Riks-SMASK styrelsemöte 2006-01-28 Uppsala
Närvarande:
Linda Österberg - Ordförande
Petter Wallgren Generalsekreterare Uppsala
Thomas Andén Avgående generalsekreterare Södra Sverige
Anna-Kajsa ”Lulli” Peräkorpi Generalsekreterare Stockholm
Erik ”Hugo” Lindblad (fr. § 14) Generalsekreterare Övriga Sverige
§1. Mötets öppnande
§2. Anna-Kajsa Peräkorpi valdes till sekreterare och Petter Wallgren till justerare.
§3. Inga adjungeringar.
§ 4. Landet runt
Uppsala
Terminen har börjat och de nya studenterna skall uppvaktas på reccegasquer runt om i staden.
Kruthornen har jubileumsutställning och Phontrattarne har 50-årsjubileum i vår. En ny
nationsorkester har bildats: Vadsbo skvadron (uttalas Vassbo). Det blir ingen BRUNK i vår och
därmed ingen skiva från samma tillfälle, däremot kurser i improvisation, anordnade av
orkesterkonventet.

Södra Sverige
Det är Lundakarneval i vår, närmare bestämt veckan efter STORK, 1921.5. Temat är ?Dualkarneval?.
Bleckhornen fyller 50 år i år, vilket kommer att firas under hela
året.
Isterbandet har en del spelningar, 28/1 på Utvandrarnas hus i Växjö
(Kulturnatten), 3/2 anordnas Isterbadet i stadens badinrättning med
efterföljande ärtor och punsch. Övriga planerade evenemang är Öppet Hus
12/2 med tre spelningar och Valborg. Som vanligt raggar Isterbandet
medlemmar för fullt, är lite tomt på komp- och saxsidan. Dock har de
ett fungerande komp.
Pulpahornen har inte haft någon aktivitet sedan december 2005 och har
inget planerat under våren. Vad gäller insamling så har de inte
tillgång till sitt material och kan därför inte skicka in något för
närvarande.
Studentorkestern Salmonikerna, Halmstad, består i dagsläget av fyra
personer och har enligt Linda, i alla fall tillfälligt, lagt ner sin

verksamheten.
Utblås1 ska ansöka om att bli en egen förening med eget
organisationsnummer, för att inte behöva vara beroende av sin
studentkår vad det gäller bokföring. Fr.o.m. nu vill de sköta all
bokföring och fakturering själva. Thomas papegojmössa brukar framkalla
ohöljd beundran och aktning bland utblåsare närhelst den visar sig.
Glädjande nog finns det en efterträdare till posten som
Generalsekreterare för Södra Sverige i form av Tommy Karlsson,
Isterbandet.

Stockholm
Helgen 20-21.1 ordnades en styrelsehelg där gamla och nya styrelsemedlemmar träffades och
delade erfarenheter.
Den 18.2 arrangeras QORK i Årsta Folkets hus. Två Uppsalaorkestrar är bjudna enligt principen
”först till kvarn”.
SmusK har konsert den 1.4. Mercblecket har ev. konsert tillsammans med SmusK. Om inte, så
den 8.4.
PQ åker på INK i Trondheim 9-12.2. PQ har också 50-årsjubileum den 29.4. Alla ska komma dit
och fröjdas.
Göteborg
Rapport från den ickenärvarande Bullrik
Det händer inte så mycket. Barocken fyller 50 år den 11:e februari.
Övriga Sverige
Luhrarne och Snösvänget är svåra att få tag i. Schwamparna kom med den tråkigaste rapporten
någonsin, men summa summarum var att läget var bra. TT-kåren håller på och bildar styrelse, det
verkar flyta på bra med spelningar och annars också.
LiTHe Blås har haft en fantastiskt kul Luciafest, de gav fisk åt folk. I torsdags (26.1) hade de sin
första studentfestspelning av typen ”kravall”sedan 2003 å en studentfest. De ska spela in skiva
och kommer därför att repa mer, de har tom. hyrt in en extern repetitör. Skivan kommer att säljas
på STORK.
§ 5. a) meddelande från STORK
Linda rapporterar i Karins frånvaro. I veckan som gått har kontrakt med Norrlands nation kommit
till, de fixar middag och sexa alla STORKens dagar. Allt ingår. På så vis löste det sig med
utskänkningstillstånd och STORK slipper rodda upp ett öltält själva.
I veckan som kommer skall kontrakt på 1000 lunchbaguetter med ost och skinka skrivas. Dessa
baguetter skall finna sitt öde innan lördagens kortege.
Det enda i matväg som inte är klart är drycker till de båda luncherna. Problemet med mat till
allergiker ska lösas på så vis att allergiker hör av sig till Linda. Detta på grund av att om man
skickar ut menyer så har vi plötsligt 100 person som är veganer, men som i verkligenheter helt
enkelt inte gillar pytt i panna. Vegetarisk kost kommer att finnas.
I prylväg kommer det att finnas medalj, pin och tygmärke. Inga T-shirts. Dessa attiraljer skall
beställas på anmälan, det kommer inte att säljas (annat än överblivna grejor) på själva festivalen.

