Protokoll för Riks-SMASK-möte nr. 3 (2011-01-28 kl. 14) i Uppsala
Närvarande:
Joakim ”Eljas” Eljas (ordförande)
Filip Lindström (GS Uppsala)
Mattias "Matrix" Ericsson (GS Stockholm)

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades.
§2 Val av sekreterare och justerare tillika rösträknare
Filip valdes till sekreterare och Matrix valdes till justerare.
§3 Adjungeringar
Inga adjungeringar behövdes.
§4 Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes.
§5 Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.
§6 Föregående mötesprotokoll
Ska skrivas ihop snarast.
§7 Landet runt
Södra Sverige
Alte Kamereren spelar för fullt! Under hösten deltog de tillsammans med Kamererbaletten i ett
av Lund största spex någonsin, "Tomtefara". Över tusen personer kom och såg föreställningen
som var väldigt uppskattad. En ny upplevelse för orkestern; grymt roligt var det! Under året
fyller AK 47år och någon form av jubileum skall nog gå att få till.
S.O.S har ett samarbete med studentorkestern Schwamparna i Örebro och de håller på att planera

en rephelg tillsammans eventuellt två så de kan åka till Örebro. Det är tänkt att vi ska spela några
låtar tillsammans på SOF. Vi har fått en barytonsax till orkestern, vilket är jätteroligt, annars har
de haft svårt att locka nya medlemmar.
Pulpahornen jobbar på för fullt. Har några nya arr och någon ny medlem.
Isterbandet försöker rekrytera fler medlemmar och repar som vanligt inför SOF och andra
spelningar.
Bleckhornen var på STORK i höstas. Första helgen i december hade de sin traditionella
julkonsert! Utöver det hade de spelningar för svensexa, bröllop, konferens m.m. I vår kommer de
åka till SOF i Linköping. De kommer också ha vårkonsert den 1 maj och andra spelningar för
diverse företag och föreningar. En resa i sommar är också inplanerad. Destinationen är än så
länge okänd, men det planeras för fullt.

Uppsala
BRUNK, den lokala studentorkester festivalen är precis i haggorna (hölls senare på kvällen, sekr.
anm.) och det verkar bli riktigt kul! Förutom alla Uppsalaorkestrar ska även PQ och Kårsdraget
uppträda. Extra kul är också att vi fått V-Dala Spelmanslag med i Orkesterkonventet och att de
nu ska inte bara närvara utan också uppträda på BRUNK.
Tupplurarna
Tupplurarna har släppt en skiva och har haft en tillhörande skivsläppsfest bestående av
pizzaätning tillsammans med bleckister. Ett antal nya medlemmar har börjat i orkestern.
HB
Förbereder terminens reccars ankomst och ska även spela på några baler.
Wijkmanska blecket
Har kommit igång på allvar med planeringen inför jubileumet 24 september. Ska ha Herrmiddag
i Mars.
Kruthornen
Smälter julmat och ska snart börja repa igen. Jobbar på live-skivan från jubileet för snart ett år
sedan.
Kulturföreningen Dragskåpet
Har haft musikal-show och ska börja spela nya låtar, samt femtioårsjubileum i november.
Attraktionsorkestern

Hade en lyckad show i mitten av December.
Repar inför reccemottagningen. Ska ha fredagsjazz 4 feb tillsammans med Phontrattarne.
Ög-kapellet
Söker trombonister, spelar på.
Glansbandet
Har haft sitt första rep för terminen. Ska fira 30årsjubileum i höst, eventuellt i oktober. GB har
bytt upp sig gällande utrustning, och rear nu bort sina gamla PA-prylar. Har bytt styrelse under
årsmötet.
Phontrattarne
Ska ha ”Battle of the Bands” tillsammans med Attraktionsorkestern, i övrigt är det fullt fokus på
Grand Show med ev. Sikinspelning och planer på att göra en Grand Show-DVD.
Stockholm

Övriga Sverige
Snösvänget
Snösvänget byter ordförande om två veckor.
Verksamheten ser bra ut bland annat har man anordnat ett antal Swing-nites tillsammans med
dansföreningar. Detta har fallit väl ut.
Den sedvanliga shååven är den 19 mars.
Det ser bra ut med musiker, det har förut varit brist på trumslagare men nu har man lyckats
rekrytera fyra (IV) stycken de arbetar i skift.
Annars önskar sig Snösvänget några fler trumpeter.
Givetvis tänker man åka på SOF.
Schwamparna
Schwamparna har bytt ordförande (kontaktuppgifterna är uppdaterade) dock har man inte lyckats
uppdatera sin egen hemsida då webbansvarig har slutat.
Schwamparna består i dagsläget av 8 tappra studentmusiker som repar i stort sett varje söndag.
Till övriga aktiviteter kan nämnas pepspelningar för ett amerikanskt fotbollslag samt även
pausunderhållning.
Även ett samarbete med spexet har inletts.
Schwamparna tänker åka på SOF.
Största problemet är att det behövs nyrekrytering till hösten då alla utom två (II) kommer att
sluta.

