Mötesprotokoll Riks-SMASKs styrelse den 22 april 2017

Lokal: MammaQs hydda på GÄRDET i Stockholm
Närvarande: Alexandra “Balex” Eklund, Josefin “Janne” Ringenson, Martin “Tabell” Tabell, Karin
“MammaQ” Nilsson.
Frida “Bulan” Nilsson ansluter till mötet kl 10.58.

1. Mötets öppnande
10.26 ordf Balex öppnar mötet. Molnigt med hård bris. Många här med snygga skor. Vi är nämligen i
huvudstaden. Modemeckat.

2. Val av mötessekreterare
MammaQ avslöjar sig med sin dator i famnen och därmed är hon vald till mötessekreterare.

3. Val av justerare
Janne och Tabell är de enda tillgängliga för val till justerare och gör därmed processen enkel.

4. Godkännande av kallelseförfarandet
Ja

5. Godkännande av dagordning
Tillägg av punkt Hantering av medaljer för personer utanför Riks-SMASK under punkt 10 SOF/STORK
Tillägg av punkt Försäljning av Riks-SMASK-tygmärken under punkt 7 Ekonomi.
Dagordningen godkännes.

6. Föregående mötesprotokoll
Balex läser upp föregående mötesprotokoll som dessvärre icke är justerat ännu. Det ska göras innan
kongressen.
I korta drag märks i mötesprotokollet att detta möte innebar en hel del bötesdricka. MammaQ hade bl a med 4
flaskor bobbel, och det var inte det enda, är Janne noga med att påpeka.

7. Ekonomi
-

Ekonomisk redovisning för året 16/17
Pernilla får fixa det när hon är åter i Sverige, befinner sig nu i Japan. Ev skall några skulder som inte

står på någon strykas.

-

Handkassa
Bulan har anlänt. Hon är bakis men inte så illa som i Göteborg när vi hälsade på Patriciabaletten. Dock

vill hon gärna sitta i sängen under mötet.
Pernilla har via mejl och messenger försökt att nå den person som senast hade handkassan (Cecilia
Berglund). Cecilia har svarat men inte givit något besked om kassan. Pernilla har varit i kontakt med en
juristförening på LiU och fått råd. De tyckte att vi kan skriva skulden som en osäker fordran, vilket gör att
handkassan kan strykas och övergå till en skuld.
Det kladdiga är inte var utan antibiotika. Bulan informerar styrelsen om sin blefarit

-

Eventersättning för Tupplurarna

Många besökare från studentorkestrar. Bulan var där, det var kul. PQ-bussen körde ut till mellanfesten.
Bonkers fanns, årgångbonkers var bättre än den nya. Tupplurarna har lagt ut totalt 4660 kr (dock 2 pers från
Café Innsbruck som inte är Riks-SMASK-anslutna. Därmed drar vi av 840 kr, då blir det 3820 kr. Detta är
fortfarande ovanför maxgränsen på 1500 kr per orkester per år). Eventersättning 1500 kr beviljas till Tupplurarna.

-

Försäljning av Riks-SMASK-tygmärken

300 kr i kontanter kan Bulan redovisa försäljning av märken. Kontanterna ligger i en plastpåse som ligger i en
Lindexpåse. Bulan tar kontanterna och sätter in motsvarande belopp på Riks-SMASKs konto. 56 märken finns
kvar.

Balex och Janne har deklarerat, och ansökt om att vi ska slippa betala skatt på 2015 års deklaration. (Formulär
SKV 6891 äro inskickat) De har också ansökt om att slippa deklarera åren 2017-2021. YÄÄÄÄÄÄÄ

8. Landet runt
- Uppsala
- Uppsala är taggade på SOF, två bussar åker Uppsala-Linköping (en på torsdag och en på fredag). En
hel del Uppsalabor åker emellertid tåg eftersom det är billigare, men man missar bussfest. Samtliga som
som reser med buss blir sponsrade av Kuratorskonventet med 70 kr (??). Det är najs.
- Årsmöte Orkesterkonventet 17 eller 18 maj.
- KHLG och Tupplurarna har haft jubileum.
- SiGHstinska Kapellet har startat upp, och låter tydligen bra. Har inte riktigt hakat på studentikosa
grejen, de har “röd detalj” på klädseln, förut var de typ äckligast med röda otvättade kappor.
- Studentorkesterpubrunda innan påsk. Ryktet säger att det var kul
- Glasblåsarna har spelat på SUNKIT! Vilka rockstjärnor. Det var for vildt!
- Mycket valborg att förbereda för många av föreningarna i Uppsala.

