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Protokoll

	 	 Närvarande
Christofer ”Hank” Bäcklin Riks-SMASK, Ordförande
Anders Carlsson Riks-SMASK, Kassör
Anders ”Kubb” Åkerström Riks-SMASK, GS Göteborg
Anna ”Dolly” Mühlenbock Riks-SMASK, GS Stockholm
Tommy ”Rune” Karlsson Riks-SMASK, GS Södra Sverige
Sofie Mååg Riks-SMASK, GS Uppsala
Christopher ”Stophe” Tholander Riks-SMASK, GS Övriga Sverige
Tobia ”Romeo” Romu Riks-SMASK, Webbmaster

Linda Österberg STORK2008, General
Andreas Svahn STORK2008, Foto

Schack Chalmers Barockensamble
Ylva -”-
??? KHMMC Blåshjuden och Inälfvorna
Johanna Persson Tongångarne och Patriciabaletten
Hanna Alsén -”-
Josefine Andersson -”-
Elin Ottosson -”-

Kajsa Andersson Kårsdraget och Kårsetten
Daniel Håkansson -”-
Pütz Promenadorquestern och Paletten
David Krantz -”-

Susanne Ohlsson Isterbandet och Fläskleggen
Ola Persson -”-
Ingrid Åslund Musikalliansen Alte Kamereren och Kamrérbaletten

Emma Jansson ab Kruthornen och Letta Gardet
Markus Brolin -”-
Johanna Hagberg Attraktionsorkestern och Attrapperna
John Isaksson Kulturföreningen Dragskåpet
Karl Sporre Glansbandet
Anders Johansson Glasblåsarna
Emma Terner -”-
Andreas Keränen Hornboskapen
Staffan Björklund -”-
Ylva Palmén SiGHstinska Kapellet
Birgitta Hellström Tupplurarna
Fanny E. Johansson Wijkmanska Blecket – EN ORKESTER MED STIL!!
David Miranda -”-

Johan ”Sptelevinken” Roos Geflabandet
Andreas Lindblad LiTHe Blås
Daniel ”Len” Eriksson -”-
Madelen Alvhäll Schwamparna
Marina Rosendahl -”-

Tyvärr saknar vi hela namnet på vissa av deltagarna eftersom de inte skrev dem på närvarolistan.
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	 §1	 Mötet	öppnas

	 §2	 Val	av	mötesordförande
Christofer ”Hank” Bäcklin valdes till mötets ordförande

	 §3	 Val	av	mötessekreterare
Daniel ”Len” Eriksson valdes till mötets sekreterare.

	 §4	 Val	av	rösträknare	tillika	justeringsmän	att	jämte	ordföranden	justera	protokollet
Tommy ”Rune” Karlsson och Karl Sporre valdes.

	 §5	 Adjungeringar
Linda Österberg och Andreas Svahn från STORK-kommitten adjungerades av kongressen med  yttranderätt 
och yrkanderätt.

	 §6	 Kongressens	behöriga	utlysande
Alla dokument skickades ut i tid. Mötet godkändes

	 §7	 Fastställande	av	dagordningen
Några punkter hade flyttats sedan första utskicket. Dagordningen godkändes.

	 §8	 Kort	diskussion	kring	STORK2008
Generalen informerar lite om STORK: Håll rent. Ta inte med medhavd alkohol in på nationerna. 
All utrustning på scenerna har varit på plats och funkat bra. Det har varit några orkestrar har haft tätt mellan 
middag och sexa och de fick tillåtelse att äta när de vill.

	 §9	 Fastställande	av	medlemmar
Hank läser upp lista över landets studentorkestrar från kongressen 2007 och markerade vilka som är aktiva 
och vilka som är vilande medlemmar. Den uppdaterade listan finns bifogad som bilaga 4.

	 §10	 Verksamhetsberättelse	maj	2007	–	maj	2008
Hank läser upp verksamhetsberättelsen. Mötet godkände verksamhetsberättelsen som följer med som 
bilaga 1.

	 §11	 Ekonomisk	rapport	samt	revisionsberättelse
Anders redovisar Riks-SMASK ekonomiska rapport. Medlemsavgifter har inte kommit in från SOF2007 ännu. 
Riks-SMASK måste ligga på mer så pengarna kommer in. Hank undrar var äggröran är, Romeo hämtar.
 
