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Protokoll för Riks-SMASKs kongress i Linköping 2010-05-08

Närvarande
Anna Tibbelin
Johan Roos
Sebastian Tunstig
Mattias Ericsson
Elisabeth Lindquist
Jonas Thellman
David Krantz
Elin Jakobsson
Caroline Röjthammar
Kajsa Forslund Sundman
Sebastian Wogelberg
Sofie Mååg
Fanny Ekblom Johansson
Joakim Eljas
Tommy Karlsson

Luhrarne
Luhrarne
PromenadorQuestern
PromenadorQuestern
LiTHe Blås
LiTHe Blås
Kårsdraget
Kårsdraget
Pulpahornen
PromenardorQuestern/ GS Stockholm
Chalmersbaletten/GS Göteborg
Hornboskapen/WB/Kårsdraget/ Ordförande
Wijkmanska Blecket/Kassör/GS Uppsala
LiTHe Blås/GS övriga Sverige
Isterbandet/GS södra Sverige

§1

Mötets öppnande
Sofie Mååg förklarade mötet öppnat

§2

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes sittande ordförande Sofie Mååg.

§2a Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Sebastian Wogelberg.
§3

Val av rösträknare tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Fanny Ekblom Johansson och Joakim Eljas

§4

Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§5

Kongressens behöriga utlysande
Den behöriga utlysningen godkändes då den utförts så som stadgarna stipulerar.

§6

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter att punkt 2a lagts till.

§7

Riks-smask medlemmar
Efter genomgång av de nuvarande medlemmar kom man fram till att SMusK och
Munwedret skall ses som vilande orkestrar. Se bilaga 1 för komplett medlemsregister.

§8

Riktlinjer för medlemskap
Ett förslag på ändrade riktlinjer för medlemskap har lagt fram från styrelsen. De nya
riktlinjerna godkändes av kongressen. Se bilaga 2 För styrelsens framlagda förslag.
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§9

Stadgeändring
I samhörighet med de nya riktlinjerna la styrelsen fram ett förslag till stadgeändring i
stadga 3. Första läsningen godkännes av kongressen. Se bilaga 3 för styrelsens
framlagda förslag.

§10 Styrelsens verksamhetsberättelse maj -09 till maj -10
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av ordförande Sofie Mååg och godkändes.
§11 Ekonomisk berättelse, resultat och balansräkning
Den ekonomiska berättelsen lästes upp och godkändes.
§12 Revisionsberättelse
Riks-SMASKs revisorer läste upp revisionsberättelsen.
§13 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Ansvarsfrihet för avgående styrelse godkändes.
§14 Val av styrelse verksamhetsår 2010/11
Till styrelsen 2010/2011 nominerade sittande styrelsen Joakim Eljas (851015-0256) till
ordförande, Isabelle Söder (871012-0281) till kassör och Johan Roos till GS övriga
Sverige. Samtliga nominerade blev invalda av kongressen. Kassör och ordförande har
firmateckningsrätt var för sig och tillsammans för Riks-SMASKs konton.
Kontonummer: 1801 28 19481 samt 1830 27 12450
§15 Val av två revisorer verksamhetsår 2010/11
Sittande revisorer Thobias "Romeo" Romu och Johan Pütz blev omvalda av kongressen.
§16 Till styrelsen inkomna ärenden
Inga förslag har kommit in till styrelsen
§17 Extrakongress
En extrakongress kommer hålla under STORK som ligger helgen första veckan i
oktober, troligen på lördagsmorgonen. Mer exakt information kommer senare.
§10 Nästa kongress
Nästa kongress kommer hålla under SOF 2011.
§19 Övriga frågor
PQ informerar om att de kommer ha en konsert nästa lördag som alla får komma på. För
mer information skall man ta kontakt med PQ.
Eljas berättar att det har valts en general till SOF 2011
Det påpekades att anmälningssystemet till SOF bör ses över så att orkesterordförande
kan anmäla sin orkester så att inte alla behöver gå in och göra det själva. Eljas sa att han
skall framföra detta.
Sena besked angående STORK är jobbigt för folk som skall resa långt och eftersom
detta inte är första gången så bör man se över hur STORK egentligen fungerar. Sofie
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Mååg svarade att det var för sent för sittande styrelsen att titta på men att det definitivt
är något som bör ses över i framtiden.
§10 Kongressen avslutas.
Sofie Mååg avslutar årets kongress.

