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PROTOKOLL
Mötets art:
Datum:
Tid:
Plats:

Riks-SMASK Styrelsemöte 2
Lördag 14 November 2009
12.10
Stockholm

Närvarande:

Sofie Mååg, ordförande Riks-SMASK (Hornboskapen)
Kajsa Sundman, sekreterare och GS Stockholm (Promenadorquestern)
Fanny Johansson, Kassör och GS Uppsala (Wijkmanska Blecket)
Sebastian ”Casanova” Wogelberg, GS Göteborg (Chalmersbaletten)
Joakim Eljas, GS Övriga Sverige (LiTHe Blås)
Linda Österberg (Hornboskapen)
Sophia Hallgren (Attraktionsorkestern)

§1 Mötets öppnande
· Ordföranden öppnade mötet 12.10.
§2 Val av sekreterare och justerare
· Kajsa valdes till sekreterare och Casanova till justerare.
§3 Val av två rösträknare
· Sofie och Fanny valdes till rösträknare.
§4 Adjungeringar
· Sofia adjungerades till mötet. Linda behöver inte adjungeras eftersom hon
är gammal Riks-SMASK ordförande.
§5 Godkännande av kallelseförfarande
· Kallelsen godkändes.
§6 Godkännande av dagordningen
· Efter tillägg av punkt 10.5 STORK 2008 godkändes dagordningen.
§7 Föregående mötesprotokoll
· Protokollet genomlästes och godkändes.
§8 Presentation ny GS-Göteborg
· Casanova presenterade sig. Han är baletta och dansar i Chalmersbaletten
som hänger ihop med AllianceOrchestret.
· Alla andra presenterar sig.
§9 Landet runt
· Övriga Sverige: Inte mycket att raportera, Isterbandet har fått in ungefär
10 nya.
· Stockholm: Idag har Blåslaget sin konsert. Kårsdraget kommer att ha sin
konsert den 2:a december. Nyrekryteringen verkar gå bra för alla orkestrar
utom SMusK som fortfarande är vilande.
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· Uppsala: För ab Kruthornen, Hornboskapen och Tupplurarna går det bra.
För Sixten och Glasblåsarna går det sämre. Attraktionsorkestern ska hålla
i en lusseshow. Kruthornen har 50-års jubileum 25-27:e mars. BRUNK
kommer att hållas den 29:e januari.
· Göteborg: Barocken har haft sin konsert och har haft bra rekrytering.
Balliancen håller i GSOF nästa söndag och har fått in flera nya sökande
till baletten och orkestern. Tongångarna har konsert i februari. Mistluren
har jubileum den 27:e november.
· Södra Sverige: Inte närvarande och har inte skickat in någon rapport.
§10 Ekonomin
· Risk-SMASK fick in 33 640 kr i medlemsavgifter på SOF 2009. Det gick
481 studentmusiker på SOF. Riks-SMASK har just nu 16 048 kr på kontot
och 1 580 kr i kassan. 10-års middagen gick 4 000 kr back.
§10.5 STORK2008
· Bokslutet är klart, kommittén är ansvarsbefriad och STORK-fonden har
fått in 400 kr till.
§11 STORK2010
· Val av STORK-general. En kandidat, Sophia Hallgren från Attraktionsorkestern. Hon presenterade sig och berättade lite varför hon vill bli
STORK-general. STORK 2008 har gett henne sin rekomendation. Styrelsen
valde Sophia Hallgren, 860604-5105, till General för STORK2010.
§12 Medlemsorkestrarna
· En genomgång av orkestrarna gjordes. Utblåset, Psalmonikerna, Vågspelet,
Pulpahornets balett, Dragetten, Mistluhren och Munvredet disskuterade
om de var aktiva eller ej. Diffraktionsorkestern är aktiva men ingen studentorkester, Salongsorkestern i Uppsala bode kanske bli medlemmar.
· Det diskuterades om Axelbandet och Humpsvakar borde kunna bli medlemmar i Risk-SMASK trots att de inte är svenska studentorkestrar. Det
diskuterades även hur antagningsprocessen till att bli medlem i RiskSMASK ska gå till, om man ska kunna utesluta vilande orkestrar på ett enklare sätt samt vilka krav som ska ställas på att orkestrar kan bli medlemmar. Medlemsavgifter föreslogs att man kunde ha en klumpsumma som
alla orkestrar skulle betala, även de som inte går på SOF eller STORK. Det
diskuterades även om medlemmarna har någon koll på vad Riks-SMASK
gör och vad man kan göra för att öka synligtheten för organistationen.
§13 Skivarkivet
· Skivarkivet ska uppdateras med nya skivor från 2006 och framåt.
§14 Hemsidan
· Protokoll ska finnas på hemsidan. Alla GS bör se till att informationen
om deras orkestrar är uppdaterade.
§15 Övriga frågor
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· Datum för STORK2010 bestämdes till den anda helgen i maj, den 7-9:e
maj.
§16 Nästa möte
· Nästa möte bestämdes till lördagen den 23:e januari
§17 Mötets avslutande
· Ordförande avslutade mötet klockan 14.15
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Linköping
den /

Sofie Mååg
Ordförande

Linköping
den /

Sebastian ’Casanova’ Wogelberg
Justerare

Linköping
den /

Kajsa Sundman
Sekreterare

