Protokoll fört vid

Riks-SMASK:s styrelsemöte
På och vid sydöstra Vänern
Lördag 7 augusti 2005
Närvarande:
Thomas Andén, generalsekreterare Södra Sverige
Karin Bergman, general STORK2006
Ulrik ”Bulrik” Jansson, generalsekreterare Göteborg
Nina Lindahl, kassör
Erik ”Hugo” Lindblad, generalsekreterare Övriga Sverige
Petter Wallgren, ännu ej tillträdd generalsekreterare Uppsala
Kajsa Ögård, generalsekreterare Stockholm
1. Mötet öppnas
Thomas Andén öppnade i kraft av sin ställning som gamling mötet.
2. Val av mötesordförande
Tomas Andén valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Petter Wallgren valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
Kajsa Ögård valdes att justera protokollet.
5. Presentation av nya styrelsemedlemmar
Petter Wallgren, nyvald generalsekreterare Uppsala, presenterade sig ingående.
6. Riket runt
a) Uppsala
Linda Österberg har via mail rapporterat att:
- Uppsalas orkestrar haft gemensam grillning, vilket var trevligt.
- De vill gärna utvärdera SOF ordentligt.
- Det har framkommit en önskan om att RS skall ha verksamhetsplaner på hemsidan,
- Det har kommit på förslag att Uppsalas orkestrar bör bilda en förening fristående från
Kuratorskonventet.
- Hornboskapen varit på Ålandsturné, Wijkmanska Blecket haft vårutflykt, Attra skall på
Italienturné.
- Dragskåpet inte kommer att dö trots krisen.
b) Stockholm
Kajsa Ögård rapporterade att:
- Det har varit en sommarorkester i år igen, som skall spela på Prideparaden.
- PQ har en nästan helt ny styrelse till hösten, och har även blivit lite av en
gamlingsorkester sedan en rad kårsdragare, blåslagare och muttrare gått med där. PQ har
50-årsjubileum i april.

-

Osqar Mutter är den enda orkestern som haft egen turné under sommaren, tre andra har
haft gemensam turné.
Legendariske PQ-medlemmen Qlof har blivit ordförande för KTH:s studentkår.
Att slussa spelningar mellan orkestrarna funkar bra.

c) Göteborg
Ulrik ”Bulrik” Jansson rapporterade att:
- Inga turnéer har ägt rum.
- Balliancen har ett sammanlagt 100-årsjubileum.
- Patriciabaletten har jubileum i december.
- Det blir GSOF 19/11.
- Alliancen åker till Tyskland i oktober.
d) Södra Sverige
Thomas Andén rapporterade att:
- Alte Kameren har spelat på Östersjöfestivalen, samt skall åka på Tysklandsturné.
- Bleckhornen skall åka till Amsterdam, och har 50-årsjubileum nästa år.
- Isterbandet har varit på Tysklandsturné.
e) Övriga Sverige
Erik ”Hugo” Lindblad rapporterade att:
- Snösvänget har haft turné.
- LiTHe Blås har varit på turné till Österrike och Schweiz.
7. Ekonomi
Riks-SMASK har c:a 30 000 kr. Maten på 10-årsmiddagen på SOF kostade 10 000 kronor.
SOF skall faktureras för medlemsavgift (20 kr per deltagande musiker).
Mötet beslutade att bilresorna till det skall ersättas med 16 kronor per mil.
8. SOF 2005
Det finns ännu inget preliminärt resultat för festivalen, detta kommer förmodligen att dröja till
jul.
Utvärdering skall komma i början på hösten.
Mötet ansåg att organisationen varit väldigt bra, och vissa nämnde under festivalen att det var
den bästa SOF på fem/tio år.
9. STORK 2006
Kommittén är så gott som komplett. Den består av
General – Karin Bergman
Orkesteransvarig – Linda Österberg
Kassör – Mikaela Backlund
Sponsansvarig – Therese Gustafsson
Webmaster – Hans Axelsson
Fotograf – Andreas Svahn
PR-ansvarig – vakant

Alla kontrakt med nationerna är skrivna. Boendet har vållat en del problem, eftersom skolorna
i Uppsala haft problem med uthyrningar. Familjekonsert och Concerto Grosso kommer att ske
i Parksnäckan. Loggan är färdig och har formen av en tjock trumpet. Instrumentförvaring
kommer att ske i Linnéskolan.
Det kommer att förekomma två olika biljetter, en där allt (mat, boende, spela) ingår samt en
där endast spelande ingår.
Mötet beslutade att STORK 2006 skall bilda en egen organisation med eget
organisationsnummer och eget plusgirokonto.
10. Arkivförvaring
Linda Österberg har utrett möjligheterna att deponera Riks-SMASK:s arkivalier hos
Riksarkivet.
Mötet tyckte det var en bra idé att göra så och beslutade att Petter Wallgren ansvarar för
kontakterna med Riksarkivet.
11. Hemsidan
Hemsidan skall uppdateras med aktuell information och protokoll.
En lösning på spamproblemen med medlemsmailen är på väg.
12. Extrakongress hösten 2005
Extrakongressen sker i Uppsala 28-30 oktober, och nästan allt är fixat. Den tillträdande
ordföranden Linda Österberg håller i trådarna.
13. Övriga frågor
Gamlingsfest
Det vore roligt med en fest för före detta styrelsemedlemmar i Riks-SMASK. Ett register för
detta bör upprättas, i första hand genom att titta i gamla pärmar.
Verksamhetsplan
En verksamhetsplan skall upprättas efter inspiration från stadgarna.
Svenska musikrådet
Mailen från Svenska musikrådet går just nu till Kajsa Ögård, men bör gå till
info@rikssmask.com (nytt alias).
Representation i RS styrelse
En viss spridning mellan orkestrarna i varje region vore önskvärd.
14. Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att ske 23-25 september, i Stockholm.
15. Mötet avslutas
Mötet avslutades och en trevlig middag tog vid.

