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Riks-SMASK styrelsemöte, Uppsala 20 nov 2011

Mötesprotokoll
Närvarande:
Fanny Ekblom Johansson, ordförande
Adam Viklund, kassör
Christofer Bäcklin, webbmaster
Agnes Ambrosiani, generalsekreterare Stockholm
Martin Zeller, generalsekreterare Uppsala
Johan Roos Tibbelin, generalsekreterare övriga Sverige
Frånvarande:
Per ”Glidarn” Johansson, generalsekreterare Göteborg
Tommy ”Rune” Karlsson, generalsekreterare södra Sverige

§1 Mötets öppnande
§2 Val av sekreterare
Christofer valdes.
§3 Val av justerare tillika rösträknare
Adam och Martin valdes.
§4 Adjungeringar
Inga.
§5 Godkännande av kallelseförfarandet
Mötet annonserades på föregående styrelsemöte och på mail i god tid före, så det godkändes.
§6 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§7 Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes upp och begrundades.
§8 Bordlagda ärenden – mötesprotokollet för sommarmötet
Protokollet är klart, justerat och kommer läggas upp på hemsidan.
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§9 Landet runt
– Göteborg
Samtliga orkestrar och baletter har medverkat på G-sof vilket även i år var omtyckt av alla
orkestrar och baletter men publiken var som vanligt något gles och närmast sörjande var de
enda som kom. Men det var ingen som var ledsen för det när vi sedan blev fulla tillsammans
på middagen. Förutom lite kommunikationsmissar med Misstagen som var med för första
gången på sittningen så blev det en lyckad dag.
Vidare har Patriciabaletten, Chalmers Baletten och Alliancen varit över på Humpsvakarnas
jubileum vilket var riktigt trevligt. Annars har det även funnits tid för ett jubileum här i
Göteborg då Handels kvinnliga och manliga baletter, Mistlåhren respektive Misstagen, har
fyllt jämnt. Fyller jämt kommer även Tongångarne och Blåshjuden att göra inom det
närmsta året och kommer preliminärt fira detta den 1 december respektive den 24 november.
Även Chalmers Baletten och Alliancen har börjat dra i trådarna inför sitt jubileum som med
stor sannolikhet kommer infalla i mars 2013.
Spelningsmässigt så tuffar det på som det brukar för alla föreningar undantaget
Patriciabaletten som har haft ovanligt många dansningar under hösten. Julbordsspelningar
har ramlat in som sig bör mm.
För att få bättre gemenskap mellan de olika föreningarna har GASK planerat in en kick off
efter jul för styrena från de olika baletterna/orkestrarna samt även en stughelg framåt april.
Sammantaget mår Göteborgs studentorkestrar och baletter bra med en reservation för
Blåshjuden och Inälfvorna vilka som vanligt håller sig på sin kant. Därav är informationen
om dem knapp men de klagar i alla fall inte.
– Stockholm
Blåslaget och Dragplåstret har haft konsert (woohoo!) och spelat på flera stora sittningar
på MF. Annars repar de mest som vanligt. Massa nya balettor och numera två fagotter! De
har även haft rephelg samt badrep som går ut på att man tar plastinstrument med sig och
invaderar Eriksdalsbadet.
Promenadorquestern och Paletten har mest jamspelningar men efter jul kommer det flera
