Riks-SMASK-möte nr. 2 2010-09-04

Protokoll för Riks-SMASK-möte nr. 2 (2010-09-04 kl. 14) i
Stockholm
Närvarande:
Joakim ”Eljas” Eljas (ordförande)
Filip Lindström (GS Uppsala)
Isabelle Söder (kassör)
Sebastian "Casanova/Cass" Wogelberg (GS Göteborg)
Mattias "Matrix" Ericsson (GS Stockholm)

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades. Filip och Matrix saknar insignium och blir därmed skyldiga
styrelsen varsin back öl.
§2 Val av sekreterare och justerare tillika rösträknare
Matrix valdes till justerare och Filip till sekreterare.
§3 Adjungeringar
Inga adjungeringar behövdes.
§4 Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes.
§5 Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.
§6 Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet godkändes, Isabelle skriver under med Eljas penna, eftersom
Matrix inte var tillräckligt snabb i sin sträcka-fram-penna-rörelse.
§7 Landet runt
Punkten inleddes med en förklaring av vad Landet runt innebär och vad som
förväntas av respektive GS. Vi diskuterade huruvida det ska åläggas varje GS att
göra en text som ska läsas upp på styrelsemötena, för att sedan föras in i
protokollet. Kan man inte närvara på mötet skickas texten in i förväg till
ordföranden. Mötet fann förslaget gott och beslutade att vi fortsättningsvis ska
göra så.
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Göteborg:
Barocken: Haft sitt första rep, var bara några få där. Håller på för fullt att visa
upp sig under nollningen. Förbereder sig för stork.
Tongångare: Har haft 2 rep och börjar få en del spelningar. Förbereder att åka till
stork. Har fått tag i en del nya och börjar känna att det har en ganska solid grupp
nu. Saknar lite trumpeter bara.
Chalmersbaletten: Mkt att göra nu. Nyrekryteringen har precis startat upp,
nollning. Förbereder sig för natom och stork. Har en del spelningar nu också.
Alliancen: I stort identisk information som chalmersbaletten.
Mistluren: Har haft sitt första rep. Är nere på tre man nu vilket gör att
nyrekryteringen går trögt.
Mistlåren: Har varit med på nollningen på Handels, har fått en del bra respons
från de nya och räknar med att få en hel del nytillskott till föreningen. Förbereder
sig för stork.
Patricia: Förbereder sig för STORK. Jobbar även hårt med sitt jubileum dem 4
december.
För att sammanfatta så är det samlade intrycket att alla precis startat upp och
allt rullar på som det skall. Med undantag för Mistluren som är allvarligt kort på
folk just nu.
Stockholm:
Alla de fyra aktiva stockholmsorkestrarna var på varsin turné i sommar. PQ,
Kårsdraget och Osquar Mutter drog alla ner till kontinenten i olika omgångar
medan Blåslaget höll sig inom landets gränser. Under sommaren slog sig sedan
orkestrarna i vanlig ordning ihop och bildade sommarkorkestern som repade på
onsdagar under hela sommaren. I år fick vi låna SMUSK:s eminenta notpärmar
som förgyllde sommarkorkesterns repetitioner. Det hela avslutades med att
sommarorkestern gick i Stockholm Pride-parad.
Under kommande året firar Blåslaget 25 år vilket kommer firas med en
jubileums-jubileumskonsert. PromenadorQuestern firar 55 år och kommer fira
detta med en juileumskonsert i april 2011.
Södra Sverige:
GS inte närvarande.
Övriga sverige:
GS inte närvarande.
Uppsala:
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Tupplurarna: Har varit på turné söderut i Sverige och i norra Danmark. Den var
rolig och lyckad trots lite sjukdom och dåligt väder. De har varit med i Tek-Nats
recceaktiviteter och ska spela på UTNs examensceremoni (dansspelning 18/9).
De måste även spela på reccegasquen som ligger under STORK den 2a oktober,
det verkar inte krocka allt för mycket dock som tur är. Skivan är äntligen klar för
pressning och det kommer att bli ett skivsläppsparty.
Glansbandet: Har just haft en rephelg som som vanligt gick bra. De ska spela på
medicinarbalen den 25:e september, ser fram emot STORK och letar främst efter
en pianist men också efter allmänt blås. De fyller 30 år 2011.
Hornboskapen: Har en reccegasque och sedan STORK framför sig samt flera
stycken tyrolerabend-spelningar. De hade 40 stycken reccar som skrev upp sig
på reccemottagningen och i alla fall en skulle komma på repet efter detta möte.
De söker främst piccolaflöjtister.
Wijkmanska blecket: Har precis fått en ny stab och har varit på en otroligt lyckad
turné till Spanien i nio dagar. De kommer att spela på Uplands nations
reccegasque på fredag (17/9), ser fram emot STORK. Speciellt cocktailpartyt som
varje orkester fick skriftlig information om; det blir en sittning med gratis drinkar
och underhållning. De söker främst trumpet, trombon och altsaxofon. De fyller 30
år 2011.
Phontrattarne: Har bytt styrelse men då nya ordförande jobbar mycket så
kommer det att komma andra representanter på OK-möterna en del. De har varit
