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Föredragningslista - styrelsemöte 2018-01-20 

§1. Mötet öppnas, kl. 12.07 

 

§2. Närvarande 

 

Rebecka, Alexander, Peter, Valter, Olof, Malin 

 

§3. Val av mötesordförande – sittande, Alexander Johansson 

 

§4. Val av mötessekreterare – sittande, Rebecka Helgesson 

 

§5. Val av justerare 

Olof och Valter  

 

§6. Godkännande av föredragningslista 

Följande ändringar görs:  

- Tillägg av punkt 9a: Storkonsert med Kumla och Hallsberg kulturskola 

- Tillägg av punkt 9b: Nora orkesterkurs 2018 

- Tillägg av punkt 9c: Fagottläger  

 

Föredragningslista godkännes  

 

§7. Föregående protokoll 

 

Rebecka läser upp föregående protokoll 

Föregående protokoll godkännes 

 

§8. Ekonomisk redogörelse – se bifogad bilaga 1 

 

Peter läser upp ekonomisk redogörelse samt budget för 2018.  

Ekonomisk redogörelse godkännes 

 

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

 

a. Storkonsert med Kumla och Hallsberg kulturskola, se bifogad bilaga 2 

2–3 februari 2018 

Söker: 150:-/RUM-medlem + 50 000: - till ljud och ljus (=70 000:-)  

 



  

Styrelsemöte RUM Örebro Region 
Plats: Skype Business 
Tid: 12–14 
 

 
 

Prel. beslut: 200:-/RUM-medlem (maxsumma 25 000:-)  

Prel. beslut godkännes, men ska be om en budget  

 

b. SOF – Nora orkesterkurs (15–21 juni), se bifogad bilaga 3 

Söker: 10 000: - (30 deltagare)  

Ges: 10 000: -  

 

Alla deltagare som söker bidrag för kursen ska ges 1 000: -, beslut baserat på 

vad som gavs förra året.  

Viktigt att poängtera att deltagarna själva aktivt måste söka bidraget.  

Arrangörerna av kursen vill även att RUM ska marknadsföra kursen i våra 

sociala medier, det finns länk som kan delas osv.  

 

c. Fagottläger 

Väntar på ansökan 

 

§10. Kommande evenemang och utbildningar 

 

Anställning till festival – måste utredas  

 

§11. Distriktskonsulentens lägesuppdatering 

 

E-Bas – f-linjen dans och Kumla  

Inbjudan till årsmöte – inte riktigt klar, skickar till Alex för underskrift  

Lokal – årsmöte, ordnat konferensrum på jobbet – kostar inget  

Kommer locka folk till årsmötet  

Karlskoga dansare ber om hjälp med e-Bas  

 

§12. Övriga frågor 

 

a. Årsbokslut 2017  

Ska skrivas under av samtliga  

Skickar till Rebecka som lägger upp dokumentet på Assently, sedan skriver 

alla under elektroniskt  

 

b. Årsmöte 

Malins jobb  

Alexander ordnar med papper, verksamhetsplanen nästan klar  
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c. Info från kansliet  

Distriktet fick mail från kansliet om diverse punkter:  

 

RUM 40 år 

Fotobok, 40 år - Beställ innan 31 januari 

Distriktsträff 

eBas 

Nytt mailsystem 

Ny hemsida 

Profilprodukter 

Distrikts Skypemöte – Svar senast 12:e mars 

Distriktsårsmöte – Svar så snart som möjligt 

 

Hela mailet finns som bifogad bilaga 4  

 

d. Verksamhetsplan 

Alexander läser upp, alla läser, samma som förra året inkl. om festivalen  

Gemensamma redigeringar av verksamhetsberättelsen  

RUM 40 år – uppmärksamma under året  

 

§13. Nästa möte 

 

18 februari 

Universitetsbiblioteket  

13–15 

Petter bokar sal 

 

§14. Uppgifter tills nästa möte 

 

Skriva klart handlingar - Alex, Peter, Rebecka 

Malin – kallelse, obs två årsmöten  

Malin – fortsätter med e-Bas 

Malin – bokar lokal till årsmöte 

Alexander – Beställer fotoalbum 

Alexander – betalning kommun  

Alexander – informerar de aktuella om den 18e (Skypemöte)  

Alexander -  fixar Google dokument för alla att skriva i 
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Rebecka – ordnar med hemsidan 

Peter – meddela föreningar angående bidragsansökningar 

Alla - skicka in bilder och text till Rebecka (position, bild + valfri text om er själva)  

Alla – skriva ihop idéer om firande 40 år  

 

