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Föredragningslista - styrelsemöte 2017-02-04 

§1. Mötet öppnas 

 

§2. Närvarande 

 

Alexander, Peter, Rebecka, Thomas, Olof, Valter 

 

§3. Val av mötesordförande – sittande, Alexander 

 

§4. Val av mötessekreterare – sittande, Rebecka 

 

§5. Val av justerare 

Valter och Olof 

 

§6. Godkännande av föredragningslista 

Tillägg av punkt 9b och 9c 

Redigerar stavfel i punkt 9 

Föredragningslista godkänd 

 

§7. Föregående protokoll 

 

Läses upp och godkännes, läser även upp tidigare protokoll.  

 

§8. Ekonomisk redogörelse 

 

Peter går igenom 

Se bifogad bilaga 4 

 

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

a. Bilaga 1.  

Nordiska Hornseminariets Ungdomssatsning  

Ansökt: 400:- /örebroare som åker 

Beviljat: 400:- /örebroare som åker 
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b. Bilaga 2.  

SOF, Sveriges Orkesterförbund 

Nora Orkesterkurs 

Skrivfel i ansökan, Peter kollar vilka datum 

Går in med samma summa som förra året, 10 000.  

Justerar summan efter deltagare som närvarar 

 

c. Bilaga 3.  

Örebro Kulturskola, Trumpetläger i Kungälv 

Ansökt: 500:-/elev (10 elever – 5 000:-)  

Beviljat: 400:-/elev (10 elever – 4 000:-) 

 

§10. Kommande evenemang och utbildningar 

a. Årsmötet 

Thomas pratar med revisor, kolla igenom papper inför mötet 

Fika, Alexander tar med från Laxå 

F-dans, går inte att kontakta.  

Teknisk Teater, går inte att kontakta.  

 

§11. Övriga frågor 

a. Verksamhetsplan 2017 

 

b. Verksamhetsberättelse 2016 

Redigerar text 

 

§12. Nästa möte 

 

Datum: 4 mars 

Tid: 13-14 

Plats: Kulturskolan 

 

§13. Uppgifter tills nästa möte 

 

Alexander och Rebecka skriver klart alla papper inför årsmötet 

Alla uppmuntrar föreningar att följa med på årsmötet 

Thomas pratar med ny revisor 
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Peter kontaktar SOF om Norakurs 

Alexander ringer runt till alla medlemsföreningar 

Alexander kontaktar landstinget och tar upp frågan om pengar 

 

§14. Mötet avslutas 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Ordförande 
Alexander Johansson 
 
 
 
 
____________________________________________  
Sekreterare 
Rebecka Helgesson 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Justerare 
Olof Boman 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Justerare 
Valter Einarsson  
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Bilagor 1-4: 

1. Nordiska Hornseminariets Ungdomssatsning  

Hej! 
 
Jag heter Anna-Mia Larsson, och jag är solohornist i Gävle Symfoniorkester. 
I år har jag blivit projektledare för Nordiska Hornseminariet, som anordnas vart annat år av de nordiska länderna. Vart 10:e 
år är det Sveriges tur att stå för värdskapet, och det kommer gå av stapeln i Bålsta, utanför Uppsala den 17-22 juni i 
sommar. Nordens stjärnhornister samlas under sex dagar tillsammans med amatörer, professionella, pedagoger, unga och 
gamla. Dagarna är fullspäckade med konserter, master classes, seminarier och ensemblespel. 
 
När Sverige senast var värdland för 10 år sedan, startades en ungdomssatsning som sedan har anordnats varje seminarium 
sedan dess, en väldigt lyckad del där ungdomar i åldern 13-19 år har riktad verksamhet, men också möter och lyssnar till 
professionella hornister, världsstjärnor och högskolestudenter. Mer om innehållet i ungdomsseminariet nedan. 
 
Jag har varit i kontakt med Stockholmsdistriktet, som går in och stöttar med en rabatt på deltagaravgiften om 400kr för 
ungdomar som tillhör Stockholmsdistriktet, och vi vill ju ge alla unga hornister i landet den chansen, så jag undrar om 
Örebro distrikt också kan gå in med samma erbjudande?  
 
På anmälningsblanketten anger man om man är RUM medlem, men just nu bara om man är det i Stockholmsdistriktet. Vi 
räknar med mellan 20-50 ungdomar till ungdomsseminariet, och det brukar vara geografisk spridning från hela landet. 
 
Hör gärna av dig så snart du har möjlighet, så jag vet hur jag ska sammanställa anmälningsblanketten. 
Tack för att du tog dig tid! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Annamia Larsson 
Tel 0708377274 
annamialarsson@hotmail.com 
 
 
Här kommer lite mer information: 
 
Hela seminariet pågår 17-22 juni 
 
Upplägget för ungdomsseminariet 19-20 juni ser ut så här: 
Ungdomarna får spela i ensembler, det blir två ensembler på olika nivåer, och ett gemensamt stycke som alla kan spela på 
avslutningskonserten. Det blir också master class för de som vill spela. 
Blandat med spel kommer det bli bl.a filmvisning. Dennis Vasiliev, masterstudent i valthorn vid Kungliga musikhögskolan 
kommer att berätta för ungdomarna hur han gjorde för att komma hela vägen till masterutbildningen i valthorn vid 
Kungliga musikhögskolan i Stockholm. 
 
