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Kallelse till kongress 2012
Som medlemsorkester i Riks-SMASK (Sveriges Musicerande Akademikers Samarbetande
Kårorkestrar) kallas er orkester/balett härmed till årets kongress som traditionsenligt äger rum
under årets festival, STORK2012.
Kongressen kommer att hållas söndag den 13 maj kl 10:00 och frukost kommer att finnas på plats.
Vi kommer att vara på Ekonomikum och vi samlas 10.00 utanför ingång 10G (där kortegen slutar
och 10årscermonin hålls på lördagen).
För varje medlem kallas två representanter. Dessa behöver inte nödvändigtvis sitta
orkesterns/balettens styrelse utan kan vara två andra personer om inte någon i styrelsen kan komma.
Ärenden ni önskar ta upp på kongressen eller nomineringar till styrelseposterna skall vara RiksSMASK tillhanda senast 29 april. Bifogat i detta utskick finns en preliminär föredragningslista.
Diskutera igenom detta i er orkester/balett så att representanterna känner till hela
orkesterns/balettens åsikter i frågan då de sitter på kongressen.
Vi ses på STORK!
/Riks-SMASK:s styrelse genom dess ordförande Fanny E Johansson.
P.s Rikssmask har numera finfina märken i glänsande guld som finns till för försäljning för 10 kr.

Riks-SMASK
1972 - 2012

RIKS-SMASK · ORG.NR. 82 20 03 - 55 32
FANNY E JOHANSSON · RACKARBERGSGATAN 9 · 752 35 UPPSALA
WWW.RIKSSMASK.SE · ORDFORANDE@RIKSSMASK.SE · 073 - 669 63 66
C/O

2012-03-31

Preliminär föredragningslista
– med ordförandeanteckningar
Riks-SMASK:s kongress 2012-05-13 Uppsala.
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Adjungeringar
6. Kongressens behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordningen
8. Fastställande av medlemmar (aktiva och vilande)
9. Kort diskussion kring STORK2012
10. Verksamhetsberättelse maj 2011 – maj 2012
11. Ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2011 – 2012
13. Val av styrelse 2012 – 2013
14. Val av revisorer 2012 – 2013
15. Riks-SMASK:s verksamhet under kommande verksamhetsåret
16. Utskicksrutiner och uppdatering av kontaktuppgifter
17. Till styrelsen inkomna ärenden
18. Nästa kongress
19. Övriga frågor
20. Ordet är fritt
21. Kongressens avslutande
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Hälsa gärna era orkestermedlemmar att:

Riks-SMASK söker nya styrelsemedlemmar!
Främst ordförande, kassör och webmaster.
För att kandidera till nästa verksamhetsår vill vi att du senast 29 april skickar en kort presentation
av dig själv och varför du söker till ordforande@rikssmask.se.
Denna presentation kommer även skickas ut till kongressdeltagarna inför kongressen 2012.
Mer information om posterna finns under föreningssidan på www.rikssmask.se.
Frågor om ämbetena kan alltid skickas till respektive sittande personer.
Hoppas vi hörs!

Missa inte ceremoni och fanfara grossa!
Direkt efter kortegen som slutar mellan kl: 15 och 16. Lördagen den 12e maj i Ekonomikumparken
sker enligt tradition den medaljceremoni som hyllar årets 10åringar, detta år 13 st tappra kvinnor
och män. Även Riks-SMASK som fyller jämt i år kommer att hyllas!
För att göra detta STORK extra minnesvärt kommer ett fanfara grossa gå av stapeln. Det innebär att
vi vill att så många musiker som möjligt spelar en specialskriven STORK-fanfar. Noter kommer att
finnas på hemsidan innan STORK samt en del delas ut på plats.
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