Protokoll
styrelsemöte RiksSMASK 20160402

Närvarande: Vegelin, Bulan, Balex, Janne per telefon
1. Mötets öppnade
Öppnades 10:11, finsk tid (GMT+2)
2. Val av mötessekreterare och justerare
Balex väljs till sekreterare. Bulan och Janne väljs till sekreterare.
3. Adjungeringar
Vi hoppar över att adjungera inn blåbärs drycken och Blåsets saxsekt.
4. Godkännande av kallelseförfarandet
Godkänt.
5. Godkännande av dagordningen
Tillägg 7c Verksamhetsberättelse
6. Tidigare mötesprotokollet
Bordläggs. Protokoll skall vara påskrivet inför kongressen.
7. STORK 2016
a) 10årsmiddagen
 Meny
Förslag på meny diskuteras. Vi kom fram till följande:
Fördrink:
Mousserande vin standard 25: /20:
Varmrätt: Helstekt marinerad svensk fläskfilé av rapsgris –
serveras med pommes chateau, timjansås samt broccolibuketter och morötter 150:, vegetariskt
alternativ: Parmesantoppad färsfylld aubergine med soltorkade tomater och fårost.
Efterrätt: Äppelkladdkaka med kardemummagrädde och rårörda bär
Övriga drycker:
Förrätt: Carlsberg Hof (ekologisk) 25:/25:
Snaps: div. olika 35:
Varmrätt Rött vin: Ananto Organic bobal/Tempranillo 2 glas 50:/35:
Kaffe/te 15:

Läsk/mineralvatten finns som alternativ men till samma pris som alkfri öl/cider (25:)
Förrätt:
Gyllene morotssoppa med syrlig grädde och örter 45:
Övriga kostnader: fast kuvertpris på 145: per kuvert.
Totalt alkohol: 45+150+50+25+25+35++50+15+145= 540kr
Totalt alkoholfritt: 45+150+50+20+25+15+35+15+145= 500kr
 Pris och ev. Spons
alkohol 540 kr, alkfritt 500 kr. Vi diskuterade möjligheten att sponsra varje biljett med 45 kr för att
komma under den magiska 500krgränsen, med motiveringen att på 10årsmiddagen kommer några
av RiksSMASKs mest trogna medlemmar som har gått på festival i minst 10 år och säkerligen
kommer tillbaka. På varje festival har medlemmen betalat RS medlemsavgift på 40kr och detta är
ett sätt att ge tillbaka på ett litet vis.
Med spons skulle då priserna till de inbjudna bli 495 kr resp. 455 kr.
Vi tar beslut i detta ”per capsulam”.
 Inbjudan
Vilka är bjudna: 10åringar, 25åringar, RiksSMASKstyrelsen, Gråskägg, fd Generaler, sittande
revisorer, fd RSstyrelsemedlemmar (ca 5 år bak).
Lyfta fram i inbjudan till de som inte är 10 och 25 att de är inbjudna för att fylla ut platserna/de får
chans att träffas.
Googledocformulär:
* kött/veg
* allergi
* alk/alkfri
* öl/cider/läsk, mineralvatten
* rött/vitt/läsk, mineralvatten
* Namn
* Epost
* Orkester
* Övrigt
* Sista anmälningsdag är fredag 15 april
* PGnummer dit de ska betala, samt sista datum för betalning – tisdag 10 maj.
Vi i RS styrelse ska skicka ut inbjudan per epost senast onsd 6 april. Vegelin gör detta!
Vi skålar för detta!
 Toastmaster
Två personer! Vegelin och Sumo om han kan annars en inte för full Qnycqarn.
Vi saknar Sumo och Jazzporrrrr! Det var så länge sen vi träffade dem. Det känns i hjärtat.
 Underhållning