Niklas läser upp revisionsberättelsen och rekommenderar att kongressen ger styrelsen ansvarsfrihet. 
Kongressen beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
 
Både ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen följer med som bilagor 2 respektive 3.
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	 §12	 Firmateckning
Just nu finns det ingen som är firmatecknare enligt något papper eller protokoll. Detta har varit problem när 
t.ex. bankkonton ska öppnas. Anders yrkar på att han själv och nästkommande kassör ska bli firmatecknare för 
Riks-SMASK. Kongressen röstade ja till förslaget och utsåg Anders Carlsson (personnummer 800406-2454) 
och Daniel ”Len” Eriksson (personnummer 840408-1955) till firmatecknare för verksamhetsåret 2008/2009.

	 §13	 STORK-fonden
Vinsten från STORK2006 har beskattats så det finns mindre pengar än väntat. Detta p.g.a. att skatteverket inte 
ansåg STORK2006 som en idell allmännyttig förening. STORK2008 har varit noggranna med att formule-
ringen av sina stadgar så att inte samma sak ska hända dem.
 
STORK-fonden förvaltas av Riks-SMASK och fungerar på liknande sätt som SOF-fonden d.v.s. den innehål-
ler vinster från tidigare STORKar som ska användas som startkapital för nya STORKar och kunna täcka in ett 
ev. underskott för STORKar som går dåligt.

	 §14	 Beslut	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen	2007/2008
Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet under §12.

	 §15	 Val	av	styrelse	2008/2009
Kongressen valde nedanstående till styrelse för Riks-SMASK verksamhetsåret 2008/2009:

Ordförande: Christopher ”Stophe” Tholander
Kassör: Daniel ”Len” Eriksson
GS Stockholm: Anna ”Dolly” Mühlenbock
GS Uppsala: Lämnas åt regionen att besluta
GS Södra: Tommy ”Rune” Karlsson
GS Övriga: Tobias ”Romeo” Romu
Webbmaster: Får styrelsen i uppdrag att utse

	 §16	 Val	av	revisorer	2008/2009
Niklas Wiksell och Anders Sundberg som suttit som revisorer sedan flera år tillbaka meddelade att de inte har 
möjlighet att fortsätta vara revisorer. Istället valdes David Krantz och Johan Pütz till revisorer för verksam-
hetsåret 2008/2009.

	 §17	 Riks-SMASKs	verksamhet	under	kommande	verksamhetsår
Kontaktuppgifter har sedan länge varit ett problem att hantera. Det kommer ägnas engergi åt att förbättrade 
rutiner för dem, e-postutskick och hemsida under det kommande året. Sedan kommer den vanliga verksamhe-
ten skötas. Stophe sitter med i SOF-kommitén och sköter kontakten med dem. Hank uppmuntrar att fler olika 
orkestrar söker sig till styrelsen, inte bara LiTHe Blås.

	 §18	 Till	styrelsen	inkomna	ärenden
Inga inkomna ärenden att behandla.
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	 §19	 Utskicksrutiner	och	uppdatering	av	kontaktuppgifter
Att skicka vanlig post till alla orkestrar är mödosamt, onödigt dyrt och troligtvis mindre effektivt än e-post. 
Visserligen är många dåliga på att svara på e-post men medlemmarna kollar i alla fall mailen oftare än sina 
postfack.
 
Kongressen beslutar att det räcker med att kallelse till kongress eller extrakongress malias ut 5 veckor innan 
och får styrelsen inte bekräftelse på att den mottagits inom en vecka skickas den per post.

	 §20	 Extrakongress
Hank vill att kongressen beslutar om en extra-kongress och inte bordlägger det till styrelsen i höst eftersom 
det lätt rinner ut i sanden då (som det gjorde 2007). Senaste extra-kongressen var på hösten 2006. Kongres-
sen beslutar att det blir en extrakongress och styrelsen bestämmer datum i på sommarmötet. Den kombineras 
lämpligtvis med något av de många jubileerna under hösten.