§15. Mötet avslutas, 14.10 

 

 
 
 
________________________________________ 
Ordförande 
Alexander Johansson  
 
 
 
 
________________________________________  
Sekreterare 
Rebecka Helgesson 
 
 
 
 
________________________________________  
Justerare 
Olof Boman 
 
 
 
 
_______________________________________  
Justerare 
Valter Einarsson   
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Bilagor: 1–4 

1. 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.  
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2. Konsert i storformat med Kumla och Hallsberg Kulturskola 

 
 

Bidragsansökan från RUM kumla och RUM Hallsberg (elev- och föräldraföreningarna på 

resp. skola) angående Konsert i storformat Kumla o Hallsberg Kulturskola: 

Event: Konsert i storformat Kumla o Hallsberg Kulturskola 

Eventets datum: 2–3 feb 2018 

Ort och plats: Kumla Kumlahallen (sporthall invid Kulturskolan) 

Beskrivning av event: 
 

I Sydnärke har vi sedan många år producerat konserter i storformat där vi vänder oss till 

elever i Hallsberg, Askersund och Kumla. Det brukar bli 2–5 konserter med 150–200 elever 

på scenen. För eleverna har det kommit att innebära en kostnad för att få fika, mat och en t-

shirt under rep. och konsert helgen. Vi har också alltid haft en hög nivå på ljud och ljus – allt 

för att få en så hög kvalitet som möjligt och låta eleverna få känna sig som riktiga musiker. 

I vår kommer vi göra en Hallsberg-Kumla variant, som heter ”Bara få vara mig själv”. 
Repertoaren består av ca 10 låtar skrivna av kvinnliga, svenska kompositörer och vi kommer 

att spela i en idrottshall i Kumla, två konserter på lördagen den 3 feb. 
 

I vår budget har vi tänkt rikta oss till RUM och Örebrodistriktet för att ansöka om bidrag för 2 
delar av projektet: 

 
1) Vi ansöker härmed om bidrag från RUM till elevavgiften om ca 150:-/elev. i Vår budget 

har vi uppskattat att det blir ca 130 elever, SUMMA ANSÖKAN, del 1: 20 000: - 

 

2) Vi ansöker också om ett bidrag från RUM för att kunna hyra in ljus och ljud (offerten 

ligger på 64 000:-) till konserten, SUMMA ANSÖKAN, del 2: 50 000: - 

 

Får vi bidrag kommer vi att ha en låg biljettkostnad. Målgruppen för konserten är en 

allmänhet men vi vet ju av erfarenhet att detta mest kommer att bli en publik med elevernas 
närmaste i publiken. Det gör att bidraget indirekt kommer våra elevers, RUM’s medlemmars, 

familjer till godo.  
 

Förening: RUM kumla och RUM Hallsberg (elev- och föräldraföreningarna på resp. skola) 
 

Summa ni söker 70 000 kr 
 

Föreningens bank: Swedbank 
 

Banknummer: 5230–9341 

 

Kontaktperson: Jenny Liljeberg 

 

Mail: jenny.liljeberg@kumla.se 

 

Telefonnummer: +46 706 588 542 
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3. SOF - Nora Orkesterkurs 

  

 
M agnus Eriksson PM     

Sveriges	ledande	orkesterförbund!	/	www.orkester.nu	/	magnus@orkester.nu	/	tel	070-666	10	44	 (1)	

	
PM Magnus Eriksson Till: Riksförbundet Unga Musikanter – 

Örebro/ Peter 

peter.carell@bahnhof.se  
Ärende: Datum: 2017-01-14 

Nora orkesterkurs 2018 Kopia: Birgitta B, Nora 

kammarmusikförening 

	

	
 
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. 
 
2018:års Orkesterkurs (15-21 juni) är tänkt på liknande sätt som 2018 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 2018.  
 
 
Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör 
2017-12-22 
 

 
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/  
 
I arbetsgruppen ingår Katarina Andreasson (dirigent, konstnärlig ledare) Birgitta Borg ordf. Nora 
Bergslagen kammarmusikförening, Magnus Eriksson (Sveriges Orkesterförbund), Kenneth 
Arnelöv (Nora Bergslagen kammarmusikförening).  
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M agnus Eriksson PM     

Sveriges	ledande	orkesterförbund!	/	www.orkester.nu	/	magnus@orkester.nu	/	tel	070-666	10	44	 (2)	

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. 
 
 

Kurs	för	unga	 Budget	2018	 	 Kostnader	2017	 Intäkter	2017	

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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4. Mail från kansliet 
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2018	ses	vi	i	Västerås	samma	helg	som	MusikRUM,	vill	ni	så	passar	ni	på	att	komma	redan	den	18	maj	
för	att	uppleva	festivalen.		

