Riks-SMASK möte nr. 1 2010-07-24

Protokoll för Riks-SMASK-möte nr. 1 (2010-07-24 kl. 14) i Vimmerby
Joakim ”Eljas” Eljas (ordförande)
Isabelle Söder (kassör)
Johan ”Sp-televinken” Roos (GS Övriga Sverige)
Tommy ”Rune” Karlsson (GS Södra Sverige)
Christofer ”Hank” Bäcklin (Webmaster)
Sofie Mååg
Fanny Ekblom Johansson

§1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.

§2 Val av sekreterare och justerare
Isabelle valdes till sekreterare. Fanny valdes till justerare.
§3 Val av rösträknare
Sofie, Christofer, Tommy och Johan valdes till rösträknare
§4 Adjungeringar
Sofie och Fanny adjungerades med yttranderätt.
§5 Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes, med anmärkningen att det var sent. Skicka ut kallelse i god i tid i
fortsättningen.
§6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§7 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§8 Landet runt
Göteborg
Sebastian har mailat in uppdateringar för Göteborgsregionen:
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Hos oss diskuterar vi just nu mkt om engagemang då det har dykt upp få folk på våra möten och lite
information har kommit in. Sommaren gör det inte direkt lättare att få tag i folk heller så det är tyvärr
inte jätte mycket jag kan rapportera just nu.
GSOF planerars redan inför hösten. Vi försöker starta lite tidigare nu då det varit svårt att få lokaler.
Patricia kommer ha jubileum i höst. Det senaste jag hörde var att det skulle ligga sista helgen i
november alt. Första veckan i december.
Alliancen och chalmersbaletten rustar för fullt för NATOM men även nymbleintag och allt annat som
hör skolstarten till.
Övrigt verkar det gå fortsatt bra för orkestrarna i Göteborg, många har fått spelningar under
sommaren. Men inget uppseendeväckande händer hos dem under sommaren då många åker hem
och orkestrarna blir fåtaliga.
Tyvärr har jag inte hört om de resor som planerades (Tongångarne skulle till Wien bla.) faktiskt blev
av och hur de gick. Jag hoppas att jag får reda på mycket mer när vårt första möte för hösten
kommer.
Övriga Sverige
Luhrarne spelade in en skiva innan sommarn, som var färdig i slutet av maj. Den finns både i skivform
och digitalt. Svamparna spelade in skiva för två år sedan, men det sista är fortfarande inte klart och
den är därför inte utgiven. Lithe Blås var på turné i början av juni. Bussen var helt paj och därför
rekommenderas den som hyr buss från Nils Buss att kolla bussen ordentligt.
Uppsala
Tupplurarna har skiva på g och den är enligt rykten ”oförklarligt bra”. Orkestern ska på turné i
augusti. Blecket har haft en spelning på Uplands nation och ska på turné till Spanien i augusti.
Phontrattarne är på turné. Hornboskapen har enligt tradition sommarrep. På valborg har
kuratorskonventet upprättat en ny scen för att nationerna ska kunna visa upp en annan sida som inte
involverar alkohol och discodans utan riktig musik, teater m.m. på vilken Blecket spelade.
Orkesterkonventet har bytt styrelse.
Stockholm
Sommarorkestern repar utan för Nymble på KTH. Verksamheten funkar bra och orkestern har
spelning på Dunder och Brak och på Pridefestivalen. Kårsdraget, PQ och Osquar Mutter har varit på
turné. Alla var lyckade och skedde med buss, förutom OM som flög flygplan. PQ-bussen har gått
igenom besiktningen utan anmärkningar. Smusk har ingen verksamhet, dock påstår de själva att de
fortfarande är aktiva. En fråga är vad som ska göras med deras noter eftersom det är viktigt att de
bevaras. I övrigt ligger det mesta nere under sommaren.
Södra Sverige
Återkommer till nästa möte men antar att det har varit ganska lugnt.
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§9 Ekonomin
STORK vill ha 10000 kronor från Storkfonden. Mötet gav Sofie mandat att ordna överföringen
eftersom hon fortfarande är firmatecknare. Nya kassören och ordförande ska bli firmatecknare
snarast. Mötet undrade om medlemsavgiften till RS är inräknad i STORK-priset för höstens festival.
Johan kollar detta snarast.
Mötet diskuterade att medlemmar som går på festivaler borde betala 40kr per person och år.
Medlemmar som inte går på festivaler betalar 20 kronor per person och år. Om orkestern är anmäld
till festivalen som orkester tas ingen avgift för de medlemmar som inte går på festivalen. Går
orkestern inte på festivalen eller om ett fåtal orkestermedlemmar gör en individuell anmälan tas en
avgift på 20 kr per person för den orkestern. Detta förslag ska förmedlas till orkestrarna. Johan tar på
sig att kolla hur många orkestrar som åker på festivalerna genom att jämföra gamla programböcker
