Protokoll Riks-SMASK möte
Linköping den 12 september 2008
§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 20:00 och närvarande var:
Anders ”Kubb” Åkerström
Tommy ”Rune” Karlsson
Thobias ”Romeo” Romu
Christopher "Stophe" Tholander
Kajsa Forslund Sundman
Daniel ”Len” Eriksson
Erik ”Hugo” Lindblad
Annelie Dahl
§2.Val av sekreterare och justeringsmän
Till sekreterare valdes enhälligt Anders ”Kubb” Åkerström och till
justeringsman valdes Tommy ”Rune” Karlsson
§3. Adjungeringar
Mötet valde att adjungera Annelie Dahl från SOF-kommittén samt Erik ”Hugo”
Lindblad som gråskägg båda med yttranderätt.
§4. Godkännande av kallelseförfarandet
Mötet fann att kallelse förfarandet hade gått till efter punkt och pricka.
§5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan några ändringar.
§6. Föregående mötesprotokoll
Lästes upp i sin justerade form. De lösa punkterna Bulriks pengar samt den
oanmälda 10-års medaljen är på gång att lösas.
§7. Landet runt
Södra: Bleckhornen och Utblås1 har ej gått att få kontakt med.
Alte Kamreren går det bra för och funderar på att spela in en skiva i höst.
Isterbandet firar sitt 20 års jubileum den 29:e november.
Stockholm: akablas repar och rekryterar. Sommarorkestern gick prideparaden i ösregn.
Osquar Mutter håller på att komma igång igen.
Göteborg: Tongångarne byter styrelse den 22:e september och har planer på att genom föra
en februari-konsert.
AllianceOrchestret rekryterar i två veckor till och skall åka till Finland på Natom i höst.
Barocken har just avslutat nollebarocken som skall bli en årlig händelse. De har även en
spelning inbokad.
Blåshjuden rekryterar och har även arrangerat ett kalas som gick över förväntan och sålde slut
vilket var trevligt.
Inälfvorna genomförde en balettresa i Europa där de dansade nere vid fotbolls-VM. Rebecka
är ny ordförande.

Patricia Har nyintag den 29 och första oktober de skall även åka till Finland 30:e oktober till
2:a november.
Chalmersbaletten rekryterar.
Övriga Sverige: Geflabandet har rekryterat men söker fortfarande fler och har sitt 5 års
jubileum under gäfflasof vilket kostar 400 kr anmälan senast 5/10.
Svamparne har kommit igång och planerar en aktiv höst. Luhrarne spelar nollningen samt
kanske in en skiva.
LiTHe Blås har fyllt på till nästan full sättning.
Uppsala: Attraktionsorkestern och attrapperna firar 30- resp. 25-årsjubileum den 4/11.
Hornboskapen firar 165 år den 24-25:e oktober med sexan på fredagen efter premiären.
§8. Ekonomin
Len ligger i fas med redovisningen och har 34 051,91 kr till förfogande
§9. STORK/SOF
SOF: Det går jättebra med rekryteringen cirka hälften av posterna är tillsatta.
Det kommer att vara i folkets park även i år dock troligtvis för sista eller näst sista gången.
Någon kassör är ännu inte tillsatt vilket inte är någon jätte hets men det kommer att ske inom
det närmsta.
STORK: Har genomfört utvärdering, dock var det dålig uppslutning med inskickandet av
utvärderingarna ”DÅLIGT” säger vi om det. Ekonomin efter STORK ser bra ut dock är ännu
inte det förstörda golvet helt löst. Samtidigt går jakten vidare på en ny STORK-kommitté.
§10. Nya hemsidan
Arbetet fortskrider Hank kodar och det ryktas att han kommer att ha lite mer tid
nu.
§11. RS 35 års jubileum
Jubileumet kommer att hållas den 12:e oktober i Uppsala. Vi satsar på att bli
runt 50 stycken skulle vi bli färre skall vi försöka fylla upp med vanliga orkestermänniskor.
Priset för kalaset blir 500 kr. Anmälan skall ske senast 2 veckor i förväg. Anmälan sker genom
att mejla ordforande@rikssmask.se eller genom att ringa sin GS. Alla skall försöka hitta
gamla GS:are som kan tänkas vilja gå på jubileet.
Tyvärr kan vi inte lösa sovplatser till alla men det finns ett bra vandrarhem om man inte kan
lösa det på annat sätt. Någon direkt toastmaster kommer inte att finnas.
§12. Extrakongress
Kongressen kommer att vara i Stockholm den 22:e november klockan 11:45.
Efter kongressen går vi på Kårsdragets jubileum som kostar 375 kr resp. 345 kr för en
alkoholfri plats. Den tredje och fjärde från varje orkester går gratis. Sovplatser går att fixa för
en billig penning totalt ~35 kr och då ingår medalj som Kubb fixar samt någon form av
frukost. De som får komma är 2 pers från varje orkester. Sista anmälningsdag är den 30:e
september och anmälningen sker genom den egna orkestern. Punkter som är tänkta att
avhandlas är vad som händer i Sverige, vad de har för förväntningar på oss samt ett antal
diskussionspunkter som avhandlas i mindre grupper under överinseende av styrelsen. Resan
upp sponsrar Riks-SMASK med det som överskrider 500 kr, men för att detta skall gälla skall
billigaste färdvägen väljas vilket också står i stadgarna.

§13. Ekonomisk framtid
Hur skall vi använda pengarna, just nu används det för mycket pengar vilket är
ohållbart på sikt. Vi avvaktar till jul och utvärderar då för att se vad året slutar på och tar då
eventuella åtgärder. Vi får även i framtiden tänka på att 10 års middagen inte går allt för
mycket minus.
§14. Övriga frågor
Hugo: Varför skall vi ha extrakongress?
För att visa vad vi gör att det inte enbart handlar om SOF och STORK. Se till att skapa en
samhörighet och inte minst för att träffas ansikte mot ansikte.
§15. Nästa möte
På morgonen innan extrakongressen.
§16. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 23:19. Kubb vid pennan over and out.

