Riks-SMASK
Sammanfattning av lördagens diskussioner under RiksSMASK:s extrakongress 2005
Rekryteringar etc.
Det diskuterades hur det fungerar med rekryteringar i de olika regionerna. De flesta har
fortfarande mycket svårare att hitta folk nu än för ett antal år sedan, det tycks dock finnas en
liten positiv förändring. Små orkestrar vid mindre städer har större problem än andra. I
Stockholm är det tveksamt om det finns underlag för så många orkestrar och även i Uppsala
börjar det bli knaggligt att ha så många orkestrar. Bäst förutsättningar har de orkestrar som är
den enda orkestern vid ett större lärosäte. (typ LiTHe Blås). Engagemang inom orkestrarna
var en annan fråga som diskuterades. De flesta var eniga om att även det har minskat.
Vad skall göras för att öka orkestrarnas engagemang för Riks-SMASK?
Även Riks-SMASK märker av ett minskat engagemang. Det blir svårare att hitta efterträdare
och färre orkestrar kommer på kongressen. Många tyckte att personlig kontakt med
generalsekreteraren var viktigt. Om denne bara sänder ett e-postmeddelande med information
händer inte så mycket men om personen istället ringer upp en orkesteransvarig och meddelar
informationen kan man ställa frågor direkt och få reda på hur roligt det är med extrakongress.
Det diskuterades vilken funktion Riks-SMASK:s hemsida skall ha i informationsspridandet.
Skall den endast vara en sida där protokoll och liknande finns eller skall den försöka knyta
orkestrarna närmre varandra, exempelvis med ett diskussionsforum? Orkestrarna ansvarar för
att deras generalsekreterare har aktuella och korrekta kontaktuppgifter till orkestern.
Orkesterrepresentanterna måste också bli bättre på att skicka vidare information från RiksSMASK till sin orkester.
STORK
Storkgeneral Karin Bergman informerade om hur arbetet med STORK:en går. Följande
punkter diskuterades:
• Ingen alkohol på skolorna. Det har aldrig någonsin varit tillåtet med alkohol på
skolorna under en festival. I Uppsala är det problem att hitta boende till orkestrarna
under STORK på grund av att det har förekommit alkohol under tidigare arrangemang.
Karin upplyste också om att det inte heller är tillåtet att ta med medhavd alkohol in på
nationerna eftersom det är ett serveringsområde och fungerar precis som vilken annan
pub som helst. För att komma undan problemet med alkohol på skolorna vill STORK
ta ut en depositionsavgift med anmälan. Om orkestrarna missköter sig med alkohol
betalas denna ej tillbaka. Det påtalades att Depositionsavgiften måste anpassas till
orkestrarnas storlek och att det måste informeras om det klart och tydligt så att alla
orkestermedlemmar känner till det.
• Allergiker. Eftersom det är svårt att administrera maten till allergiker och eftersom det
är lätt att det blir fel av misstag (någon lägger tillbaka fel slev i fel mat) vill STORK
ge allergiker en reducerad avgift så att de istället har möjlighet att köpa egen mat.
Detta är ett önskemål som har inkommit under tidigare festivaler från dem som är
allergiska och det berör inte vegetarianerna. Alla tyckte att det var ett bra förslag under
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förutsättning att orkestrarna i god tid vet vilken mat som serveras så att medlemmarna
vet om de behöver ordna egen mat eller ej.
Faddrar. Det är svårt att få ihop frivilliga som vill arbeta under STORK:en och om alla
orkestrar skall ha en egen fadder krävs det ännu fler frivilliga. De flesta tyckte att man
klarar av att läsa kartan utan fadder men att de utländska orkestrarna måste ha en
fadder och att det skall finnas en person som alltid går att nå om det är något man
undrar över.
Kårtegen. STORK undrar hur stort intresset är för kårtegen. Av de orkestrar som var
på plats var de flesta intresserade av att gå i kårtegen. Det kom lite olika förslag på vad
som mer kan tänkas ingå i den eftersom det måste vara något mellan orkestrarna som
fyller ut.
Avgiften. För närvarande är STORKavgiften satt till 400 kronor (380 STORK och 20
RiksSMASK:s medlemsavgift). Tanken var att sänka den efterhand som spons
kommer in men de närvarande orkestrarna tyckte att det var OK med en avgift på 400
istället för 375 som är brukligt och att istället placera överskottet i en STORKfond för
uppstartning av kommande STORK.
Anmälningar och prylar. Anmälan kommer att ske via snigelpost. Med anmälan
kommer förhandsbokning av prylar göras. Till skillnad från tidigare år kommer
prylförsäljningen på plats att vara mycket begränsad och för att vara garanterad prylar
skall man därför anmäla det med anmälningen.
Övrigt. Många påtalade att det är tråkigt att Uppsalas nationer stänger redan klockan
01 och att STORK därför bör försöka fixa något som händer därefter. STORK
kommittén kommer dels att undersöka om någon enstaka nation är intresserad av att
hålla öppet längre under kvällen och dels om det finns någon lokal (matserveringen)
där det kan säljas öl och jammas natten lång. Baletterna vill ha bättre
omklädningsmöjligheter än vad det brukar vara, de brukar sällan fungera. En
gemensam bussparkering efterlyses också.

Riks-SMASK:s kommande verksamhetsår. Det diskuterades vad Riks-SMASK skall ägna den
kommande tiden åt. Förslagen var att se till att STORK blir av, slutföra de påbörjade
projekten med arkivering, både av pappersmaterial och av skivorna samt att komplettera
skivarkivet. Hemsidan är också något som skall fixas. En ny version skall vara tillgänglig
inom snar framtid och Riks-SMASK skall vara bättre på att uppdatera den än vi var med den
gamla.
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