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Närvarande:
Fanny Fay Ekblom Johansson
Adam Sadolf  Viklund
Martin Zeller
Agnes Ångest Ambrosiani
Johan Sptelevinken Roos
Christofer Hank Bäcklin

Frånvarande:
Per Glidarn Johansson
Tommy Rune Karlsson

1 Mötets öppnande
Fanny Ekblom förklarade mötet öppnat.

2 Val av mötesordförande
Fanny Ekblom valdes till mötesordförande.

3 Val av mötessekreterare
Christofer Bäcklin valdes till mötessekreterare.

4 Val av justerare tillika rösträknare
Adam och Martin.

5 Adjungeringar
Cecilia kommer inte, vi kommer förstå varför enligt henne.

6 Dagordning
Godkändes.

7 Godkännande av kallelseförfarandet
Godkändes.

8 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Adam läste upp förra protokollet, det skrevs under och godkändes. Över lag är vi nära
världsrekord i ordning på protokollen.
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9 Bordlagda ärenden
Inga.

10 Landet Runt

• Göteborg
Kommer på mail... men kom aldrig.

• Stockholm
En lätt väderbiten Agnes meddelar att PQ hade konsert igår och mycket bra fest.
P-spexet innehöll mycket sk och snöbollar. PQ-bussen ska numera vara godkänd för
att få köra i åtminstone norra Tyskland så länge man håller sig borta från Stutgart.
Skrubben har återintagits och invigts med ägg. Den delas numera med KTK, kongl.
teknologkören.
Kårsdraget spelar in skiva och planerar turné till sommaren.
Osquar Mutter arbetar på relationen till sin sektion.
Blåslaget har haft ett par traditionella vårspelningar.
Dagen innan STORK är det jampubb.

• Södra
Kommer på mail... men kom aldrig.

• Uppsala
Kruthornens 50-jubileum pågår för fullt, under hela helgen.
OK-möte på tisdag.
I övrigt är det mest transportsträcka inför våren.

• Övriga
Luhrarne hade en betalspelning härom dagen på Spexpremiärens bankett. De har även
invigt sin lokal.
Snösvänget går det riktigt bra för. De har bl.a. haft en show och fått ihop en turné till
Tyskland med 25 pers till rimligt pris.
Geabandet åker inte på STORK för de är otaggade och saknar pengar.
Schwamparna har haft jubileum och fått ut sin skiva som spelades in 2008. Det var
dock en sista stöt från gamlingarna och orkester bör anses som vilande.
Linköpingsorkestrarna har inte fåtts tag på.

11 Ekonomi
Linköpingsorkestrarna har inte fåtts tag på.
(Adam skulle fylla på med ekonomidelen sen, men så blev det inte.)

12 Omformulering av stadgar
Vi vill ändra två formuleringar och ska ordna ett förslag som vi kan besluta om på kongressen.
Fanny formulerar ett förslag och skickar ut. Det vi vill göra är att:
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Byta namn på informatör till webbmaster.
"inför val av ordförande och kassörbyts till "inför val av utlysta poster".
Styrelsen borde inte presentera ett förslag på kandidater utan snarare presentera alla kandidater utan någon preferens. Annars agerar de som valberedning åt sig själva.

13 PR och Hemsida
Uppdateringarna och ändringarna som togs upp på förra mötet har utförts.

14 10-årsmiddag
Middagen kommer hållas på Gotlands med fördrink 1730. Än så länge har bara runt 10
personer anmält sig. Styrelsen har varit dålig på att anmäla sig, gör det! Om alla 10-åringar
och styrelsen anmäler sig blir vi ett 20-tal men vi bör vara 40 för att ekonomin ska gå bra.
Alla bör därför jobba på att få er att anmäla sig. Ett RS-märke ingår i priset.
Luhrarne jublar eftersom många av 10-åringarna gjorde sin första festival 2002 och hade en
ökänd spelning på Gotlands. Anna Tibbelin ska kolla om Alexander i Luhrarne har lust att
hålla tal om den eftersom han tar 10:an i år, var där och sägs ha en inspelning av eländet.
Om han inte vill kan vi kolla med Hugo i LiTHe Blås.
Alliancen kommer spela under middagen.
Hank kollar om VGMK kan komma med en dubbelkvartett och köra sin operaparodi. Medaljer i gage!

15 10-årsceremoni
Ceremonin börjar direkt efter kårtegen. Vi vill att PQ ska spela när orkestrarna anländer. Agnes kollar. Vi behöver en eller två scendelar, PA och trummor. Fanny synkar med
teknikansvarige i STORK-kommittén. Hank skriver en fanfar som alla kan vara med på och
noter delas ut i Bb, Eb, C, C-bas.

16 RS kongress 2012
Christofer bokar en lokal på ekonomikum hos Keränen. Fanny skriver verksamhetsberättelse och Adam en ekonomisk berättelse och skickar till revisorerna. Revisorerna xar en
revisionsberättelse.
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17 Nya styrelse
Fröken Björn kommer kandidera till ordförande och har en polare från LiTHe Blås som vill
vara kassör, kolla upp vem det är. R2 är eventuellt intresserad av att kandidera till ordförande
igen. Vi måste uppmuntra folk att söka till webbmaster. Hank pratar med Elin i Kårsdraget
som byggt deras nya sida.

18 SOF 2013
En ny SOF-general har tillsatts men vi vet inte vem det är än. Fröken Björn har koll i alla
fall.

19 Övriga frågor | Ordet är fritt

STORK 2012
Boende i Fyrislundsskolan är xat, det är centralt och bra. På fredagskvällen har vi Snerikes,
Uplands, ÖG och Göteborgs pubb. På lördagskvällen har vi Snerikes, Uplands, Smålands
pubb. På söndagen har vi parksnäckan. Arbetet kärvar en del men går frammåt och kommer
hinna bli klart i tid. Spelschemat kommer läggas upp på hemsidan innan. De som slarvat
med anmälningarna får sämre speltider hälsar Maja som är kassör.

20 Sommarmöte
Mötet hålls någon gång mellan midsommar och 23 juli, prel 7-8 hemma hos nya ordföranden
så att vi kan lämna över lådan med grejer.

21 Mötets avslutande
Fanny E. Johansson avslutade mötet.

Fanny

Christofer Bäcklin, mötessekreterare

Ekblom

Johansson,

förande

Adam Viklund, justerare

Martin Zeller, justerare
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