stora betalspelningar. Rep som vanligt trots att Sqrubben är tillfälligt stängd för omläggning
av golv och man därmed hittar en massa vilsna PQare som inte har någonstans att ta vägen.
Även PQ har en fagott!
Kårsdraget och Kårsetten laddar för sin konsert samt spelning på Nobel Night Cap. Även
de har haft rephelg och valt in nya medlemmar. Mest vanligt repande även om de för
tillfället har vissa problem med replokal (både p.g.a. NNC och för att kåren har sagt upp
avtalet till Allhuset).
Osquar Mutter repar också som vanligt och övar på att spela i dansbart tempo inför
potentiella dansspelningar. Har eventuellt problem med maskinsektionen men det är mycket
oklart. Är inte jättemånga aktiva men fortfarande up and running.
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SMUSK repar inte aktivt men har vissa planer på 50-årskonsert nästa år. Eventuellt kommer
SMASK även att få tillgång till Mercbleckets kvarlämnade saker som finns på Handels, det
finns potential för digitalisering vilket är roligt.
I övrigt har vi bestämt datum för QORK som blir den 18/2 på Medicinska föreningen.
Välkomna att komma och titta på! För de som vill kommer en jampub att äga rum den 8
december på Nymble (KTHs kårhus) - ta med instrument och dansskor och kom!
– Uppsala
Tupplurarna: UTN-gasken har varit och V-Dalas inspektorsskiftesbal. Tupplurarna har haft
sin årliga alternativa fest. Av de spelningar som varit sticker en spelning ut lite extra; Anita
Bondestams 70-års fest på Stocken! På grund av diverse sjukdomstillstånd hos gästerna
påbörjades spelningen sent varav det blev en snabb riggning och en härlig halvtimmes
dansgolv.
Glansbandet: Haft 30 års jubileum som väldigt lyckat. Bland gästerna fanns grundarna
vilket gav det hela en extra dimension. Ny skiva ute och den går att köpa via ordförande.
Dragos: 50-års jubileum den 19 nov.
ÖG-kapellet: Spelat på disputationsfest och baklängessexa. Många nya personer i Kapellet
och mycket rep. Åkte till Åbo 4-7 nov och träffade en vännation till ÖG där de umgicks och
spelade tillsammans.
Salongsorkestern: Spelningar på Norrlands höstbal den 6 nov och musikcafé den 20 nov,
också på Norrlands,
Blecket: hade 30 års jubileum som var väldigt kul, många gamla medlemmar var där. Hade
balspelning på Slottet i lördags. Har dansspelning på Stocken den 29 nov och luciagask på
Uplands. Tipset är att hålla utkik efter en singel-CD!
Hornboskapen: Lugn och skön oktober. Spelat på seniorföreningens höstgask. De hade
rephelg 28-30 okt och spelning på Snerikes höstbal 12 nov.
Gnektarna: Ny orkester på Göteborgs nation som än så länge bara är på idéstadiet men de
ska börja spela så småningom.
– Södra Sverige
Isterbandet har haft korvstoppning (rephelg) och uppslutningen var god.
Pulpahornen har firat 50-år med jubileumskonsert och tillhörande fest. Mycket trevlig
tillställning.
Bleckhornen repar inför spelningar i Lund 27 novemver samt sin julkoncert 3 december
– Övriga Sverige
(Blev inte sammaställt i tid, se efterföljande mötes protokoll)