- Stockholm
- Idag har PQ Quonsärt, det blir säkert kul.
- SMASK tycker att det har varit dåligt med info till SOF. Kanske mer info tidigare?
- SMASK förbereder sommarorquester, och en grillkväll i mitten av juni.
- Kårsdraget har en hypad, årlig spelning på Skansen på Valborg

- Göteborg
- Inälfvorna är på väg tillbaka, det var typ 2 på repen ett tag, nu är de typ 10 säger ryktet.
- Förberedelser för SOF och Valborg. Flera föreningar ska gå i Kårtegen.
- Vårstämma har hållits. Styrelser möts och pratar ut.
- Jubileum att se fram emot:
Blåshjuden 11/11, och fälttåg snart.
Tongångarna 25/11
Alliancen 24/2
- Barocken kommer INTE till SOF, det var bara 2 anmälda.

- Chalmersbaletten har workshops, typ lär folk på möhippor att dansa

- Södra Sverige
Bulan har kommunicerat med Jazzporr. Han mår bra, läser mejl men svarar inte. Han har mycket att
göra.

- Övriga Sverige
Janne har mest jobbat in för SOF. Några ordföranden bytt. 2018 har 3 av 5 föreningar jubileum: LiTHe
Blås, RAG och Luhrarne. Lusen kommer INTE på SOF.

9. Internetsekreterare
Semlan blev oavsiktligt bortfintad iom att hon inte var med i vår messenger-chat. Det är hon nu.

- Protokoll på hemsidan
Justerade protokoll ska läggas upp på hemsidan.

10. SOF / STORK
STORK: Julia Stålenheim (General) söker kommitté.

-

10 -årsmiddag 2017
Balex har gjort det obligatoriskt att beställa snaps och avec till middagen.
Imorgon skickas inbjudan till 10-årsmiddagen ut till de som anmält att de firar 10 år och 25 år.
Toastmasters behövs, Bulan anmäler sig och MammaQ är inte alldeles oäven. Janne drar i att fixa

sånghäfte.
PA lånas från LiTHe Blås, Janne fixar med kontrakt
För få funkisar som kan hjälpa till på Zenit, vi ska ha 4 pers men i nuläget har vi 1.
Vi funderar på underhållning, Glasblåsarna har tackat nej. Vi fortsätter fundera.

-

10 och 25 års medaljer och medaljutdelning
Janne skickar en lista på vem som ska ha vilka medaljer till Tabell. Tabell beställer från Formo snarast.

-

Hantering av medaljer för personer utanför Riks-SMASK
De personer utanför Riks-SMASK som har gjort 10 raka eller totalt 25 som vill ha medalj, de får betala

kostnaden för medaljen själva. Beslut taget idag av enhällig styrelse.
Vi trycker upp en fulmedalj nu till SOF till var och en, och om de vill beställa en silvermedalj så får vi beställa i
efterhand.

11.  Övriga frågor
- Blankett för resebidrag för medlemsorkestrar och -baletter vid event
Inte färdig, meddelar Bulan. Such is life, säger MammaQ som är full av livsvisdom

- Förberedelser inför kongressen
Lokal finnes! Ett auditorium.

Att fixa: läsa igenom, justera och signera protokoll från året. Detta kan vi göra på fredagen på SOF,
Balex skriver ut aktuella protokoll och tar med.
Stadgeändringen om att byta namn från -orkestrar till -orkestrar och -baletter kommer att tas på nytt
(gjordes 2015 och då röstades det igenom men glömdes sedan bort på kongressen 2016)
Nästa års styrelse:
MammaQ är frivillig till ordförandeposten
Revisorer har vi tillräckligt med ansökningar
Kassör: kritiskt! Balex mejlar alla föreningar och skriver på fb att kassör saknas. Sök sök sök!

12.  Nästa möte
Kongressen
Men vi kanske ska ha ett till innan? Skypemöte torsdag 4 maj kl 20.

13.  Mötets avslutande
Balex avslutar mötet kl 12.24.

Mötesordförande Alexandra “Balex” Eklund:       Mötessekreterare Karin “MammaQ” Nilsson:
______________________________                  _______________________________

Mötesjusterare tillika rösträknare
Josefin “Janne” Ringenson:

Mötesjusterare tillika rösträknare
Martin “Tabell” Tabell:

_________________________________                _____________________________

