Protokoll fört vid Riks-SMASK:s styrelsemöte 24 april 2005 Kårallen, Linköping
Närvarande:

Martin ”Tom” Uddén, ordförande
Ulrik ”Bulrik” Jansson, generalsekreterare Göteborg
Kajsa Ögård, generalsekreterare Stockholm
Thomas Andén, generalsekreterare södra Sverige
Emil ”Hugo” Lindblad, generalsekreterare övriga Sverige
Linda Österberg, generalsekreterare Uppsala
Nina Lindahl, Kassör
SOF-kommittén gjorde ett kort besök under punkt sex.

§1

Ordförande Martin Uddén öppnade mötet.

§2

Linda Österberg valdes till sekreterare

§3

Kajsa Ögård valdes till justerare.

§4

Landet runt
Göteborg: Ett gemensamt valborgskalas skall hållas. Alliancen har räknat lite
och kommit fram till att det går att få till ett 100-års jubileum tillsammans med
baletten. Det går fortfarande rykten om att Munwedret kanske finns.
Övriga Sverige: Hugo har inte haft kontakt med Luhrarne men han vet att de
skall komma på SOF tillsammans med Snösvänget. Snösvänget har haft 15-års
kalas och skall åka på Tour till Tyskland. Lusen skall spela på en bal och
eventuellt fira 20-års jubileum. Det konstaterades att Gjallarhornen inte längre
existerar. LiTHe Blås har spelat på ett 50-års kalas och för tillfället håller de på
och repar och förbereder inför SOF. TT-Kåren från Skövde har börjat organisera
sig lite och håller på att få en styrelse. De kommer på SOF tillsammans med
Utblås1 och meddelar att de gärna vill vara med på Riks-SMASK:s mailinglista.
Södra Sverige: Bleckhornen har mycket att göra såhär på vårkvisten och skall
åka på Tour till Amsterdam. Isterbandet skall också på Tour och har haft rephelg
med en sittning där några ur SOS var med. Alte Kamereren har mycket
spelningar på gång de också. Det konstaterades att även Vågspelet kunde klassas
som icke existerande orkester.
Stockholm: Mercblecket och SMuSK har haft konserter den 25 april och hade
en gemensam fest på kvällen. PQ hade konsert veckan innan. Osquar Mutter
skall på Tour till Bayern, PQ skall till Tyskland och Kårsdraget till Schweiz.
Även denna sommar blir det förhoppningsvis en sommarorkester med spelning
på pride-festivalen. Både en styrelsehelg och jampub har varit inplanerade men
orkestrarna har haft för mycket att göra så det hanns inte med. Flera av
Stockholmsorkestrarna har börjat få fler spelningar och därmed en bättre
ekonomi. Medlemssiationen ser bra eller åtminstone hyfsad ut, förutom i PQ
som just nu tampas med en del problem.
Uppsala Östgöta nationskapell har haft ett skivsläpp. Metallkvartetten
(bestående av fyra trombonister) var förband och bjöd på en hisnande och
högkvalitativ heavy metal show. Det har återigen varit Battle of the bands på
GH och SiGHstinska kapellet och glansbandet spelade kvällen lång.
Salongsorkestern har haft sin vårkonsert. SiGHstinska kapellet har på grund av
dubbelbokningar flyttat fram sitt 40-års kalas till den 14:e maj. På valborg
kommer de flesta av Uppsalas orkestrar att spela runt om i staden vid olika tider.

En ny orkester har startats upp på Värmlands nation, det är dock inte
Wermeslaget som återuppstått. Orkesterkonventet kommer att anordna grillfest
och brännbollsturnering för alla uppsalaorkestrarna den 5:e juni.
§5

10-åringar SOF 2005, 10-årsmiddag
Hugo och Tom har gjort en utflykt till Danmark och under resans gång passade
de på att hälsa på Bleckhornen. Under Danmarksvistelsen införskaffades 21 liter
vin, fyra plattor öl, fem flaskor snaps, en flaska konjak och en flaska portvin.
Det ryktades om att resan hade varit mycket trevlig. Cirka 40 personer är
anmälda till gamlingsmiddagen. Det har varit en informationsmiss mellan SOF
och Riks-SMASK vilket har lett till att gråskäggen och gamla SOF-generaler
inte har fått inbjudan. Det konstaterades att det enklaste vore att ringa runt till
dessa personer och informera dem. Tom ser till att de personer som berörs får
information på ett eller annat sätt. Medaljutdelningen kommer att ske klockan
17 och generalsmiddagen är utsatt till klockan 19 vilket kan tyckas vara sent.
Det beslöts att den tiden står kvar så att ingen riskerar att missa middagen om vi
flyttar fram den. Styrelsen ansvarar för att hämta maten och bestick. Hugo
kommer att ha en bil på plats och Tom gör upp arbetsschema för styrelsen.

