Riks-SMASKs Vintermöte
Växjö 5januari 2008
§1 Mötets öppnande
Närvarande: Christoffer ”Hank” Bäcklin
Anders ”Kubb” Åkerström
Tommy ”Rune” Karlsson
Thobias ”Romeo” Romu
Anders Carlsson
Linda Österberg
Christopher "Stophe" Tholander
§2 Val av sekreterare samt justeringsmän
Till sekreterare valdes Anders ”Kubb” Åkerström och till justeringsmän valdes
Tommy ”Rune” Karlsson och Anders Carlsson.
§3 Adjungeringar
Linda Österberg från STORK2008 blev adjungerad att vara med på mötet.
§4 Godkännande av kallelseförfarandet
Mötet ansåg att kallelsen hade gått ut på ett riktigt sätt.
§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar.
§6 Föregående mötes protokoll
Protokoller är inte färdigjusterat ännu.
§7 Landet runt
GS Uppsala:
Kruthornens 30 års jubileum kommer att äga rum den 2:e februari. Brunk kommer att
genomföras den 8:e februari och kommer i år att vara både konsert samt sittning. Försök att
starta upp det vilande Wermeslaget på Värmlands nation har gjorts men de har en bit kvar
innan de är klara. Hornboskapen firar 165 års jubileum i höst.
GS Stockholm:
Kork kommer att genomföras den 23:e februari och kårsdraget har sitt 50 års jubileum i
november.
GS Göteborg:
KHMMC Blåshjuden har spelat in en ny skiva i samband med sitt 55 års jubileum.
AllianceOrchestret (60 år) och Chalmersbaletten (45år) har sitt jubileum den 12:e april.
AllianceOrchestret har även spelat in en ny skiva i höst som kommer att släppas i vår.
GS övriga Sverige:
Lurarne har sitt 30 års jubileum den 22-23 februari och Litheblås 35 års jubileum infaller den
5:e april.
GS södra Sverige:
Alte kamrersbaletten har sitt 30 års jubileum den 16:e februari på Fäladsgården i Lund.

Två föreställningar ges, en kl 14 och en kl 18. 100kr för
konsert, fest 300kr (400kr för fest och konsert). 2 repr från varje studentorkester
går som vanligt gratis på föreställning samt festen. Sista anmälan 25/1.
Isterbandet repar hårt för att spela in ny skiva i mitten av februari som skall vara klar till
STORK2008 och har sitt 30 års jubileum i november.
§8 Ekonomi
För att vi skall kunna byta firmatecknare till Anders behöver vi föregående
mötesprotokoll justerat med personnummer på.
Riks-SMASKs tillgångar just nu är 34 193,92 kr, då har vi dock ej fått orkestrarnas
medlemsavgifter från SOF2007 ännu. STORK2006 är nedlagt och vinsten som skulle sättas
över i en fond hos Riks-SMASK har ej blivit överförd. Dessutom efterlyses avtalet mellan
SOF/STORK och Riks-SMASK då kassören bör ha en kopia av detta för att sköta ekonomin
som sig bör.
§9 STORK2008
STORK2006:
Har lyckats få besked från skatteverket om vad som händer dessvärre blir de tvingade att
skatta på vinsten då STORK2006 ej kunde ses som en allmännyttig ideell förening. Den
kvarvarande vinsten på 598XXkr kommer att sättas över på Riks-SMASKs konto inom en
snar framtid. Då kontot på Nordea lades ner medförde detta att kontoutdrag som behövdes till
revisionsberättelsen inte kom till STORK2006 och de blir tvungna att köpa dessa av banken
vilket Mikaela gör för att sedan bli ersatt av Riks-SMASK. Revisionen arbetas på så att de
kan få ansvarsfrihet och den skall snart lämnas till Fröken björn som är revisor, detta skall
förhoppningsvis vara gjort inom en månad.
STORK2008:
Jobbar på att skriva stadgar som medför att de skall kunna ses som en allmännyttig ideell
förening och skall slippa betala eventuell skall.
Kommunen är positivt inställda till STORK vilket förhoppningsvis medför att det blir ett
större intresse för kortegen genom Uppsala i år.
Inbjudan till STORK gick ut till orkestrar och gråskägg den 20:e december med vanlig post så
påminn alla orkestrar att kolla i sina postfack.
Årets STORK kommer att vara mer samlat runt st. Larsgatan och endast innefatta 3 nationer
per kväll vilket innebär att alla är nära varan. På fredagen kommer Kalmar, Vedala och
Smålands nation att vara öppna och på lördagen kommer Småland, Snerkes och Upplands
nation att vara öppna.
På fredagen kommer Norrlands nation att ha öppet för ett ordinarie nations arrangemang där
även vi kan komma in med orkesterarmband.
Uppsalas storband bearbetas för att se om de kan tänka sig att låna ut utrusning mot rabatt, om
de inte vill kommer erbjudande att gå till andra orkestrar i Stockholm.
STORK2008 sitter i diskussion med nationerna för att få dem att ha öppet till 02:00 vilket
kuratorskonventet motsättersig trots att tillståndet medger det, men de försöker fixa det.
Maten kommer att serveras på Norrlands nation och önskemål på att öl skall serveras även
efter 00:00 kom upp vilket STORK2008 tog med sig och skall kolla på.
Alla orkestrar uppmanas kolla på storks hemsida då viktig information kommer att hamna där.
Balettombytena kommer att kollas på för att göra det bästa av de utrymmena som finns så alla
skall bli nöjda.
Prylarna som kommer att säljas kommer att vara mer eller mindre enbart för förköp så tänk på
detta i anmälan. Årets prylar kommer att vara medalj, pin, märke och eventuellt t-shirt.

