
Protokoll för Riks-SMASKs kongress, 2011-05-15, kl. 10.00, sal KY26, hus Key, Campus Valla, 
Linköpings Universitet, Linköping

Närvarande

Siri ”B1” Sandquist Kårsdraget
Sofie Tornhamre Blåslaget
Anna Tibbelin PQ
Anna Monoen PQ
Sigrid Andréen PQ
Fanny Ekblom Johansson Wijkmanska Blecket
Adam Viklund Tupplurarna
Markus Cederberg Wijkmanska Blecket
David Miranda Wijkmanska Blecket
Cecilia Berglund Dragskåpet
Elisabeth Brolin Dragskåpet
Maja Almgren Hornboskapen
Kerstin Ljungryd Aguiler Pulpahornen
Rasmus Lindberg Pulpahornen
Martin Zeller Hornboskapen, Tupplurarna
Johan Cedervall Tupplurarna
Viktor Koellberg Tupplurarna
Sophia Hallgren Attraktionsorkestern
Mathias Forsgren Attraktionsorkestern
Johanna Fjellander ab Kruthornen o Letta Gardet
Ymke de Jong ab Kruthornen o Letta Gardet
Jacob Häggberg LiTHe Blås
Sofie Bäcklund LiTHe Blås
Robert Peterson Kårsdraget
Mikael Johansson Tongångarne
Helena Holm Tongångarne
Hanna Alsén Tongångarne
Frida Levin Patriciabaletten
Joakim Eljas LiTHe Blås/Ordförande
Mattias ”Matrix” Ericsson PQ/GS-sthlm
Per Johansson AllianceOrchestret/GS-göteborg
Isabelle Söder Wijkmanska Blecket/Kassör
Johan Roos Luhrarne/GS-övriga Sverige
Tommy Karlsson Isterbandet/GS-södra Sverige
Filip Lindström Hornboskapen/GS-Uppsala
Thobias ”Romeo” Romu Revisor

§1 Mötets öppnande
Joakim Eljas förklara mötet öppnat, hälsar alla välkomna samt upplyser mötet om röstlängden 
för medlemsföreningar

§2 Val av mötesordförande
Sittande ordförande Joakim Eljas valdes till mötesordförande

§2a Val av sekreterare
Per Johansson valdes till sekreterare

§3 Val av två justerare tillika rösträknare
Isabelle Söder och Filip Lindström valdes till justerare tillika rösträknare

Möteordförande Vid protokollet Justeringsmän
______________ ____________ _____________ _____________
Joakim Eljas Per Johansson Isabelle Söder Filip Lindström



§4 Adjungeringar
Inga adjungeringar

§5 Kongressens behöriga utlysande
Kallelsen gick ut den 14 april. Mötet är behörigt utlyst.

§6 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkännes med tilläget av punkt §2a Val av sekreterare

§7 Fastställande av Riks-SMASK medlemmar
Alla aktiva och vilande medlemmar läses upp. Matrix påpekar att Smusk ändrades till vilande 
på förra kongressen annars inga anmärkningar

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse maj -10 till maj -11
Verksamhetsberättelsen (bilaga NN) läses upp av Eljas och godkännes

§9 Ekonomiskberättelse, resultat och balansräkning
Isabelle går igenom föreningens ekonomi. I korthet ser den bra ut, medlemsavgiften är den 
största inkomsten medans resekostnader är den största utgiften. Ekonomiska berättelsen 
godkännes

§10 Revisionsberättelse
Romeo läser upp revisionsberättelsen (bilaga NN) och rekommenderar att kongressen ger 
styrelsen ansvarsfrihet

§11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Kongressen beviljar avgående styret ansvarsfrihet

§12 Val av styrelse verksamhetsår 2011/12
Eljas läser upp namnen på de som kandiderar till ordförande; Fanny Ekblom Johansson och 
Adam Viklund varav den sistnämnda drar tillbaka sin kandidatur. Fanny Ekblom Johansson 
presenterar sig och frågas ut av mötet.