Inbjudningarna till orkestrarna går ut i slutet av vecka 5- början av vecka 6.
Preliminär anmälan skall vara inne senast 28.2 via e-post orkester@stork2006.com. Denna är inte
bindande eller exakt.
Bindande anmälan skall vara inne senast 7.4 per vanlig post till Linda. Enstaka personer kan
efteranmälas fram till 28.4 till en merkostnad av 50 kr per person.
Vi har ingen komplett adresslista till Gråskäggen. Thomas har dock en fem år gammal lista som
vi kan utgå ifrån. Målsättningen är att vi skall få tag på alla Gråskäggs adresser och skicka
inbjudan till dem, men denna kanske inte uppnås.
Om någon orkestermedlem missköter sig och tar in alkohol i skolarna så är detta sista gången
någonsin som STORK kan arrangeras i centrala Uppsala. Det är otroligt viktigt att alla sköter sig,
och att ordföranden i varje orkester berättar on detta för sin orkester. Detta gäller även oöppnad
alkohol givetvis. Den enda alkohol som får förekomma är den i studentorkestermusikers mage.
Om den är på väg upp, bör studentorkestermusikern i fråga förflyttas utomhus.
§ 5.b) Övrigt om STORK
Utblås1 har påtalat att det är bekymmersamt för dem att betala depositionsavgiften då de är en
liten orkester med dålig ekonomi. STORK är beredd att göra kompromisser i de fall som det
behövs, det är inte meningen att någon skall låta bli att komma på STORK pga att de inte har råd,
men avgiften skall vara kännbar.
STORK har fått frågan vart depositionsavgiften går. Svaret är: Till nästa STORK som i fall av
misskötsel detta år innebär et dyrare STORK nästa gång, då vi måste bussas ut flera mil utanför
Uppsala.
RS är rådgivande i fråga om icke RS-anslutna orkestrar som bör bjudas in: Vadsbo skvadron,
Geflabandet, TT, Röda arméns gosskör, Axelbandet, Humpsvakar, Retuperän WBK, Polyrytmik,
Sossu, Nuts2, ACO, Aka Blas, Popsid, Björne Bläs, Pamphen samt Strindens.
§ 5. c) Tioårsmiddag
Se bilaga med budget.
Middagen kommer att hållas på SNerikes nation. Styrelsen bestämde att 1 öl och 2 glas vin
serveras till för- och varmrätt istället för 3 öl. RS-styrelsen hjälper till på middagen med servering
och städning, samt deltar på middagen. Styrelsen beslöt att deras egen närvaro bekostas av RS,
inte av tioåringarna.
Kalajset skall betalas innan, och folk skall prickas av i dörren. Snaps och öl skall finnas till salu,
spriten skall alltså inte vara fri som förra året, även om Linda iofs hade roligt på den middagen.
Gråskägg bjuds in i mån av plats.
§ 5.d) Tioårsmedaljer
RS bjuder på medaljen. Bullrik kan tänka sig att ta hand om graveringen, som kostar ca 180
bananer för 2 medaljer (1 i plåt och 1 i silver). Det är viktigt att tioåringarna skriver tydligt vad de
vill ska stå på medaljerna, så att namn blir rättstavade och alla orkestrar kommer med.
§ 6. Meddelande från kassören.
RS har fått in ca 23.500 kr från SOF i orkesteravgifter. Utbetalda reseersättningarna från
extrakongressen blev 2800 kr. Saldot på kontot är nu ca 41.700 kr. Vi väntar ännu på del i vinsten
från SOF.
§ 7. Lägesrapport om debattartikel

