Riks-SMASK sommarmöte 2006-08-12, Växjö
§1 Mötets öppnande
Närvarande Erik ”Hugo” Lindblad, ”Fröken” Björn Lagerström (LiTHe Blås), Christofer
”Hank” Bäcklin (Wijkmanska Blecket), Tommy Karlsson (Isterbandet), Erik ”Knall”
Sandström (AllianceOrchestret), Petter Wallgren (Hornboskapen).
§2 Val av sekreterare och justeringsman
Christofer Bäcklin valdes till sekreterare och Björn Lagerström till justeringsman.
§3 Adjungeringar
Avgående GS Uppsala Petter Wallström adjungerades.
§4 Föregående mötes protokoll
§5 Godkännande av dagordningen
§6 Landet runt
§6.1 Övriga Sverige
LiTHe blås: Har varit på STORK och turné till Polen i somras. Deltog även i
Överrumskarnevalen.
§6.2 Stockholm
Sommarorkestern har repat under lovet men eftersom GS ej närvarade vet vi inget mer.
§6.3 Göteborg
G-SOF är preliminärbokat till 11 november.
§6.4 Uppsala
Byte av styrelse i Orkesterkonventet inklusive GS Uppsala.
Turnéer under sommaren: HB, Glansbandet, Tupplurarna.
Jubileum: Wijkmanska Blecket 28/10, Glansbandet 4/11, Dragskåpet 18/11.
§6.5 Södra Sverige
Jubileum: Fläskleggen 18/11.
§7 Fröken Björns bortförklaringar
(Björn skickar senare)
§8 Pengar från SOF2005/Resultat
Det har dykt upp 15tKr ospecificerade pengar. Björn ska kolla upp om det är
medlemsavgifter från SOF2003.
§9 Omfördelning av SOF-fonden
Punkten lämnades efter diskussion.
§10 SOF2007, Datum – Vårbal & annat
Datumet för SOF2007 är spikat till 16-20/5. Vårbalen i Uppsala brukar också vara i slutet
av maj så Christofer ska försöka se till att de inte krockar. Att festivalen blir längre än
vanligt beror på att torsdagen 17/5 är en helgdag och många LiTH-studenter kommer att

gå på kravall. SOF- och kommande STORK-generalen kommer att få en stående inbjudan
till RS möten och hela SOF-kommittén kommer att bjudas in till extrakongressen.
§11 Extrakongressen
Det vore både trevligt och göra det lättare att få många medverkande till extrakongressen
om den läggs i samband med ett av höstens många jubileer eller fester och det är önskvärt
att den som omväxling inte hölls i Uppsala eller Linköping. Möjliga tillfällen som ska
kollas upp till nästa möte är:
- Göteborg i samband med G-SOF 11/11. Det kolliderar med gåsmiddagen i
Uppsala vilket kan göra det svårt för Uppsalaorkestrarna att medverka.
- Växjö i samband med Fläskleggens jubileum 18/11. Det kolliderar med
Dragskåpets jubileumsfest.
Om de ovanstående inte fungerar är plan C att ha extrakongressen 25/11 i Linköping.
§12 Information om E-postlistorna
I fortsättningen kommer meddelanden som skickas till e-postlistorna att gå via LiTHe
Blås servrar som spam-filtrerar.
§13 STORK-utvärdering
Utvärderingen är klar och kommer att mailas ut till orkestrarna.
§14 Kontaktinfo på hemsidan
GS ska kolla upp kontaktinfo från sina respektive orkestrar och uppdatera hemsidan.
§15 Medlemsmatrikel
Förslaget att göra en medlemsmatrikel i bokform lades ner eftersom det skulle innebära
en hel del jobb och den skulle inom kort bli inaktuell igen.
§16 Riksarkivet
Inlämnandet av material till riksarkivet är ännu inte klar.
§17 Rekrytering av STORK-general
Den mest önskvärda lösningen är att avgående kommitté agerar valberedning, RS
tillförordnar och extrakongressen väljer. Om det är möjligt att tillsätta generalen redan på
höstens extrakongress vore det väldigt bra men det kan bli svårt att lyckas med. GS
Uppsala ska prata med avgående STORK-kommittén så snart som möjligt.
§18 Övriga frågor och påståenden
- Om de som använder Googles gCalender synkar sig kan alla ha en gemensam
kalender över var som händer i studentorkestervärlden.
- Vi vet inte vad som händer med vinster och förluster från STORK och det borde
skrivas ordentliga papper på hur det ska skötas. Hugo ska kolla upp det med
STORK-kommittén. Övriga saker som borde ses över är STORKs samarbete med
RS, valberedningen och hur man går till väga för att göra stadgeändringar.
§19 Nästa möte

Det fanns två förslag:
- Norrköping 8-9/9 i samband med invigningen av kårhuset.
- Linköping 15-16/9 i samband med Draget.
Vilket som är bäst kommer att diskuteras över e-mail.

______________________________
Erik Lindblad, ordförande

______________________________
Björn Lagerström, justeringsman

______________________________
Christofer Bäcklin, sekreterare

