
Datum & tid, 13/3 – 2016, 10:00 - 12:15 
Plats, Örebro Kulturskola   
 

1. Stämmans öppnande  
Mötet öppnas.  

2. Fastställande av röstlängd  
Närvarande på mötet.  

3. Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt  
Kallelse har skickats ut i rätt tid.  

4. Fastställande av föredragningslistan  
Dagordningen godkändes.  

5. Val av stämmans   
a. Ordförande  

i. Alexander Johansson.  
b. Sekreterare  

i. Edvin Elmroth.  
c. Två protokolljusterare och tillika rösträknare  

i. Herman Larsson & Olof Boman.  
6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut  

Verksamhetsberättelsen och bokslutet lästes upp och godkändes.  
7. Revisorernas berättelse  

Revisorsberättelse lästes upp och godkändes.  
8. Fastställande av  

a. Resultat- och balansräkning  
i. Lästes upp och godkändes.  

b. Disposition av distriktets resultat  
i. Lästes upp och godkändes.  

9. Beslut om ansvarsfrihet för avgående distriktsstyrelse  
Avgående styrelse beviljas ansvarsfrihet.  

10. Förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen  
Inga inkomna förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen har inkommit.  
11. Genomgång av kommunikationsplanen  
Kommunikationsplanen lästes upp och godkändes.  
12. Motioner och propositioner  
Inga inkomna motioner eller propositioner fanns.   
13. Fastställande av   

a. Verksamhetsplan  
i. Verksamhetsplanen lästes upp, och stavfel hittades, samt ett 
syftningsfel där för i sista meningen ska bytas ut till ett gör, vidare 
godkändes verksamhetsberättelsen.  

b. Budget  
i. Budgeten lästes upp och godkändes.  

c. Årsavgifter och ersättning för nästföljande verksamhetsår  
i. Årsavgifter och ersättning för nästföljande verksamhetsår lästes 
upp och godkändes.  

14. Beslut om antal a, b i distriktsstyrelsen  
a. Ledamöter   

i. Fem stycken.  
b. Suppleanter   



i. Tre stycken.  
15. Val av:  

a. Distriktsordförande  
i. 2 år, Alexander Johansson.  

b. Distriktskassör  
i. 2 år, Peter Carell.  

c. Distriktssekreterare  
i. 1 år, Rebecka Helgesson.  

d. Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen  
i. 1 år, Valter Einarsson & Petter Kristiansson .  

e. Eventuellt fyllnadsval av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen  
i. Inget fyllnadsval.  

f. Suppleanter i distriktsstyrelsen  
i. 1 år, Herman Larsson, Valentin Veiner & Olof Boman .  

g. Revisor samt revisorssuppleanter  
i. 1 år, Revisorsbolaget PVC.  

h. Ombud till RUM-stämman  
i. Till RUM-stämman 16-17 april samt 22-23 oktober valdes 
Alexander Johansson och Herman Larsson som ombud, reserv om 
någon inte kan är Valentin Veiner, samt Olof Boman.   

i. Valberedning  
i. 1 år, Thomas Jonsergårdh.  

16. Viktiga datum  
Kurser i distriktet  

Orkesterkurs i Nora 13-18 juni.  
17. Övriga frågor/allmän diskussion  

a. Distriktskonsulenten ska vara med i alla föreningars facebook-
grupper för att snabbare kunna kontakta dom, samt även agera bollplank för 
tankar och idéer. Om medlemsgrupperna inte har en facebook-grupp ska 
distriktskonsulenten hjälpa till att starta upp en för föreningen.   
b. En rekommendation till medlemsföreningarna är att ha sitt årsmöte 
innan distriktsmötet för att på så sätt kunna skicka in motioner till distriktet 
innan årsmötet.   

18. Mötet avslutas.  
Mötet avslutas.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
 _____________________________________________ 
Mötesordförande, Alexander Johansson 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Mötessekreterare, Edvin Elmroth 
 
  
 
 
 
 _____________________________________________ 
 Justerare, Herman Larsson 
  
 
 
 
 
__________________________________________  
Justerare, Olof Boman 