på turné i Danmark och Tyskland och börjar också få klart sin skiva, nu har
orkestern, solon och sång spelats in. Det blir troligtvis en skivsläppsfest. Det
kommer att åka på rephelger och fredagsjazz är inplanerad till den 1a oktober
(olyckligt nog, med tanke på STORK) Idéer inför grand show i vår har lite smått
satts igång.
SiGHsten: Har hittills haft ett rep och ligger lite lågt då en tredjedel av
medlemmarna har lämnat bandet. De söker främst en pianist, blås och kanske en
gitarrist.
Kruthornen: Har haft ett manfall efter jubileet och söker efter folk. Ser fram emot
reccegasque, STORK, rephelg och julgasque. Det ser ut att bli en lite lugnare
termin.
Attraktionsorkestern: Har varit på en jättekul turné till Tyskland som tyvärr gick
lite back då båda bilarna de hyrt gick sönder. De har haft rephelg och spelar på
norrlands nations reccemottagning. De söker framförallt två sångare; en kvinna
och en man. STORK och lucceshow ligger närmast i tankarna samt fredagsjazz på
Norrlands den 22a oktober.
§8 Ekonomin
Reseersättningar från förra mötet har utbetalats. Annars inget nytt under solen.
§9 STORK2010 & 10-årsmiddag
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Wijkmanska Blecket anordnar Cocktailparty på torsdagen med 4-rättersmiddag
och 04-släpp. På fredagen är det nationsspelningar och på lördagen kommer det
att vara festivalområde
STORK-kommittén ska uppdatera hemsidan.
10-årsmiddagen hålls på festivalens första dag, på fredagen. Hittills är 8 anmälda
Den kommer att äga rum på SNerikes nationsrestaurang, i Eskilstunarummet.
Inbjudan har skickats ut, men vi ska arbeta för att komma i kontakt med fler
potentiella gäster. Betalningarna ska ske till plusgirot innan 10/9, men priset för
middagen är fortfarande inte klart då SNerikes nation inte har satt sin meny för
hösten. Prissättningen och bokningen måste ske snarast. Namnen på de som ska
ha medalj måste in till GS Göteborg 3 veckor innan middagen. Anmälda
tioåringar kommer inte att läggas upp på hemsidan som diskuterades vid förra
mötet.
§10 SOF2011
General tillsattes i april och ett uppstartsmöte kommer att hållas den 5/9. SOF är
numera ett utskott i Linköpings Teknologers studentkår och SOF-Fonden har
bakats in i LinTeks ekonomi. Festivalen blir inte på Folkets Park, då denna ska
rivas, där ska byggas bostäder. Oklart om datum för festivalen är satt. Det är
karneval i Sthlm i maj -11 och det är önskvärt att de inte krockar.
§11 Hemsidan
Alla i styrelsen måste ordna med bild och kort presentation av sig själv. Alla GS
har också möjlighet att redigera respektive regions orkester.
Vi pratade om kalendariet och funderade på hur fler orkestrar kan bli mer aktiva
och lägga upp händelser, s.k. events. De olika GS åläggs att ligga på sina
orkestrar att använda den flitigare.
§12 Övriga frågor och synpunkter
Bättre närvaro på mötena efterfrågas.
§13 Extrakongress
Äger rum på STORK, lördagen den 2:a oktober. Kallelse har gått ut. Vi planerade
in ett extramöte med en andra läsning av stadgeändringsförslaget kl. 09.00 i
stora mattältet (STORKboet) på STORKområdet. Själva kongressen börjar kl.
10.00, samma plats. GS påminner sina orkestrar om att närvara på kongressen.
GS Uppsala fixar frukost, orkestrarna måste anmäla representanter som vill ha
frukost till sin GS senast 25/9. GS Uppsala skriver också ut dagordning,
riktlinjerna och stadgeändringsförslag (2:a läsningen).
§14 Nästa möte
Utöver extramötet 2/10-10 innan extrakongressen bestämdes nästa möte till den
4/12-10 i Göteborg. Mötet efter ska försöka anordnas i samband med BRUNK i
Uppsala. Därefter läggs mötet i april och ännu ett anordnas i samband med SOF.
§15 Blindtest av paprika
På förra mötet beslutades det att ett blindtest av paprika skulle genomföras. Röd,
gul och grön paprika fanns att tillgå. Matrix hade varit i tre affärer men har inte
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hittat någon orange paprika. Filip drack en öl för att överleva testet. Faktumet att
man avskyr paprika var nämligen ingen ursäkt för att avstå. Alla testdeltagare
förseddes med ögonbindel och fick äta tre olika paprikabitar, en av varje färg,
därefter fick deltagaren gissa vilken bit som var vilken färg. Resultatet följer
nedan i tabell P1337
Tabell P1337
Matrix

Eljas

Filip

Isabelle

Sebastia
n

Träffsäke
rhet

Röd

Gul

Röd

Grön

Röd

Röd

60%

Grön

Grön

Grön

Röd

Grön

Grön

80%

Gul

Röd

Gul

Gul

Gul

Gul

80%

Matrix hade ingen aning om vilken som var vilken, men tyckte att alla var goda.
Filip konstaterade efter den första biten att ”det var faktiskt helt okej”. Isabelle
sade ”mmmm”. I och med det stora antalet observationer och de kontrollerade
testomständigheterna kan vi dra slutsatsen att resultatet motbevisar Hanks tes
om att alla paprikasorter smakar lika.
§16 Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat.