§6

SOF 2005
SOF-kommittén informerade om att arbetet med SOF fortskrider. Eftersom det
var en mycket bra festival förra året så kör de på samma koncept denna gång
och filar på det som inte fungerade förra året. Det mesta tycks fungera som det
skall och det kommer att bli ett stort serveringsområde istället för flera små. Om
någon tar med egen alkohol in på området riskerar denne att åka ut med huvudet
före. Nytt för i år är ett flashigt biljettbokningssystem som innebär att köandet
minskar och kontanthanteringen försvinner. Streckkoden på ID-kortet läses av
och knyts till en biljett. När man betalt sin faktura får man återigen dra sitt IDkort för avläsning och får då ett armband istället för pappersbiljett. Orkestrarna
kommer också att behöva ha armband och det kan därför ta något längre tid än
det brukar ta att komma in på festivalområdet första gången. De orkestrar som
har personer som anländer sent skall anmäla det till SOF-kommittén.
Helgbiljetterna såldes slut snabbare än en höna skiter och ett färre antal
endagsbiljetter kommer att släppas. Tom informerade om att det vore bra om det
i orkesterkitten fanns information och något notblad till ingångtutningen.
Förslag var Tiger Rag. Igångtutningen sker i Hoppetossan klockan 17.
Generalen efterlyste ett bättre samarbete mellan Riks-SMASK och SOFkommittén. Hugo och Tom skall försöka se till att någon av dem har möjlighet
att komma på kommitté-mötena. Generalen meddelade också att Radiotrafiken
från förra SOF hade lyssnats igenom och att det fanns mycket frågor kring
generalsmiddagen och att det därför bör gå ut bättre information till jobbarna
detta år.
Hugo avlade väderleksrapport som Tom kompletterade på norska. Styrelsen
valde att flytta in i värmen eftersom det vackra vädret hade åkt vidare.

§7

Ärenden till kongressen
En allmän diskussion fördes kring 10-års medaljer och det konstaterades
återigen att relevenat information om att SORK:en var medaljberättigande hade
gått ut eftersom vissa orkestrar faktiskt hade informerat och anmält sina 10-

åringar. Samma information gick ut till alla orkestrar så de bör ha känt till hur
det var.
Kallelse till kongressen och inbjudan till generalsmiddagen gick ut en månad
innan kongressen. Tom hade inte fått in några ärenden då den skickades ut
varför det inte finns medskickat några bilagor till föredragningslistan.
a) SORK 2004
Kostnaderna för festivalen var cirka 200 000 och slutresultatet var cirka 13 000
plus.
Det finns dock några gamla räkningar och utbetalningar som egentligen skulle
ha varit med på förra årets verksamhetsår men som av olika anledningar har
hamnat på detta och därför dras resultatet ned något, men själva festivalen gick
13 000 plus. Nina informerade också att hon kommer skicka in en begäran om
uppskov av deklaration och att revisorerna har ett utlåtande på gång till
kongressen.
Styrelsen lägger fram följande förslag till kongressen:
Den poströstning som skulle ha skett för att bevilja föregående styrelses
ansvarsfrihet har inte skett, istället kommer det att ske en omröstning på denna
kongress.
b) Verksamhetsberättelse
En sammanfattning av vad som gjorts sedan kongressen på SORK. Tom skriver
den.
c) Nya styrelsen, valberedning?
Det informerades om att styrelsen fungerar som valberedning och föreslår en
styrelse för kongressen. Varje region utser sin representant och styrelsen ger
förslag till ordförande, kassör och revisorer. Det diskuterade när ordförandebytet skall ske och om det är viktigt att det är just ordförande eller om det kan
vara generalsekreteraren som sitter med i STORK-kommittén. Det är lämpligt
om ordförande sitter kvar över utvärderingen av sin festival och att
ordförandebytet därför sker under sommaren/hösten, men valet sker på
kongressen. Tom påtalade att det underlättar otroligt mycket att ha en
”ekonomisk person” i samma stad som kommande festival skall hållas. Ett
frenetiskt bläddrande i papper börjades och det konstaterades att det inte krävs
en stadgeändring för att ge ordförande rätten att teckna ekonomiska avtal, utöver
kassören som nu har rätt till detta. Förslag till revisorer kommer vara styrelsen
tillhanda senast två veckor innan kongressen. Nina skall höra med sittande
revisorer om de vill sitta ett år till, om inte skall hon söka upp andra
intresserade.
Styrelsen lägger fram följande förslag till kongressen:
* Ordförande och kassören skall var för sig få rätt att teckna ekonomiska avtal
* Förslag till ordförande är Linda Österberg. Tillträde sker 1:a oktober och då
inträder även teckningsrätten
* Förslag till kassör är Nina Lindahl.
d) Sekreterarposten
Tom skriver samman ett förslag till kongressen. Lämplig person till
sekreterarposten är Hugo och han har rätt att lämna över det till någon annan

