Riks-SMASK styrelsemöte 2006-03-04 Uppsala
Närvarande:
Linda Österberg - Ordförande
Petter Wallgren - Generalsekreterare Uppsala
Tommy Karlsson - Generalsekreterare Södra Sverige
Anna-Kajsa ”Lulli” Peräkorpi - Generalsekreterare Stockholm

§1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
§2. Val av sekreterare
Tommy Karlsson valdes till sekreterare och Petter Wallgren till justerare.
§3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§ 4. Landet runt
Uppsala
Phontrattarne och Attraktionsorkestern har återupptagit traditionen med dansspelningar på
Norrlands Nation 1ggr/mån. Vidare har Phontrattarne 50-årsjubileum Kristi
Himmelfärdshelgen 26-27 maj. Wijkmanska Blecket firar 25 år nionde september och de
har ont om tjejer i orkestern. AB Kruthornen är på turné i Finland. SiGHstinska Kapellet
och Glansbandet deltar i Battle of the Bands. Hornboskapen har spelning på SNerikes ikväll
och Vadsbo Skvadron har haft sin första betalda spelning.
Södra Sverige
Pulpahornen låter meddela att man inte har så mycket aktiviteter men att man dock anmält
sig till Lundakarnevalen. Utblås1 har för tillfället cirka 10 aktiva medlemmar och de
försöker så gott de kan. Det låga numeräret till trots har man ett antal spelningar under
våren, bl.a. så spelar man på Öppet Hus på högskolan 25/3. 7/3 har man en lunchkonsert på
1 timme utanför matsalen på skolan. Övrigt som är inplanerat är Valborgskonsert samt
STORK. Man låter vidare hälsa att om orkestrar i deras närhet har instrument som inte
används så är man intresserade av att eventuellt köpa dem. Isterbandet har planerat rephelg
8-9 april, konsert på Valborg, lite småspelningar för företag och på skolan. I övrigt är det
STORK och Lundakarnavalen som gäller. Bleckhornen har Corpsafton 11/3 med fest, mat,
jam och inte minst kasedans. 29 mars har man en spelning för UMAS Europaporten i
Malmö och 8 april ska man sälja tidningar för Lundakarnevalen. Alte Kamereren laddar likt
Bleckhornen hårt inför Lundakarnevalen. Man har också lite spelningar som t.ex. Tjejer på
Teknis.
Stockholm
På grund av brist på medlemmar så har Osquar Mutter börjat repetera tillsammans med
Promenadorquestern. Den sistnämnda fyller 50 år i vår och firar detta med en konsert 29
april tillsammans med OM. SMuSK har konsert 1 april och Mercblecket den 22 april.

