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§1 Mötets öppnande
Fanny Ekblom förklarade mötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande
Fanny Ekblom valdes till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare
Adam Viklund valdes till mötessekreterare.
§4 Val av justerare tillika rösträknare
Martin Zeller valdes till justerare tillika rösträknare.
§5 Adjungeringar
Isabelle Söder och Joacim Eljas adjungeras till mötet med yttranderätt och rösträtt.
§6 Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelseförfarandet godkändes.
§7 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 2011-04-16 godkändes.
§8 Föredragning av dagordning
Utvärdering av SOF2011 lades till. Dagordningen godkändes med detta tillägg.
§9 Landet runt
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Stockholm:
PromenadorQuestern har haft spelningar på stockholm marathon och jamspelningar under
elitloppet på solvalla samt ett par jamspelningar för studentskivor. Var på turné under förra
veckan nere i tyskland. Den kära tiggerrandiga bussen fick körförbud i stuttgart sån turnén
fortsatte med tåg och bilar. Om man kommer få tillbaka bussen och i så fall hur återstår att
se. Osquar Mutter har haft ett par företagsspelningar. De åker på turné under nästa vecka
ner till polen och tyskland. Kårsdraget hade spelning på valborg på skansen. Har även haft en
del jamspelningar bland annat som publikuppvärmning till Talang2011 på TV(!!). Även KD
ska på turné i sommar. Blåslaget har repat på men inte haft några spelningar senaste tiden.
De planerar ingen turné men kommer i vanlig ordning åka till Tjörn i sommar. SMUSK har
inga som aktivt repar just nu. De två själar som fortfarande finns kvar planerar att försöka
dra ihop en gamlingsorkester och en konsert när de fyller 50 (nästa år troligtvis).
Uppsala: Ny styrelse, Martin Zeller ny GS. Det diskuterades vilka som har rösträtt i orkesterkonventet i Uppsala. (Orkesterkonventet är samlingsorgan för alla studentorkestrar i
Uppsala, är under kuratorskonventet som är samlingsorgan för alla nationer.) Alla orkesterar
tillhör inte nation, vissa nationer har flera orkestrar och vissa nationer har ingen orkester.
Detta gör vilka som har rösträtt mycket svår. I övrigt har alla orkestrar rommaruppehåll.
HB har just haft turné och har sommarrep under sommaren som vem som helst bjuds in
till. Många har uppkommande jubileum: Glansbandet, Wijkmanska Blecket med flera.
Övriga sverige
Göteborg: Orkestrar och baletter har i stort tagit sommarlov vilket gör det svårt att
bestämma datum för höstens stora kalas, G-sof. Annars laddar dom flesta upp inför raggning
av nya förmågor till hösten förutom Mistlåhren som även preppar för sitt jubileum den 19/11.
Tongångarne och Patriciabaletten håller på att bli kårföreningar på nytt efter omorganisation
mellan ”småkårer”. Det gemensamma valborgskalas hölls typ som vanligt och var uppskattat
trots vissa små förändringar som billigare pris. Chalmers baletten håller på att fräscha upp
sin cancan-kollektion,
Södra Sverige:
§10 STORK2012
Festivalen sker 11-13 maj. Kommittén är större än förra året. General är Cecilia Berglund,
kassör är Maja Almgren. Nationsansvarig, orkesteransvarig, PR, spons. Spons är viktigt!
Mat vill man ha.
§11 Ekonomi
Ungefär 56000kr respektive 30000kr finns på kontona. En räkning på 13000kr för medaljer
ska betalas snart. Tioårsmiddagen gick jämnt ut på plus-sidan. Ekonomin ser alltså mycket
god ut.
Det gamla systemet som RS använder på Nordea borde bytas. Delvis har RS en gammal
dosa som inte längre är standard hos Nordea. Men framförallt får man i nuvarande system
inte tillgång till sparkontot eller STORK-fonden via internetbanken. Att få tillgång till de
kontona via internet är prioriterat.
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Vi skall även byta firmateckning så att det nya presidiet får juridisk täckning för sina handlingar.
Eljas donerade fem kronor till STORK-fonden och säger "Köp er något fint!"
Per skall skaffa offert på Riks-SMASK-medaljer.
§12 Reseersättning
Då Per vanligtvis är i Göteborg och behövde denna gången resa från Växjö dök frågan upp
om han ska få reseersättning för denna gången. Detta beslutades att han ska få.
Mötet diskuterade vilken reseersättningsnivå som är rimlig. Till detta möte var det bilåkande
som höjde reseersättningen en aning. Det var inte optimalt till detta möte men kan ibland
låtas gå igenom ändå. Detta kan vara acceptabelt då det är billigare att ta bil med samåkning eller om personen inte kan komma till mötet på annat sätt, oftast på grund av svåra
tidsvillkor. Att mötet hålls på en söndag och någon i styrelsen jobbar kan vara exempel på
detta.
Denna fråga är viktig även om Riks-SMASK har god ekonomi, för att man vill inte att
