Riks-SMASK:s Kongress 2007
Öltältet i folkets park, Linköping 2007-05-19
NÄRVARANDE
Erik ”Hugo” Lindblad
”Fröken” Björn Lagerström
Mattias ”Beppe” Johansson
Erik ”Knall” Sandström
Christofer ”Hank” Bäcklin
Anna ”Dolly” Mühlenbock
Mats Öhman
Linda Österberg
Anna Ragnarsson
Anders Carlsson
Fredrik Andersson
Erik Lewin
Marcus
......
......
Stockholm:
Kårsdraget
Blåslaget
PQ
SMusK
Uppsala:
WB
HB
Tupplurarna
Kruthornen
Glansbandet
Glasblåsarna
Dragskåpet
Sighsten

Riks-SMASK – Ordförande / LiTHe Blås
Riks-SMASK – Kassör / LiTHe Blås
Riks-SMASK – GS Övriga Sverige / LiTHe Blås
Riks-SMASK – GS Göteborg / AllianceOrchestret
Riks-SMASK – GS Uppsala / Wijkmanska Blecket
Riks-SMASK – GS Stockholm / Kårsdraget
Riks-SMASKs grundare / SmusK
STORK2008 – General / Hornboskapen
STORK2008 – Insats / Hornboskapen
STORK2008 – Kassör / Wijkmanska Blecket
STORK2008 – Funkischef / Wijkmanska Blecket
STORK2008 – Webmaster / Tupplurarna
SOF2007 – General
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Göteborg:
Södra:
Bleckhornen
Isterbandet
Alte Kamereren
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Övriga:
LiTHe Blås
Geflabandet
Snösvänget
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Luhrarne
Schwamparna
§1 MÖTET

2
1

ÖPPNAS

§2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Sittande ordföranden Hugo valdes.
§3 VAL AV SEKRETERARE
Hank valdes.
§4 VAL JUSTERARINGSPERSON
Beppe valdes.

ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET

§5 ADJUNGERINGAR
Mats Öhman och STORK2008-kommittén med Linda Östberg i spetsen adjungerades med yttranderätt.
§6 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Beppe och Knall valdes till rösträknare.
§7 KONGRESSENS BEHÖRIGA UTLYSANDE FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
Kallelsen till kongressen skickades ut innan första arbetsdagen fyra veckor innan kongressen d.v.s. i tid.
§8 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
− Punkten ”Fastställande av regionsrepresentanter” (§9) flyttades till efter punkten ”Val av styrelse
för verksamhetsåret 2007-2008” (§14).
−

Punkten ”Revisorsberättelse” (§12½) lades till efter punkten ”Ekonomisk berättelse, resultat och
balansräkning” (§12).

−

Punkten ”Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen” (§13) flyttades sist.

§9 FASTSTÄLLANDE
Flyttad till §14½.

AV REGIONSREPRESENTANTER

§10 FASTSTÄLLANDE

AV

RIKS-SMASKS

Göteborg

AllianceOrchestret och Chalmersbaletten
Chalmers Barockensamble
KHMMC Blåshjuden och Inälfvorna
Mistluren och Mistlåhren
Munwedret* och Tandkötten / Borrsvängarne
Tongångarne och Patriciabaletten
Stockholm

Blåslaget och Dragplåstret
Kårsdraget och Kårsetten
Mercblecket och Efterfrågekurvorna
Osquar Mutter och Omeletten

MEDLEMSORKESTRAR

Promenadorquestern och Paletten
Skalärmusikkåren och Skaletten
Södra Sverige

Academimusiccorpset Bleckhornen
Isterbandet och baletten Fläskleggen
Musikalliansen Alte Kamereren och
Kamrérbaletten
Pulpahornen, Kofferdamerna och Bitewings
StudentOrkestern Salmonikerna*
Utblås1 – Studentorkestern i Jönköping
Vågspelet – Studentorkestern i Karlskrona*

Uppsala

ab Kruthornen och Letta Gardet
Attraktionsorkestern och Attrapperna
Kulturföreningen Dragskåpet och Dragetten
Glansbandet och The Skenbenen
Glasblåsarna
Hornboskapen
Svenska Showorkestern Phontrattarne
SiGHstinska Kapellet och Marias FelsteGH
Tupplurarna och Panelhönsen
Wermeslaget* och Benwermarna
Wijkmanska Blecket
Östgöta Nationskapell
Övriga Sverige

Gjallarhornen*
LiTHe Blås och Blåsyran
Luhrarne
Lusen Big Band
Republikorkestern i Östersund*
Snösvänget och Sparketten
Studentorkestern Schwamparna
Orkestrar/Baletter märkta med * är vilande
§11 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) lästes upp och godkändes.
§12 EKONOMISK BERÄTTELSE, RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
RS kassör Fröken Björn redovisade ekonomin under det gångna verksamhetsåret (se bilaga 2). Det
gjordes en förlust på XXXX tkr vilket beror på två saker. Dels att styrelsen varit mer aktiv än tidigare
år och deltagandet på mötena varit högre och dels att RS inte tagit några intäckte från STORK2006 till
förmån för STORK-fonden. Ekonomin ser på det hela taget ut som den brukar under ett STORK-år.
§12½ REVISORSBERÄTTELSE
Revisorsberättelsen (bilaga 3) lästes upp.
§13 FRÅGA OM BEVILJANDE
Flyttades till §17½.

