Protokoll fört vid Riks-SMASK kongress i Upsala 2012-05-13
§1 Mötets öppnande
Fanny ”Fay” Ekblom Johansson förklarade kongressen öppnad.
§2 Val av mötesordförande
Fanny ”Fay” Ekblom Johansson valdes till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare
Tommy ”Rune” Karlsson valdes till mötessekreterare.
§4 Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Martin Zeller och Agnes ”Ångest” Ambrosiani valdes till rösträknare och tillika
justeringsmän.
§5 Adjungeringar
Björn ”Fröken Björn” Lagerström adjungerades med yttranderätt.
§6 Kongressens behöriga utlysande
Kongressen fanns behörigt utlyst då kallelse gick ut 5 veckor innan dagens datum.
§7 Fastställande av dagordningen
Dagordningen lästes upp och godkändes.
§8 Fastställande av medlemmar (aktiva och vilande)
Aktiva och vilande medlemmar lästes upp, en del förfyttades från aktiva till vilande och från
vilande till mausoleet.
Vilande: Glasblåsarna, SMusK, Wermeslaget, Mercblecket
Mausoleet: Diffraktionsbandet, Gjallarhornen, Laxblecket, Republikorkestern, Vågspelet
§9 Verksamhetsberättelse maj 2011 – maj 2012
Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna
§10 Ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse
Adam Viklund redogjorde för ekonomin och Johan Pütz läste upp revisionsberättelsen.
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2011 – 2012
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012 efter revisorernas yrkande.
§12 Val av styrelse 2012 – 2013
På kongressen nyvalda styrelsemedlemmar i Riks-SMASK:
Ordförande Björn Lagerström, 800510-1913 (LiTHe Blås)
Kassör Maja Almgren, 891130-1482 (Hornboskapen)
Webmaster Elin Jakobsson (Kårsdraget)
Ordföranden och kassören tecknar firma var och en för sig enligt stadgarna.
§13 Val av revisorer 2012 – 2013
Till revisorer valdes Daniel ”Len” Eriksson (LiTHe Blås) och Tobias ”Romeo” Romu
(LiTHe Blås).

§14 Riks-SMASK:s verksamhet under kommande verksamhetsåret
Mer kontakt med SOF. Kolla upp vilka avtal som finns mot LinTek. Digitalt arkiv på RiksSMASKs hemsida. Gamla dokument borde kanske scannas och tillföras. Det fördes även en
diskussion om en eventuell extrakongress i höst där medlemsorkestrarna kan spåna lite om
SOF.
§15 Utskicksrutiner och uppdatering av kontaktuppgifter
Frågan huruvida medlemmarna föredrar utskick via mail eller normal post ställdes och
svaret blev ett enhälligt svar – Email
§16 Kort diskussion kring Riks-SMASK
10-årsmedaljen om man betalat avgiften till Riks-SMASK. Ska/kan andra få medaljen?
Detta blir något för styrelsen att ta tag i. Nyhetsmail till medlemsorkestrarna alternativt
nyheter på Facebook diskuterades också. Slutsatsen blev nog att de flesta anser att
information är bra att få.
§17 Till styrelsen inkomna ärenden
Inga ärenden hade inkommit till styrelsen.
§18 Nästa kongress
Nästa kongress beslutades hållas under SOF2013.
§19 Kort diskussion kring STORK2012
General Cissi tycker att alla verkar ha haft roligt. Ingen har direkt misskött sig. Den
allmänna reaktionen är att det har varit sjukt bra mat i år. Boendet på Fyrisskolan var bra.
Det var dessutom bra att man hade tillgång till boendet med hjälp av nycklar under hela
festivalen. Det var även bra att kansliet hade folk på plats i kansliet dygnet runt.
Programblad som PDF. Lite väl tight mellan mat och spelning för vissa orkestrar. Saknades
notställ, el osv på vissa platser. På stadsspelningarna hade mikrofonstativ varit bra. Fler bilar
för Storkkommittén så att sakerna kommer till platserna snabbare hade varit bra. Trummatta
önskades av flera orkestrar. Vissa saknade grönsaker till maten. Det uppdagades även att det
borde finnas biljetter som inte inkluderar mat. Telefonnummer till vissa ansvarspersoner
vore bra.
§20 Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom under mötet.
§21 Ordet är fritt
Bra med mycket utrymme på boendena.
SNerikes har varit oerhört tillmötesgående inför och under STORK.
”Tjohoo” tillade fröken Björn fritt, ”med två o:n”.
§22 Kongressens avslutande
Fanny avslutade kongressen.
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