Resterande orkestrar ligger lågt och har få spelningar. Självklart ska orkestrarna med på
STORK.
Göteborg
Händer väldigt lite i Göteborg. Man laddar inför STORKen.
Övriga Sverige
LiTHe Blås låter meddela att de ska spela in en skiva, Nuts2 har problem att få medlemmar
och Lusen har fått ett erbjudande om en annan spelning under STORK-helgen, vilket gör att
de är fundersamma på om de ska åka på STORK eller inte. TT-kåren har anmält sig till
STORK.
§ 5a. Lägesrapport STORK
Det är fortfarande problem med boendet. Saknas fortfarande 175-250 platser. Skolorna
upplever att det har varit problem under tidigare STORK och några har inte svarat alls.
Eventuellt kommer kvarterslokaler att hyras. Man kollar nu med samtliga skolor i Uppsala.
I första hand kommer boende att ordnas till RS-orkestrar och i andra hand utländska och
provorkestrar. När det gäller mat så är alla kontrakt underskrivna. Maten kommer att
serveras på Norrlands, lunch på stan och frukosten där man bor. Spelschema är inte påbörjat
ännu. Västgöta vill gärna ha utepub och scen, gärna med ”tysk” musik då de har bayerskt
tema. Karin Bergman skriver kontrakt med nationerna. Det är lite struligt med GH då de vill
säga upp kontraktet med STORK. När det gäller spons så har Theres varit i kontakt med
Kavli, Arla, Norrmejerier, Skogaholms och Skuttunge. Samtliga lämnar besked i mars.
Detta gäller frukost. Man har varit i kontakt med Slottskällans bryggeri angående ölspons
och man har fått 10000 kr från kulturnämnden. Karin kontaktar kommunen vad gäller
tillstånd för kortégen. Mårtenssons har fått in underlag till prylarna och kommer att skicka
prover på dessa. För de utländska orkestrarna (ACO och AKA Blass) finns faddrar. Popsid
har inte svarat och de finska orkestrarna tros inte behöva faddrar då de är svensktalande.
Funkisar raggas. Erik från WB hjälper till med affischeringen om detta. I år behövs det färre
funkisar då nationerna har egna jobbare. Honky Tonk Hill har tillfrågats om de vill vara
med med bilar i kortégen. Uppsalas orkestrar har tillfrågats om de kan låna ut ljud och
ljusprylar till STORK. Det är klart med Parksnäckan. Där kommer Concerto Preludium,
Concerto Grosso samt familjekonserten vara. På hemsidan kommer man att lägga ut noter
till Tiger Rag så att samtliga har samma arrangemang till invigningen. Det råder fortfarande
alkoholförbud på skolorna.
§ 5b. Anmälningar STORK
Se Bilaga 2
§ 5c. Tioårsmiddag STORK
Inbjudan till 10-årsmiddagen går ut i samband med kongresskallelsen. Gamlingar får gå i
mån av plats. En 10-åring och tre övriga anmälda i nuläget. Middagen kommer att hållas på
SNerikes. Inga ändringar i budgeten. Det behövs hjälp med att bära fram maten till borden,
spritserverare samt personer som prickar av när folk kommer.

§ 5d. Tioårsmedaljer
Det har inkommit en begäran om medalj. Linda skickar ut information om hur man gör med
felaktiga medaljer från föregående år samt kontaktar Bullrik angående medaljer. Det
bestämdes att 10 SOF/STORK alt. 10 SOF/STORK/SORK i rad är medaljberättigande.
§ 6. Meddelande från kassören
Rapporten inkom via e-post. Den ekonomiska fronten har varit lugn. På användarkontot
finns ca 36 kkr och vi har ännu inte fått ta del av vinsten från SOF 2005. Riks-SMASK har
gett ett lån på 3000 kr till STORK då det uppstod ett akut behov av pengar.
§ 7. Nyrekrytering
Beppe i LiTHe Blås verkar efterträda Hugo som GS Övriga Sverige. En ny kassör behövs
och eventuellt är fröken Björn (LiTHe Blås) intresserad av posten. Webpulare söks
fortfarande efter med ljus och lykta. Ett mail med vädjan om att orkestrarna ska kolla om
det finns någon intresserad av posten som webansvarig eller kassör har skickats ut. Det är
viktigt att info som denna sprids.
§ 8a. Materialsortering
Mycket gamla papper har slängts, dock har vi sparat alla gamla protokoll, kallelser,
verksamhetsberättelser osv. Även utvärderingar av SOF/STORK samt ekonomiska papper
har sparats. En hel del handlingar som mer ses som kuriosa har sparats. Till detta hör bl.a.
RS-ansökningar, tidningsurklipp och vykort.
§ 8b. Skivarkiv
Cirka 50 % av materialet har digitaliserats. Skivorna i arkivet har sorterats och numrerats
§ 8c. Riksarkivet
Petter har fortsatt kontakt med dem angående hur arkivering skall göras. Linda kollar över
kontraktsförslaget och mailar sedan ut det till styrelsen som, även de kollar över det. Efter
att styrelsen godkänt förslaget skickas det in till Riksarkivet för godkännande. Eventuellt
måste vi ordna en förteckning över allt pappersmaterial. Petter kollar hur detta görs.
§ 9. Meddelande från SOF
Vi får träffa SOF-kommittén på nästa möte i Linköping. Består i nuläget av 4 personer.
§ 10. Kongressen
3 april går kallelsen till kongressen ut. Det är en månad och en vecka innan mötet.
§ 11. Stadgeändringsförslag
Det stadgeändringsförslag som inkommit finns i Bilaga 1.
§ 12. Gråskägg
Martin ”Tom” Uddén har ännu inte skickat in listor på Gråskägg och Generaler. 3 personer
saknas. Samtliga generaler har fått inbjudan till STORK 2006.

