Protokoll Riks-SMASKs Blåsmöte 2008-04-05
§1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av Hank
§2. Val av sekreterare och justeringsman
Rune valdes till sekreterare och Romeo till justeringsman.
§3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§4. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen till mötet godkändes.
§5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen lästes upp och godkändes.
§6. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp av Dolly.
§7. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.
§8. Landet runt.
Region Göteborg
Alliancen firar jubileum nästa vecka (12/4) och har släppt en ny skiva. Munwedret verkar ha
återuppstått. Kubb ska ta reda på mer om dem.
Region Stockholm
PQ håller konsert och baletten firar 50 år 19 april. SMusK har förmodligen konsert veckan
efter, dvs 26 april. Kårsdraget spelar på Skansen sista april. Studentmusikens dag kommer
hållas 18 maj.
Region Uppsala
Phontrattarnas vårshow ligger samtidigt som STORK. Attrapperna (Attraktionsorkesterns
balett) har tänkt hålla balett-workshop på lördagsförmiddagen under STORK. Wijkmanska
Bleckets cocktailparty hålls på torsdagen innan STORK.
Region Södra Sverige
Alte Kamereren har spelningar i mängder och har så pass mycket att göra för tillfället att
man lagt skivinspelningen på is tills i höst. Man förbereder sig för fullt inför STORK och
låter även hälsa att orkestern fyller 40 år nästa år. Bleckhornen tuffar på som vanligt. Inget
stort är inplanerat. Man har lite bekymmer med rekrytering av folk. Detta är något de tycker
beröra hela Lund. Isterbandet är i princip färdiga med sin platta och de har lite
småspelningar under våren. Utblås1 har inte gått att nå.
§9. Ekonomin
Vi har 33826 kronor på kontot. Bokslut kommer att finnas färdigt till STORK.
Firmateckningspappren skickas in nu på måndag.
§10. Tech
Fakturan för .se-domänen har kommit och kommer att betalas nästa vecka.

§11. STORK
Det är färre studentmusiker anmälda till årets STORK än vad det var förra gången. Endast
runt 700 anmälda, normalt är runt 900. Spelschemat är lagt och kortégen går i år på gågatan
genom Uppsala.
§12. 10/25-åringar
Inbjudningarna är utskickade. I nuläget är det 14 tioåringar och en 25-åring anmälda till
middagen.
§13. Kongress
Kongressen kommer att hållas lördag 10 maj klockan 09.00.
§14. Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom under mötet.
§15. Nästa möte
Datum för nästa möte bestäms under STORK.
§16. Mötets avslutande
Hank förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

___________________________
Tommy Karlsson (sekreterare)

Närvarande:
Christofer ”Hank” Bäcklin (ordf)
Anders Carlsson (kassör)
Thobias Romu (webmaster)
Anders ”Kubb” (GS Göteborg)
Anna ”Dolly” Mühlenbock (GS Stockholm)
Sofie Mååg (GS Uppsala)
Tommy ”Rune” Karlsson (GS Södra Sverige)
Christoffer ”Stophe” Tholander (GS Övriga Sverige)

____________________________
Thobias Romu (justeringsman)