	 §21	 Utbyte	av	rekryteringstips
Många tycker det är svårt att rekrytera nytt folk och alla regioner har inte samma traditioner och kulturer. I stä-
der med många orkestrar konkurrerar de med varandra och i städer med få får de ofta för lite uppmärksamhet. 
Uppsala har sammanställt ett häfte som delas ut till nya studenter med opartisk information om alla orkestrar 
så att de får en överblick. Orkestrar från mindre städer uppmanas att vara med på så mycket insparks- och 
nollningsaktiviter som möjligt.

	 §22	 Till	styrelsen	inkomna	ärenden
Dejavu, hoppsan!

	 §23	 Nästa	kongress
Nästa kongress kommer hållas under SOF2009.

	 §24	 Övriga	frågor
Inga övriga frågor.

	 §25	 Ordet	är	fritt
Hank och Anders avgår från sina styrelseposter och tackas av kongressen för sitt arbete. De belönades med 
en kram från varandra eftersom medaljerna supits bort. Nya kommer att införskaffas så att alla som förtjänat 
en också får en.

	 §26	 Kongressens	avslutande
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Bilaga 1: 
Verksamhetsberättelse maj 2007 - maj 2008
Under perioden har styrelsen haft 6 protokollförda möten på olika platser i landet. Den löpande verksamheten 
med underhåll av hemsida, kontaktuppgifter, festivalbestyr, informationsspridning och övrig medlemsservice 
har skötts. Digitaliseringen av skivarkivet har fortsatt i regi av Tommy ”Rune” Karlsson.

På kongressen 2007 beslutades det att styrelsen skulle kalla till en extrakongress och hålla den om intresse 
fanns. Så skedde också men gensvaret från orkestrarna var mycket klent. Endast en tredjedel av orkestrarna 
bekräftade ens att de mottagit kallelsen och ännu färre att de avsåg att delta. Det berodde på ett antal faktorer, 
svårigheter att hitta ett lämpligt datum, trassel med kontaktuppgifter (ett problem som funnits länge) och att 
både RS och många medlemmars styrelser var nytillträdda och inte hade rutin och inte visste hur det skulle 
skötas.

Arbetet med instiftandet av STORK-fonden har gått vidare men är inte avslutat. Ett avtal mellan STORK2006 
och RS rörande hur vinsten från STORKar får användas skrevs redan innan maj 2007 men pengarna har ännu 
inte kunnat föras över till RS än p.g.a. problem med firmateckningen. För att kunna avsluta STORK2006 för-
des pengarna över till ett personkonto på RS kassör Anders Carlsson i januari och kommer att föras vidare till 
RS i sommar då det finns ett nytt kongressprotokoll med alla uppgifter som behövs.

Styrelsen har diskutterat möjligheterna att bilda ett utrikesutskott som ska agera som RS ansikte utåt mot sam-
hället och andra liknande organisationer. Gamla ordföranden har kontaktas och tillfrågats om de skulle vilja 
vara med och arbeta med sådana frågor men svaret blev ett unisont ”nej tack”. Då även delar av utskottets 
tänkta uppgifter redan uppfylls på andra sätt och dess mål var något diffust har inte förslaget arbetats vidare 
på.

RS instiftade den sedan tidigare utlovade 25-årsmedaljen som fungerar likt 10-årsmedaljen.

Det finns fortfarande en del arbete som bör göras på hemsidan. Planen är att hålla den så enkel som möjligt 
men i alla fall erbjuda webbadmin-verktyg orkestrarna kan använda för att lägga till saker i kalendariet och 
ändra kontaktuppgifter. Planer finns även på att göra en modererad e-postlista till alla rikets orkestarar som 
alla medlemmar kan använda sig av t.ex. vid jubileum eller extrakongresser.

