
RiksSMASK:s kongress 20050508, Rotundan, Folkets Park, Linköping 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Martin ”Tom” Uddén öppnade mötet. 

 
2. Val av mötesordförande 
RiksSMASK:s ordförande Martin ”Tom” Uddén valdes till mötesordförande. 
 
3. Val av mötessekreterare 
Linda Österberg, generalsekreterare Uppsala, valdes till mötessekreterare. 
 
4. Fastställande av medlemsorkestrar 
Medlemsorkestrarna fastställdes till: Attraktionsorkestern, Kulturföreningen Dragskåpet, 
Glansbandet, Glasblåsarna, Hornboskapen, AB Kruthornen och Letta Gardet, SiGHstinska 
kapellet, Phontrattarne, Tupplurarna, Wermeslaget, Wijkmanska Blecket, Östgöta 
nationskapell, Allianceorchestret, Chalmers barockensemble, Blåsljuden, Mistluhren, 
Munwedret, Tongångarne, Blåslaget, Kårsdraget, Mercblecket, Osquar Mutter, 
Promenadorquestern, Skalärmusikkåren, Alte Kamereren, Bleckhornen, Pulpahornen, 
Vågspelet, Studentorkestern Salmonikerna, Isterbandet, Utblås1, LiTHe Blås, Lusen Big 
Band, Luhrarne, Snösvänget, Gjallarhornen och Schwamparne. 
 
5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 
Mikaela Backlund, Hornboskapen och Emil Gustavsson, LiTHe Blås valdes till 
justeringsmän. 
 
6. Kongressens behöriga utlystes 
Kongressen fanns vara behörigen utlyst. 
 
7. Godkännande av dagordningen 
Kongressen godkände dagordningen utan ändringar. 
 
8. Adjungeringar 
Kongressen adjungerade Petter Wallgren - Hornboskapen, John Thorsson – TTkåren, 
Nicodemus Jansson – Humpsvakar samt Ville Nordström – Humpsvakar. De adjungerade 
gavs förslags- och yttranderätt men ej rösträtt. 
 
9. Verksamhetsberättelse 2004/2005 
Kongressen godkände verksamhetsberättelsen. 
 
10. Ekonomisk berättelse för året 2004/2005, revisionsberättelse 
Revisorerna läste upp revisionsberättelsen och kassör Nina Lindahl meddelade att några större 
ekonomiska förändringar inte hade skett. Det meddelades att SORK:en gav en vinst på cirka 
13000. Möteskostnader, framförallt kostnaderna för extrakongressen, har stigit varför 
styrelsen skall försöka hålla ned dessa. Kongressen godkände revisionsberättelsen. 
 
11. Ansvarsfrihet för styrelsen året 2004/2005 
Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
12. Val av styrelse året 2005/2006 
Följande personer valdes av kongressen till styrelse 2005/2006 



Linda Österberg, Hornboskapen, ordförande. Tillträder 1:a oktober 2005 
Nina Lindahl, LiTHe Blås, kassör 
Petter Wallgren, Hornboskapen, generalsekreterare Uppsala 
Kajsa Ögård, Kårsdraget, generalsekreterare Stockholm 
Thomas Andén, Bleckhornen, generalsekreterare Södra Sverige 
Emil ”Hugo” Lindblad, LiTHe Blås, generalsekreterare övriga Sverige, informatör 
Ulrik ”Bulrik” Jansson, Allianceorchestret, generalsekreterare Göteborg 
Karin Bergman, projektplats STORK2006 
 
13. Val av revisorer året 2005/2006 
Niklas Wiksell och Karl Johan Nordfeldt omvaldes av kongressen till revisorer för året 
2005/2006. 
 
14. Revisionsberättelse 2003/2004 samt ansvarsfrihet för styrelsen 2003/2004. 
Kongressen godkände revisionsberättelsen och beviljade styrelsen 2003/2004 ansvarsfrihet. 
 
15. Stadgeändringar. 
 15.1 Stadgeändring i § 6. 

Andra läsningen av § 6 skedde och kongressen godkände de föreslagna 
stadgeändringarna (se bilaga). 
 
15.2 Stadgeändring i § 11 
Andra läsningen av § 11 skedde och kongressen godkände de föreslagna 
stadgeändringarna (se bilaga). 

 
16 STORK 2006 
 16.1 Information från Karin Bergman 

Karin Bergman informerade om att STORK-arbetet i Uppsala har kommit igång 
på allvar och att det ser positivt ut. 10 nationer har formellt tackat ja och under 
de kommande veckorna kommer det att skrivas kontrakt med dessa. 
Kuratorskonventet står inte längre som ekonomisk garant och nytt för denna 
STORK är att alla nationer bär alla sina kostnader själva, i gengäld får de 
intäkterna. Tidigare har nationskostnaderna belastat STORK:s ekonomi. 
Rekrytering till en STORK-kommitté har börjat och Karin meddelade att man 
kommer att lägga mycket energi på att försöka hitta funktionärer eftersom det 
har varit ett problem under tidigare STORK. 
 
16.2 Beslut om avtal med STORK 2006 
Kongressen beslutade att RiksSMASK skall teckna ett avtal med STORK 2006 
där RiksSMASK står som festivalens ekonomiska garant och RiksSMASK:s 
ordförande får rätt att teckna firma. RiksSMASK:s styrelse garanteras insyn i 
STORK:s ekonomiska verksamhet. 
 
