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Föredragningslista - styrelsemöte 18-06-16 

§1. Mötet öppnas, kl. 13.10 

 

§2. Närvarande 

Alexander Holmberg (namnbyte från Johansson), Rebecka Helgesson, Peter Carell, 

Malin Strandli, Olof Boman. 

 

§3. Val av mötesordförande, sittande – Alexander Holmberg.  

 

§4. Val av mötessekreterare, sittande – Rebecka Helgesson. 

 

§5. Val av justerare 

Olof Boman.  

 

§6. Godkännande av föredragningslista 

Alexander Holmberg går igenom föredragningslistan.  

Föredragningslista godkännes. 

 

§7. Föregående protokoll 

Rebecka Helgesson läser igenom föregående protokoll (18-05-06).  

Föregående protokoll godkännes. 

 

§8. Ekonomisk redogörelse 

Peter Carell läser igenom ekonomisk redogörelse – se bifogad bilaga 1 

Ekonomisk redogörelse godkännes. 

 

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

 

a. Blåslandslaget – se bifogad bilaga 2 

Träningsläger för unga blåselever mellan 1–12 augusti 2018, inkluderande 

gemensamma övningar, konserter samt turné runt Sverige. Avslutande 

konsert i Stockholm. Kursavgift är 3 900kr.  

 

Söker: 3 900 (Linus Lundblad och Markus Mattsson)  

Ges: 1 100kr/deltagare (Linus Lundblad och Markus Mattsson)  

 

De medlemmar som tillhör Kävesta Folkhögskola och har sökt bidrag kommer 

få en lika stor summa i bidrag som Linus och Markus, men eftersom 
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föreningen inte är komplett än så avvaktar styrelsen med utbetalning.  

 

Blivande medlemmar i RUM-föreningen Kävesta Folkhögskola har sökt:  

4 400kr (Anna Källén) 

4 300kr (Carl-Magnus Andersson) 

 

b. Region Örebros Kulturskolors Lajvläger – se bifogad bilaga 3 

Ett lajvläger som arrangeras för äldre ungdomar, högstadieålder till och med 

gymnasiet. Under lite mer än ett dygn får ungdomarna gå på trollkarlsskola 

med varandra, inspirerat från Harry Potter-världen. Deltagarna får träffa på 

allt från hur man gör trolldrycker och annat magiskt till främlingsfientlighet 

och att respektera varandra. Datum är 24–25 november 2018, på Hallsbergs 

Kulturskola.  

 

Flera av distriktets kulturskolor har sagt att de har elever som är intresserade. 

Gissar att varje skola har ca 10 teaterelever. Distriktsordförande föreslår att 

styrelsen tar ett preliminärt beslut, innan styrelsen vet exakta siffran på antal 

deltagare.  

 

Diskussion: Olika åsikter kring hur stort bidrag som ska ges. Ena menar att ett 

större bidrag ska ges eftersom det är det som söks, medans andra menar att 

ett mindre bidrag ska ges eftersom styrelsen redan gått över den satta 

budgeten samt att det är olämpligt att gå in med en större summa eftersom 

det är få RUM-medlemmar som kommer vara deltagande. Styrelsen frågar sig 

även vart kulturskolans egna bidrag är? Styrelsen säger att om eventet inte 

får RUM-bidrag så finns det andra vägar att gå för att få ekonomiskt bidrag. 

 

Söker: 20 000kr.  

Beslut: 150kr/elev, dock max 7 500kr.  

 

c. Liam Roadway – se bifogad bilaga 4 

Söker resebidrag till en pianokurs som ska hållas i Frankrike. Bidraget kommer 

användas till flyg-, tåg- och bussbiljetter, tur och retur.  

 

Diskussion uppstår kring hur mycket styrelsen ska bidra med. Utomlandsresa, 

ingen RUM-kurs, få tidigare bidrag för evenemang utanför förbundet.  

 

Söker: 6 855:-  

Beslut: Styrelsen beslutar att bevilja resor inom Sverige, det vill säga tåg och 
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bussresa till och från flygplats. Detta förutsatt att hans förening (Kävesta 

Folkhögskola) knyter sig till RUM samt att han skickar in aktuella kvitton efter 

betald resa. Därefter får sökande ekonomiskt bidrag.  

 

§10. Kommande evenemang och utbildningar 

 

a. SPETS 

Distriktsordförande presenterar kursen och förklarar att han vill att flera av 

distriktsstyrelsens medlemmar ska gå kursen, bland annat Inez och Valentin.  

 

b. Distriktsträff under MusikRUM 

Olof berättar om Västerås. Två dagar med föreläsningar och samtal, föreningar 

emellan. Ex. om produktivitet, årsmöten, struktur etc.  

 

Peter Carell avvek från mötet.  

 

§11. Distriktskonsulentens lägesuppdatering 

 

Affisch till Blåsläger – klart, dock blev lägret avblåst. 

Fördjupningslinje dans – hjälpa till med årsmöte.  

Pärmlogistik. 

Personalmöte – träffa andra anställda och diskutera.  

Blåsmusikens dag 18 maj.  

RUMBA-vägg – sätt upp på kulturskolan.  

GDPR.  

Revision av stadgarna.  

Kulturnatten – pratar om RUM, delar ut gnuggisar. Titta på mer representation.  

Medlemsrabatter – varför vara medlem?  

Örebro Föreningsråd.  

 

§12. Övriga frågor 

 

a. Distriktskampen/Jubileumskonsert – se bifogad bilaga 5 

Ordförande lägger fram sitt förslag angående jubileumskonsert. Diskussion 

uppstår kring vilket datum som skulle passa bäst, men distriktsstyrelsen är 

överens om att bästa tillfället är samma dag som årsmötet 2019.  