Ett av ensemblepassen blir utan noter, där ungdomarna ska få träna på att improvisera. 
Vi tänkte också koppla ett stycke till MusikRUM Västerås, så ungdomarna som spelar där kan vara med på Nordiska 
Hornseminariet och spela nya låtar, och även ett bekant stycke från festivalen i maj. 
Vi kommer ha två ledare som har ensemble och masterclass, det är Jukka Harju, solohornist i Helsingfors Radiosymfoniker, 
och Terése Larsson, solohornist i Svenska Kammarorkestern i Örebro. Utöver de två huvudansvariga ledarna kommer 
ungdomarna få komma i kontakt med de andra artisterna under seminariet. 
Vi kommer ha två pianister, så ungdomarna kan få öva en gång, och sedan spela på master class, så man kan göra detta 
parallellt. På avslutningskonserten för ungdomarna kommer Jukka och Terése framträda med en sats ur Kuhlaus 
dubbelkonsert för valthorn. 
Ungdomarna får stanna hela veckan om de vill, men vi har riktad verksamhet för dem just dessa dagar. 
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2. SOF, Nora orkesterkurs 
 

Nora orkesterkurs 2017 – bidragsansökan/ samarbete 

 

Sveriges Orkesterförbund önskar fortsätta det goda samarbetet med bl.a. Riksförbundet Unga Musikanter 

om orkesterkurs för unga i Nora. Kursen har fått bra referenser och utvecklas för varje år vi har den. 

 

2017:års Orkesterkurs (12-22 juni) är tänkt på liknande sätt som 2017 med Åkerby Herrgård som 

lägerplats. Strävan är att hålla nere kursavgifterna och i detta upplägg finns redan en subvention med 300 

kr/ ungdom. Vi vill att så många som möjligt skall ha råd att kunna komma på läger. Målgruppen är 

främst i Örebro län men vi inbjuder även unga musiker utanför länet. Kursen kommer att läggas upp på 

flera hemsidor och det är viktigt att alla samarbetspartners då syns med och det förväntas göras av 

samtliga inblandade. 

 

I skrivande stund har jag inte fått utfall eller budget men kommer att ge er det senare när den 

informationen finns hos Sveriges Orkesterförbund. 

 

Vi hoppas på gott samarbete och ert bidrag även 2017.  

 

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör 

2017-01-15 

 

Målgrupp 

Målgruppen är ungdomar främst från Örebro läns olika kommuner mellan 12-20 år. Flera kulturskolor har 

sagt sig vara intresserade att skicka elever. 

 

Samarbetspartners 

Kursen söker stöd eller samarbetar med Nora kommun, Region Örebro, Sveriges Orkesterförbund, 

Riksförbundet Unga Musikanter Örebro Län, Svenska Kammarorkestern, kulturskolorna i Örebro län och 

Svenska Kyrkan.  

http://www.norakammarmusikfestival.nu/  

http://www.norakammarmusikfestival.nu/
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I arbetsgruppen ingår Katarina Andreasson (dirigent, konstnärlig ledare och ordf. Nora Bergslagen 

kammarmusikförening), Magnus Eriksson (Sveriges Orkesterförbund), Kenneth Arnelöv (Nora 

Bergslagen kammarmusikförening).  

 

Innehåll 

Kursen innehåller dagligt spel i orkester, liksom spel i stämmor med professionella ledare. Ordnas egen 

konsert och möjligheter att lyssna på konserter i samband med Nora kammarmusikfestival. 

 

Val av musik kan väljas då vi ser vilken stomme årets kurs har med musiker av stråk och blåsare. 

Förutsätter en stor flexibilitet angående blåsarstämmor. Kommer att bildas även mindre grupper för de 

olika instrumentgrupperna. Grundtanken vi vill förmedla är att det skall vara roligt att spela 

orkester. 

 

Med lokaler på Åkerby Herrgård (http://www.akerbyherrgard.se/ ) kan vi repetera i flera mindre grupper 

samtidigt liksom med hela orkestern. 

 

Parallellt ordnas en kammarmusikkurs för vuxna, ett sätt att bygga broar över åldersgränserna och 

möjlighet att inspirerar varandra. 

 

Tänkta konserter spelas i Nora kyrka och på Åkerby Herrgård. De mindre ensemblerna framför sina 

stycken i samband med konsert på Åkerby Herrgård. 

 

Ekonomi 

Totala omslutningen på orkesterkursen beräknas till ca 230 tkr. Alla ekonomiska förehavanden skall 

avslutas först i slutet av oktober 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akerbyherrgard.se/
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Kurs för unga Budget 2016  Kostnader 2015 Intäkter 2015 

Kostnader Kostnader Intäkter Utfall kostnader Utfall intäkter 

Boende/mat, Åkerby.  3200*30 96 000   71 880 kr    

Musikinstruktörer, arvode* 50 000   42 600 kr    

Instruktörer logi * 3 200 kr * 5 16 000   7 195 kr    

Marknadsföring        

Lokalhyror Svenska Kyrkan 15 000 15 000 15 000 15 000 

Busstransport kursdeltagare/musiker 4 000  3 400   

Kursavgifter.  2 900*30 deltagare (-9 

000)  

87 000 

 65 890 

Bidrag Nora kommun  25 000   

Bidrag  RUM   10 000  10 000 

 Bidrag Region Örebro   25 000  25 000 

Bidrag Sparbanksstiftelsen   0  20 000 

Sveriges Orkesterförbund 30 000 30 000 45 000 40 000 

Kulturens Bildningsverksamhet/ Region 

Mellersta   

10 000 

 20 000 

Noter/ + omskrivning SOF 5 000 0 5 000 5 000 

Reserv  15 000   15 315 0 

Övrigt   29 000     

Tot kurs för unga 231 000 231 000  205 390 kr   200 890 kr  
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3. Örebro Kulturskola, Trumpetläger i Kungälv 
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4. Ekonomisk redogörelse 
På grund av GDPR så har vi tagit bort den ekonomiska redogörelsen för allmänheten. 

Om du undrar över något specifikt så är det bara att kontakta styrelsen.  


