Protokoll fört vid Riks-SMASK:s styrelsemöte 25 september 2004
Kårallen, Linköping
Närvarande:

Stefan Nilsson, ordförande
Ulrik "Bulrik" Jansson, generalsekreterare Göteborg
Kajsa Ögård, generalsekreterare Stockholm
Martin ”Tom” Uddén, generalsekreterare Övriga Sverige
Karin Bergman, ansvarig för Ultunakontakten

§ 1 Ordförande Stefan Nilsson öppnade mötet
§ 2 Kajsa Ögård valdes till sekreterare
§ 3 Ulrik Jansson valdes till justerare
§ 4 Landet runt
• Uppsala: Det går bra med rekryteringen. Inga jubileer på gång, men Dragos har show 27/11.
Skiva ska göras, troligen till Brunk i januari. Orkesterutvecklingskurser på gång i bl.a. arr,
dans, sång, komp.
• Stockholm: Oklart när SMASK i Stockholm fyller 40 år. Vissa källor säger att Smask
grundades 1966, andra att året var 1964. Detta utreds nu. Jubileumsfest hålls i varje fall i
samband med QORK i februari nästa år. SMASK kommer att fortsätta ha jampubar 1-2
gånger per termin. Två konserter i höst: Kårsdraget 20/11 och Blåslaget 27/11.
• Göteborg: Terminen har sparkat igång lite smått. Alliansen bra rekrytering, ej info hur det
gått i de andra orkestrarna. Nästa helg, den 1-3 oktober, är det stughelg med alla orkestrars
styrelser. Tongångarna gjort skiva i vår, den har getts ut nu. Mistluhren har jubileum sista
helgen i oktober. Inälfvorna jubilerar i vår.
• Södra Sverige (rapport via mejl): Bleckhornen repar för fullt inför julkonserten, AK planerar
inför jubileet. Båda orkestrarna har precis bytt styrelse. SOS kommer precis som förra vintern
att spela på Drotts alla matcher.
• Övriga Sverige: Inget nytt att rapportera.
§ 5 Studentorkesterfestival 2006 – Ultuna
Kårordföranden positiv till orkesterfestival. Lokalerna fullt användbara. Återstår att rektorn och
kårstyrelsen ger sin tillåtelse. Staden och universitetet måna om att få eventet. Nu i stort sett
ekonomin som är osäker – spons och PR viktigt. Behövs också en ekonomisk garant. Också
viktigt att få ihop en kommitté.
Att ha STORK på en båt är inte ett alternativ, helt enkelt alltför dyrt. Om det ska gå att få ner
priserna alls måste festivalen vara under lågsäsong, mitt i veckan och till Åbo – och även då är
det lite för dyrt.
I Uppsala kan några nationer tänka sig att ha STORK igen. Det räcker egentligen med tre stora
nationer för att det ska funka. Karin ska träffa kuratorskonventet och höra efter vilka nationer som
skulle vara intresserade av detta igen. Skulle denna gång innebära mer frihet men också mera
ansvar. Om man gör STORK i Uppsala kräver det också ett större engagemang från kåren i t.ex.
marknadsföring mot studenter (som i Linköping).
§ 6 SORK
Gjorts: inbjudningar, grafisk design på loggorna, fått in offerter, har koll på siffrorna, budget klar.
Budget gjord på 700 personer. Ser ljust ut om man räknar in ölförsäljningen. De stora utgifterna

är för vakter, städning och boende. Deltagaravgiften för SORK är 275 kr/person, varav 20 kr är
medlemasavgift till Riks-SMASK.
Tider: Fredag kl. 19-03. Lördag kl. 15/16-03. Söndag åka hem.
Två personer per orkester ska ingå i städtrupperna fredag natt, lördag natt och söndag dag, d.v.s.
totalt sex personer per orkester. Grovstädning: sopa rent och svabba, fylla på toapapper mm.
Övrig städning köpes.
Prel anmält sig: Kårsdraget, PQ, Alliansen, Lithe Blås, SOS, Barocken, Dragos, Hornboskapen
och Wijkmanska. Många osäkra/ej gett besked. I Uppsala krockar SORK med höstbalerna.
Springande punkter nu:
• Personal: Hittills 15 personer anmält sig, behövs minst 60
• Boende: C-huset bredvid Kårallen vore det bästa. Annars är skolor preliminärbokade.
• Spons: försöker få in en eller några sponsorer som vill marknadsföra sig mot studenter
• Besökare: Att få dit vanliga studenter. Inträde för två dagar är 150 kr. SORK behöver
marknadsföras mot studenter. Nu har SORK ingen PR-ansvarig. Om man får dit 300 besökare
skulle ekonomin se mycket bra ut.
§ 7 Nästa kongress
Kongress hålls på söndag förmiddag den 14 november, under sista SORK-dagen.
Diskussion om att adjungera in de finska orkestrarna och kanske även välja in dem som
medlemmar i Riks-Smask.
§ 8 Nya medlemmar i Riks-Smasks styrelse
Stefan avgår som ordförande och ny ordförande väljs efter konventet. Tom ställer upp som
ordförandekandidat. Hugo i Lithe Blås har visat intresse att ta över efter Tom som
generalsekreterare Övriga Sverige.
§ 9 Övriga frågor
• Sångboken: På gång (Thomas)
• Gratis på SORK: Några tidigare medlemmar i SOF/STORK-kommittéer har kontaktat RiksSMASKs styrelse om att de ska få gå gratis på SORK (eller nästkommande festival efter
deras). Riks-SMASKs styrelse känner ej till något om detta, och det är dessutom inte
ekonomiskt möjligt att göra dylikt under minifestivalen SORK. Stefan har svarat på
förfrågningarna.
§ 10 Nästa möte
Nästa möte hålls i Göteborg den 30 oktober. Riks-SMASK-styrelsen passar samtidigt på att gå på
Mistluhrens jubileumskonsert.
§ 11. Ordföranden förklarade mötet avslutat

-----------------------------Kajsa Ögård, sekreterare

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

-----------------------------Ulrik Jansson, justerare