med listor över medlemmarna.
Mötet beslutade att om man vill ha reseersättning från RS ska man lämna in biljetten till kassören
senast 3 veckor efter färddatum. För andra kostnader gäller tre veckor efter inköpsdatum.
§10 STORK2010 & 10-årsmiddag
Arbetet med STORK verkar gå bra. Kommittén har fixat organisationsnummer och ska snart ta ut
pengar från STORK-fonden.
10-årsmiddagen kommer att anordnas fredagen den 1/10 på Snerikes Nation i Eskilstunarummet. För
anmälan måste man sätta in ca 400 kronor på kontot tre veckor innan festivalen eller görs en
efteranmälan senast två veckor innan festivalen. Vi ska komma upp med ett pris för alkoholfritt. Sofie
kollar om bokningen kan göras via orkesterkonventet eftersom detta kan ge ekonomiska fördelar.
Styrelsemedlemmar (och avgående styrelse) betalar för alkoholen, men inte för maten. Sofie kollar
om styrelsen kan få servera på sittningen om detta ger oss ett billigare pris. Eljas skickar ut
information om 10-årsmiddag och kongress till alla orkestrar. Anmälningar för de som vill ha
medaljer måste komma i god tid. Göteborg ansvarar för medaljerna. Isabelle lägger upp anmälda och
betalda tioåringar allteftersom så att folk ser vilka som ska gå.
§11 SOF2011
Eljas sitter med i SOF-kommittén och berättade att man beslutat att riva Folkets park. Alternativ
diskuteras och det finns förslag på andra platser. SOF-kommittéen väljs numera samtidigt som
kårsstyrelsen och man har därmed samma verksamhetsår och kåren har kontroll över SOF:s budget.
Man har därmed bara ett år på sig att anordna festivalen. Vad detta får för konsekvenser för
festivalen får vi se. Riks-SMASK borde ställa vissa krav på SOF och dessa bör diskuteras till hösten.
Tema för festivalen diskuteras.
§12 Hemsidan
Information om reseersättning ska in under FAQ. Det ska fixas ett ickepublikt arkiv där noter kan
bevaras i bevaringssyfte som annars riskerar att gå förlorade. Gamla Dragos noter ska skannas in och
arkiveras.
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Christofer kollar att massmail till alla orkestrar också går till hela styrelsen.
Hemsidan bör uppdateras, t.ex. saknas somliga orkesterloggor och annan info. Mötet diskuterade om
Riks-SMASK:s hemsida ska läggas på Lithe Blås server men mötet kom fram till att det inte är någon
bra idé. Det funkar bra nu och det är värt avgiften att ha kontroll. Den gamla hemsidan måste bort.
§13 Övriga frågor och synpunkter
Sofie fick mandat att presentera RS för SMASK.
De nya styrelsemedlemmarna presenterades. Isabelle är ny kassör. Hon spelar altsaxofon i Blecket
och har varit styrman under det senaste året. Mötet undrade vilken som var hennes favoritfärg och
denna visade sig vara grön. Detta konstaterande följdes av en diskussion om olika färger på paprika.
Christofer hade aldrig reflekterat över att grön paprika inte smakar som röd och gul paprika. Vid
nästa möte kommer ett blindtest att anordnas där alla styrelsemedlemmar ska delta (allergi är den
enda ursäkten som godtas för att inte delta).
Johan är ny GS för övriga Sverige bor numera i Luleå och spelar med Luhrarne. Var tidigare
antagen/intagen vid Högskolan i Växsjö. Spelade där i Isterbandet. Efter detta avtjänade han sin
huvudsakliga utbildning i Gävle där han startade och spelade i Geflabandet. Han är uppväxt i Småland
och spelar numra tenorsaxofon.
Ny GS Stockholm är Matrix. Han är trummis i PQ och försöker även göra karriär som flöjtist i
sommarorkestern. Mötet konstaterar att han är en schysst kille.
Filip är ny GS Uppsala. Började sin karriär som althornist i HB (tror vi), men spelar numera tuba. Han
spelar även klarinett och trumpet.
Protokollen från mötet 2006-05-15 och efterföljande extrakongress saknas. Dessa finns eventuellt
hos Hugo.
Extrakongress ska anordnas under STORK på lördagsmorgonen runt 10 (med frukost). Där ska
stadgeändringen diskuteras vars första läsning skedde på kongressen 2010-05-08. Där ska även
frågan om medlemsavgifterna diskuteras.
Eljas hade inte med sig sitt insignium till mötet och gör sig därför skyldig att bjuda på en back öl
(vilket han också gör).
§14 Nästa möte
Nästa möte beslutas preliminärt till kl. 14.00 den 4:e september 2010. Plats utannonseras snarast.
§15 Mötets avslutande
Mötet avslutades med 13 av Eljas bjudöl kvar.
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__________________________________
Joakim Eljas, ordförande

__________________________________
Isabelle Söder, kassör

__________________________________
Fanny Ekblom Johansson, fd. kassör samt fd. GS Uppsala

