Riks-Smask styrelsemöte 2014-11-23
Närvarande: R2, Balex, Najsguy, Konsum, Fimpen
1. Mötet öppnas
2. Val av sekreterare och justerare tillika rösträknare
Fimpen sekreterare, Najsguy och Konsum justerare
3. Godkännande av kallelseförfarandet
Mötet sammankallades på förra mötet, förfarandet godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Det är ej närvarande, protokollet från kongressen är inte heller närvarande.
5. Landet runt
Södra Sverige
AK har genomfört jubileum. Övriga orkestrar lever och frodas. Inga större händelser framöver utöver
AMC BH’s traditionella julspelning. Beslut har tagits att GS-Syd ska bli en post som roterar mellan
orkestrarna i ordningen Pulpahornen->Bläckhornen->Isterbandet->AK med början nästa kongress.
Göteborg
AllainceOrchestret & Chalmersbaletten var på Natom . Mistluren har kommit tillbaka och har
haft ett revanschjubileum. Flera orkestrar är engagerade i GASK just nu. GSOF har genomförts, med
stora ändringar från tidigare år. Det var en kabaréstil med rullande konserter framför publiken med
gemensamma låtar mellan orkestrarna. Inga speciella händelser i närtid. Tongångarne har
februarikonsert i mars. Göteborg är på uppåtgående.
Övriga Sverige
LiTHe Blås ska ha sin Luciafest i december och Röda armens gosskör ska ha luciatåg. I övrigt ingen ny
information sedan förra mötet.
Uppsala
BRUNK den 23:e januari som det ser ut nu.
Stockholm
Ohan jobbar vidare men är inte närvarande idag.
Kårsdraget har konsert i december och Blåslaget har haft sin årliga jubileumskonsert.
6. Ekonomi
Saldo: 170 000 kr. Påminnelse att skicka in reseräkningar så snart som möjligt.
Balex lyfter frågan om reseersättningar och vad som gäller för det. Diskussion förs kring vad som

motiverar att det betalas ut reseersättning. Vi kommer fram till att det är mötet som är det centrala
men det ändå är ett värde i att vara på plats och representera.
Förslag: Styrelsemedlemmarna ska ta fram ett konkret förslag på hur reseersättningen ska motiveras till
nästa möte. Bifalles
STORK-generalen har kontaktat Balex och frågat om hur det fungerar med medlemsavgift för deltagare
på festivalen. Speciellt hur det gäller för Gråskägg och gamla Generaler. Balex har gjort eftersökningar
och kommit fram tills att det inte finns några skriftliga direktiv gällande hur denna fråga ska behandlas.
Förslag: Att alla som nu går gratis även är med i Riks-SMASK och bör då också betala årsavgift. Bifalles.
Fimpen lyfter frågan om hur vi ska använda Riks-Smasks pengar. Bör vi sponsra festivaldeltagare eller på
något annat sätt främja samarbete mellan orkestrar? Vi kanske bör öppna upp för medlemmar att de
kan söka bidrag för att åka på andras jubileum och arrangemang.
Frågan lyfts också om hur vi ska kommunicera att vi finns och vilka beslut som vi tar då det är många
som påpekat att de inte vet vad vi gör eller att vi finns. Förslaget blir att vi ska skicka ut ett infobrev efter
varje möte med en sammanfattning av vilka beslut som tagits och vad som tagits upp.
7. Internet
Internetsekreterare är inte närvarande. För närvarande är det problem med hemsidan men det ska fixas
snarast. Det är endast det grafiska gränssnittet som är trasigt. All data finns kvar.
8. SOF2015
Sammanlagt består organisationen av ca 60 personer .Det kommer att vara på samma område som förra
gången. Denna gången kommer det att vara mer fokus på att skapa festivalstämning.Inte bara SO
(studentorkestrar) som ska vara aktiva på området, utan även scen(er) med andra band från LinTek.
På det stora hela är idén med SOF att inte bara vara för SO, utan för alla studenter. Detta är något som
även måste kommuniceras bättre till SO.
Förslag om att SOF-kongresslokalen borde vara nära slutet på kortegen, och att det även borde finnas
fika där. Det kommer/bör även finnas en dagordning i god tid innan som skickas ut till GS, så ev. frågor
hinner diskuteras ute i regionerna. Detta är också ett led i visionen att stärka anknytningen Riks-SmaskSO.
10-års: Förtydliga på hemsidan, är otydligt. Tio raka och inte helst 10 raka
25-års: Behöver inte vara i rad.
10-årsmiddagen: RS får sponsrad mat om ekonomin är god, sprit betalar GS/RS själv
Vilka är med på middagen:
- 10-åringar
-

Jubilarer

-

Gråskägg & Generaler

-

RS

-

(Ordföranden för SO)

-

I mån av plats: gamla RS/GS

Bordlägger frågan om planering och schema
10. Övriga frågor
A. SOF/STORK Placering
Najsguy tror att Lund har kapacitet för att arrangera en studentorkesterfestival. Det som blir aktuellt är
tidigast 2017. Det finns dock inget som hindrar Lund från att ordna egna festivaler á la GSOF.
B. Kongressprotokoll
Barnet är för närvarande firmatäcknare och Balex kan inte få tillgång till Riks-Smasks konto. R2 fortsätter
lösa problemet med Johannes som hjälp. Det är mycket problem att ta kontakt med Cissi. Det är även så
att posten kommer till Cissi för tillfället vilket bör åtgärdas snarast.
C. Stadgeändringar
1 april- 31 mars är verksamhetsår. Ska vi ändra på det? Förslaget på ändring är till juni-juli. Det skulle
innebära att revisionen av ekonomin och ansvarsfrihet förskjuta ett år. Det låter inte är aktuellt just nu,
men det är en fråga som man skulle kunna ta upp på kongressen.
D. Mötesprotokoll
Det tar tid att justera protokoll som det är nu så vi borde styra upp hur det nu ser ut. Olika förslag
diskuteras att justera dagarna efter eller även under själva mötet.
Vi bör även ta bort sidan för mötesprotokoll på hemsidan om vi inte håller den uppdaterad. Förslag: Att
vi lägger upp aktuella protokoll och att IS lägger upp den på hemsidan.
E. E-post
Vi ska vara mera aktiva på mailen och svara även om vi inte har något att säga.
12 Nästa möte
BRUNK 23/1 i Uppsala blir nästa träff med möte den 24/1.
Det finns flera alternativ för möte nummer 2 nästa år. QORK är aktuellt, men beslut tas i början av
december.
13. Mötets avslutas

