Riks-SMASK möte 31 juli 2004 Örebro
Närvarande: Stefan Nilsson ordförande
Ulrik Jansson generalsekreterare Göteborg
Kajsa Ögård generalsekreterare Stockholm
Thomas Andén generalsekreterare södra Sverige
Linda Österberg generalsekreterare Uppsala
Martin Uddén generalsekreterare övriga Sverige
Karin Bergman projektansvarig Ultuna – kontakten
§ 1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 2. Linda Österberg valdes till sekreterare.
§ 3. Karin Bergman valdes till justerare.
§ 4. Riket runt: Övriga Sverige: Allmänt lugnt, LiTHe Blås har varit på turné under sommaren.
Stockholm: Tre orkestrar har varit på turné under sommaren och det har även varit en sommarorkester
som spelade på Pridefestivalen. Det blir en jampub till hösten och ett 40 års jubileum för
Stockholmssmask.
Södra Sverige: Alte Kamereren har jubileum den 20.e november. Det har varit ett SOVA i Växjö i
samband med Allkår och det var en lyckad tillställning. Bleckhornen har varit på turné i Litauen,
utöver det spelar Bleckhornen fotboll.
Göteborg: Det ryktas om att tandläkarnas orkester är nedlagd men ingen vet säkert. Medicinarnas
balett kommer att ha jubileum någon gång framöver. Allt lugnt.
Uppsala: Många av orkestrarna har varit på turné under sommaren. Ett storband knutet till
universitetet har startats upp och det finns en viss oro för att det skall locka medlemmar som annars
hade gått med i någon av studentorkestrarna. Det planeras en ny samlingsskiva för alla Uppsalas
studentorkestrar eftersom det var fem år sedan det spelades in en sådan.
§ 5. Ekonomi: Kostnaderna inför den kommande festivalen diskuterades (se budget) och budgeten
godkändes med vissa förändringar. 10-års medaljer finns i lager så några sådana behövs ej köpas in,
den enda kostnaden för dem är kostnaden för graveringen som beräknas till 2000 kr. Priset för
generalsmiddagen under festivalen beror på var middagen hålls och vad som äts så några kostnader för
den är ännu inte fastslagna.
Det kommer inte att bli någon extrakongress i höst vilket innebär att den kostnaden försvinner.
Lokalkostnaderna under den kommande festivalen kommer att bli 3500 + en kostnad för matsalen
(ännu ej bestämd). Om inte kårhuset fylls av studentmusiker kommer det att säljas biljetter.
§ 6. Kommande festival (SORK): Thomas har inte haft mer kontakt med Viking Line och det
bestämdes att festivalen kommer att äga rum i Linköpings kårhus 12-14 november. Det kommer att bli
ett mindre antal spelningar per orkester och inga statsspelningar eftersom det förmodligen kommer att
vara kallt. Beräknat antal musiker som kommer är 800 personer.
Folk som har hand om SOF kommer att vara på plats och jobba och utöver det behövs andra frivilliga.
En general skall tillsättas så snart som möjligt, gärna från Linköping eftersom festivalen kommer att
vara där och SOF kommittén befinner sig där.
Det skall gå ut ett utskick till alla orkestrar inom två veckor så att alla vet om att det blir av en festival
och när den blir av. Varje generalsekreterare kommer dessutom att sprida informationen i sitt område.

§ 7. SOF 2005: Arbetet med SOF 2005 fortskrider utan några problem. Festivalen kommer att vara i
Folkets park precis som sist. Förra festivalen (2003) bröt dock mot alkohollagen så någon förändring
för ölförsäljning kommer det att bli, förmodligen att områdena där alkoholförsäljning är tillåten
kommer att bli något mindre.
§ 8. STORK 2006: Det har inte hänt något nytt sedan förra mötet i och med att det har varit
terminsuppehåll. Karin kommer att kontakta Ultuna innan september är slut. För att få till ett
samarbete med Ultuna studentkår krävs en ekonomisk garant. En möjlighet är att ha tre ekonomiska
garanter som består av rikssmask, Ultunakåren och KuratorsKonventet.
Ytterligare ett förslag på festivalområde finns, nämligen Pollacksbacken som ligger närmre staden än
vad Ultuna gör. Om det blir Pollacksbacken kommer samarbetet att ske med Uppsala teknologförening
istället för Ultuna studentkår. Karin kommer att kontakta även dem.
STORK kommer inte att bli av på nationerna så som det varit förr eftersom KuratorsKonventet inte
vill ställa upp som ensam ekonomisk garant, däremot finns det kanske en möjlighet att enskilda
nationer är intresserade av att delar av STORKen håller till där.
Martin Uddén skall kontakta Örebro studentkår för att höra om de är intresserade av att anordna en
STORK.
§ 9. Val av kassör. Det fanns två kandidater: Amanda Lidholt – Wijkmanska Blecket och Nina Lindahl
– LiTHe Blås. Styrelsen valde Nina Lindahl till kassör.
§ 10. Ordet fritt: Det finns önskemål om att Riks-SMASKs hemsida skall kunna användas som ett
slags forum där man skall kunna hitta bland annat turnékontakter. Det finns också önskemål om en
lösenordsskyddad del där det går att efterlysa vikarier till spelningar, varje medlem skall då kunna
fylla i vilket/vilka instrument denne spelar så blir det lättare att hitta någon som kan hoppa in när det
saknas folk i en orkester.
Thomas påpekade att det kan vara lämpligt att ha någon som webmaster istället för att det fortsätter att
vara som det är nu med en generalsekreterare som också är webmaster. Om hemsidan skall utökas till
ett forum blir det för mycket jobb att vara både webmaster och generalsekreterare.
Det skall göras en ny sångbok som är tänkt att vara klar till SOF 2005.
Det skall göras ett utskick till kommunerna om att man inte skall lägga ned de kommunala
musikskolorna. Kajsa skall skriva ett utkast till detta, det kommer att vara klart innan kongressen.
De protokoll som inte finns på Riks-SMASKs hemsida skall tas med till nästa möte så att de kan
justeras och läggas upp omgående efter det.
§ 11. Nästa möte. Nästa möte blir den 25:e september i Linköping.
§ 12. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Linda Österberg

