Riks-SMASK styrelsemöte 2006-04-01 Linköping
Närvarande:
Linda Österberg – Ordförande
Erik ”Hugo” Lindblad – Generalsekreterare Övriga Sverige
Petter Wallgren – Generalsekreterare Uppsala
Tommy Karlsson – Generalsekreterare Södra Sverige
Erik ”Knall” Sandström – Generalsekreterare Göteborg
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§ 2. Val av sekreterare samt justeringsman
Knall valdes till mötessekreterare och Hugo till justeringsman.
§ 3. Adjungeringar
Thomas Andén – Generalsekreterare emeritus Södra Sverige
Karin Bergman – General STORK 2006 (t.o.m. § 5.f)
Marcus Frödin – General SOF 2007 (t.o.m. § 5.f)
Fredrik Sundros – Kassör SOF 2007 (t.o.m. § 5.f)
Mattias ”Beppe” Johansson – Tilltänkt generalsekreterare Övriga Sverige (fr.o.m. § 5.g)
§ 4. SOF 2007
SOF-komittén håller för fullt på att rekrytera sin organisation. Man har börjat tittat på
datum och har inriktat sig på tredje helgen i maj. Detta är mycket olämpligt för
Uppsalaorkestrarna, då det är stora vårbaler i Uppsala den helgen. SOF kommer 2007 att
hållas för 20:e gången, vilket man planerar att fira lite extra, framför allt på fredagen.
Man har tittat på utvärderingar från SOF 2005, och jobbar på det som deltagarna tyckte
var mindre bra. Inga notställ kommer att finnas på plats. Allmän åsikt är att flytta
kongressen till lördag morgon, eller till efter kortegen.
§ 5. STORK 2006
a) Rapport från generalen
I princip alla tillstånd för festivalen är klara. Karin ska på möte med polis och
bussbolaget för att lägga om trafiken under kortegen. Det arbetas på att få
veteran/raggarbilar till kortegen. Det är ordnat med en stor grusplan till att parkera
bussar på, för att underlätta lån av instrument mellan orkestrarna. Kontrakt är skrivna
med alla nationer förutom Värmland. Nationerna oroar sig för att gå runt ekonomiskt
och för skadegörelse på sin ofta mycket gamla inredning. Därför kommer den som tar in
öl, förstör inredning, eller på något annat sätt bryter mot ordningsreglerna få sitt band
klippt på plats. Den som bryter mot ordningsreglerna på skolorna, framför allt på något
sätt tar med alkohol in som inte finns i magen eller blodet, kommer att bli av med sin
orkesterdekal och kommer då inte få tillträde till några sovplatser. Orkestern i fråga
kommer då också att bli av med hela sin deposition. Stickprovskontroller kommer att
ske vid incheckning och inspektion av lokalerna kommer att ske innan avresa. Budgeten
ser bra ut, festivalen kommer antagligen att gå med vinst. Sista anmälningsdatum är 7/4,
senast den 12/4 kommer fakturor via e-post, vilka ska betalas snarast. Enstaka

efteranmälningar kan göras fram till 28/4, då tillkommer en förseningsavgift på 50
kronor.
b) Rapport boende
Boende är nu löst för alla anmälda orkestrar.
c) Rapport anmälningar
Anmälningar ser bra ut.
d) Allergiker
Gluten- och laktosfri mat kommer inte att ordnas av STORK. Allergiker får ta reda på
vilken mat de inte tål och ordna med egen mat när det behövs. De kommer få ett
reducerat pris för detta.
e) Orkesterinfo
Viktigt att betona att ingen alkohol får förekomma på skolorna. Karta över skolorna och
nationerna. Var man ska checka in och när. Spelschema kommer snart.
f) Rapport prylar
Arbetet med prylar går framåt, men problem finns med leverantören, det finns en liten
risk för sen leverans. Ingen prylförsäljning kommer att ske på plats. Endast så mycket
som orkestrarna vill ha kommer att beställas.
g) 10-åringar, 10-års middag. (Samt gamla 10-års medaljer)
Fyra stycken 10-åringar har än så länge anmälts till middagen. Sju stycken gamla 10åringar har anmält sitt intresse. Riks-SMASK-ordförande emeritus och Generaler
emeritus får delta i mån av plats, först-till-kvarn-anmälan gäller. Sista anmälan av 10åringar är 7/4 i samband med bindande anmälan. Middagen kommer att hållas i
tornrummet på Nerikes nation. Vad gäller SORK 2004 togs beslut om att den räknas in
bland 10-års turnéerna om man var där, var man inte där gör den inte det.
§ 6. Föregående mötes protokoll
Godkänt och justerat.
§ 7. Landet runt
a) Uppsala
Östgöta Nationskapell har fått nytt folk, och har haft en spritfest. Wijkmanska Blecket
har även de fått nytt folk, samt har haft en lyckad dansspelning. Phontrattarne spelar in
en ny skiva. Attra ska ha Spring Swing helgen innan STORK. SiGHstinska kapellet har
fått nytt folk, och har haft ”Battle of the bands” med Glansbandet.
b) Stockholm
PQ spelar in skiva och ska ha jubileum 29/4.
c) Göteborg
Barocken hade 50-års jubileum 11/2. Mistlåhren har 30-års jubileum 8/4.
d) Södra Sverige
Bleckhornen vann karneveljen. Juryn rapporteras ha varit ganska barnslig, c:a 3-7 år.

e) Övriga Sverige
LiTHe blås har spelat in en skiva, samt ska välja ny styrelse. NUTS2 har problem med
folk. Luhrarne och Snösvänget kommer till STORK. Det går bra för TT-kåren. Hos
Schwamparna är det som vanligt.
§ 8. Meddelande från kassören
Vi har c:a 40000 kr i kassan. Vi har inte fått pengar från SOF 2005 än.
§ 9. Nyrekrytering, hemsidan, spam.
Nina vill avgå som kassör, Fröken Björn från LiTHe blås har visat intresse för att ta
över. Webbmastern i Riks-SMASK bör främst vara en informatör, inte bygga om
hemsidan. Informatören ser till att all info på hemsidan är korrekt, och sköter alla
kommunikationskanaler. Hugo har en i LiTHe blås som har visat intresse för
informatörsposten. Möjlighet att ha maillistan hos LiTHe blås för att minska spam ska
utredas.
§ 10. Riksarkivet
Alla vinylskivor är digitaliserade. CD-skivor äldre än tio år ska digitaliseras och
arkiveras. Vi får ett avtalsförslag av Riksarkivet inom någon vecka.
§ 11. Stadgeändringsförslag
Stadgeändringsförslaget diskuterades. Se bilaga.
§12. Kongressen
Kongressen kommer att hållas på lördagen 13/5 kl. 10. Kallelsen går ut 3/4.
Verksamhetsberättelse skrivs av Linda i samarbete med Riks-SMASK:s styrelse.
§ 13. Nästa möte
Sommarmöte kommer hållas i Växjö. Antagligen 4-6 Augusti.
§ 14. Övriga frågor/ordet fritt
Hugo ser till att Riks-SMASK får protokollutdrag från SOF-komittén med det som är
relevant.
§15. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

_____________________________
Linda Österberg, ordförande

_____________________________
Erik Lindblad, justerare

_______________________________
Erik Sandström, sekreterare

