Musik och gemenskap på kristen grund

SMM ordförandebrev
2015-04-12
Till alla SMMs kårer

SMMs styrelse har idag sammanträtt för första gången efter årsmötet, vilket lett till att vi
nu konstituterat oss och fördelat arbetsuppgifterna oss emellan. Därmed är det nu läge
att kavla upp ärmarna och sätta igång med det inspirerande arbetet att utveckla den
kristna blåsmusiken ytterligare.
På väg hem från ännu en inspirerande helg med SYWO är det dags för det andra
ordförandebrevet. Mycket av innehållet är från årsmötet som hölls i Gislaved 14 mars.
Stort tack till den lokala kåren för utmärkta arrangemang!
Nysatsning – konsulent på halvtid sökes!
Årets glada överraskning är att vi har fått ett löfte från en anonym donator om 300 000
kronor om året under tre år (!), att användas för att anställa en konsulent på halvtid.
Styrelsen har berett frågan på sitt möte idag, och vi återkommer nu med en profil och
inbjuder kårerna att föreslå lämpliga personer. Utlysning och profil biläggs som ett
separat dokument, och finns dessutom i slutet av detta brev.
Jag vill särskilt understryka det sistnämnda: Ta chansen och föreslår personer ni tror
kommer att kunna vara vitaliserande för blåsmusik på kristen grund. Det är naturligtvis
bra att ni kontaktar lämpliga personer direkt och ber dem söka. Om ni även berättar för
styrelsen att ni ser kvaliteter hos en viss person är det värdefullt för oss att veta. Då har
vi lättare att avgöra hur gångbar en viss person verkar vara i verksamheten.
Både individer och kårer är välkomna att nominera. Om en kår nominerar är vi
tacksamma om det framgår att en kår står bakom; det väger lite tyngre än om en
enstaka individ har föreslagit en kandidat. Jag föreslår att ni tar några minuter innan
andakten eller under kaffepausen nästa övning och diskuterar detta i era kårer.
Sprid gärna denna information i era kårer.
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Stöd till andaktslivet
Som jag berättade i förra ordförandebrevet har Argument förlag på vårt initiativ tagit fram
ett bra material för andakter i blåsorkestrar. Tre kårer har redan nappat på erbjudandet!
Hör bara av er till mig med önskat antal och en leveransadress så beställer vi hem till fler
kårer. (Det går naturligtvis utmärkt att beställa dem direkt via Arguments hemsida
www.argument.se, eller genom att ringa dit på 0340 – 69 80 00)

Er ordförande,

Jan Blomgren
076-7878336
ordforande@smm.nu
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Musikkonsulent SMM 50% sökes
SMM har genom en donation fått möjlighet att anställa en musikkonsulent på 50%
under 3 år. Tjänsten utlyses härmed och arbetsbeskrivningen framgår enligt nedan.
SMM-styrelsen kommer att tillsätta tjänsten, och inbjuder nu medlemskårer eller
enskilda att snarast föreslå lämpliga kandidater. Vi hoppas på detta sätt att få hjälp av
kårerna att hitta en kandidat som passar den uppsatta profilen och som på bästa sätt
kan föra SMMs arbete framåt.
Föreslagna namn kommer att kontaktas av SMM-styrelsen och uppmanas att söka
tjänsten. Intresserade kan givetvis söka tjänsten direkt. Förslag och/eller ansökningar
ska vara SMM-styrelsen tillhanda senast fredag den 17 maj 2015.
Tjänsten är tidsbegränsad till 3 år med start efter överenskommelse, helst mellan 1/8
och 1/10 2015. Mer information ges av SMMs ordförande Jan Blomgren, 076-787 8336,
eller vice ordförande Ulrik Lundquist, 070-271 3675.
Skriftlig ansökan skickas via mail till ordforande@smm.nu senast den 17 maj 2015.
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Arbetsuppgifter Konsulent i SMM


Det övergripande syftet med konsulenten är att verka för SMMs mål; att leda, inspirera
och verka för musik och gemenskap på kristen grund. Konsulentens arbete syftar till att
medlemsorkestrarna ska utvecklas positivt. Tillväxt av totala antalet deltagare och nystart
av orkestrar ges särskild vikt, liksom fördjupat andligt liv.



Konsulenten ska vara en katalysator för att stödja och inspirera fram nya aktiviteter, både
centralt inom SMM, och ute i kårerna. Det ska finnas en balans och en symbios mellan att
skapa centrala aktiviteter i SMM och som samtidigt är till nytta för de enskilda kårerna.



Till skillnad från tidigare konsulenttjänst ska konsulentens huvudsakliga arbetsinnehåll
vara ”administrativt ledande” dvs tiden ska inte huvudsakligen läggas på att konsulenten
själv dirigerar eller gör konserter eller gudstjänster, utan är med och initierar och stöder
medlemskårer eller nätverk att bedriva verksamhet.



Konsulenten ska vara en nyckelperson och drivkraft i strävan att SMM ska vara ett nätverk
av orkestrar som genom samverkan kan hitta gemensamma aktiviteter, stötta och
inspirera varandra. På styrelsens uppdrag kan konsulenten tex stödja en lägerchef, en
ledare för en ungdomsorkester eller en ny dirigent i en kår. Det kan tex gälla att hitta
lämpliga orter för samlingar, reklaminsatser, administrativt stöd eller rekrytera
funktionärer. Andra exempel är att i samråd med styrelsen driva nätverksträffar,
inspirationsdagar, kurser, blåsarträffar, dirigentseminarium och liknande.



För att samverka behöver SMM ha kontakt med medlemsorkestrarna. Konsulenten
ansvarar för att hålla informationen om kårerna aktuell, tex kontaktperson, antal
musikanter, verksamhetens innehåll och omfattning etc. Konsulenten har ett
övergripande ansvar för att information sprids inom SMM och ut från SMM. Det kan göras
via kårutskick, hemsida, särskilda trycksaker, mm, med hjälp av webansvarig, styrelse mfl.

Verksamhet
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Mål

Vi vill vara en gemenskap där musik ger möjlighet att upptäcka och fördjupa kristen tro.

