Riks-SMASK

Styrelsemöte 2/08-09

080719

1(??)

PROTOKOLL
Mötets art:
Datum:
Tid:
Plats:

Riks-SMASK Styrelsemöte 2
Lördag 19 Juli 2008
15.40
Helsingør

Närvarande:

Christopher "Stophe" Tholander , ordförande Riks-SMASK (LiTHe Blås)
Kajsa Sundman , sekreterare och GS Stockholm (Promenadorquestern)
Daniel "Len" Eriksson, kassör (LiTHe Blås)
Anders "Kubb" Åkerström, GS Göteborg (AllianceOrchestret)
Thobias "Romeo" Romu, GS Övriga Sverige (LiTHe Blås)
Christofer "Hank" Bäcklin (Wijkmanska Blecket)
Anders Carlsson (Wijkmanska Blecket)
Anna "Dolly" Mühlenbock (Kårsdraget)
Håkan Lindholm (Kårsdraget)

§1 Mötets öppnande
· Ordföranden öppnade mötet 15.40.
§2 Val av sekreterare och justerare
· Kajsa valdes till sekreterare och Romeo till justerare.
§3 Adjungeringar
· Hank, Anders, Dolly och Håkan adjungerades till mötet.
§4 Godkännande av kallelseförfarande
· Kallelsen godkändes.
§5 Godkännande av dagordningen
· Efter tilläg av punkt 13. Extrakongress godkändes dagordningen.
§6 Föregående mötesprotokoll
· Protokollet genomlästes, ändrades på en punkt och godkändes.
· Det konstaterades att Hank inte längre är ordförande för Riks-SMASK.
§7 Landet runt
· Övriga Sverige: LiTHe Blås och LiTHe Grås har åkt på varsin turné.
Geflabandet har tappat många medlemmar på kort tid och är inte spelbara, men ska annordna GeflaSOF den 17-18:e oktober. Luhrarna har
inget att rapportera.
· Stockholm: Kajsa har valts till ny SMASK-ordförande och GS Stockholm.
Sommarorkestern är igång i Promenadorquesterns ledning och ska gå i
Prideparaden den 2:a augusti. Studentmusikens dag ska hållas den 21:a
september. Kårsdraget firar 50 år den 21-22:a november.
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· Uppsala: Orkesterkonventet har bytt presisium, Andreas Keränen (Hornboskapen) är ny GS Uppsala. Hornboskapen har sitt 165 års jubileum
den 25:e oktober. Wijkmanska Blecket planerar att spela in en skiva.
Hornboskapen håller i sommarorkestern i Uppsala.
· Göteborg: Inget har hänt sen senast.
· Södra Sverige: Inte närvarande och har inte skickat in någon rapport.
§8 Ekonomin
· Ekonomin ser bra ut. Len ligger i fas med bokföringen. Det finns runt 50
000 kr i STORK-fonden och runt 29 000 kr i övriga konton.
§9 STORK/SOF
· STORK rapport: Väldigt många besökare, det hade gått bra ekonomiskt
om det inte vore för ett antikt golv som har förstörts. STORK måste betala reparationen, men man ska fakturera Humpsvakarna som var orsaken
till förstörelsen.
· SOF: Arbetet flyter på, SOF kommer vara tredje helgen (15-17) i maj.
SOF ska bygga ett eget hus på 600 kvm i Linköping.
§10 Nya hemsidan
· Hank har gjort en skiss och ska jobba lite till med den. Stophe fixar
innehållet.
§11 RS-styrelsemedaljer
· Medaljerna har hittats i Erik "Hugo" Lindblads bil. Nu ska man bara
distribuera dessa till de som inte fått sin än.
§12 RS 35+ års jubileum
· Linda Östergren (Hornboskapen) har sagt sig villig att annordna festen.
Man kom överens om att alla gamla Riks-SMASKare ska inbjudas. Förslag
om att ha det samtidigt som extrakongressen ogillades. Datum sattes
till den 4-5:e oktober och uppläget lyder: Bussqualas från Stockholm i
PQ-bussen till Uppsala där själva festen ska vara och övernattning där.
Stophe ska leta reda på mailadresser och maila ut inbjudan, Hank kollar
upp sovplatser i Uppsala, Kajsa ska kolla upp PQ-bussen och Stophe ska
kolla upp Linda. Anders ska fixa medaljer. På nästa möte ska budget och
sånt bestämmas, målet ska vara att gå runt.
§13 Extrakongress
· Datum bestämdes till den 22:a november i Stockholm, samtidigt som Kårsdragets 50 års jubileum. Promenadorquestern hjälper till med kongressen
så slipper Kårsdraget mer arbete. Kolla upp hur Två går gratis-regeln ska
fungera för konserten. Medaljen ska likna den från Göteborg 2006, Hank
blev ansvarig för att fotografera medaljen.
§14 Övriga frågor
· Revisionsrapporten från STORK-kongressen är borta. Hank kände sig
ansvarig så han ska leta reda på den.
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· Medlemsmaillistan ska uppdateras. Alla GS ska maila in uppdateringar
till Stophe.
§15 Nästa möte
· Nästa möte bestämdes till den 12-14 september i Linköping, samtidigt som
Draget.
§16 Mötets avslutande
· Ordförande avslutade mötet klockan 17-ish
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Ordförande
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Linköping
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Kajsa Sundman
Sekreterare

