Sommarmöte 2/8 Stockholm, Tyresö, R2s sommarstuga vid
vattnet
Precis när mötet börjar:
Fimpen saknar halsband, vilket medför att han får ställa ut en back öl någon gång under RS-året

1. Mötets öppnande
Hurra!! Nu är vi igång. R2 slår igång mötet i ett rasande tempo!
Närvarande:
Anders ”R2” Norell Bergendahl(RS ordförande/GS stockolm)
Björn ”Fröken Björn” Lagerström (revisor)
Johan ”Fimpen” Larsson (GS Övriga Sverige)
William ”Konsum” Ullgren (GS Göteborg)
Erik ”Najsguy” Johansson (GS Södra Sverige)
Elin ”Vegelin” Jakobsson (Webbmaster)

2. Val av mötets sekreterare
Konsum nominerar sig själv och blir vald. HURRAA!!!!!

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Självnominerade samt valda: Najsguy och Vegelin. HURRA!!

4. Godkännande av kallelseförfarande
Godkänd.

5. Godkännande av dagordning hoppas över (därför stryks denna
punkt)
Inga konstigheter.

6. Föregående mötesprotokoll
Denna punkt bordläggs, då senaste mötesprotokollet inte var oss tillhanda till mötet. Mötesprotokollet
bordläggs till nästa mötesprotokoll.
Tills dess ska R2 kollat upp och helst fått ett mötesprotokoll av RS-emirita ordförande Cecilia Berglund.

7. Kvällens viktigaste och största punkt: Punkten för att hämta
mer vin!!!
Inga konstigheter.

8. Bordet runt
- Södra sverige:
Alte fyller 50 år 22 november – HURRA!!! (kanske möte då?)
Pulpahornen återuppstått och kan genomföra konserter. De har jubileum 2016.
Isterbandet finns och lever.
Kårsdraget (även kända som Bleckhornen) har skickat ett lång brev med uppdateringar. Det viktigaste
summeras här. Mycket hände förra året, de åt panpizza nångång under året tillsammans, lekte då oxå
lite lekar. Lundakarnevelen gick bra, det regna när de käka godis och kaker. Kommande: Krakow - Polan
(alla sjunger en låt!) - spela, årsmöte i september, ska spela på fyrverkerimusiken (Halmstad). (Notis: Elin
älskade bleckhornens årsredovisning.)

- Göteborg
Alliancen vann Orkesterkampen under Lundakarnevalen. Skönt att en svensk studentorkester visar
danskarna var skåpet ska stå.
Mistluhren: jubileum 55 18 oktober
Det går bra för alla Gbgs studentbaletter, förutom Inälforna som kan ses som vilande.
GSOF 9 november. Nysatsning med ett nytt koncept.
Glöm inte att Glenn har namnsdag varje år och att Alliancen vann Orkesterkampen.

- Uppsala
Inget än härifrån, nej, väntar på Johannes. Har enligt rapport fastnat i Toan i Uppsala

- Stockholm
PQ och XD Europaturné, gick bra
Oskar Mutter - maskinsektionen – ska snart startas upp, lades ner av olika anledningar (fråga R2 för mer
info), oklart kapitel - ny orkester skapades, inte öppen för sektionen
Boskar Butter är ett nytt band och de är bazister, som i "Bazisterna" (Vi som var där vet)
Natom - styrelsemöte i Åbo: bestäms inom kort
XD lördagen 29 november - höstkonsert
Blåslgaet 8 november - årsjub.
Fyrverkerikonsert på KTH - PQ kanske medverkar, R2 berättar hur detta går till, vi lyssnar intensivt, det
blir fyrverkerier utlovar R2
Sommarorkester i sthlm, kul, Fröken Björn bar basisten samt basförstärkaren(inkl. bilbatteri) på höger
arm samt massa jävla vatten med andra (not: han spillde allt detta vatten på sin rygg, därför är han blöt),
bra gjort (med finsk dialekt)!!
Alles gut annars!!

- Övriga sverige
Ny orkester: balalajkabrigaden (aka Röda armens gosskör) med tillhörande gosskör (HURRA!!!)
Fimpen: ska kolla läget!
Luhrarne: inga trp, tufft, kommer mer info
Lithe Blås: Director Musseses har slutat:(::::::, tack för bra årsmöten och lokaler, kanske kommer en till,
förhoppningsvis - måste ha en lokal, har inte hittat tyvärr, onda hyresbolag (HATA!!!!)
Gamlings touren - massa gamla
Annars gut, inga problem med rekrytering, massa spelningar (typ 20)
Under året: Draget (fest) kommer mer spécat senare (kompet fixar) 20 september, Luciafesten
(Litheblås) börjar kl.20 (kanske sittning) - fest Lusen spelar, nått mer liveband, tokiga grejer händer, 13
december, medaljkåta: Ja/net (ja=fröken björn/nej=fimpen), mer info fimpen undersöker

7. internetrunt
ny sak: www - kommer inte hända!
- oskar mutter: uppdatera info

- Bra instagram, twitter, facebook - en pers lägger upp/ansvar, "enkelt och kraftfullt"/Vegelin
- GS bistår internet sekreteraren med info vad som händer i regionen och webmaster förmedlar detta på
sociala medier
Elin verkar pepp:)
GS uppmuntarrorkestrar att skicka info om sig och dess aktivitetr till Elin - check! Beckhornen får skriva
kortare texter!!! Fast skriv längre, Elin sollar. Motsägelsefullt?

8. SOF
viktig punkt, Fröken Björn berättar historien (fråga honom mer om info)
Nytt avtal är skrivet för i år, men inte för framtiden (läs avtal för mer info)
Bidrag: RUM!!! SÖK!!!!
Kongress? får vi diskutera detta. Avvaktar och ser hur SOF går denna gång.
Studentorkestrar: viktigt att jobba på planerade, bra shower. Måste vara attraktivt, annars så blir det
inte bra.
Kommittén: bra, finns 3 st Lithe Blås i kommittén.
GS: ut med info angående SOF2015, förlust med massa tidigare SOF, inga siffror ut. Bra folk planerar, det
kommer bli awesome!!
Ekonomi - snacka om den med SOF-kommittén
Bjuda med SOFkommittén på möten, försöka få dem till "våra" kompisar och inte "SOFs" kompisar, för
att vi ska få ett bättre SOF.

9. Mötet ajourneras
Ta upp mötet igen kl.10 imorgon

11. God morgon
Vi återupptar mötet.

12. Nästa styrelsemöte
3 okt Natom Åbo: R2 har fixat så vi kan ha det då.
9 nov GSOF

6e/13e december - kolla vilket som är bäst. Bleckhornen/Lithe Lucia

13. Övriga frågor
Gott vin R2!!
Sms-grupp R2 fixar
Svara på mail - skriv att man registrerat om man inte kan svara (viktigt!!!!)
Glöm inte orkestrarna som kommer från utlandet, med info om SOF. R2 fixar

14. Mötets avslutande
Not:
RS=Rikssmask

Kommentarer:
Ni som inte var där missa verkligen nått. God mat, massa vin och groggar (tungt dagen efter...) samt
mycket gott sällskap. Vi alla ser verkligen fram emot nästa tillfälle!

