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Mötesprotokoll Riks-SMASKs styrelse den 4 maj 2017
Mötet hålls via Skype.
Närvarande: Karin MammaQ Nilsson, Frida Bulan Nilsson, Alexandra Balex Eklund, Josefin Janne
Ringenson, Martin Tabell Tabell, Hedvig Semlan Sack
Frånvarande: Jesper Jazzporr Sjöström Strobel, Pernilla De-Wall Larsson

1. Mötets öppnande
Ordförande Alexandra Balex Eklund förklarar mötet öppnat. Möte #6 för
verksamhetsåret.
2. Val av mötessekreterare
Hedvig Semlan Sack väljs till mötessekreterare
3. Val av justerare
Frida Bulan Nilsson är frivillig! Hon tänker vara vaken hela mötet! Karin MammaQ
Nilsson anmäler sig också frivillig. Bulan & MammaQ väljs till justerare!
4. Godkännande av kallelseförfarandet
Godkänns
5. Godkännande av dagordning
Punkterna Mötesprotokoll på hemsidan och Nyhetsbrev läggs till.
6. Föregående mötesprotokoll
Karin MammaQ Nilsson läser upp föregående protokoll. * för hon var den enda utan
problem med datorn*

- Bulan har inte än lagt in pengarna för tygmärken på RS-kontot. Hon ska göra det!
- Justerade protokoll ska läggas in på RS-driven, bra att komma ihåg!
*Semlis valp fiser….fräscht*
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
7. Ekonomi
-

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret -16/17
Överskottet från årsredovisningen: Vi väljer att inte öronmärka pengarna, utan
överlåter det till nästa års styrelse.
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8. Landet runt
- Uppsala
Väldigt många Uppsalaorkestrar spelade på Valborg, KUL! Eksjö hemvärns
balettcorps har återuppstått!! (Baletten till Glasblåsarna). Även SiGHstinska Kapellet
har återuppstått! Snart dags för årsmöte med OK, där ny ordförande väljs :)
- Stockholm
Inget nytt
- Göteborg
Även Göteborg har haft Valborg! Gemensam sittning på kvällen.
- Södra Sverige
- Övriga Sverige
SOF händer! Lusen har en konsert imorgon 5 maj! Gratis!!! Det kan man gå på om
man vill :) *Men Karin säger att det blir lite svårt för henne att komma för hon ska
dricka bobbel.*

9. Internetsekreterare
Välkomna SiGHstinska Kapellet på Facebook-sidan!
Semlis har varit seg och glömt uppdatera info om Blåslaget på RS-hemsida….*Karin
påpekar att hon mailade denna info 6 april!! Oops*
10. SOF / STORK
-

10 -årsmiddag 2017
Endast Bulan och Balex har anmält sig till middagen. Anmäl er!! Kan vi ta pengar från
mötesmat-pengarna för att betala middagen? Vi beslutar nu att eftersom vi detta år
inte lagt ut mycket pengar på mötesmat så väljer vi att använda dessa pengar till våra
kuvertpris för 10-årsmiddagen på SOF’17, hela.
Ang. jobbare till middagen: spexare från Linköping har sagt att de kan ställa upp,
även Balex sambo! Hurra!!! Vi skulle kunna ha något utbyte av tjänster med spexet
om de hjälper till. *Semlis vovve Tuba fiser igen å Semlis avlider*
Det är totalt 45 inbjudna. Balex har fått frågan om man får ta med respektive. RAG
blir avslutning på middagen, de ville ha mobilnummer till någon ansvarig - de får
Karins och Bulans! Beroende på hur många som anmält sig kanske vi kan bjuda in
gamla RS-styrelser.

-

Medaljutdelningen
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När och var ska den vara? Lördag är bra dag, många gamlingar är där då.
Karins förslag är att vi kapar Concerto Grosso för att dela ut medaljer fort och
effektivt, alla 10-åringar upp, medalj, fanfar. Sen upp 25-åringar upp, medalj, fanfar.
Lite fult kanske men ändå kanske den bästa lösningen?
Om inte Concerto Grosso funkar kör vi utdelning på fredag kväll ca 20.30. Balex
kollar upp, återkommer innan helgen.
11.  Övriga frågor
- Blankett för resebidrag för medlemsorkestrar och -baletter vid event. Beslut tas per
capsulum istället.
- Val av Riks- SMASK styrelse 17/18 plus revisorer ( ordförande, kassör,
internetsekreterare)
Valberedningen väljer att nominera följande:
Ordförande: MammaQ
Kassör: Roffe Kalkon - han är på!
Internetsekreterare: Semlis
Revisorerna: Romeo & Fröken
- Cafe Innsbruck medlemskap i RS
De önskar vara medlemmar med enligt vår hemsida och stadgar kan de inte bli det
förrän de har varit på något SOF eller STORK.
Borde ha en diskussion om detta på sommarmötet, ang. orkestrar och medlemskap uppdatera medlemskapslistan? VI skickar stadgarna till Café Innsbruck ang
medlemskap. Bulis fixar!!
- Utvärdering av SOF´17
Datum för utskick: måndagen efter SOF, 15 maj. 2-3 veckors svarstid med
påminnelse inför sista veckan! Balex fixar.
- Mötesprotokoll på hemsidan
Antingen kan vi utelämna dom här skojjigheterna, eller så lägger vi endast ut
protokoll från kongresserna och verksamhetsberättelserna. Om någon medlem vill
ha skickar vi naturligtvis protokoll men vi lägger inte ut dom på hemsidan.
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Något att skicka vidare till nästa styrelse, att vi har valt att inte lägga upp dom men
nästa styrelse får ta eget beslut hur de vill göra.
- Nyhetsbrev
Snyggt!
12.  Nästa möte
Nästa möte är kongressen! Så ser vi fram emot ett sommarmöte :)
13. Mötets avslutande
Balex avslutar mötet!!! Ses på SOF!!!

Sekreterare Hedvig Sack

Ordförande Alexandra Eklund

Justerare Frida Nilsson

Justerare Karin Nilsson

