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Föredragningslista - styrelsemöte 4/3 2017 

§1. Mötet öppnas – 13.27 

 

§2. Närvarande 

 

Alexander, Rebecka, Peter, Malin, Olof och Valentin 

 

§3. Val av mötesordförande – sittande, Alexander Johansson 

 

§4. Val av mötessekreterare – sittande, Rebecka Helgesson 

 

§5. Val av justerare 

Olof och Valentin 

 

§6. Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslista godkänd 

 

§7. Föregående protokoll 

Peter läser upp. Godkännes.  

 

§8. Ekonomisk redogörelse 

 

Peter läser upp. Se bifogad bilaga 1.  

 

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

a. Rising Stars  

Se bifogad bilaga 2 

Sökt: totalsumma 20 000:-  

Förslag: 200 kr/ RUM-medlem (maximala totalsumman 25 000)  

Beslut på förslaget, godkänt.  

 

§10. Kommande evenemang och utbildningar 

 

a.  Vårstämma – Alexander, Valentin och Malin åker till Sundsvall (transport – tåg)  

Alexander bokar transport, tur och retur.  
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§11. Övriga frågor 

 

a. Anställning av distriktskonsulent - Malin Strandli 

Petter och Valter inte närvarande, men samtycker till anställning för 6 

månader.  

Förslag:  Vi vill ha en anställning från 31 mars-3 april, annars så fort som 

möjligt 

 

§12. Nästa möte 

 

18-19.30 7/4 i Laxå 

 

§13. Uppgifter tills nästa möte 

 

Alexander skickar information om Malin till kansliet 

Alexander ringer Edvin 

Alexander kollar RUMs Hornkurs – betala? 

Alexander bokar transport till Sundsvall 

 

§14. Mötet avslutas – 13.59 

 
 
 
 
___________________________________ 
Ordförande    
Alexander Johansson 
 
 
 
___________________________________   
Mötessekreterare 
Rebecka Helgesson 
 
 
 
___________________________________ 
Justerare 
Olof Boman 
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___________________________________ 
Justerare 
Valentin Veiner  
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Bilagor 1-2 

1. Ekonomisk översikt 

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.   
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2. Rising Stars 

Ansökan om projektbidrag för Rising Stars 2017 i Karlskoga 31 maj.  

RISING STARS är ett årligt evenemang som arrangeras av Karlskoga kulturskola. Årets tema är Alfred 
Nobel – människan och uppfinnaren. Alfred Nobel förknippas med Karlskoga genom att hans testamente 
van laga kraft vid tingsrätten i Karlskoga och därmed förutsättningarna för det världsberömda 
Nobelpriset. Som uppföljning till förra årets tema vill vi genom barnen och ungdomarna berätta om denna 
märkliga man och hans tid. 
 

Rising Stars är ett fantastiskt evenemang där alla medverkande ungdomar på Karlskoga Kulturskola visar 

upp de olika verksamheterna inom musik, dans, teater och bild. 

Det är tradition att bjuda in samtliga lågstadieklasser i Karlskoga att medverka i Rising Stars, så även i år. 

Ca 800 barn kommer att deltaga med sång och rörelse. Med den stora Kultur-skolorkestern, kör och 

dansare blir det en upplevelse utöver det vanliga för såväl barn som publik. 

Med ca 1100 unga deltagare på scenen och på läktaren i Nobelhallen så ser vi fram emot en stor publik, vi 

budgeterar för 1.500 betalande i år men hoppas på fler. Biljettpris 80:- per person, barn under 16 år går 

gratis. 

Kulturskolan har ca 300 medlemmar i RUM och vi arbetar på att väsentligt höja det antalet genom att 

föreslå ytterligare verksamheter att bli medlemmar.  

Vi vill gärna att RUM medverkar vid konserttillfället onsdagen 31 maj 18.00. Dessutom ska RUM-loggan 

finnas på affisch och i annonsering på bl.a. skolor och i offentliga miljön. Under tiden för publikens in- och 

utgång i samband med konserten går information på mediakuben i taket på Nobelhallen. Där är RUM med 

i bildspelet. 

Det innebär att RUM når en viktig publik med budskapet om sin verksamhet och vad de kan göra för unga 

musiker. Här skall sägas att en mycket stor del av eleverna på Karlskoga Kulturskola deltar i flera 

verksamheter där musik en är en del av verksamheten. 

Vi ansöker om ett projektbidrag för detta viktiga evenemang om 20.000:-. 

Medel söks från följande sponsorer för detta evenemang: ICA MAXI i Karlskoga, COOP Forum i Karlskoga 

ansvarar biljettförsäljningen samt frukt till alla medverkande under rep och föreställning. Nobelmuseet i 

Stockholm lånar ut labbrockar till barnen för ett fantastiskt nummer där barnen labbar med Alfred. 

Sponsorer är vidtalade inom Karlskoga där det finns en stor vilja att stödja och främja barn och ungas 

kulturella verksamheter. Bifogar en preliminär budget för Rising Stars 2017. 

Med förhoppning om ett positivt utfall  

För projektet Rising Stars på Karlskoga Kulturskola 

Olle Söderberg, producent Rising Stars, olle.soderberg@karlskoga.se 070 416 2557 

mailto:olle.soderberg@karlskoga.se
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