		

Anmälan	och	mer	information	kommer	senare,	RUM	står	för	en	del	av	kostnaderna	för	minst	två	
personer	från	varje	distrikt	men	självklart	är	hela	styrelsen	välkommen!	Tills	dess	så	spara	
datumet	19	maj	klockan	15.00	-	20	maj	klockan	15.00.		

		
Passa	också	på	att	redan	nu	boka	in	RUMs	Årsstämma	16-18	november	2018	

		
4)      eBas	
Som	vi	hoppas	alla	vet	bytte	vi	förra	året	medlemsregister	från	Club	on	Web	till	eBas.	Vi	har	

uppmärksammat	att	många	distrikt	inte	lagt	in	några	uppgifter	där	och	vi	vill	gärna	att	ni	gör	det	
så	snart	som	möjligt.	Det	som	ska	läggas	in	varje	år	är	en	årsmötesrapport,	det	är	på	det	sättet	

vi	vet	vilka	som	sitter	i	styrelsen	samt	har	era	kontaktuppgifter.	Är	ni	osäkra	på	hur	ni	gör	detta	
kontakta	kansliet.	

		
5)      Nytt	mailsystem	
Under	hösten	har	molntjänsten	Office365	införskaffats	till	förbundet,	med	följden	att	vi	nu	gärna	ser	

att	alla	distrikt	ansluter	sig	till	tjänsten	detta	för	att	kunna	visa	att	ni	tillhör	Riksförbundet	Unga	

Musikanter	i	er	kommunikation.	Det	är	helt	gratis	för	distrikten	och	innebär	att	ni	förutom	att	ni	
får	en	mailadress	(förnamn.efternamn@rum.se)	får	1	TB	lagring	i	molnet	samt	onlinelicenser	för	
tex	hela	officepaketet.	Ni	får	även	tillgång	till	olika	samarbetsytor	som	exempelvis	Teams	och	
Planner.	

		

I	samband	med	detta	bytte	kansliet	mailadress	till	info@rum.se,	hit	vänder	ni	er	när	det	är	generella	
frågor.	Gäller	det	medlemskap	och	eBas	ställs	frågorna	till	medlem@rum.se	

		
6)      Ny	hemsida	
Sedan	en	tid	tillbaka	har	rum.se	fått	sig	en	uppfräschning	vilket	även	påverkat	distriktssidorna.	För	att	

alla	ska	känna	att	de	vågar	uppdatera	etc.	har	vi	nu	särskilt	alla	sidor	åt	så	ingen	behöver	nu	vara	
rädd	att	flera	sidor	påverkas	vid	eventuella	misstag.	Detta	gör	att	er	sida	numera	har	adressen	
distriktetsnamn.rum.se	

För	att	kunna	redigera	er	sida	behöver	mailadresserna	ovan	aktiveras.	Anledningen	till	att	detta	är	
viktigt	är	att	vi	idag	arbetar	med	en	integrering	som	gör	att	endast	ett	användarnamn	och	
lösenord	krävs	för	de	olika	plattformarna.	

För	information	om	hur	du	redigerar	hemsidan	samt	hur	mailen	fungerar	se	support.rum.se	
		
7)      Profilproduker	
Under	våren	kommer	vi	att	komma	ut	med	ett	mail	där	vi	kommer	erbjuda	er	att	köpa	in	

prodilprodukter	genom	förbundet,	detta	för	att	hålla	ner	kostnaderna	för	er.	

		
8)      Distrikts	Skypemöte	
Den	18	mars	klockan	19:30-21:00,	kommer	vi	att	hålla	ett	Skypemöte	för	alla	distrikt	för	att	

uppdatera	er	om	olika	händelser	i	förbundet.	Mötet	kommer	att	ske	genom	Skype	for	bussnies,	
vilket	gör	att	ni	innan	dess	måste	ha	fått	era	@rum.se	mailadresser.	Vi	ser	gärna	att	två	från	

varje	distriksstyrelse	deltar,	för	att	skicka	länken	till	mötet	till	rätt	personer	behöver	vi	veta	vilka	
det	är	senast	den	12	mars.	

		
9)      Distriktets	årsmöte	
Vi	vill	gärna	försöka	besöka	ert	årsmöte	men	saknar	information	om	när/var	det	äger	rum.	Så	

återkom	gärna	så	snart	som	möjligt	så	har	vi	större	möjlighet	att	komma	till	er.	
		


