Protokoll från styrelsemöte, Riks-SMASK, 17/3-07
Närvarande: Erik ”Hugo” Lindblad, ”fröken” Björn Lagerström, Anna ”Dolly” Mühlenbock,
Christofer ”Hank” Bäcklin, Erik ”Knall” Sandström, Linda Österberg
Plats: Nobelhuset, Stockholms Universitet
1. Ekonomiskrapport.
Fröken Björn föredrog punkten, och berättade att vi har fått in pengar från SOF
(StudentOrkesterFestival,
nedan
nämnt
som
SOF)
2005
och
STORK
(STudentORKesterfestival, nedan nämnt som STORK) 2006. Det vi fått inbetalt är
medlemsavgifter samt basbelopp enligt avtal. Det innebär att vi nu har ca 60’000 på
kontot.
Vi borde kunna få pengarna vi ska ha av SOF tidigare, och Fröken Björn skall prata med
SOF-kassören angående detta.
Fröken Björn meddelar att nu är läget stabilt vad gäller ekonomin. Och alla uppmanas att
kolla upp om de fått in de pengar de ska ha fått in på kontot.
2. SOF
a) SOF-fonden:
Hugo föredrog punkten; Arbete med att flytta ut SOF från LinTek pågår. Stadgar m.m. är
under konstruktion. Det kommer fungera som det gör idag, skillnaden ligger i vilka som
styr. Det skulle resultera i att Riks-SMASK får mer inflytande. För närvarande finns det
gott hopp om att få igenom yrkandet hos LinTek.
b) 10-års middagen:
Hugo föredrog punkten; 10-års middagen kommer att hållas på fredag kväll under SOF.
Lokalen är bokad, och en sommelierfunkis är tillsatt. Vi i styrelsen ska servera under
middagen.
Inbjudna; gråskägg, gamla generaler och årets 10-åringar. Resten av platserna fylls på
av gamla Riks-SMASKare, de bjuds dock inte in. Riks-SMASK-styrelse går gratis, för
övriga kommer priset att ligga på 350 kr. Anledningen till det lite högre priset, jämfört
med STORK 2006, är för att vi anser att det är värt att lägga pengar på 10-års
middagen, så att den blir till en finare tillställning. Om det finns platser över efter att man
låtit gamla Riks-SMASKare anmäla sig tillfaller de platserna gamla 10-åringar. Viktigt är
att ta upp bokningar från de inbjudna, så att man lättare kan driva in avgiften.
10-års medaljer. Alla ledamöter uppmanas att kontrollera att orkestrarna har anmält alla
10-åringar. Senast den 1:a April skall namn på samtliga 10-åringar ha skickats till Knall.
c) Preludium kommer detta år att hållas utomhus, och medaljutdelning av 10-års
medaljerna kommer att ske innan, ca 17:30 på fredagen. Det blir en invigningsceremoni
med tal och medaljutdelning. Mer exakta tider kommer att finnas tills nästa möte. En
budget är på gång.
d) Intutning:
Hugo föredrog punkten: Förra året visste orkestrarna inte var det var någonstans. En
intutning går ut på att alla orkestrar ”brölar” en stund, alternativt spelar Tiger Rag
tillsammans. Det är lite av en tradition. Vi beslutar att lägga intutningen någon gång i
samband med sittningen på torsdagen. Hugo utreder med SOF om hur detta ska gå till.
Tanken är att noter skall finnas, för att kunna laddas ner, på websidan.
e) Torsdagssittningen:
Hugo föredrog punkten; Detta är ett resultat av Extrakongressen 2006, i Göteborg.
Kommer att äga rum i stora öltältet, som är bokat endast för studentorkestrarna fram till
och med 22:00. Toastmaster kommer att vara en välkänd studentorkestermusiker. Efter

22:00 är det inte spelningar för studentorkestrarna.
f) Fredagen:
Det kommer inte hända någonting i Linköping på fredagen, utan alla deltagare bussas till
Norrköping.
g) Incheckning:
Detta är under diskussion. SOF är medvetna om att detta tidigare har varit ett problem.
Denna fråga uppkom; hur gör man om alla från orkestern inte kommer samma dag/tid.
Och svaret är att detta löses på något sätt.
h) Kongressen:
Den kommer att hållas på Gula paviljongen eller Orkesterhuset, på lördag förmiddag,
klockan 9:00. Kallelse kommer att skickas ut, och frukost kommer att serveras.
i) Frågor från SOF:
Balettombyte; Det viktigaste är att det finns insynskydd, inte är någon lera och att det
finns någonstans att lägga ifrån sig prylar/kläder på.
j) För få orkestrar som vill gå i Kårtegen:
För att orkestrar ska vilja gå i Kårtegen krävs det att Kårtegen blir bättre. Detta är
ändock ett problem, och styrelsen får höra av sig till orkestrarna och höra om det finns
fler som kan tänkas vara intresserade av att gå i Kårtegen.
k) Boendeband:
Om man fått bandet som berättigar en att komma in på festivalområdet klippt för att man
misskött sig, kommer man heller inte in på boendet/sovområdet. Därför föreslås att det
ska finnas någon speciell boendemarkering. Bandet in till festivalområdet ska inte gälla
för båda platserna.
l) SOF har pengar:
Om det är någon orkester som vill göra något galet/dumt går det att ansöka om bidrag
hos SOF-komittén. Bara man säger till i tid.
3. Landet runt
Alla olika distrikt föredrog var sin punkt under denna punkt, där det rapporterades om
läget bland orkestrarna i distriktet.
4. Justerare
Knall föreslås och väljs till justerare.
5. Riksarkivet
Hugo föredrog punkten; och det han ville ha fram var att han inte tänker ändra några
kontaktuppgifter hos Riksarkivet, utan det får nästa ordförande göra.
6. Webmaster
Hugo föredrog punkten; Vi har fått in en frivillig i form av Johan Ros från Gefflabandet. Vi
beslutar att vi vill plocka in Johan Ros som webmaster till styrelsen.
7. Nästa Styrelse
Hugo meddelar att han kommer att avgå på kongressen, och Christofer (Hank) är
tillfrågad om att bli hans efterträdare, vilket nämnda Christofer har funderat på. Tillsist
ger Christofer ett ja-kande svar.
8. STORK-fonden
Under detta möte godkände vi inte avtalet, utan Linda fick i uppdrag att göra vissa
förändringar i dokumentet.

9. Nästa Möte.
Hugo föreslår att nästa möte hålls i Linköping, den 4-6 maj, själva mötet äger rum den
5:e maj. Och den 4:e maj är det kårtegebyggarfest.
10. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
11. Mötets avslutande.
Hugo förklarade mötet avslutat.

---------------------------------------------------------Mötesordf. Erik Lindblad (aka Hugo) (ordf.)

---------------------------------------------------------Mötessekr. Anna Mühlenbock (aka Dolly)

--------------------------------------------------------Mötesjusterare Erik Sandström (aka Knall)

