Riks-SMASK-möte
Uppsala 2007-11-10

Närvarande
Christofer Bäcklin, ordförande
Anders Carlsson, kassör
Sofie Mååg, GS Uppsala
Anna ”Dolly” Mühlenbock, GS Stockholm
§1 Mötets Öppnande
§2 Val av sekreterare
Dolly valdes
§3 Val av två justerare
Anders och Sofie valdes
§4 Godkännande av kallelseförfarandet
§5 Godkännande av dagordning
§6 Förra mötets protokoll
Sammanfattades kvickt men kunde inte godkännas eftersom Anders inte fått ut det på papper än.
Det bordlagdes med en bister förmaning.
§7 Landet runt
− Uppsla
HB-tanz 24/11
Attra lucceshow 8/12
Kruthornens balettjubileum 30 år 2/2
Brunk 9/2
−

Stockholm
Blåslaget fest och konsert 10/11
Kårsdraget show 24/11
Qork 23/2 (Qultiverade orkesterars Röj på Kåren)
Kårsdraget 50 år 21-22/11 2008

−

Göteborg
Tongångarne jubileum 17/11
Blåshjuden 24/11
AllianceOrchestret jubileum 12/4

−

Södra Sverige
???

−

Övriga Sverige
Luhrarne 30 år, 22-23/2
LiTHe blås luciafest 12/12
LiTHe blås 35 år 5/4

§8 Ekonomin
Protokollen från förra mötet samt kongressen 2007 behövs för att ändra firmateckningen för
postgirokontot och bankkontot. Ordföranden ska posta över de protokoll som behöver underskrivas
till respektive person och lämna över till Kassörn.
Tillgångarna är oförändrade sedan senaste rapporten d.v.s. c:a 50 tkr.
§9 Extrakongressen
Extrakongressen 24 november ställs in p.g.a. klent intresse från medlemmarna. Ointresse kan bero
på att kallelsen gick ut i lite senaste laget vilket i sin tur beror på att datumet inte kunde fastställas
så tidigt som vi önskat p.g.a. praktiska problem. Många orkestrar hade andra saker för sig den
helgen men hade kallelsen kommit tidigare hade de haft lättare att avvara folk till extrakongressen.
Kallelsen skickades endast ut per e-post eftersom den kollas mycket oftare än den vanliga posten.
§10 SOF-utvärderingen
Många har inte fått den, men det finns många synpunkter och kommentarer. Ordföranden ska bråka
på Hugo.
§11 STORK
Definitivanmälning kommer snart. Boendet har löst sig eftersom vi får tillgång till gymnastiksalarna
på alla skolor.
§12 Webbmaster
Eftersöks fortfarande. Glidecom (webbhotellet) har utfört underhåll på sina servrar och behövt
ändra alla kunders lösenord och ingen i nuvarande styrelsen har fått reda på dem. Ordföranden ska
utreda saken med Glidecom.
§13 Övriga frågor
Adresslistor
Det vore bra att skapa en uppdaterad kontaktlista med mail och postadress man kan använda till
utskick till alla medlemsorkestrar.
2 går gratisregeln
Orkestrarna i Stockholm har dålig ekonomi och har på sina arrangemang bytt praxis från att två
medlemmar från varje annan orkester går gratis till att var fjärde medlem går gratis. Detta för att det
gamla sättet missgynnade de orkestrar där många medverkar vilket har lett till att folk anmäler sig i
andra orkestrars namn än sin huvudorkester. Uppsala var mycket positiva till ändringen och kan
komma att anamma den själva.
§14 Nästa möte
Förslag på 4 januari men frånvarande styrelsemedlemmar ska frågas också innan något bestäms.

______________________________________
Christofer Bäcklin, ordförande

______________________________________
Anna Mühlenbock, sekreterare

______________________________________
Anders Carlsson, justerare

______________________________________
Sofie Mååg, justerare

