Protokoll för Riks-SMASK Styrelsemöte
2013-10-20 Uppsala kl 11.00
1§ Mötet öppnas
2§ Alexandra Eklund väljs till sekreterare. Elin Jakobsson och William Ullgren väljs till justerare.
3§ Adjungeringar. Vi adjungerar in Elin Jakobsson resten av verksamhetsåret med yttranderätt och
närvarorätt.
4§ Kallelseförfarandet blir godkänt.
5§ Dagordning blir godkänd.
6§ Föregående mötesprotokoll läses upp och läggs till handlingarna.
7§ Landet runt
Uppsala:
Attraktionsorkestern har 35års jubileum och Attrapperna 30år i början av december.
Har fixat fakturering från BRUNK2013 samt medaljer. Sätter inte igång planering för nästa BRUNK
2014 innan BRUNK 2013 är färdigt. Förordningen säger att BRUNK ska ordnas varje SOF år.
STORK planeringen är i fullgång.
Göteborg:
Nästa år är det är ett mellanår och inga jubileum men G-SOF har 40 års jubileum. Gask har börjat
samarbeta mer och öppnat för diskussion och det planeras fler event. Organisationen har blivit mycket
bättre och mycket mer engagemang har visats. Gask har varit runt och presenterat sig för alla orkestrar.
Munvädret och Borrsvängarna finns fotfarande men tagit avstånd från Gask.
Stockholm:
Kårsdraget har 55 års jubileum den 1-3 november med fest på fredagskvällen, konsert och fest på
lördagskvällen och sillis på söndagen.
Blåsslaget har jubileum den 16 november.
Natom är i Åbo. Det kommer att bli ett Qork i januari.
Övriga Sverige:
GS har hört av sig till orkestrarna, men har inte fått tag på Svamparna.
Gefle-bandet har ingen organisation längre. De ska försöka ha ett årsmöte och välja in folk till styrelsen
och få igång orkestern igen. Verkar vara vilande. Snösvänget har fått in ansökningar och spelat under
nolleperioden. Luhrarne saknade lite medlemmar, men går bra i övrigt förutom att de blivit av med sin
föreningslokal på grund av rivningar på Campus. Lusen Big Band går det bra för. De hade haft spelning
med Hoven Droven på Folkmusikfestivaldagarna. LiTHe Blås var nere på Isterbandets spelning, vilket
var väldigt uppskattat, i alla fall från LiTHe Blås sida.
Internet:
Det skall fixas inlogg till dem som inte har. Alla närvarande finns med på maillistan.
Uppdaterat lite information angående kontaktuppgifter till orkestrars och baletters och dess respektive

ordföranden. Där uppgifterna inte stämmer skall kollas upp och ändras av GS när inloggen fungerar.
Elin kollar upp inloggningsrättigheter.
8§ Ekonomin
Barnet har fått tillgång till konto och betalat de fakturor och reserättningarna. Ska få igång alla konton
och börja bokföra.
9§ STORK 2014
Det finns en general och delar av kommitté. Det finns en sponsansvarig och orkesteransvarig samt
eventuellt en kassör. Snerikes nation är spikad inför STORK 2014. Ett datum är satt mellan den 911maj. Förslag till kommitté är att det skulle kunna fixas ett elektroniklösning till spel-och matschema
till STORK.
10§ Övriga frågor
Balex kollar upp saknade prylar från SOF 2013.
Tygmärken skall beställas skall tas upp till nästa möte.
Kongressprotokollet bordläggs tills nästa möte.
Tygmärken skall beställas.
Vegelin funderar och kollar över kontaktmöjligheterna till Riks-SMASK på webben.
11§ Nästa möte
Förslag till möten under resten av verksamhetsåret:
PQ vårkonsert i april-maj
Qork i slutet av februari
BRUNK i januari
Tongångarne har februarikonsert i slutet av mars
LiTHe Blås har spelning och fest i mitten av februari
Axelnatten i mars.
Cecilia gör en doodle över i början i januari, nästa mötet kommer att vara i Linköping.
Därefter blir det möte under Qork.
Eventuellt i Göteborg i april.
12§ Mötet avslutas.
Ordförande Cecilia Berglund
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