__________________________________

Christofer Bäcklin, ordförande 2007-2008
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Bilaga 4: 
Uppdaterad kontaktuppgiftslista över 
Riks-SMASKs medlemsorkestrar
* = vilande medlem

Göteborg
AlliAnceOrchestret Och chAlmersbAletten

Teknologföreningen CS, Emil Oförvägen 1A, 412 58 GÖTEBORG
031-20 69 58 
alliancen@tfcs.chalmers.se www.tfcs.chalmers.se/alliancen 
baletten@chs.chalmers.se www.chs.chalmers.se/foreningar/baletten

chAlmers bArOckensAmble

Emil Oförvägen 1, 412 58 GÖTEBORG
031-16 33 55
info@chalmersbarockensemble.se     http://www.chalmersbarockensemble.se

khmmc blåshjuden Och inälfvOrnA

Villa Medici, Högåsplatsen 6, 412 56 GÖTEBORG
031-20 99 90
directionen@blashjuden.se www.blashjuden.se
inalfv@mfg.gu.se  www33.brinkster.com/inalfvorna

mistluren Och mistlåhren / misstAgen

Handelshögskolan, Box 600, 405 30 GÖTEBORG
031-11 13 83
mistlahren@gfs.gu.se     hem.passagen.se/johu8374/mistluren

munwedret* Och tAndkötten / bOrrsvängArne

Odontologiska föreningen, Medicinargatan 12, 413 26 GÖTEBORG
031-773 30 41
of.musikutskott@odontologi.gu.se  (fungerar ej!)
www.odontologi.gu.se/OFWeb/   (I menyn klickar du dig sedan vidare)

tOngångArne Och PAtriciAbAletten

FFS, Götabergsgatan 17, 411 34 GÖTEBORG
031-16 36 66
styrelsen@tongangarne.se  www.tongangarne.ffs.gu.se
patriciabaletten@yahoogroups.com www.patricia.ffs.gu.se
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Stockholm
blåslAget Och drAgPlåstret

Medicinska Föreningen, Box 250, 171 77 STOCKHOLM
08-33 40 04 (fax: 08-33 00 16)
blaslaget@mf.ki.se blaslaget.mf.ki.se

kårsdrAget Och kårsetten

Box 50020, 116 44 STOCKHOLM
08-153930
styrelsen@karsdraget.nu www.karsdraget.nu

mercblecket* Och efterfrågekurvOrnA*
Box 6501, 113 83 STOCKHOLM
08-506 929 15
mercblecket@hhss.se     Hemsida?

OsquAr mutter* Och Omeletten*
Box 70 015, 100 44 STOCKHOLM
mutter@m.kth.se www.m.kth.se/staff/mutter/public

PrOmenAdOrquestern Och PAletten

THS, 100 44 STOCKHOLM
08-790 98 12
pq@ths.kth.se  pq.for.ths.kth.se

skAlärmusikkåren Och skAletten

THS, 100 44 STOCKHOLM
08-411 34 23
dir@smusk.nu  www.smusk.nu

Södra Sverige
AcAdemimusiccOrPset bleckhOrnen

Sandgatan 2, 223 50 LUND
046-12 08 52
bleckhornen@af.lu.se  www.bleckhornen.org

isterbAndet Och bAletten fläskleggen

Studentkåren, Tufvan, 352 52 VÄXJÖ
isterbandet@isterbandet.se www.isterbandet.se
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musikAlliAnsen Alte kAmereren Och kAmrérbAletten

Box 749, 220 07 LUND
046-15 08 90
info@altekamereren.org  www.altekamereren.org

PulPAhOrnen, kOfferdAmernA Och bitewings

Odontologiska Studentkåren, Odontologiska Fakulteten, 205 06 MALMÖ

utblås1 – studentOrkestern i jönköPing

Jönköpings Studentkår/Utblås1, Gjuterigatan 3 C, 553 18 JÖNKÖPING
0739-837847 (Nils Ingvarsson)
info@utblaset.se www.utblas1.se

studentOrkestern sAlmOnikernA*
Studentkåren Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 HALMSTAD
sos@stud.hh.se  www.stud.hh.se/org/sos

vågsPelet – studentOrkestern i kArlskrOnA*
Blekinge Studentkår, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 371 79 KARLSKRONA
www.bsk.bth.se/~vagspel

