
Verksamhetsberättelse maj 2011- maj 2012:

Under verksamhetsåret 2011-2012 har Riks-SMASKs haft 5 st styrelsemöten. Dessa har varit i 
Göteborg, Uppsala (två gånger), Linköping och Stockholm. Året börjades med att fundera över 
kontakten med Lintek och kommande SOF. Styrelsen fick hjälp utifrån med att lugna Linteks 
styrelse och hoppas att det inför SOF kommer att gå bra. Ett nytt kontrakt mellan RS och Lintek bör 
upprättas då RSs medlemsavgifter höjdes för ett några år sedan. Det nuvarande kontraktet finns ej 
hos RS. Det bör också påpekas för ny SOF-kommittén att RS medlemspriser är inget lintek ska 
betala utan något som ligger utanför deras kostnader. 

Styrelsen vill att Riks-SMASK ska synas och öppna upp sig mer för sina medlermmar och se till att 
även enskilda orkestermedlemmar vet om RSs verksamhet. Det har påbörjats genom att fixa upp 
hemsidan, fixat en sida på facebook, tagit mer plats på STORK. Det har även tryckts upp ett 
tygmärke för Riks-SMASK, 200 exemplar och de säljs för 10 kr st till den som vill. 

Arbetsordningen har ändrats. Detta för att ge mer detaljer över hur val av styrelseposter utan region 
bör gå till. Samt informatör heter numera webmaster då det anses mer klarsynt. På hemsidan har det 
lagts till en flik som ska beskriva hur man söker varje post. 
 
Riks-SMASK har hjälpt till med STORK som haft en del motgångar. Speciellt med att hitta lokaler. 
Därav blev det mycket flytt på 10årsmiddagen tyvärr som planerades tre gånger på olika ställen. Det 
löste sig dock precis i tid och med över 40 anmälda 10åringar, gråskägg, generaler och RS-styrelse 
medlemmar genom tiderna.  Tyvärr gick inbjudan ut till generalerna senare än till resten då deras 
kontaktuppgifter saknades. 

Riks-SMASK har påbörjat jobbet med att hitta kontaktuppgifter till gamla styrelsemedlemmar.
Hittills har endast ordföranden och generaler sparats. Jobbet går sakta med säkert framåt och RS 
hoppas på hjälp utifrån. 

Styrelsen har även påbörjat firandet av Riks-SMASK 40 år. Detta genom att uppmärksamma RS lite 
extra i samband med 10åringarnas firande. Det har även trycks upp en banderoll att använda vid 
ceremoni samt för att se till att RS syns på festivalerna. 

/Fanny E Johansson
Ordförande 2011-2012
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