medlemmarnas pengar inte ska slösas på allt för höga reseersättningar.
Följande riktlinjer kom mötet överens om.
• Bestäm mötet i tid och skicka ut kallelse i tid.
• Boka biljett i tid i förekommande fall. Om man bokar sent kan man få pengar för i
tid-bokningen som inte gjordes.
• Vid varje möte diskuterar man hur folk kan ta sig till nästa möte och kan alltså anpassa
sig till varje fall mer.
• Till sommarmötet diskuterar man med nyvald styrelse redan på årsmötet om och hur
de kan ta sig dit.
Liknande riktlinjer skall läggas till i arbetsordningen. Formuleringar på detta kollas upp till
nästa möte.
För de som åkte bil till dagens sommarmöte blir reseersättningen bensinkostnaden, alltså
ungefär 14kr/mil. Reseersättning skall krävas inom 3 veckor.
§13 Val av nytt presidium
Förra presidiet var missnöjd med hur val av presidium gick till. Målet med denna diskussion
var att ge riktlinjer för hur valet skall gå till. Det fanns några olika delar till valet. Dels hur
det förberedande arbetet inför valet skall gå till. Därtill även hur öppna presidiet ska vara
med valet. Dels också hur valet ska gå till på själva kongressen.
Att presidiet agerar valberedning ger en annorlunda utgångspunkt gentemot andra föreningar
som brukar ha en speciellt utsedd valberedning.
Presidiet borde ganska tidigt prata med bra kandidater till nytt presidium. Ju fler kandidater
man har att välja mellan desto bättre. Ett officiellt utskick att man kan anmäla intresse skall
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skickas ut två månader innan valet. I samband med detta skall man vara tydlig med att det
går att motkandidera på själva kongressen och att inget är klart förr än efter valet. Man ska
ha en deadline på en till två veckor innan mötet för att förtidskandidera.
Det förekom vetydigheter om hur mycket man ska gå ut med angående vilket förslag man
tänker lägga fram på mötet. Dels blir det mindre tjafs innan om man håller det hemligt fram
till mötet. Å andra sidan är det bra om folk kan diskutera valet innan för att kunna ge ett
mer genomtänkt beslut på själva kongressen. Kanske även ställa lite frågor till kandidaterna
som är på förslag eller helt enkelt motkandidera.
På själva mötet är det bra om man ger fram styrelsens förslag som helhet och låter dem
presentera sig. Även motkandidater kommer visas på mötet så att man har underlag för ett
bra förslag att rösta om.
Arbetsordningen bör ändras för att ge riktlinjer för hur valet skall gå till.
§14 Utvärdering SOF2011
Riks-SMASK ska göra utvärdering för festivalerna. Enkät skickas ut och ordförande fyller
i för varje orkester. Göteborg har redan utvärderat. Varje GS skall se till så att så många
orkestrar som möjligt fyller i enkäten. Utvärdering skall göras snart efter SOF.
Exempel på klagomål på SOF som tagits upp:
• Toaletterna vid boendet och boendet generellt.
• Vakterna var otrevliga.
Grundproblemet är att SOF är beroende av LinTek som inte har samma tanke med SOF
som studentorkestrar har. LinTek sätter ett vinstkrav på SOF som är svårt att uppnå och ser
det som ett evenemang som ska finansiera annan verksamhet på LinTek. LinTek har alltid
varit ekonomisk garant men när SOF gick back för några år sedan gjordes SOF till en del
av LinTek och styr nu arbetet med SOF mycket mer.
Om samarbetet kommer vara likadant vill Riks-SMASK helst inte samarbeta med LinTek.
En rejäl diskussion med LinTek borde förekomma så att båda parter vinner på det. Helt
enkelt ska Studentorkestrar vara den centrala delen i SOF, vilket man kan ifrågasätta att
det var SOF2011.
Kan man inte lyckas med det man vill i samarbete med LinTek så får man kolla på andra
alternativ. Problemet är kostnaden för allting.
§15 Övriga frågor
Hemsidan skall fixas:
• Bild på Martin Zeller.
• Loggor till alla orkestrar.
• Skivarkivet finns skivor att lägga till i.
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• En funktion att lägga till folk i adressboken manuellt utan att ta hjälp av webmaster.
Skatteverket har en funktion där man kan få ut adresser via personnummer. Det kostar
men är mycket smidigt. Man slipper skicka runt excel-filer.
• Då högen av lådor och pärmar ökar är det bra om man kan ha sådana papper elektroniskt. Därtill bokföring. Som exempel ett arkiv på hemsidan bara för kassör och ordförande för bokföring, resultaträkning och balansräkning med mera.
Riks-SMASK ska utreda att skaffa en Gekås-påse. Eventuellt även IKEA-kasse.
§16 Nästa möte
25:e september klockan 10:00 i Uppsala på Uplands nation i samband med Wijkmanska
Bleckets 30-års jubileum 24:e september.
§17 Mötets avslutande
Fanny Ekblom Avslutade mötet.

Fanny Ekblom Johansson, mötesordförande

Adam Viklund, mötessekreterare

Martin Zeller, justerare

5/5