Luhrarne
Luhrarne repar som vanligt på måndagar
En del dansspelningar har genomförts. Det är lite si och så men försäljning av den nya skiva då
den brukar glömmas att tagas med till spelningar.
Det råder just nu brist på brass och särskilt tromboner då den sista har flyttat till Kiruna för
fortsatta studier i ämnet rymd. Rekrytering pågår. Det behövs även en ny gitarrist.
Luhrarne har nyligen bytt i princip hela styrelsen.
Luhrarne tänker åka på SOF.
Även snösvänget skall försöka besökas (tyvärr ligger dock shååvven mitt i tenta-p)
Luhrarne är även begrepp att få en egen lokal (Äntligen!!) Detta hoppas kunna stärka
sammanhållningen och utveckla verksamheten.

§8 Ekonomin
Vi diskuterade reseersättningar, som är en av RS största utgifter. Vi konstaterade att det är viktigt
att alla kommer på mötena eftersom pengarna annars kan kännas bortkastade.
Fodringar.
Medlemsavgifter för de som inte kommer på SOF/STORK?
§9 Deadline för tillsättande av STORK-General
Vi diskuterar frågan och kommer fram till att ett år är en rimlig deadline, eftersom det är lämpligt
att kommande STORK-general är med på SOF och på kongressen där. Om man har deadlinen
innan SOF-kongressen är det också möjligt att ta upp tillsättandet som en akut fråga alternativt
besluta om det skulle passa bättre att ha STORK på annan ort kommande år.
Vi konstaterade att datumbokning för STORK-helgen borde ske ännu tidigare.
Det kom även upp att en deadline borde införas för tillsättandet av SOF-generalen.

§10 Tillsättande av GS Övriga Sverige
Även GS Södra Svergie borde försöka ersättas, eftersom Tommy ofta inte har möjlighet att
komma, dessutom har han suttit länge.

Vi ska maila orkestrarna i områderna och höra efter vilka som vill.
Eljas påpekar att det är önskvärt om GS Övriga Sverige är från Linköping (LiTHe Blås, Lusen)
och efter ett år kan väljas till RS-ordförande eftersom det underlättar mycket om RS-ordförande
under SOF-år är från Linköping.
Vi understryker dock att alla är välkomna att söka och att man i slutändan väljs på meriter och
lämplighet snarare än geografisk hemvist.
§11 RS-ordförande 2011/2012
Filip blir föreslagen men är tveksam. Ska tänka mer på saken.
Matrix kommer att vara GS Stockholm t.o.m. årsskiftet 11/12, och bedömer att antingen SMASK
eller RS kommer att bli lidande om han blir ordförande.
Styrelsen ska tänka på fler ev. kandidater och höra sig för.
§12 SOF 2011
Eljas rapporterar att det ser bra ut. Nästan alla poster är tillsatta.
Det krockar med Quarnevalen i Stockholm, men det var den enda helgen som funkade i
Linköping. I framtiden borde man dock försöka undvika detta genom att spika datum tidigare.
2014 är nästa gång det är Quarneval vilket betyder att STORK-kommittén bör ha detta i åtanke.
Filip tar på sig att prata med fd. STORK-generalen Sophia Hallgren, så att detta förs vidare.
Även Lundakarnevalen bör has i åtanke när man sätter datum för SOF/STORK.
Stora förändringar har skett inför denna upplaga av STORK. LinTek, Linköpings Universitets
Tekniska Högskolas studentkår är mer involverade efter kårobligatoriets avskaffande. Det är lite
av ett krisläge eftersom man gått back de två senaste åren och man har nu ett vinstkrav på 10%
hängande över sig.
Pris inkl. boende väntas bli 600 kr om man kommer på torsdagen och 550 om man kommer på
fredagen.
Folkets park ska (håller på att?) rivas tillförmån för bostäder, viket betyder att festivalområdet i
år kommer att vara inne på campus. Man kommer att bo i campushallen och i närliggande
gympasalar.
Eljas ska börja kolla efter lämplig plats att ha 10 års middagen på och resten av styrelsen hjälper
till i mån av behov.

§13 Inköp av medaljer
Eljas och Cas ska planera inköp av 10-årsmedaljer och “Avgångsmedaljer”

§14 Hemsidan
Matrix har svårigheter med matrisen för den personliga faktarutan, annars inga anmärkningar.
§15 Övriga frågor och synpunkter
Fler. Måste. Komma. På. Mötena.
Är vi ens beslutsmässiga om vi bara är tre eller fyra personer?
§16 Extrakongress
Mötet ser inte något behov av en extrakongress, särskilt som det är SOF snart.
§17 Nästa möte
Blir hemma hos Matrix på förmiddagen den 16/4 i samband med PQ:s 55-årsjubileeum.
§16 Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat.