10 års medaljer skall räknas och eventuellt beställas nya om de inte räcker och en vektoriserad
bild efterlyses så vi kan göra nya. Tänk även på att få med namnet på 10 åringarna i anmälan.
Diskussioner om en eventuell 25 års medalj förs och vi kommer fram till att detta vore ett bra
sätt att premiera rutinerade festivaldeltagare. STORK2008 kollar upp hur mycket det skull
kosta att beställa emaljerade medaljer med tutputte och en lagerkrans.
§10 Extrakongress debriefing
Extrakongressen blev inställd pga. svalt intresse för att komma. För att få upp
intresset för en extrakongress bör inbjudan komma 3-4 månader innan med en ordentlig
förklaring på vad det egentligen är. Fråga vad anledningen till den dåliga uppslutningen var
om det var för att folk inte kunde eller att de inte ville.
Eventuellt skall det kallas Sverigemöte istället om vi inte har något speciellt att ta upp.
Det kan också genomföras som ett diskussionsmöte om uppslutningen från orkestrarna är
dålig och sedan lämna besluten till styret som beslutar senare.
§11 Tech
Vi har nu en webbmaster som uppdaterat kalendarium samt aktuellt.
Hemsidan som ligger under Lunds universitet skall vi försöka ta bort helt så den riktiga .se
adressen kommer upp som förstaträff på google. Frågan om.com adressen lyftes men det
beslutades att vi endast vill ha .se adressen vilket känns mer seriöst.
Det skall även skapas en administrerad mejl lista som går till alla orkestrar, där mejlen måste
godkännas av admin innan de går ut på listan för att ta bort all skräppost. Meningen med
listan är att information mellan orkestrar skall utbytas om jubileum osv. inte något annat som
köp och sälj forum.
Visionerna med hemsidan:
-Inget forum.
-Ingen gästbok (pga. dåligt intresse).
-Mötesprotokoll för att medlemmarna skall kunna se vad vi gör.
-Kontaktuppgifter till orkestrar och styrelse.
-Kalendarium.
§12 Övriga Frågor
Vad skall göras med det digitaliserade arkivet av skivorna i arkivet?
De skall brännas ut på DVD skivor och om orkestern som gjort dem vill ha en kopia kan de få
en digital kopia.
§13 Nästa möte
I början på mars helst innan påsk eventuellt i Göteborg.
§14 Mötets avslutande
___________________________
Anders Åkerström, sekreterare

___________________________
Tommy Karlsson, justeringsman 2

___________________________
Anders Carlsson, justeringsman 1

