Protokoll Riks-SMASKs möte 2008-05-31
§1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av Stophe.
§2. Val av sekreterare och justeringsmän
Romeo valdes till sekreterare och Len och Kubb till justeringsmän.
§3. Adjungeringar
Linda, Anders, Karolina samt Hank adjungerades.
§4. Godkännande av kallelseförfarande
Kallelsen till mötet godkändes.
§5. Godkännande av dagordning
Stork – sof lades till som punkt 7 och dagordningen godkändes
§6. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp.
§7. STORK och SOF
Stork gick bra med hejdlöst många efteranmälningar. Biljetterna tog slut och festivalen
gick plus. Alla nationer var nöjda utom V-Dala som hade problem med medtagen öl.
Uppland sålde till och med slut på all sin ljusa öl. Kortegen gick bra och den nya rutten
fungerade.
Det har dock klagats lite på kaos instrumentförvaringen samt att ljuset inte gick att
släcka i en av skolorna.
Informationsspridningen fungerar ej inom orkestrarna, information fastnar ofta hos en
eller två kontaktpersoner. Orkestrarna måste påminnas om att föra vidare information.
Tyvärr kan STORK ej svara på hur bra det gick på grund av att ett antikt golv skadades
och det är inte klart hur mycket det kommer att kosta att reparera.
§8. Landet runt
Göteborg
Tongångarne har släppt en ny skiva, de spelar även på det glada göteborg. Patricia har
valt ett nytt styre. Alliancen förbreder rekrytering och Mistlurarna har sin ekonomiska
höjdpunktsspelning.
Stockholm
Studentmusikens dag uppskjuten. Kårsdraget skall skicka ut infomationsbrev för att få
folk och gå med i studieförbund. Kårsdraget firar även jubileum den 21-22 november.
Det kommer att sommar rep.
Uppsala
De flesta har sommaruppehåll. Det kommer bli sommar rep. Glasblåsarna är tyvärr på
väg ut, endast 4 pers kvar.

Övriga Sverige
Geflebandet har släppt en skiva kommer att fira jubileum samt ordna ett nytt GeflaSTORK/SOF. LiTHe blås har firat jubileum och har gott om betalspelningar.
§9. Ekonomin
Vi har 70000kr på PG. Bullrick har fått 4000kr för 10årsmedaljer för länge sedan, vad
hände med pengarna? 10års middan gick något back.
§10. Gamla hemsidan
Bilder och text skall skickas till Stophe för att presentera alla på hemsidan.
§11. Nya hemsidan
Kalle i LiTHe Blås kan knacka kod. Databaser med list och kontaktuppgifter till
gråskägg och orkestrar är viktiga. Bilagan bör revideras. Externa sidan skall vara klar
innan sommaren är slut.
§12. RS-styrelsemedaljer
De är borta, Hugo kanske har dem. Han skall kolla sitt föråd och om han inte hittar dem
så bör det beställas nya. Frågan bordläggs.
§13. 10-års medaljer
De som missat att anmäla sig skall få ”nya” medaljer.
§14. Övriga frågor
Tongångarne undrar om LiTHe Blås har ett av deras överhäng, LB hänvisar till Ida i LB
som kanske vet mer.
§15. Nästa möte
19-21 Juli Hemma hos Stophe i djupaste Skåne.
§16. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Stophe
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