Kajsa ”Kåjsa” Ögård har skrivit debattartikeln och postat den till alla stora dagstidningar. Den
enda som hört av sig är DN, som gett avslag. Kåjsa har även postat artikeln till alla RS-anslutna
orkestrar som uppmanandes skicka in den till sina egna lokala tidningar. Styrelsen anser härmed
att vi är klara med debattartikeln.
§ 8. Nyrekrytering
Kassör Nina vill avgå. RS letar alltså efter både kassör, samt informatör, en post som i dagsläget
delas av Hugo och Linda. Alla skall höra efter i sina orkestrar efter hugade efterträdare.
§ 9.a) Poströstningsresultat
Linda har räknat även de röster som inkommit efter sista svarsdatum. Detta för att somligas svar
fastnat i skräppostfilter och inte kommit fram första gången. 69 % av orkestrarna röstade ja.
Chalmers Barockensemble röstade nej, vilket de ville skulle protokollföras. 2-3 orkestrar lade ner
sin röst.
§ 9.b) Riksarkivet
Vi kommer att arkivera på riksarkivet i Stockholm. 10 år gammalt material och äldre får
arkiveras. Det torde bli 5-6 hyllmeter á 85 kr/hyllmeter. Om de blir tvungna att förteckna så
kostar det 1000 kr. Petter ska kolla upp hur de vill ha materialet systematiserat.
Tillgängligheten är bra, det tar 20 minuter att få fram de dokument man vill ha, och vem som
helst kan gå och få fram dem. Petter har fått ett mallavtal, vilket återfinnes som bilaga.
§ 9. c) Materialsortering
Linda fick förtroendet att gå igenom de kassar med dokument som finns och spara det vi vill ha
arkiverat. Alltså: Petter kontaktar Riksarkivet, Linda sorterar papper, sen en vacker dag sätter sig
Petter i bilen med Lindas sambo Andreas och kör upp med pappershögen till Stockholm. Klart.
§ 9.d) Skivarkiv
Linda har uppdaterat skivarkivet, men det saknas fortfarande grejor. Gamla listor kan slängas.
Linda har skickar ut den nya som PDF-fil, vilket stora delar av styrelsen missat, så Linda mejlar
ut samma fil en gång till. Orkestrarna ska påminnas om att lämna in sina alster (det är frivilligt)
och det är trevligt med ett komplett arkiv. Sen ska vi undersöka hur det kan arkiveras.
Två fodral i arkivet saknar skivor.
§ 10. Meddelande från SOF
Ny SOF-general har valts: Marcus Frödin, som i sin tur redan har valt ut en kassör, som i sin tur
var pengaputte på förra SOF. Enligt Hugo är herr Frödin ung, men kan snacka. Tyvärr fick herr
Frödin hinder och kunde inte delta på mötet, men Hugo är imponerad so far.
§ 11. Inaktiva orkestrar
Stadgeändring måste göras. Snart är 1/3 av de RS-anslutna orkestrarna inaktiva, vilket omöjliggör
en poströstning. Bara de aktiva orkestrarna bör räknas, men problemet är att definiera vad som är
en aktiv och vad som är en vilande orkester.
Förslag: De orkestrar som inte haft någon aktivitet på 1 år är inaktiva, eller vilande. På nästa möte
skall definition på vilande och aktiva medlemmar bestämmas.
§ 12. Arbetsordning och styrelsearbete

Arbetsordning fastställdes efter e-post-diskussioner. Angående styrelsearbete så bör
styrelsemedlemmar svara på e-post. Vidare bör protokollen från styrelsemöten skickas till
ordföranden i varje orkester, eftersom RS anklagats för att vara hemliga av sig.
§ 13. Kommande möten
Vi bör hinna med två möten innan STORK. Nästa möte hålls 3-5 mars i Uppsala och det
efterföljande 21-23 april i Linköping.
§ 14. Underskrift av gamla protokoll
Protokollen godkändes med föreslagna redaktionella ändringar.
§ 15. Övriga frågor/ordet fritt
Thomas skall prata med Lundakarnevalen angående inbjudningar till orkestrar runt om i Sverige.
För planeringens bör sådana inbjudningar dyka upp rätt snart.
Utblås1 har framför önskan om att RS skall lobba och visa sin existens för studentkårerna, något
som RS avslog pga penga- och tidsbrist.
§ 16. Adresslista
Linda kompletterade sin adresslista till RS-styrelsen.
§ 17. Mötet avslutades.

______________________________
Linda Österberg, ordförande
______________________________
Petter Wallgren, justerare

_____________________________
Anna-Kajsa Peräkorpi, sekreterare

