Protokoll för Riks-SMASK-möte nr. 4 (2011-04-16) i Stockholm
Närvarande: Joakim “Eljas” Eljas, Isabelle Söder, Mattias “Matrix” Ericsson, Per “Glidarn”
Johansson
§1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat
§2 Val av sekreterare och justerare tillika rösträknare
Isabelle valdes till sekreterare och Per valdes justerare tillika rösträknare
§3 Adjungeringar
Inga adjungeringar
§4 Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes
§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§6 Föregående mötesprotokoll
Måste skickas in och justeras. Filip var sekreterare.
§7 Landet runt
Uppsala
Kruthornen spelar som vanligt på 1:a maj, men i år på en ny plats: Le Parc (för övrigt samma
ställe som BRUNK-efterfesten).
Wijkmanska Blecket spelar liksom tidigare på Carolinatrappan på Valborg. I övrigt förbereder
man höstens jubileeum. Är glada och längtar till SOF.
Dragos har haft en show som helt planenligt urartade helt. Bl.a. fick basisten sina byxor
uppeldade. Man har också valt en ny musikanförare.
Tupplurarna har valborgsspelning som vanligt, ser fram emot SOF, vårbalen och en gamlings
bröllop som de ska spela på.
Hornboskapen ska festa i dagarna tre med spritrep (årsmöte, nyval av ämbeten), valborg och
majmiddag. Annars planerar man sommarens gotlandsturné.

Östgöta Nationskapell har årets roligaste spelning framför sig; på ÖG:s champangegalopp under
valborg.
Glansbandet har spelat in en skiva och ska bara lägga lite sång och mixa, släpps senare under
året i anslutning till jubileums/realese-fest.
Attra laddar inför SOF i allmänhet och sin dansspelning i synnerhet.
Phontrattarna sliter med sin Grand Show som spelas 5-12/5 på Reginateatern.
Stockholm
PQ
Firar 55 år 16 april med jubileumskonsert. Planerar inför turné men tyvärr är bussen trasig så
alternativa färdsätt undersöks.
Kårsdraget
Har spelning på skansen på valborg i vanlig ordning. Planerar även de inför turné.
Osquar Mutter
Har bokat flygbiljetter till turnén i sommar. Det blir polen och tyskland i ca 10 dagar.
Blåslaget
Rapporter saknas.
SMUSK
Kämpar på med sina två man. De repar ej, men smider planer om sitt kommande 50-årsjubileum.
Göteborg
Chalmers baletten och Alliancen
Har varit på träningsläger, ganska många spelningar på gång: spexpremiärer, examenscermonier
mm. Laddar för valborg och SOF. Baletten har lungare period å förnyar delar av garderoben och
hunnit med dammiddag med andra baletter.
Tongångarne och Patriciabaletten
Har haft februarikonsert med tillhörande sittning, succe. Ska fixa träningsläger (som tyvärr bara
blir träningsdag) innan det blir valborg och SOF. Pattarna var också med på dammiddagen.
Barocken
Känner att dom gick in i väggen vid jubileet men har slickat såren nu och ser framemot valborg
med mösspåtagningskonsert och fest samt SOF. Verkar för en gångs skull ha tillräckligt med
medlemmar, dom klagar i alla fall inte.

Mistluren och Mistlåhren
Mistluren verkar också ha det bra sättningsmässigt förutom att det skulle vara gött med mer blås.
Bägge ska åka till Marstrand annars är det valborg å SOF som alla andra. Mistlåhren har börjat
planera inför sitt jubileum till hösten. Var med på dammiddag.
Inälfvorna
Har varit på blomsterresa (fylleresa till tyskland som jag förstått det) har varit med på
tysk tv under sitt besök där? Ska till SOF.
Blåshjuden
Har inte dykt upp på dom tre mötena som varit sedan jag gick på som ordförande men jag har
sett dom marschöva på stan i alla fall. Ska försöka dra med dom på valborgfesten.
Tillsammans har det anordnats dammiddag bland baletthoppor som tidigare nämnts. Gaskstyret
har anordnat stughelg för första gången på 5 år där Chalmers baletten, Alliancen, Tongångarne,
Patriciabaletten, Barocken, Mistluren och Mistlåhren. Blev jävligt lyckat.
Planerandet inför valborgsfirandet går bra, verkar som vi kan få det riktigt billigt i år utan att för
den delen känna oss slampiga. Sammanfattningsvis så känns det som att det går bra för
baletterna/orkestrarna bortsett från Blåshjuden som jag inte vet så mycket om.

§10 Tillsättande av ny ordförande och kassör 2011/2012
Vi ska gemensamt hjälpas åt att leta efter ny ordförande och kassör. Eljas ska maila ut till
orkestrarna och meddela att vi söker folk.
§11 SOF 2011
897 anmälda hittills. LinTek tagit över organiserandet av SOF, vilket inneburit ett större fokus på
det som drar in pengar så som öl- och diskotält. Kommittén tittar fortfarande på lösningar för
instrument- och alkoholförvaring.
Lokal är bokad till kongressen (15/5 kl.10). Vi måste snarast få in en lista på 10-åringar. Alla GS
undersöker detta ibland deras orkestrar. Eljas fortsätter leta lokal. Vi har ett par alternativ, men
frågan med alkoholservering måste lösas. Medaljuttdelningen kommer ske på lördagen kl. 18 och
därefter blir det 10-årsmiddag.
§12 Inköp av medaljer
Vi har som sagt beställt nya medaljer. Några av dessa kommer även behöva graveras
(tillsammans med de kvarvarande) till SOF. Formo som vi haft kontakt med verkar stressade,
men de ska bli klara till SOF.

§13 Hemsidan
Vi har bytt webbhotell under Hanks ledning. Istället för Glidecom har vi nu Cliche som är
billigare och verkar bättre. Hank har flyttat hemsidan till det nya hotellet.
§14 Övriga frågor och synpunkter
Vi diskuterade närvaron på styrelsemötena som varit sådär under året. Om man har förhinder är
det ytterst viktigt att man ändå gör sin del, skickar in sin landet runt och upplyser de andra om
saker som behöver tas upp.
§15 Nästa möte
Nästa möte planeras till kl. 8 innan kongressen den 15/5. Datumet för sommarmötet är
preliminärt satt till 18/6.
§16 Mötets avslutande
Mötet avslutades

