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1.  Godkjenning av tentativt budsjett for Bjoergvin SMASH 2019

● Leder opplyser om budsjettets innhold, og arrangørkomiteens budsjetterte underskudd på

750 kr.

● Styret sier seg enig i å dekke det eventuelle underskuddet i det tentative budsjettet.

2. Endring av vedtekt vedgående styreperiode, og skifte av medlemmer i styret (generalforsamling).

● Styret velger å endre vedtekten med hensyn til ønskene som ble ytret på generalforsamling

på Ås-SMASH.

● Endres fra «Styreperiodene er normert til ett år, og styret sitter til neste styre konstitueres» til

«Styreperiodene er normert til ett år, og styret sitter til neste styre konstitueres. Valg av leder

og 2 ordinære styremedlemmer gjøres på generalforsamlinger på høsten. Valg av økonomi

ansvarlig og 2 ordinære styremedlemmer gjøres på generalforsamlinger på våren.»

● Endringer gjøres for å gi en overlapp mellom styremedlemmer, slik at det til en hver tid er

medlemmer med erfaring fra tidligere Nash-styrer.

3. Oppdatere listen over innmeldte korps + kontingent (SMASH-overskudd)

● Listen over korps som betalte kontingent i 2018 blir oppdatert på NASH-driven. NASH skal

jobbe med å få alle korps som stiller på SMASH, og tar del i generalforsamlinger skal ha betalt

medlemskontingent til NASH (noe som har vært manglende i tidligere SMASH)

● Mangel av endelig budsjett og eventuelt underskudd/overskudd fra Kristiansand SMASH

våren 2018. Dette blir tatt opp på arrangørkorpsets styremøte snarest, og NASH avventer

svar.

4. Tanker om hvordan involvere Oslo i fremtidige SMASH

● Styret diskuterer ulike tiltak som kan gjøres for å involvere Oslo for å arrangere fremtidige

SMASH, et ønske fra Åsblæst’n.

● Leder skal prøve å få kontakt med de ulike studentkorpsene i Oslo, gjennom Facebook og

e-mail. Styret håper å skape initiativ fra Oslo-korpsene sin side ved å etablere kontakt.

5. Annet

● Dato for Trondheim-SMASH høsten 2019 er satt til 27-29. september.


