Protokoll fört vid Riks-SMASK:s styrelsemöte 9 september 2005 Stockholm
Närvarande:

Martin ”Tom” Uddén, ordförande
Kajsa Ögård, generalsekreterare Stockholm
Emil ”Hugo” Lindblad, generalsekreterare övriga Sverige
Linda Österberg, generalsekreterare Uppsala
Petter Wallgren, tillträdande generalsekreterare Uppsala
Karin Bergman, STORK-general

§1

Ordförande Martin Uddén öppnade mötet.

§2

Linda Österberg valdes till sekreterare

§3

Petter Wallgren valdes till justerare.

§4

Landet runt
Övriga Sverige: Hos LiTHe Blås har et inte hänt så mycket nytt, de har haft ett
par spelningar och håller på att planera en fest för gamla styrelsemedlemmar.
Nuts2 har det lite skralt med medlemmar för tillfället. TTKåren har fått en ny
tubaist och de är cirka 15 personer. Hugo har ej fått tag på norrlandsorkestrarna
men antar att de finns kvar eftersom de var med på SOF. Hugo rapporterade
även att han hade besökt banjomusikens dag i Stockholm och att cirka 10
banjoister hade förgyllt vardagen för stockholmarna.
Stockholm: i Stockholm har det varit ganska lugnt. Kajsa kommer att efterträdas
av Anna-Kajsa Peräkorpi. Flera orkestrar har haft spelningar i början av
terminen och Osquar Mutter har jampub. Sommarorkestern var lyckad och
samtliga teknologorkestrar i Stockholm har en banjoist som ordförande.
Uppsala Uppsalas orkestrar har haft fullt upp med att jaga nya medlemmar och
det tycks ha gått bra. Flera orkestrar har spelat på olika reccemottagningar och
liknande. Wijkmanska Blecket har bytt styrelse liksom Dragskåpet. Kruthornen
firar 45 års jubileum i höst och kapellet firar 20-års jubileum. Hornboskapen
firar att det var 20 år sedan orkestern upphörde att vara mansorkester. Det
kommer inte bildas en separat orkesterförening i Uppsala.
Övriga: Tom meddelade att han hade varit i Riga med SOF-kommitten och att
det hade varit trevligt.

§5

Extrakongressen
Under kongressen skall den kommande festivalen diskuteras liksom vad RS
skall ägna det kommande året åt. Det konstaterades att alla läsningar av
stadgeändringarna är klara och att Kajsa skall sända ut artikeln för påseende en
sista gång så att det kapitlet kan avslutas sedan. Förhoppningen är att SOFutvärderingarna skall vara inskickade till dess och att de har hunnit
sammanställas. RiksSMASK:s hemsida skall diskuteras och förhoppningsvis
kommer vi att hitta någon som är intresserad av att vara Webbmaster.

§6

STORK
Karin rapporterade att arbetet med STORK går framåt. För tillfället väntar
kommittén på att få ett organisationsnummer och stadgarna är insända till
skattemyndigheten för påseende. Det finns planer på att eventuellt ha
matserveringen i ett stort öltält i en centralt belägen park. I Uppsala har det

fattats ett beslut att det skall finnas möjlighet att köpa biljett som bara täcker
festival och mat och inte boendet eftersom Uppsalas musiker sover hemma i
sina egna boenden och därför inte är intresserade av att behöva betala för
boendet.
§7

Övriga frågor
Nina rapporterade via mail att det i kassan finns cirka 30600 kr för närvarande.

§8

Nästa möte
Nästa möte blir kongressen i Uppsala 28-30 oktober.

§9

Ordförande avslutade mötet

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

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

-----------------------------just. Petter Wallgren.