Sång till 10 och 25: åringar som RS styrelse framför under middagen (kan också finnas med i
sånghäftet) och tackar för att 10orna och 25orna finns. Vegelin skriver sången!
Bulan fixar fram fler sånger till sånghäftet!
I sånghäftet lägga in bilder från SOF för 10 år sedan och STORK för 25 år sen. Janne fixar fram
med lista med anmälda för att hitta bilder på.
Skriva ut sånghäftet: Bulan
b) Medaljutdelning
 Plats: dansbanan i Stadsträdgården, tid: direkt efter Kortegen, dag: lördag
Om det krävs att någon är på plats innan så kan det vara Bulan, eftersom hennes orketser
inte går i Kortegen.
Vi behöver ett PA att tala genom. Vegelin talar med Molle om detta. Ev. kan LiTHe Blås
bistå med ett.
Vi behöver fanfarspelare! Trumpetare + ev trombonister.
 Deadline för inskick av namn och antal till gravering är v. 17 (2529 april).
c) Kongressen
Hålls lördag 14 maj, Lokal: Sovskolan, tid: Efter medaljutdelningen, kallelse ska skickas senast
måndag 11 april, dagordning enligt stadgarna, fika ska ordnas.
Efterträdare till styrelseposter, eller omkandiderande?
d) Minimispec.lista för OrkesterFestivaler, hur går arbetet?
Speclistan är nästan klar som punktform. Balex och Janne har jobbat med den.
Kommer vara klar till nästa styrelsemöte, som hålls innan kongressen.
8. Landet runt
a) Uppsala
Bulan mejlar detta.
b) Stockholm
Ingen rapport nu tar det på mejl. Uppdatering.
PQ:
PQ firade sitt 60årsjubileum den 16/4 med en storslagen Quonsärt och fest med över 200 deltagare.
Hela föreningen har haft fullt upp med förberedelser inför detta, och därför befinner man sig i något
av ett litet vacuum efteråt just nu. Turnén har börjat planeras och kommer gå av stapeln den 1926
juni. Snart börjar förstås förberedelserna för STORK också!
Blåslaget:
Man har lugna tider då ingen Konsert stundar nu i det närmaste, utan man förbereder inför STORK
som man förstås också kommer att åka till. Man har dessvärre inte planerat någon resa till Tjörn i år
(som man gjort tidigare år i form av en turné).

Kårsdraget:
Man repeterar för fullt inför Kårsdragets nästa spelning på Sollidenscenen på Skansen på Valborg
(alla är välkomna, gratis inträde för studenter!), och efter det följer ett antal spelningar varav vilka
flera stycken på STORK  förstås! Kårsdraget har planerat att åka på turné i sommar, och datumen
för denna är den 26/63/7.
För övrigt så är den nya Jamboken i det närmaste klar och beställningen är bara någon vecka ifrån
att gå iväg till tryckeriet. StockholmsSMASKstyrelsen har hört av sig till de föreningar i
RiksSMASK som beställt böcker med propåer om betalning. Man börjar även planera inför
Sommarorkestern, som kommer repa en dag i veckan under juli månad någonstans i Stockholm, och
som kommer mynna ut i att man deltar i Prideparaden.
Så ser det ut i Stockholm, kanske inte så matigt dessvärre, men det är rätt lugna tider här just nu…
Men värre ska det bli!
c) Göteborg
Har fått rapport som vi skiver in sen.Uppdatering.

Alliancen
Har varit på träningsläger tillsammans med Chalmersbaletten. Har inte haft så många spelningar på
sistone. Kommer ha fler spelningar framåt våren. Var många som var på februarikonserten och är
ett gäng som ska på Mistlåhrens jubileum.
Mistlåhren
Tränar och förbereder inför 40årsjubileet nästa vecka. Har varit på träningshelg med Mistluren.
Mistluren
Har repat som vanligt. Det är många som är med och repar. Har en större blåssektion än på länge.
Övar inför Mistlåhrens jubileum. Har startat en rocksektion. Har varit på träningshelg med
mistlåhren.
Tongångarne
Hade februarikonsert igår. Har övat mycket inför den. Det gick bra. Ställer nu in sikte nu på
marksäsongen (marsch!).
Chalmersbaletten
Har varit på träningsläger tillsammans med Alliancen där de lärde sig en ny dans och tränade på att
marschera. Har haft några dansningar och en flashmob på ett frieri. Många från Chalmersbaletten
besökte februarikonserten igår.
Blåshjuden
Det har inte hänt så mycket sedan sist. Har inte hittat någon ny vice director.
GASKstyrelsen

