Riks-Smask sommarmöte 21/7 -07
Närvarande: Christofer Bäcklin
Anders Carlsson
Mattias Johansson
Björn Lagerström
Erik Lindblad
Sofie Mååg
Christopher Tholander
1§ Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl 19.40.
2§ Val av sekreterare och justeringsman
Sofie valdes till sekreterare och Anders till justeringsman.
3§ Adjungeringar
Björn, Hugo och Mattias Hugo adjungerades.
4§ Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes, även om punkten är onödig.
5§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande ändringar;
- §13 Hemsida och e-postlistor
- Följande punkter förskjuts
6§ Föregående mötesprotokoll
Kongressens protokoll saknar närvarolistan och kan därför inte godkännas
7§ Landet runt:
- Södra: Isterbandet har 20-års jubileum kommande året, osäkert när.
- Göteborg: Patriciabaletten, Mistluren, Chalmersbaletten och Inälfvorna har bytt eller kommer
under sommaren att byta styrelse. Blåshjuden åkte på Feldttåg till Baltikum i Juni.
Tongångarne har jubiléum 17 november. AllianceOrchestret kommer spela in en ny skiva nästa
år och ha jubiléum 12 april.
- Stockholm: Inga jubileum till hösten men Blåslaget har en show förmodligen i oktober.
Kårsdraget har show nån gång i november/december. Merckblecket och Osquar Mutter har inte
regelbundna rep längre, för övriga orkestrar går det däremot bra.
- Uppsala: HB har sommarrep. Phontrattarne åker på turné på fredag.
- Övriga Sverige: Lurarhne har 30 års-jubileum. Lithe Blås jubileum 5 april och ska delta i banjo
musikens dag
8§ Anders och Björns siffershow
Anders meddelar att vi har ca 50 000 kr i rörliga tillgångar.
9§ SOF 2007
Hugo berättar om SOF, meddelar att det inte går att räkna med lika stor vinst som förra året.
Utvärderingen är på G. Övriga synpunkter på mötet var att maten var god men frukostarna måste
vara på skolorna, det var allt för krångligt att ta sig. Dessutom tog maten slut.

10§ STORK 2008
Stork är fortfarande 9-11 maj i Uppsala. Hemsidan är: www.stork2008.com. Styrelsen beviljade lån
till STORK.
11§ Utrikesutskott
Ordförande utreder frågan vidare och pratar med Mats Öhman.
12§ Extrakongress
Mötet ansåg att extrakongressen inte borde hållas i Göteborg utan eventuellt i stockholm,
ordförande undersöker om det händer något där. Det bör även vara ett minimikrav på att 50 procent
är närvarande, orkestrarna får skicka vem dom vill så länge dom anmäler sig. Alla orkestrar måste
svara. Det diskuterades hur man ska få fler att åka, att sänka gränsen för när riks-SMASK sponsrar
resorna kan vara ett sätt.
13§ Hemsida och e-postlistor
De finska orkestrarna borde lägga till. Webmastern får kolla in hemsidan och e-posten. Alla GS får
kolla igenom kontaktlistorna på hemsidan och om det inte är korrekt så ska de rätta listorna skickas
till webmaster och ordförande. Styrelseinfon ska uppdateras, ordförande mailar om vidare info, bild
får gärna skickas. Det borde skapas en Alumnilista.
14§ Övriga frågor och synpunkter
Riks-SMASK fyller 35 år i år och firande önskas. Styrelsen skickar ut en intresseförfrågan till
gamla styrelsemedlemar för att höra om det är någon som vill arrangera ett jubileum.
15§ Nästa möte
Nästa möte är i slutet av september.
16§ Mötets avslutande
Mötet avslutades 21.10

__________________________________
Christofer Bäcklin, ordförande

__________________________________
Anders Carlsson, justerare
Linköping 2007-10-06

__________________________________
Sofie Mååg, sekreterare

