Protokoll fört vid Riks-SMASKs styrelsemöte 2010-03-27
§1

Mötets öppnande
Sofie Mååg förklarade mötet öppnat

§2

Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes Tommy Karlsson och till justeringsman valdes Fanny Ekblom
Johansson

§3

Val av rösträknare
Inget val av rösträknare. Återkommer till punkten om rösträknare behövs.

§4

Adjungeringar
Generalen för STORK2010, Sophia Hallgren, adjungerades med yttranderätt.

§5

Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes.

§6

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter lite omflyttning av några punkter. Punkterna om
STORK2010 och hemsidan tidigarelades i dagordningen.

§7

STORK2010
Planerna är att festivalen hålls första helgen i oktober, dvs 1-3 oktober, med
fredagsspelningar på nationer och en stor sittning på Fyrishov på lördagen med orkestrar
som spelar. Lena på Taket ordnar lokal, personal, konferencier och dylikt.
Nationer som i dagsläget är aktuella för spelningar är SNerikes, Uplands samt GH.
Smålands har ställt sig ganska avvaktande till STORK. Queen Victoria kan vara ett
alternativ att vara på, dock blir ölen dyrare där än på nationerna. Skolor till boende
verkar inte vara några problem.

§8

Hemsidan
Christofer ordnar så att styrelsen kan ändra orkestrarnas kontaktuppgifter osv. En
databas över Gråskägg ska ordnas.
Johan ”Televinken” Roos jobbar på att få till en studentorkesterportal.

§9

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

§10 Landet runt
Region Södra Sverige
Alte Kamereren och Bleckhornen har Lundakarnevalen som sitt stora mål för våren
samt spelningar runt sista april. Även Isterbandet repeterar inför Valborg och
Lundakarnevalen. Pulpahornen har också en del spelningar samt förbereder sig som bäst
för Lundakarnevalen. SOS har fått tag i en dirigent så repetitionerna går bättre. Man har
haft två spelningar på Drotts hemmamatcher i Halmstad. SOS söker fler medlemmar,
bland annat brass. De är väldigt sugna på att vara med på STORK i höst.

Region Övriga Sverige
Lusen Big Band har svårt med bemanningen just nu så det handlar mest om att hitta en
full sättning.
Luhrarne har inte haft så mycket verksamhet pga. tentaperiod men de har rep som
vanligt måndag den 29 mars. Deras nya skiva är inspelad och mixning pågår för fullt.
Deadline för det arbetet är satt till mitten av april. I övrigt har de eventuellt dansspelningar i april och maj. Till slut så har de även bytt styrelse, ny ordförande är Viktor
Jansson.
Schwamparna har fått lite nya spelningar varav en på Vårruset (en stor springtävling
som flyttar runt varje år) där de hoppas kunna rekrytera lite nya medlemmar. Även
Schwamparna har en skiva på gång, faktum är att den bara ska lämnas in för tryck.
Faktum är även dessvärre att personen som var ansvarig för skivan har slutat och det
verkar föreligga vissa svårigheter att få kontakt med denne på ett sådant sätt att jobbet
blir utfört. 13-årsjubileet gick bra och var mycket trevligt. Orkestern ser fram mot 14årsjubileet nästa år. De har även haft årsmöte och ordföranden kommer att bytas efter
sommaren.
Geflabandet är fortfarande halvvilande men det kan eventuellt bli fråga om lite mer
verksamhet beroende på hur pass kompatibelt det är med verksamheten för ett showband där flera Geflabandsmedlemmar är medlemmar.
Snösvänget hade ett mycket lyckat 20-årsjubileum där bl.a. grundaren närvarade. De har
även en spelning inbokad på valborg då det kommer hända en massa aktiviteter på
campus. De ska även spela på eftersläppet för en sittning med studentikosa studentföreningar från de norra delarna av landet. Exempel på föreningar är körer, spex mm. I
resväg planeras dels för STORK men också för en turné första veckan på sommaren
vilket innebär ca. 5 juni. Till denna rekryteras främst Luhrar-folk men de har inte fått
veta nåt än Avslutningsvis har även Snösvänget bytt styrelse.
LiTHe Blås har följt flera andras exempel och även de bytt styrelse med ny ordförande
och allt. Denna styrelse valdes på årsmötet med efterföljande sedvanlig utdelning av
Jägermeisterfonden samt auktion av personliga borttappade tillhörigheter. Turné blir det
2-11 juni till hemlig ort. Lite spelningar finns inplanerade, en på valborg med
efterföljande fest. Den 7 maj kommer även ACO på besök från Tyskland för att festa
med orkestern. Slutligen är en rephelg med Anders Eljas inbokad den 17-18 april.
Region Stockholm
Osquar Mutter lever, om än i liten skala. SMusK är på nergång, PQ går det dock bra för
och man kommer bland annat åka på turné och delta i en musikfestival i Marocko.
Kårsdraget har planerat en grillfest vid Valborg samt en turné.
I övrigt så gick QORK bra.
Region Göteborg
Allianceorchestret har haft träningläger/kick-off och förbereder sig inför
Lundakarnevalen. Övriga aktiviteter som står på programmet är Valborg och den därtill
hörande cortègen

Region Uppsala
De flesta orkestrarna har spelningar under valborg. Många turnéer är inplanerade, bland
annat av Glansbandet, Attraktionsorkestern, Wijkmanska Blecket, Hornboskapen,
Phontrattarne. De sistnämnda har även en Grand Show i april. Dragskåpet har show i
maj. Tupplurarna har en ny ordförande, Johan Cedervall, och man kommer att släppa en
ny skiva i vår. Salongsorkestern vill gärna vara med på STORK. Orkesterkonventet har
bytt presidie.
§11 Ekonomi
Ser bra ut ekonomiskt och det finns runt 40kkr. Inga skulder. Domänavgift för hemsidan
ska snart betalas, 175 kronor.
§12 Kongressen
Det beslutades att kongressen ska hållas på lördagen 8 maj i Linköping.
§13 Stadgeändring
En stadgeändring angående hur vilande orkestrar ska hanteras diskuterades och Sofie
fick i uppdrag att skriva ihop ett förslag och skicka ut via mailen.
§14 Övrigt
SOF-fonden har slagits samman med en annan riskfond på LinTek, vilket innebär att
LinTek kommer att ha mer makt över SOF i framtiden.
§15 Nästa möte
Nästa möte beslutades vara i Linköping lördagen 8 maj klockan 10.00. Lokal meddelas
via mail.
§16 Mötets avslutande
Sofie Mååg avslutade mötet
Närvarande: Sofie Mååg – Ordförande
Sebastian Wogelberg – GS Göteborg
Tommy Karlsson – GS Södra Sverige
Fanny Ekblom Johansson – GS Uppsala
Joakim Eljas – GS Övriga Sverige
Sophia Hallberg – General STORK 2010
Christofer Bäcklin – Webmaster Riks-SMASK

_____________________________
Sofie Mååg, ordförande

_____________________________
Fanny Ekblom Johansson, justerare

_____________________________
Tommy Karlsson, sekreterare

