för att kunna genomföra den en helg.
Kontakterna med Silja kommer iochmed detta att avslutas.
Viking Line är nyligen kontaktade, och initialt positiva. De skulle i så fall ha
studentorkestertema och köpa underhållning av oss. Thomas fortsätter att jaga vidare
efter nyckelpersoner att förhandla med.
Kontakter har även tagits med Birka cruises. De har ingen möjlighet att ordna en
kryssning i höst, men ev nästa vår eller nästa höst. Detta kan vara ett alternativ till
STORK2006. En temakryssning verkar lämplig att ordna.
Reservplanen, att ordna en festival på ett kårhus, diskuterades också. Det är
viktigt att det blir en festival, och ett kårhus är en lämplig möjlighet om inte
båtfestivalen blir av. Styrelsen beslutade att boka Linköpings kårhus Kårallen, som är
tillräckligt stort och har ett lämpligt geografiskt läge, till i första hand sista helgen i
oktober, 29-31/10. I Linköping finns även SOF-kommittén som kan hjälpa till att
ordna och jobba under helgen. Om festivalen hålls i Linköping är det bra att ha något
slags tema, så att något särskilt/annorlunda händer. ”Båt” verkar vara ett givet tema.
Styrelsen beslutade att Tord Elfwendahlslogotypförslag till festivalen ska
användas, oavsett var festivalen kommer att hållas.
Sammanfattningsvis om höstens festival och ev kommande båtfestival: Thomas
diskuterar vidare med Viking Line, Tom och Stefan bokar Kårallen, Tom avslutar
samarbetet med Silja Line, Karin diskuterar vidare med Birka cruises.
• STORK2006. Ultuna är svagt positiva, men kan inte vara ekonomisk garant, vilket
är ett problem. De vill ha mer information om vad åtagandet innebär, vilket de är
lovade att få. Örebro diskuterades också. Sist de tillfrågades var intresset svagt, nu
kanske det är större? Festivalen ska vara ett studentarrangemang, och måste ordnas
av kåren (inte kommunen), det är därför viktigt att sälja in idén till kåren. I Örebro
ordnas Festivalborg 30 april varje år, det bör inte krocka med eller ligga för nära
ett STORK.
8. Styrelsearbete, hur ser styrelsen ut och hur ska den arbeta?
Diskussionen innefattade vad styrelsens uppgifter är och hur stor styrelsen bör vara för
att kunna uträtta dessa uppgifter. Om styrelsen måste lägga ner mer arbete för att
ordna ett STORK vartannat år måste den utökas, nuvarande poster räcker inte, och det
bör heller inte ingå i arbetsuppgifterna för dessa att arrangera en festival. Om det
kommer att fortsätta vara problem att ordna STORK kanske man bara ska ha festival
vartannat år, och regionala arrangemang under mellanåren?
De flesta medlemmarna i styrelsen kommer att bytas ut framöver. De flesta vill
sitta kvar över höstens festival, men så småningom vill Thomas hitta en ersättare för
Södra Sverige och Johan en för Stockholm. David har redan aviserat sin avgång som
kassör. Förutsatt att kongressen vid kommande festival så beslutar, så kommer Tom
att ta över ordförandeposten, Karin ta över projektposten för ultunakontakten, och
hennes ersättare som väljs av Orkesterkonventet i Uppsala, ta över som
generalsekreterare för Uppsala. En ny generalsekreterare för Övriga Sverige ska också
hittas.

Diskussionen berörde även frågan om Riks-SMASK själv kan stå som
ekonomisk garant för en festival, och det är möjligt, men inte önskvärt, eftersom
kapitalet inte är alltför stort.

9. Övriga frågor
• Sångboken, Thomas jobbar vidare på en ny sångbok. Det vore bra att ha en ansvarig
som kan sälja spons, kanske till både festivalen och sångboken.
• Hemsidan, den borde fungera som ett centralt diskussionsforum, istället för de
studentmusiklistor som skickas via e-mail mellan intresserade musiker. Ett sådant
behov finns, men få ämnen (med undantag av festivalerna) är av intresse för hela
Sverige. Ett nytt forum som kan ersätta e-maillistan medlemmar@rikssmask.com vore
önskvärt, eftersom denna lista drunknar i spam. Å andra sidan är kanske inte styrelsens
uppgift att ha och driva en flashig hemsida?
• Kassörspärmarna, de är många och David tycker att de borde stå i ett arkiv
någonstans, istället för hemma hos kassören. Det borde gå att ställa dem hos SOF,
något som kanske också kan vara aktuellt för ordförandepärmarna, tyckte styrelsen.
Om det inte är möjligt ska RS låta köpa in en stor väska, som kassörspärmarna kan
förvaras och fraktas i.
• Reseersättning vid extrakongress. Nuvarande regler medger reseersättning för den
summa som överstiger 500 kr/person, det blir lätt mycket pengar att betala ut.
Styrelsen beslutade därför om ett ersättningstak, hädanefter ersätts resekostnader
överstigande 500 kr, men med maximalt 500 kr/person. Detta innebär att kostnaden
per medlem blir maximalt 1000 kr, då två personer per medlem kan få reseersättning.
• Budget, David ska göra ett budgetförslag till nästa möte, budgeten ska sträcka sig tom
04.12.31.
10. Nästa möte kommer att hållas i juli i Örebro.

Uppsala 04.05.20

----------------------------------Anna Krafft, sekreterare

----------------------------------Stefan Nilsson, ordförande

----------------------------------Karin Bergman, justerare

