Dagordning för Riks-SMASK-möte nr. 2 (2010-12-04) i Göteborg
Närvarande: Joakim “Eljas” Eljas, Isabelle Söder, Filip Lindström, Sebastian “Cass” Wogelberg
§1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat
§2 Val av sekreterare och justerare tillika rösträknare
Isabelle valdes till sekreterare och Filip valdes justerare tillika rösträknare
§3 Adjungeringar
Inga adjungeringar
§4 Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes knappt. Vi måste bli bättre på att skicka ut kallelse i tid med en
bestämd plats och tid. Om mötet kombineras med något evenemang är risken annars att det blir
stressigt, som i fallet med detta möte.
§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§6 Föregående mötesprotokoll
Ligger uppe på hemsidan, men måste justeras.
§7 Landet runt
Uppsala
Glansbandet
Glansbandet hade hoppats på en lugn och stillsam höst, men nya glada medlemmar, nya arr och
ett flertal spelningar satte stopp för detta (till orkesterns stora lycka). Orkestern ska ha 30årsjubileum nästa höst. Glansbandet söker en lämplig inspelningsstudio som kan svälja ett helt
storband.
Tupplurarna
Tupplurarna har haft en skivsläppsfest med pizza och jam (hemmafest hos några i STORKkommiten med tupplurar och några tappra bleckister. Orkestern har även haft en balspelning, och
ska planera diverse kul saker. Flera nyförvärv har gjorts.
HB

HB hade en intensiv start på terminen, inkl. 4-5 tirolerspelningar (bl.a. Västgöta nations
Tirolerabend den 29 oktober) och ett par dansspelningar. Har även spelat på Uppsala
konstmuseums julmarknad, och skapat ganska mycket ljud… Ska spela på Snerikes luccegasque
samt julavslutning och däremellan hinna med egen julfest.
WB
Blecket har haft ett sångrep med gamlingarna och spelning på Upplands dödsläskiga
Halloweengasque. Framtiden bjuder på dammiddag och massor av spelningar, men framför allt
planering och avfirande av 30-årsjubileet nästa år.
Kruthornen
Hade jubileumshow i mars som ska komma på skiva. Har haft mastodontrep och ska även sätta
upp en julshow.
Kulturföreningen Dragskåpet
Dragos är numera mycket aktiva, och har ibland mer än 25 personer på repen. Dragos har valt
Tim Slättengren till diktator, och ska satte upp en stor show den 20 november. (innan sa de att)
Det ska ske mycket intressanta saker på scenen, och vissa saker ska vara såpass intressanta att
man bör dricka en hel del först. Showen, en Musikaluppsättning av Romeo & Julia. gick oväntat
bra, trots att vissa tappade takten. Orkestern ska hålla luciatåg på Pharmen, och arrangörerna vet
uppenbarligen inte vad de gav sig in på när de gav Dragos fria händer. På grund av den stora
mängden nya blåsare ska orkestern repa in en del nya låtar. 50-års jubileum planeras till nästa
höst.
ÖG-kapellet
Kapellet har haft flera spelningar, (bland annat på en baklängesgask) och spelar några nya arr.
Kapellet ska snart åka till Finland.
Phontrattarne
Phontrattarne har valt en ny styrelse och fått in en del nya medlemmar. Orkestern söker
fortfarande efter sax, trumpet och trombon. Under STORK spelade orkestern under
fredagsjazzen på Norrlands nation. De nuvarande trattarne mötte sina föregångare i
gamlingsföreningen Forntrattarne, och det fastställdes att de gamla balletorna som var aktiva
1966 fortfarande kunde svänga på benen som förr.
Ska släppa grand show-dvd senare i december. Skivinspelning planerad. Annars lite spelningar
och sikte på nästa Grand Show i maj (premiär den femte).
Attraktionsorkestern
Orkestern har spelat på teknologfesten UTNARM i Uppsala. (Inför detta) Var Tupplurarna tjuriga
på arrangören men inte på Attra (Tupplurarna hör till teknologkåren). Ska sätta upp show 10 och
11 december med tillhörande sexa Ska ha en fredagsjazz gemensamt med trattarna i februari.

Stockholm
PQ kommer ha 55-årsjubileum den 16 april kommande vår. I samband med detta planeras en
skivinspelning samt eventuellt en musikvideo(!).
Den 18:e november hade Blåslaget spelning när KI firar 200 år. De var förband till The Ark i
Globen! Blåslaget är födda 1985 och firade sitt 25:e år med ett svårslaget 25 årsjubileum den 27
november. KD skickade nyligen en delegation till LiTHe Blås i uppdrag att festa. Den 20
november bjöd de på konsert i form av en taktfull talangjakt.
Den 12:e november bjöd Smusk på en mindre spelning i samband med elektrosektionens 100
årsfirandet till vilka Smusk tidigare hade starka kopplingar. Smusk bestod till stor del av
gamlingar, men även de som varit aktiva senaste åren var med.
Matrix har även pratat med Smusk om deras notarkiv och de är positivt inställda till att på något
sätt scanna in materialet. Det rör sig om väldigt mycket så hur det ska göras rent praktiskt är en
fråga som måste diskuteras. Eftersom de är en klart decimerad skara studentmusiker i dagsläget
så måste nog vi i styrelsen hjälpa till om något ska bli gjort. Har vi gjort något liknande tidigare?
Smusk firar 50(tror han) om två år och då räkanr de med att dra ihop en gamlingsorkester och
göra en stor konsert. Förhoppningsvis kan det leda till nyrekryteringar som kan får orkestern på
fötter igen. Som han ser det är notarkivet säkrat de närmaste åren då det fortfarande finns några
aktiva som känner sig ansvariga för Smusk. Jubiléet kommer förhoppningsvis ge en nystart.
Matrix har även uppmanat alla orksetrar att se över vilka skivor som finns i arkivet och
komplettera med de som inte finns. Han väntar på återkoppling.
De planerar att ha vår QORK(Stockholms motsvarighet till BRUNK) den 5:e mars. Så fort vi vet
om lokalen vi ska vara i är tillräckligt stor för att ta emot andra än sina egna medlemmar så läggs
det upp i kalendariet.

§8 Ekonomin
Vi väntar fortfarande på faktura för 10-årsmiddagen från Snerikes Nation, annars inget nytt.
§13 Hemsidan
Inget nytt
§14 Övriga frågor och synpunkter
Inga övriga synpunker
§15 Nästa möte

Nästa möte planeras i samband med Brunk i Uppsala den 28/1-11
§16 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