 

Angående distriktskampen så menar ordförande att planerna är lagda på is 

eftersom planen var att kampen skulle hållas i augusti, vilket är svårt att 
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anordna med tanke på att elever har tagit sommarlov och det är svårt att 

arrangera efter sommaren med för lite tid.  

 

Förslag: Fokusera på jubileumskonserten, och skjuta upp distriktskampen till 

2019.  

 

b. Köpa in kläder mm.  

Vid event såsom styrelsemöte eller andra typer av kontakt är det svårt för 

utomstående att se vilka vi är. Förslaget är att distriktsstyrelsen köper in t-

shirts eller liknande för styrelsens medlemmar. Även namnskylt till alla 

styrelsemedlemmar vore bra marknadsföring.  

 

Distriktsstyrelsen är positiva till att köpa in tröjor samt att Peter Carell och 

Alexander Holmberg är ansvariga för övriga beslut och beställning förutsatt 

att det blir en vit tröja med en lagom stor RUM-logga på framsidan och en 

större på baksidan.  

 

c. Örebro Showorkester, skrivelse 

Skriva ihop en önskan om namnändring.  

Närvarande styrelsemedlemmar anser att det låter som en bra idé.  

 

Fråga: 

Är det fortfarande intressant att Örebro Kulturskolas Stråkelever skapar en 

egen förening, eller ska stråkarna (efter namnändring) ingå i nuvarande 

Showorkestern?  

 

§13. Nästa möte 

 

Förslag: Anordna liknande planeringshelg som föregående år, med fokus på policy-

dokument. Styrelsen kommer fram till att det är svårt att påbörja andra halvåret med 

en helg (pga. tidsbrist och andra hinder för flera i styrelsen), och bestämmer att 

helgen kommer senare under hösten, förslagsvis under september.  

 

Styrelsemöte:  

Datum: 12 augusti 

Tid: 12–14 

Plats: Obestämt 
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§14. Uppgifter tills nästa möte 

 

Malin – Örebro Stråkare. 

Malin - F-linjens dansare årsmöte. 

Malin – infoblad för RUM. 

Malin – föreningsrådet. 

Malin – tryckprylar. 

Malin - kopiera och gå till KPMG. 

Malin - titta på representation och monter-koncept. 

Alexander – kontakta Fredrik, Conventum, gällande jubileumskonsert.  

Alexander – prata med Peter om budget mm. = möte.  

Alexander – prata med Inez och Valentin om anmälan till SPETS.  

Olof – anmäla till SPETS.   

Peter – kolla Assently och skriv under.  

Peter – skicka ekonomisk redogörelse till Rebecka.  

Peter – skicka svar till alla bidragstagare.  

ALLA – titta på trycksaker på medtryck.se.  

 

§15. Mötet avslutas, kl. 15.10  
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Bilagor: 1–5 

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.  

 

2. Blåslandslaget 

 

Anna Källén: 
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Linus Lundblad:  
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Carl-Magnus Andersson: 
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Markus Mattsson: 

  



  

Styrelsemöte RUM Örebro Region 
Plats: Nora, Åkerby Herrgård 
Tid: 16 juni, kl. 13-15 
 

 
 

10 

3. Region Örebros Kulturskolor – Lajvläger
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Budget lajvläger 

Intäkter:    Utgifter:  

Deltagaravgifter  

(50 elever x 150kr) 

7 500  Mat till deltagare 10 000 

Sökt bidrag från RUM 20 000  Rekvisita och material 5 000 

   Projektledning 10 000 

   Reseersättning 2 500 

     

Totala intäkter:  27 500  Totala utgifter:  -27 500 
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4. Liam Roadway, resebidrag till pianokurs i Frankrike 
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5. Jubileumskonsert 

 

Budget:  
Utgifter:    Intäkter:  
Lokalhyra: 52 000   Ung Peng 6000 

Mat för musikanterna 8000   Region Örebro 10 000 

Buss från Karlskoga 8000   Örebro Kommun 10 000 

Blommor 2000   Rum Örebro 14 000 

Fotobok 1000   Biljetter 80*500 40 000 

Marknadsföring 3000     
Biljetter:  3000     
Övrigt  3000     

      

      
Summa 80 000   Summa 80 000 

 

Hej Alexander, 

 

Tack för trevligt samtal. 

 

Datum var det tyvärr inte så gott om. Vi har egentligen bara ett alternativ och det är fredag 23 november.  

Om inte det fungerar tror jag det blir svårt att få till detta en fredag eller lördag.  

Tror du 23/11 kan vara ett alternativ för er? 

 

Pris: Vi kan erbjuda följande pris inklusive moms: 

Lokalhyra: ordinarie pris 48 750 kr. Ditt pris: 45 000 kr ink moms. 

Entrépersonal/publikvärdar: Jag bjuder på 1 entrépersonal och 2 platsvisare, så ordnar du några publikvärdar 

som arbetar utifrån våra instruktioner under kvällen. 

PA: 6250 kr ink moms. Ditt pris: 4000 kr ink moms. 

Ljus: 5000 kr ink moms. Ditt pris: 3000 kr ink moms. 

I priserna ovan ingår vaktmästare, städ, eventpersonal, scenmästare vid ankomst/under bygg. 

 

Lunch kan vi ordna men jag tror det blir billigare att ta in catering. Vi kikar på det senare om det blir aktuellt. 

 

Kapacitet är 1000–1370 beroende på scenbyggnation/siktvinklar och antal handikapp-platser som släpps. 

 

Hälsningar 

Fredrik Mudda Johansson 

Nöjesansvarig 