Eljas läser upp namnen på kandiderande för kassörposten; Adam Viklund och Martin Zeller. 
Bägge kandidaterna får presentera sig medans motkandidaten väntar utanför möteslokalen. 
Martin rekommenderar mötet att rösta på Adam pga Martin kommer söka till Ordförande i 
Orkesterkonventet och därmed även GS-Uppsala.

Diskussion följer då kassörkandidaterna får gå ut. Heinz håller ett anförande om att det skulle 
vara kul att rösta på Martin ”bara för att jävlas” och avslutar övertygande med ”ni vågar aldrig”. 
Trots detta röstar mötet för avslag av styrelsens förslag (Fanny: ordförande, Martin: kassör).

Ett nytt förslag lägges fram med Fanny som ordförande och Adam som kassör. Mötet bifaller 
förslaget och röstar in Fanny Ekblom Johansson (880222-0189) till ordförande samt Adam 
Viklund (880604-2993) till kassör med firmateckningsrätt var för sig och tillsammans för Riks-
SMASKs konton (kontonummer: 1801 28 19481 samt 1830 27 12450)

Publikens jubel samt ett kort tacktal från Adam avslutar punkten

§13 Val av två revisorer verksamhetsår 2011/12
De två sittande revisorerna föreslås men för att vara lite artig tillfrågas dem även innan. Efter 
tillfrågning väljs Thobias ”Romeo” Romu och Johan Pütz in som revisorer.

§14 Till styrelsen inkomna ärenden
Inga inkomna ärende

§15 Extrakongress



Styrelsen känner inget behov av en extrakongress just nu… å inte nu heller, trots att man 
kan få medaljer för det. Isabelle meddelar att extrakongressmedaljer från 2008 kan köpas för 
340 kr/st eller en stor latte och utlovar reseersättning för att hämta medaljer i Uppsala. Eljas 
tycker det är en synnerligen dålig ide och går raskt vidare till nästa punkt innan någon fattat vad 
som hände.

§16 Nästa kongress
Nästa kongress kommer hållas under STORK 2012

§17 Övriga frågor
Sofie, General STORK 2010, presenterar Cecilia som föreslagen general för STORK 2012. 
Cecilia presenterar sig och framför argument som att hon har erfarenhet av mongolida 
dampbarn efter sina ansvarsposter i Dragskåpet och därför kan klara allt. Cecilia väljs till 
general för STORK 2012

Förslag på införandet av GS-suppleant diskuteras för att få bättre närvaro på styremöten. 
Ovärderliga tips som att planera datum och plats kommer också upp som förslag. Tack

Vidare görs en kort utvärdering av SOF då en mer utförlig ska ske vid senare tillfälle, ev. 
igenom de olika GS. Punkter som kom upp på mötet var orkesterfaddrarna. Dessa har varit av 
väldigt blandad kvalitet, somliga träffade inte sina faddrar medans andra fick väldigt mycket 
hjälp av sina.

Orkesterkit som delades ut var bra men det fanns bara ett per orkester vilket gjorde det svårt att 
hålla matschemat mm. Bristen på toaletter vid boendet kritiseras även hårt.

Instrumentförvaringen var bra men utanför området vilket ledde till förseningar i spelschemat 
för vissa. Vidare var instrumentförvaringen inte bevakad vilket även gällde för förvaringen på 
stan då det även var oklart vart pallarna fanns.

Slutligen diskuterades maten och hur mycket av den som verkligen går åt. Finns det möjlighet 
att spara in pengar då alla ändå aldrig använder sina matbiljetter. Utöver dessa punkter verkar 
samtliga orkestrar/baletter vara väldigt nöjda med SOF 2011 som helhet. Tack som fan SOF 
2011-kommiteen.

§18 Kongressen avslutas
Eljas avslutar kongressen

Möteordförande Vid protokollet Justeringsmän
______________ ____________ _____________ _____________
Joakim Eljas Per Johansson Isabelle Söder Filip Lindström