AV ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN

§14 VAL AV STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007-2008
Föjande personer tillsattes till följande poster.
Ordförande: Hank
Kassör: Anders Carlsson
Generalsekreterare Stockholm: Dolly
Generalsekreterare Göteborg: Knall
Generalsekreterare Uppsala: Vakant (styrelsen beviljades rätten att utse en lämplig person)

Generalsekreterare södra Sverige: Tommy ”Rune” Karlsson
Generalsekreterare övriga Sverige: Christopher ”Stophe” Tholander
§14½ FASTSÄLLANDE AV REGIONSREPRESENTANTER
Följande personer valdes till regionsrepresentanter.
Stockholm: Dolly
Göteborg: Knall
Uppsala: Vakant (styrelsen beviljades rätten att utse lämplig person)
Södra Sverige: Tommy ”Rune” Karlsson
Övriga Sverige: Stophe
§15 VAL AV TVÅ REVISORER ATT GRANSKA KOMMANDE
Niklas Wiksell och Carl-Johan Nordfelt valdes.
§16 TILL STYRELSEN INKOMNA
Det fanns inga inkomna ärenden.

PERIODS RÄKENSKAPER

ÄRENDEN

§17 ÖVRIGA FRÅGOR
§17A RIKS-SMASK:S HUVUDSYFTE
Mats Öhman berättade om den ursprungliga anledningen till att Riks-SMASK bildades för 39 år sedan
nämligen att verka för Sveriges studentorkestrars gemensamma intressen. Ett sådant intresse är
festivalerna som vuxit till en enorm skala men som inte bör gå ut över annan verksamhet menade Mats
och tyckte att föreningen borde arbeta mer med att verka för tryggandet av tillflödet av nya musiker.
Han föreslog att bilda ett ”utrikesutskott” av gamla Riks-SMASKare som sysslar med sådana frågor
tillsammans med musikskolan, RUM, försvarsmusiken och liknande organisationer.
§17B SPONTANA
Torsdagen

SYNPUNKTER PÅ

SOF

−

Roliga lekar och trevlig sittning med god mat.

−

Serveringen bör däremot ändras så att inte alla behöver stå och köa för varje rätt. Trerätters är
trevligt men det är att föredra att serveringen fungerar smidigare, ”En rejäl kött och potatis och en
kall öl hade dugt det med” (citat Knall).

−

Det vore även trevligt med fler band som spelar under kvällen så att inte festen ebbar ut.

Norrköping
−

På det hela taget en trevlig dag i Norrköping. Bra med två scener och att man för en gångs skull
hann med att lyssna ordentligt på de andra orkestrarna.

−

Mindre bra var att vissa blev kvarlämnade i Norrköping då en buss åkt tillbaka förtidigt utan att
vara full.

−

Det nämndes också att det var jobbigt att alla tvingades att gå upp tidigt även om de hade spelning
först på eftermiddagen.

Linköping

−

De flesta scenerna är bra och har bra balettombyten till skillnad från många tidigare festivaler. Vissa
scener är dock lite för trånga vid byten mellan två stora orkestrar. Ett förslag var att ha uppackning
på båda sidor om scenen så att en kan gå av åt ena hållet och den andra på från det andra hållet.

−

Rotundan är däremot en otacksam plats att spela på och fördelningen av bättre och sämre scener
mellan orkestrarna var inte helt jämn.

−

Vissa skolor ligger väldigt långt bort, t.ex. katedralskolan som det tar 40 minuter att gå till området
från. Det är jobbigt att det inte går att släcka ljuset på Rydsskolan. Kongressen var oenig om
gymnastiksalar eller klassrum var att föredra för boende. Det bör dock inte finnas som val vid
anmälan eftersom det redan är komplicerat nog att tillgodose allas önskemål.

−

Den vanliga maten var godare än tidigare festivaler men vegetarianer och allergiker fick fortfarande
väldigt tråkiga maträtter. Kongressen var inte enig om det var bättre eller sämre att äta frukost på
området. De som bodde på avlägsna skolor ställde sig negativa till frukost på området.

−

Det känns som att SOF2007 har tagit till sig av tidigare utvärderingar och ansträngt sig för att
förbättra festivalen.

−

Kongressen blir bättre när den ligger på lördagen eftersom folk inte är så bakis och behöver inte
stressa till sina bussar hem. Å andra sidan resulterar det i att små orkestrar får svårt att avvara 2
medlemmar från sina stadsspelningar alternativt kårtegen.

§17C EXTRAKONGRESS
Kongressen ansåg att en extrakongress alltid är en bra idé eftersom det är bra att träffas och ha god tid
på sig att diskuttera, lära känna varandra och ha roligt. Extrakongresser kostar däremot en hel del
pengar och det bör förutsättas att deltagandet är tillräckligt stort. På extrakongressen i samband med GSOF 2006 fanns endast 38% av medlemsorkestrarna representerade vilket ansågs som för lågt. Ingen
exakt gräns för närvaron har satts utan det beslöts att Riks-SMASK ska kalla till en extrakongress innan
STORK2008 och sedan avgöra hurivida den är värd att genomföra efter anmälningsstopp.
§18 MÖTETS

AVSLUTANDE

__________________________________
Erik Lindblad, ordförande

__________________________________
Mattias Johansson, justerare

__________________________________
Christofer Bäcklin, sekreterare