Har haft 2 möten. Planerat stughelgen, valborgskalaset och stadgändringar.
Som ni ser är det några föreningar som fattas och vi har dessutom haft ett GASKmöte sedan detta,
men där är inte protokollet klart än.
d) Södra Sverige
Ingen rapport nu tar det på mejl
e) Övriga Sverige
Tar en sammanfattning och skickar det på mejl. Uppdatering.
LiTHe Blås:
Har nyligen haft årsmöte och valt ny styrelse. Just nu arbetar de för fullt för Blåshusets Öppna
Kickoff som är ett event arrangerat av föreningen Blåshuset för att samla in pengar för att kunna
bygga ett hus till LiTHe Blås 50årsjubileum år 2023.
I nuläget har orkestern många nya medlemmar och stämningen är på topp. Problemen som var i
höstas att hitta trombonister är löst, endast sax och tuba behöver fler medlemmar.
Orkestern har flertalet återkommande spelningar och även nya, vilket är väldigt kul.
Snösvänget & Sparketten
Det är många medlemmar och en väldigt härlig stämning. Utöver trombonsektionen är besättningen
i orkestern väldigt bra.
Shååvven som hölls i mars blev en succé och orkestern och baletten hade väldigt roligt under
arbetet att anordna den.
De ser fram emot STORK och sin Tysklandsturné som hålls i juni.
RAG
Rag har under våren genomgått en mindre kris då deras dirigent valde att sluta komma på repen. De
lyckades lösa det snabbt genom att tillsätta en ny person i kören att repa med orkestern.
Ordföranden ska dirigera under STORK.
Trots detta är kören vid gott humör och har många nya medlemmar. En person i kören har
arrangerat nya låtar att sjunga med BalalajkaBrigaden under STORK, vilket är uppskattat inom
kören.
Luhrarne
Tyvärr är det en del som slutat i orkestern under våren och det behövs främst nya medlemmar som
spelar saxofon. Dock finns det många trombonister. Orkestern satsar på stor rekrytering till hösten.
En ny dirigent har tillsatts och stämningen är på topp. De har en del gig under våren som ett bröllop
till exempel.

Lusen
Jubileet har efterföljts av en lugn period för återhämtning. De hade otroligt roligt och stämningen
och moralen de fick finns kvar hos alla som var med och framförde. De spelade på en 30års fest
och på Luciafesten innan årsskiftet. I år har de behövt tacka nej till tre spelningar på grund av att för
få kunnat vara med.
Däremot har Lusen två inbokade spelningar innan sommaren och de hoppas på att få åtminstone två
till.
Bandet är fullt sedan de hittat en fjärdetrombonist, vilket fram tills i år varit vår enda vakans.
Lusen har sedan en tid sökt om pengar för att köpa in egen scenutrustning såsom notställ och
scenbelysning. Ansökningarna har dock inte blivit beviljade.

9. Ekonomi
a) Rapport från Kassören
Balex har lyckats få tillbaka pengarna som råkade skickas till skogen utanför Enköping. Men alla
pengar har kommit tillbaka. Det hela berodde på skillnaden mellan kombinationerna sifforna i ett
PG och BGkonto.
153 871,95 SEK finns på PGkontot.
Sparkonto 1: 31 961,29 SEK (oförändrat)
Sparkonto 2: 148,41 SEK (oförändrat)
Har som mål att vara klar med bokföringen inom en månad och skriva ner fasta kostnader och
rimliga utgifter per år. Ett basicdokument över detta.
Drivit in många skulder.
Ta ev. upp på Kongressen: strykning av skulder som är äldre än 5 år.
b) Ev. godkännanden av inkomna eventersättningsansökningar
Idé om att ev. pausa/sänka beloppet spronsring när man kommit ner till ett visst belopp på kontot,

tex 100 000.
9. Internet
positiv respons på att RS är aktiva på fb!
Nya eventersättningsblanketten ligger uppe.
Uppdaterat lite ny info om föreningarnas kontakter.

10. SOF 2017
a) Ordna nytt SOFkontrakt inför SOF 2017
Fimpen har inte återkommit. Vi ligger på honom som fan så att vi får till en utvärdering av gamla
kontraktet och utifrån det kan skapa ett nytt kontakt. Balex är med i loopen.
11. Övriga frågor
Det finns en RiksSMASKsångbok hemma hos Bulan! Lämnades där efter Brunk. Denna kan tas
med som blädderexemplar till 10årsmiddagen!
Vi vill ses efter STORK tillsammans!
Bulan meddelar att: OLVI är förvånansvärt god för att vara 8.5%
12. Nästa möte
Vi bestämmer per epost om när nästa möte skall hållas.
Förslag: onsdag 20 april per digitalt, tex skype.
13. Mötets avslutand
e
12:50 (finsk tid)

