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Föredragningslista - styrelsemöte 18-08-12 

§1. Mötet öppnas, kl. 12.05 

 

§2. Närvarande 

Alexander Holmberg, Rebecka Helgesson, 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 

§ 8 Ekonomisk redogörelse tas bort ur föredragningslistan.  

§ 9b SPETS läggs till i föredragningslistan.  

Föredragningslista godkännes. 

 

§7. Föregående protokoll 

Mötesordförande Alexander Holmberg läser igenom föregående protokoll (18-06-26) 

och protokollet innan dess (18-06-16). 

Föregående protokoll godkännes. 

 

§8. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

Inga inkomna bidragsansökningar.  

 

§9. Kommande evenemang och utbildningar 

 

a. Jubileumskonsert 

Bidragsansökningar är skickade, problematiken kring både Kommunen och Regionen 

är att även dessa har sommaruppehåll.  

Ett matkontrakt är ordnat och klart.  

Conventum är preliminärbokat. Dock meddelade lokalansvarig att lokalen redan är 

bokad av någon annan, men Alexander ringer och pratar med dem.  
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b. SPETS 

24–26 augusti 

21–23 september 

26–28 oktober 

 

§10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering 

 

Har haft semester, men vill göra följande:  

Örebro Kulturskolas musiklärare – vimsiga 

Ordna möten med stråklärare 

Dansförening – använd föreningen! 

Skapa informationsblad 

 

§11. Övriga frågor 

 

a. KULTUR-RUM, festival 

Står i verksamhetsplanen att distriktsstyrelsen ska anställa en projektledare 

under 2018, någonting som inte har gjorts än. Ska det fortfarande vara 

någonting som distriktsstyrelsen fokuserar på, med tanke på 

Jubileumskonserten, eller ska vi skjuta fram beslutet?  

 

Förslag: Att Malin som distriktskonsulent skapar en jobbannons för att söka 

efter en villig projektledare samt att Alexander Holmberg, Peter Carell och 

Malin Strandli är ansvariga för att ha kontakt med eventuella sökande. Syftet 

är att intervjua dessa, informera om distriktsstyrelsens vision och be om 

personernas personliga åsikt kring festivalen och arbetet runtomkring. 

Arbetet med jobbannonsen grundas av Malin, men diskuteras och redigeras 

sedan gemensamt av distriktsstyrelsen. Kontaktperson är Malin Strandli.  

 

Beslut: Distriktsstyrelsen godkänner förslaget.  

 

§12. Nästa möte + kick-off (middag i samband med mötet) 

 

Datum: 16 september 

Plats: Örebro 

Tid: 12.30-16.30 
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§13. Uppgifter tills nästa möte 

 

Malin – skapar grunden för en jobbannons 

Malin – infoblad för RUM 

Malin – föreningsrådet  

Malin - KPMG 

Malin – kontakta Örebro kulturskolas lärare 

Malin – kontakta F-linjen dans  

Alexander – skapa röstning kring låtval inför Jubileumskonsert 

Alexander – samtala med musiker inför Jubileumskonserten  

Alexander – fastställa att vi har tillgång till Conventum för Jubileumskonserten 

Alexander och Olof – söka bidrag från Ung Peng 

Rebecka – hitta en plats för middag efter nästa möte och kick-off 

Alla – rösta på konsertlåtar (max 5 röster på olika låtar, får rösta på egna låtar) 

 

§14. Mötet avslutas, kl. 13.00 