§ 13. Hemsidan
Fundera på vad hemsidan ska syfta till. Förslag uppkom till att riva ett gammalt
kongressbeslut.
§ 14. Kommande möten
Förslag ligger på 21 -23 mars samt 31 mars – 2 april då det den sistnämnda helgen är stor
fest i Linköping (DÖMD). Sommarmöte skall vi ha. Fundera på vilken helg som passar
bäst. Förslagen är v26, v27 och v28. Eventuellt blir det i Växjö.
§ 15. Extrakongress
Hugo har pratat med Stefan Nilsson angående extrakongresserna om det inte föreligger ett
verkligt behov, detta med tanke på ekonomin. Linda hävdar att det är på extrakongresserna
de verkliga diskussionerna kommer igång då folk inte är i samma skick som på de ordinarie
kongresserna. Dessutom är det ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter med andra orkestrar
samt diskutera och utbyta erfarenheter orkestrarna emellan.
§ 16. Övriga frågor/ordet fritt
Tommy fick en kompass i födelsedagspresent av Linda och Thomas ansågs vara skyldig
styrelsen en back öl då han inte tillsett att medaljongen överlämnats till sin efterträdare
innan mötet.
§ 17. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet

______________________________
Linda Österberg, ordförande

______________________________
Petter Wallgren, justerare

_____________________________
Tommy Karlsson, sekreterare

Bilaga 1

Riks-SMASK möte.
Stadgeändringsförslag ver. 1

Uppsala 2006-03-04

§9 Upplösning
I händelse av att Riks-SMASK upplöses skall tillgångar och skulder likvideras. Eventuellt
överskott skall utskiftas med lika andel på varje medlem. Deponerat arkivmaterial tillfaller
det arkiv där det förvaras.

Ändras till
§9 Upplösning
I händelse av att Riks-SMASK upplöses skall tillgångar och skulder likvideras. Eventuellt
överskott skall utskiftas med lika andel på varje aktiv medlem. Deponerat arkivmaterial
tillfaller det arkiv där det förvaras.

§11 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande kongresser med
minst två månaders mellanrum. Vid kallelse till den andra kongressen skall fogas
stadgeändringsförslaget. Vid den andra kongressen skall beslut fattas med minst 2/3
majoritet.
Kongressen äger besluta om att den senare omröstningen skall ersättas av en poströstning
bland samtliga medlemmar. Ändringsförslaget skall tillställas medlemmarna inom en månad
från första beslutsdatum. Medlemmarnas röster skall vara styrelsen tillhanda inom tre
månader från första beslutsdatum. För att förslaget skall antagas skall vid poströstningen
minst 2/3 av medlemmarna biträda förslaget. Om förslaget ej antages i poströstningen faller
förslaget.

Ändras till
§11 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande kongresser med
minst två månaders mellanrum. Vid kallelse till den andra kongressen skall fogas
stadgeändringsförslaget. Vid den andra kongressen skall beslut fattas med minst 2/3
majoritet.
Kongressen äger besluta om att den senare omröstningen skall ersättas av en poströstning
bland samtliga medlemmar. Ändringsförslaget skall tillställas medlemmarna inom en månad
från första beslutsdatum. Medlemmarnas röster skall vara styrelsen tillhanda inom tre
månader från första beslutsdatum. För att förslaget skall antagas skall vid poströstningen
minst 2/3 av de aktiva medlemmarna biträda förslaget. Om förslaget ej antages i
poströstningen faller förslaget.
Samtliga medlemmar har status som aktiv medlem fram till dess att de inte har haft någon
organiserad verksamhet i orkesterns namn på ett års tid.

Bilaga 2

ANMÄLNINGAR STORK
Gråskägg
Stefan Nilsson