person när han vill, vilket Hugo meddelade kommer ske ganska snart.
Sekreteraren har i uppgift att aktivt se till att den information som finns på
hemsidan är aktuell. Det diskuterades att sekreterare leder tankarna till någon
som skriver protokoll och har hand om posten och det föreslogs att det istället
skall kallas informatör. Nytt bläddrande i stadgarna startades och det
konstaterades att med hänvisning till § 8 så behövs det inte göras en
stadgeändring.
Styrelsen lägger fram följande förslag till kongressen:
* Det vore lämpligt med en ny post i styrelsen, denna post innefattar ansvar för
att den information som ges ut är korrekt och aktuell. Förslag till informatör är
Emil ”Hugo” Lindblad.
e) Uppföljning av styrelsens arbete
Det som skall följas upp är artikeln om musikskolornas nedläggningar och om
Riks-SMASK skall gå med i Svenska Musikrådet (årsavgift 500 kr). Detta
skulle det poströstas om. Styrelsen var av uppfattningen att ordet poströstning
borde strykas ur svenska språket.
Styrelsen lägger fram följande förslag till kongressen:
• Istället för den poströstning som skulle ha skett angående medlemskap i
svenska musikrådet sker det istället en omröstning på kongressen.
f) Arkivet
Riksarkivet har visat intresse för att arkivera det pappersmaterial vi har, det är
tveksamt om de kan ta emot skivarkivet. Innan beslut kan fattas om arkivet är
det några frågor som behövs besvaras. Linda kontaktar Riksarkivet i veckan.
g) Sångboken
Thomas meddelade att endast två orkestrar har sänt in bidrag till sångboken.
Styrelsen lägger fram följande förslag till kongressen:
* Någon med intresse för att göra sångboken efterlyses. (med hänvisning till §8 i
stadgarna).
h) Hemsideprojektet
Hugo meddelar att ett nytt webbhotell har ordnats. Det kostar 200 kr/månad och
har allt man kan tänka sig behöva när man behöver det. Arbetet med den nya
hemsidan kommer att ske i sommar men dessförinnan skall den gamla sidan
uppdateras så att den stämmer. Det Hugo meddelade att han kommer att göra är:
• med hjälp av Tom och Thomas, uppdatera så att det är den gällande
stadgeversionen som är online.
• Rensa ut inaktiva orkestrar från mailinglistan. De kan dock finnas kvar på
hemsidan som kuriosa.
• Rensa i styrelsens maillinglista.
På den nya hemsidan kommer det att bli så att alla i styrelsen har möjlighet att
uppdatera via webben istället för att krångla med ftp-konton. Hugo lovar att se
till att det blir vansinnessvårt att radera något av misstag. Det informerades även
om att domänen rikssmask.se kommer att köpas till innan det ”andra” riksSMASK (som rimligtvis borde heta något annat) köper den.
i) STORK 2006

Karin informerade i sin frånvaro om hur arbetet med STORK:en fortskrider. För
tillfället har sju nationer i Uppsala fattat formella beslut på att de vill stå som
värdar för STORK, ytterligare sex beslut kommer i kommande vecka. Tom
informerade om vikten av en bra PR-kampanj.
En och annan STORK2002-anekdot berättades.
Karin ser till att det skrivs ihop något till kongressen.
Styrelsen lägger fram följande förslag till kongressen:
• Förslaget är att Riks-SMASK är ekonomisk garant för STORK2006 i
Uppsala med förslagsvis Karin Bergman som general.
§8

Övriga frågor
Frågan om vad som skall göras med inaktiva orkestrar togs upp. Att utesluta
dem kräver en stadgeändring och styrelsen beslöt att ta bort dem från
mailinglistorna och låta dem stå kvar på hemsidan som inaktiva orkestrar. Om
de återuppstår får styrelsen ta ställning till hur de skall betraktas.

§9

Nästa möte
Nästa möte bli sommarmötet. Eftersom många inte har fått reda på hur de jobbar
i sommar bestämdes det att nästa möte bestäms via mail.

§ 10

Ordförande avslutade mötet

-------------------------------Ordf. Martin ”Tom” Uddén

------------------------Sekr. Linda Österberg

-----------------------------just. Kajsa Ögård.