Uppsala
Ab kruthOrnen Och lettA gArdet

V-Dala, Sankt Larsgatan 13, Box 2062, 750 02 UPPSALA
1kh@khlg.org  www.khlg.org

AttrAktiOnsOrkestern Och AttrAPPernA

c/o Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, 753 09 UPPSALA
styrelsen@attra.nu www.attra.nu

kulturföreningen drAgskåPet Och drAgetten

Farmacevtiska Studentkåren, Box 957, 751 09 UPPSALA
018-50 43 23
john.isaksson.8991@student.uu.se hem.bredband.net/dragos

glAnsbAndet

Medicinarcentrum, port 13, Akademiska Sjukhuset, 751 85 UPPSALA
ordforande@glansbandet.se www.glansbandet.se

glAsblåsArnA

Smålands nation, Sankt Larsgatan 5, 753 11 UPPSALA
glasblasarna@smalands.nation.uu.se http://www.student.uu.se/nation/smalands/ (Verksamhet/Underföreningar)
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hOrnbOskAPen

c/o Södermanlands-Nerikes nation, S:t Olofsgatan 16, 753 12 UPPSALA
018-46 09 59
info@hornboskapen.com www.hornboskapen.com

svenskA shOwOrkestern PhOntrAttArne

Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, 753 09 UPPSALA
018-13 78 90
info@phontrattarne.com www.phontrattarne.com

sighstinskA kAPellet Och mAriAs felstegh
GH-nation, Trädgårdsgatan 9, 753 09 UPPSALA
storinkvisitor@sighsten.org sighsten.ghnation.se

tuPPlurArnA

c/o UTN, Uthgård, 752 37 UPPSALA
info@tupplurarna.se  www.tupplurarna.se

wermeslAget* Och benwermArnA

Värmlands Nation, Nedre Slottsgatan 2, 751 09 UPPSALA
018-13 44 45
www.varmlandsnation.se  (Gå in på Föreningar)

wijkmAnskA blecket - en Orkester med stil!
Uplands Nation, S:t Larsgatan 11, 753 11 UPPSALA
kk@blecket.org  www.blecket.org

östgötA nAtiOnskAPell

Trädgårdsgatan 15, 753 09 Uppsala
018-13 43 11
kapellet@ostgotanation.se ostgotanation.se  -> Föreningar -> Kapellet

Övriga Sverige
geflAbAndet

Box 6018, 800 06 Gävle
geflabandet@geflabandet.se  http://www.geflabandet.se/

gjAllArhOrnen*
Studentkåren, Grönborgsgatan 18, 852 37 SUNDSVALL
gjallarhornen@solace.mh.se www.solace.mh.se/~gjallarhornenn  (Fungerar ej!)
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lithe blås Och blåsyrAn

Linköpings Universitet, Musicum, 581 83 LINKÖPING
070-958 25 04 (Dictator Tobias Romu)
lithe.blas@music.liu.se  www.litheblas.org

luhrArne

Teknologkåren, Högskolan i Luleå, Kårhusvägen 1, 971 87 LULEÅ
073-581525 (Ordförande Rebecka Troéng)
luhrarne.studorg.luth.se  luhrarne@ludd.ltu.se

lusen big bAnd

Linköpings Universitet, Kårallen, 581 83 LINKÖPING
0708-571745 (Ordförande Fredrik Howe)
lusen@studorg.liu.se  www.studorg.liu.se/lusen

rePublikOrkestern i östersund*
Studentkåren i Östersund (Re)publikorkeztern, Mitthögskolan, 831 25 ÖSTERSUND
reporkestern@sko.mh.se

snösvänget Och sPArketten

Umeå Studentkår, 901 87 UMEÅ
070-3532960 (Ordförande Per Genberg)
snow@acc.umu.se http://www.snosvanget.se/

studentOrkestern schwAmPArnA

Kårhuset, Fakultetsgatan 3, 702 18 ÖREBRO
070-3609230 (Ordförande Andreas Jansson)
kontaktschwamp@schwamparna.se http://www.schwamparna.se

Svensktalande Finska orkestrar
AxelbAndet

Adress?
http://www.axelbandet.fi/ ab@abo.fi

humPsvAkAr Och rumPskAkAr

Humpsvakar, Teknologföreningen vid Tekniska Högskolan Urdsgjallar, Otsvängen 22, FIN-02150 Esbo, Finland
http://www.humpsvakar.fi/ julle@humpsvakar.fi


