Protokoll fört vid

Riks-SMASK:s styrelsemöte
Chalmers, Göteborg
Lördag 5 november 2005
Närvarande:
Linda Österberg, ordförande
Karin Bergman, general STORK2006
Ulrik ”Bulrik” Jansson, generalsekreterare Göteborg
Erik ”Hugo” Lindblad, generalsekreterare Övriga Sverige
Petter Wallgren, generalsekreterare Uppsala
Kajsa Ögård, generalsekreterare Stockholm
1. Mötets öppnande
Linda Österberg öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande
Linda Österberg valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Petter Wallgren valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
Hugo valdes att justera protokollet.
5. STORK
General Bergman lämnade en rapport om arbetet inför STORK 2006, som går bra.
6. Landet runt
a) Uppsala
Petter Wallgren rapporterade att:
- Det är på gång en BRUNK samt en skiva med alla orkestrar.
- Kruthornen jubilerar i dagarna.
- Attraktionsorkestern har show i december,
b) Stockholm
Kajsa Ögård rapporterade att:
- Det har beställts 940 ex. av SMASK:s jambok.
- Det är på gång lite konserter samt jampub.
- Anna-Kajsa ”Lulli” Peräkorpi valts till ny SMASK-ordförande.
c) Göteborg
Ulrik ”Bulrik” Jansson rapporterade att:
- GSOF är lite mindre än vanligt
- Patriciabaletten har jubileum.
d) Övriga Sverige
Erik ”Hugo” Lindblad rapporterade att:

-

LiTHe Blås har lite grejer på gång, bl.a. en skiva.
Snösvänget och Luhrarne kommer på STORKhar haft turné.

7. Ekonomi
Riks-SMASK har c:a 8 000 kr. Medlemsavgifterna från SOF (20 000) har inte kommit in än.
De som inte betalt tioårsmiddagen skall jagas.
8. Kongressen
a) Debattartikel
Kajsa Ögård styr upp den.
b) Pappersarkiv
Alla pärmar finns hos Linda. Allt utom senaste fem åren skall arkiveras. Ekonomipärmar från
de senaste åren kan finnas i SOF-baracken.
c) Skivarkiv
Linda skall ställa samman uppgifterna. Generalsekreterarna måste ligga på sina orkestrar om
rapportering till skivarkivet. Möjliga platser för förvaring är Chalmers centralarkiv och
Linköpings universitets arkiv.
d) Hemsida
Hemsidan uppdateras endast när det behövs. Aktuell styrelselista samt gamla protokoll måste
upp.
e) Förbättrad informationsspridning
Ordförande bör maila ut en sammanfattning en gång i kvartalet, som generalsekreterarna
sedan sprider vidare.
f) Poströstningen
Det måste kollas upp vilka medlemmar som är inaktiva.
9. Arbetsordning
För tillfället har vi ingen arbetsordning, så en sådan bör skrivas. Den skall vara ett hjälpmedel,
inte ett styrmedel.
10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att ske 27-29 januari 2006, i samband med BRUNK i Uppsala.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
12. Mötet avslutas
Mötet avslutades.