_____________________________
Sofie Mååg, ordförande

_____________________________
Sebastian Wogelberg, sekreterare

_____________________________
Fanny Ekblom Johansson, justerare

_____________________________
Joakim Eljas, justerare

Bilaga 1

Kallelse till Kongress för Riks-SMASK 2010
den 8e maj 2010 kl 12.00 i Linköping
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötersordförande
§3 Val av två justerare tillika rösträknare
§4 Adjungeringar
§5 Kongressens behöriga utlysande
§6 Fastsällande av dagordningen
§7 Fastställande av Riks-SMASK medlemmar
§8 Riktlinjer för medlemskap
§9 Stadgeändring
§10 Styrelsens verksamhetsberättelse maj -09 till maj -10
§11 Ekonomisk berättelse, resultat och balansräkning
§12 Revisionsberättelse
§13 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§14 Val av styrelse verksamhetsår 2010/11
§15 Val av två revisorer verksamhetsår 2010/11
§16 Till styrelsen inkomna ärenden
§17 Extrakongress
§18 Nästa kongress
§19 Övriga frågor
§20 Kongressens avslutande

Bilaga 2

Styrelsens förslag på riktlinjer för medlemsantagning
Den orkester som uppfyller följande kriterier kan ansöka om medlemskap hos Riks-SMASK.

Orkestern ska
-

Uppfylla den definition som återfinns i 2§ Riks-SMASK stadgar

-

Tillämpa öppen rekrytering

-

Ha en tillgänglig och kontaktbar styrelse på minst 3 personer

-

Ha organiserad orkesterverksamhet

-

Utvald orkesterrepresentant ska delta på respektive regions
möten/sammankomster/kontaktnät

Efter att ansökan lämnats in ska orkestern delta på en (prov)festival. När denna festival
avslutats kan Riks-SMASK besluta om medlemskap enligt 3§ i Stadgarna.

Bilaga 3

Stadgeändringsförslag – Första läsningen
Tidigare Lydelse
§3 Medlemmar
Medlemskap kan erhållas av förening som utövar ovanstående definition av
studentmusik. Medlemskap sökes hos Riks-SMASK. Det står varje medlem fritt att
utträda ur Riks-Smask närhelst medlemmen så önskar.
Samtliga medlemmar har status som aktiv medlem fram till dess att de inte har haft
någon organiserad verksamhet i medlemmens namn under ett års tid. De övergår då
till att vara vilande medlem. Vilande medlem får status som aktiv medlem då den
organiserade verksamheten återupptagits och medlemmen meddelat Risk-SMASK
detta.

Ny lydelse med förändringarna i fetstil
§3 Medlemmar
Medlemskap kan erhållas av förening som utövar ovanstående definition av
studentmusik. Medlemskap sökes hos Riks-SMASK och beviljas av Riks-SMASK
styrelse om den ansökande föreningen uppfyller de av Kongressen fastställda
riktlinjerna för medlemskap. Det står varje medlem fritt att utträda ur Riks-Smask
närhelst medlemmen så önskar.
Samtliga medlemmar har status som aktiv medlem fram till dess att de inte har haft
någon organiserad verksamhet i medlemmens namn under ett års tid. De övergår då
till att vara vilande medlem. Vilande medlem får status som aktiv medlem då den
organiserade verksamheten återupptagits och medlemmen meddelat Risk-SMASK
detta.
Om orkestern har varit vilande i mer en ett år kan Riks-SMASK styrelse besluta
att medlemskapet ska upphöra.