Mötesprotokoll, Riks-SMASK styrelsemöte, Uppsala 20 nov 2011

Sida 4 av 6

§10 Ekonomi
Adam har varit på banken ordnat en ny bankdosa. Den har dock inte kommit än så några
utbetalningar har försenats. i övrigt är läget stabilt.
Största utgiften på senaste är de nya 10-årsmedaljerna. Styrelsemedaljerna är också slut och
kommer behövas köpas in.
§11 Hemsidan
– Kontaktuppgifter och utskick
Tydligen studsar många mailadresser när man gör massutskick. GS:arna ska kolla igenom sina
regionsorkestrar och se till att aktuell info ligger uppe. Flera personer har efterfrågat
möjligheten att bifoga bilagor till utskicken, men det går i nuläget inte att ordna eftersom
webbhotellet inte vill befatta sig med uppladdning av filer utan hävdar att det drar för mycket
trafik. Vi kan däremot göra en lösning med imgur (en enkel bilddelningstjänst) som gör att man
åtminstone kan bifoga bilder.
– Nytt material
Att lägga upp ekonomidokument är lätt, skicka till Christofer så går det på ett kick.
Vektoriserade tutputtar ska också upp så att man kan använda dem i protokoll, inbjudningar etc.
– Uppdateringar som ska göras
Medlemskriterierna som ligger på hemsidan är inaktuella och SOF2011 är inte med på
festivalsidan.
– Sidan för vilande orkestrar borde hottas upp, designas om och lnseras om som “RS
mausoleum”, gärna med en skelettputte.
§12 LinTek
Fröken Björn har tillsammans med LinTeks ordförande gått igenom gamla avtal mellan RS och
LinTek. Ett utdrag ur hans rapportering finns bifogad som bilaga till protokollet.
§13 PR för RS
Vi måste konstant informera om vår existens och verksamhet ute bland medlemmarna för att
inte falla i glömska. Det är dock svårt att nå ut elektroniskt eller verbalt till enskilda
orkestermedlemmar med info om RS eftersom orkesterledarna sällan bryr sig om att
vidarebefordra den.
Ett mer effektivt tillvägagångssätt vore att öka RS synlighet på festivaler och lokala
arrangemang som Qork, Brunk, G-SOF och stockholmsorkestrarnas kommande jam-pubb.
Nästa år firar RS dessutom 40 år så det vore ett bra tillfälle att hitta på någon form av spektakel.
Ett förslag är att se till att kårtegen slutar vid parksnäckan, locka in folk till scenen med tilltugg
och jubileumstygmärken och köra en medaljutdelningsceremoni med matnyttig information
inlagd. Andra idéer var att ordna ett RS-tält med snittar och sprit, en RS-scen eller inkvarera oss
på kansliet tillika instrumentförvaringen och dela ut flyers etc.
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Vi måste skaffa en officiell RS sida på Facebook. Det finns sedan tidigare en inofficiell RSgrupp.
§14 Övriga frågor/Order är fritt
STORK 2012 diskutterades och styrelsen är över lag nöjda med hur arbetet framskrider men är
något bekymrade över att inga kontrakt med nationerna har skrivits än. Detta är dock ett
högaktuellt ämne i festivalkommittén också så det kommer förhoppningsvis lösas inom kort.
10-årsmiddagen kommer läggas tidigt på lördagen, ganska nära efter medaljceremonin.
Standardbiljetten kommer antagligen innehålla generöst med dricka (och kosta därefter) men
det kommer även finnas ett alkoholfritt alternativ där varje gäst får beställa dryck själv i baren.
Styrelsen kommer troligtvis behöva betala sina egna biljetter men inte behöva servera och jobba
under festen. Det vore roligt med ett par uppstyrda inslag under festen som musikunderhållning
och nyskrivna snapsvisor. Tydligen ska det för närvarande finnas inte mindre än 3 fagottister i
kårsdraget och PQ så det vore t.ex. kul med en fagottrio med banjo som spelar exotiska grejer.
En anekdot: ”Der schwedishe Schrotbus” a.k.a. PQ-bussen kom hem till sist hem efter att ha fått
körförbud i Tyskland under sommarturnén. Den bogserades till Polska gränsen, kördes hem och
fräschades upp med ett nytt framhjul (det vänstra) så nu är allt bra igen. I samma veva lyckdes
PQ som efter incidenten var förpassade till personbilar med konststycket att få
fortkörningsböter på autobahn när de jäktade till Lübeck för att hinna i tid till nästa spelning.
§15 Nästa möte
Nästa möte blir i Linköping 4 februari i samband med en fest hos LiTHe Blås. Förhoppningen
är att styrelsen i sin helhet tillsammans med fröken Björn kan ha ett givande samtal med LinTek
så att vi är på rätt fot med varandra inför deras nyval i April.
§16 Mötets avslutande

________________________________________
Fanny Ekblom Johansson, ordförande

________________________________________
Christofer Bäcklin, sekreterare

________________________________________
Adam Viklund, justerare

________________________________________
Martin Zeller, justerare
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Bilaga 1: Utdrag ur frökens mail
[…]
Jag har nu pratat med LinTeks kårordförande. Han förstod inte vad RiksSMASK var och vad RS har
haft för uppgift. Som han såg det så har RS bara bett LinTek att arrangera en fest åt oss och sedan så
har vi fått pengar för det. Han har även letat fram det gamla avtalet som skrev i början av 90-talet
mellan LinTek och Riks-SMASK, där det tydligt framgår hur mycket pengar Riks-SMASK ska få efter
varje SOF. Vi pratade en stund och redde ut lite frågetecken och det känns nu väldigt bra.
Han var glad över att höra att jag eventuellt skulle sitta som Riks-SMASK i nästa SOF-kommitté, men
han var nog även lite orolig, då han insåg att jag har lite för bra koll, för att kunna manövrera ut
lite smidigt.
I grund och botten så är saker som de har varit förut, men det kommer nog bli en hel del saker till som
behöver styras upp inför nästa SOF, men det tror jag inte blir några problem, så länge vi (RiksSMASK) väljer en ordförande med skinn på näsan och koll på LinTek och samarbetets historia.
Nämnde jag att den beskrivningen stämmer väldigt bra in på mig? ;D
[…]