16.3 Val av STORK-general 
Kongressen valde Karin Bergman, Hornboskapen, till general för STORK 2006. 

 
17. Informatörsuppdrag, diskussion angående hemsidan och postlistor 
Martin ”Tom” Uddén informerade om att styrelsen har tillsatt en ny post: informatör. 
Informatören ansvarar aktivt för att den information som finns tillgänglig på RiksSMASK:s 
hemsida är korrekt och uppdaterad. Informatören har sitt uppdrag tills denne önskar lämna 



över det till någon annan. Det informerades om att RiksSMASK:s hemsida har fått ett nytt 
webbhotell samt att domänen rikssmask.se har blivit uppköpt innan den köps upp av en annan 
förening med samma namn (vilket faktiskt finns). En omstrukturering kommer att ske på 
hemsidan och detta beräknas ske innan hösten. Målet är också att få så gott som skräppostfria 
epostlistor. Martin ”Tom” Uddén informerade kongressen att de mycket gärna får höra sig för 
i sina orkestrar om det finns någon som är intresserad av att fungera som informatör. Tills 
vidare är Emil ”Hugo” Lindblad, LiTHe Blås, generalsekreterare övriga Sverige, informatör. 
 
18. Medlemskap i Svenska Musikrådet 
Kajsa Ögård informerade om Svenska Musikrådets verksamhet och att kostnaden är 500 
kronor om året. Kongressen beslutade att RiksSMASK skall gå med i Svenska Musikrådet. 
 
19. Arkivering på Riksarkivet 
Martin ”Tom” Uddén meddelade att nuvarande förvaringssystem, för RiksSMASK:s samlade 
papper (till största delen protokoll, verksamhetsberättelse m.m. men även ett och annat 
tidningsurklipp) är mycket otillfredsställande. För närvarande förvaras det hos sittande 
ordförande och det är inte lämpligt, dels för att det tar stor plats och man kan inte räkna med 
att den platsen finns i ordförandes bokhylla och dels för att det inte är lämpligt ur 
arkiveringssynpunkt. Utöver det är det omständligt att flytta pärmarna kors och tvärs vid 
byten av ordförande. Linda Österberg informerade om att Riksarkivet kan arkivera 
RiksSMASK:s papper och vilka kostnader det innebär. Martin ”Tom” Uddén meddelade 
också att RiksSMASK:s skivarkiv behövs kompletteras. 
 
20. Sångboken 
Sångboken diskuterades och det fanns delade meningar huruvida sångboken borde tryckas 
eller ej. Region Uppsala visar ett svagt intresse för sångboken och många orkestrar påtalade 
att de har egna sångböcker. Ett förslag var att lägga på en slant på STORK-avgiften och låta 
sångboken ingå i orkesterkittet. Kongressen beslutade att riva upp beslutet om att 
RiksSMASK skall låta trycka en ny sångbok. 
 
21. Debattartikel 
Kajsa Ögård informerade om att debattartikeln mot musikskolornas nedläggning kommer att 
publiceras. Styrelsen informerade om att de vill driva frågan om musikskolornas nedläggning 
och verka mot det men att det inte alltid är den verksamhet som prioriteras högst. 
 
22. SOF och information om utvärdering 
Martin ”Tom” Uddén informerade om att det är av yttersta vikt att alla orkestrar sänder in de 
utvärderingsformulär som kommer att skickas till dem efter SOF. De synpunkter som kom om 
SOF var följande: 

• Wijkmanska Blecket påtalade att de blev förknippade med Håkan Hellström i SOF-
tidningen. De vill inte att hans namn nämns i samband med dem. 

• Flera orkestrar saknade notställ på scen. I informationen som gick ut från SOF stod det 
att notställ skulle finnas på scen varför en del orkestrar inte tog med sig notställ. Andra 
orkestrar hade haft problem med att de hade blivit lovade att vissa saker fanns på scen, 
vilket de förvisso också gjorde men det hade inte gått ut information om att det inte 
fanns på statsspelningarna. 

• För vissa orkestrar anlände instrumenten till fel torg under stadsspelningen 
• Det hade uppstått problem med specialmaten. En del av dem som hade anmält allergi 

hade inte fått mat som motsvarade deras anmälan. 
• Varken hamburgarna eller kycklingklubborna var genomstekta.  



• Det var bra att det gick transporter från SOF-området till Ryd men det hade gärna fått 
vara det omvända också. 

• Instrumentbackarna var för små för vissa orkestrar. En del behöver mer än en back. 
• Det var bra att det gick så snabbt i matkön. 
• Det var en jättekul SOF. 
• Det fungerade bra med armband, men det borde ha varit ett för området och ett för 

skolan. De musiker som fick sina band klippta fick problem att komma in på skolan. 
• Tidsschemat fungerade bra på scenerna. 
• Det påtalades att det var märkligt att vakterna ansåg det vara förargelseväckande 

beteende att sitta naken i bastun. 
• Det var kul med en bastu. 

 
23. Övriga frågor 
John Thorsson, TT-kåren, meddelade att TT – kåren nu har bevistat både SORK och SOF och 
att första generationen börjar lämna orkestern så RiksSMASK har snart en medlemsansökan 
från dem att se fram emot. 
 
Nuts2 fick för lite ölbiljetter under SORK:en och önskar kompensation för detta i form av två 
ölbackar. Kongressen beviljade detta. 
 
24. Extrakongress 2005, Kongress 2006 
En extrakongress kommer att hållas i höst och ordinarie kongress kommer att hållas under 
STORK 2006. 
 
25 Mötets avlutande 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
Martin ”Tom” Uddén, ordförande  Linda Österberg, sekreterare 
 
 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
Mikaela Backlund, justeringsman  Emil Gustavsson, justeringsman 
 
 
 

    
 
 


