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Föredragningslista - styrelsemöte 18-11-10 

§1. Mötet öppnas, kl. 11.12 

 

§2. Närvarande 

Alexander Holmberg, Rebecka Helgesson, Peter Carell, Olof Boman, Valentin Weiner.  

 

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

 

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

 

§5. Val av justerare 

Olof Boman.  

 

§6. Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslista godkännes – se bifogad bilaga 1.  

 

§7. Planner – gjort tills dagens möte 

Alexander går igenom de uppgifter som styrelsemedlemmarna hade inför dagens 

möte, samt tar bort dessa från Planner om de genomförts och lämnar de som inte är 

gjorda.  

 

§8. Föregående protokoll 

Rebecka läser igenom föregående protokoll (18-09-29).  

Föregående protokoll godkännes. 

 

§9. Ekonomisk redogörelse 

Peter läser igenom ekonomisk redogörelse – se bifogad bilaga 2.  

Tar bland annat upp Hallsbergs lajvläger och att kontaktperson skulle ha meddelat 

hur många av lägrets deltagare som var RUM-medlemmar men har inte gjort detta.  

Ekonomisk redogörelse godkännes. 

 

§10. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

 

a. Svenska Legender – Se bifogad bilaga 3 

En hyllning till svenska legender i form av en konsert på Karlskoga Kulturskola. 

Bland annat musik av Jerry Williams, Avicii och Lill-Babs. Med en orkester på 

114 musikanter från Karlskoga, Degerfors, Kumla och Örebro.  
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Söker: 12 000 

Ges: 9 000 

 

§11. Kommande evenemang och utbildningar 

 

Förbundsstämman 

Olof, Valentin och Rebecka åker som ombud från Örebrodistriktet.  

- Nya stadgar 

- Verksamhetsplan 

- Vision och värdegrund för RUM 

- Varumärkestänkande arbete 

- Sedda, hörda, lyssnade på! 

Viktigt att ha koll på hur besluten under förbundsstämman påverkar distriktet.  

 

Distriktsstämman och Jubileumskonsert 

Saknar 10 000kr i bidrag.  

Anmälan har gått ut till medlemsföreningar.  

Peter vill bjuda in så att medlemmar utöver de färdiga orkestrarna får möjlighet att 

delta på konserten.  

Dansare – får det vara en dansgrupp med under konserten?  

Får de plats så får de vara med! De ska dansa till live-musiken i så fall.  

 

Låtar:  

- Pomp and Circumstance  

- We are the world 

- Coldplay-medley 

- I bergakungens sal 

 

- RUM:s jubileumsmarch - https://www.youtube.com/watch?v=N2vhnB1KISU  

Finns på kansliet och hämta.  

 

- Låna låt från Svenska Legender – dubblera, få med solist eller kör.  

 

VIP-lista – lägg till namn om ni saknar någon. Totalt 90 biljetter.  

 

§12. Distriktskonsulentens lägesuppdatering 

 

Fördjupningslinjen dansare Örebro Kulturskola – behöver kolla över sina stadgar 

https://www.youtube.com/watch?v=N2vhnB1KISU
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§13. Övriga frågor 

 

a. Kävesta elevförening 

Lägger ner sin förening. Detta för att eleverna som startade föreningen har 

lämnat skolan och att det inte finns andra elever som är intresserade av att ta 

tag i det. Peter tycker att någon ur styrelsen ska besöka någon gemensam 

elevaktivitet och förklara hur mycket användning eleverna kan ha för 

förbundet.  

 

Blivit praktiskt problem kring betalning, så att medlemmarna inte fått 

pengarna. Hanna från kansliet tycker inte att de ska få pengarna eftersom de 

lagt ner föreningen. Alexander håller inte med och menar att de ändå fått sina 

bidrag godkända och därför bör få sina pengar.  

 

De pengar som nu blir ”över” ska antingen ut till kulturellt ändamål ex. bidra 

till något event såsom Musikhjälpen, eller att RUM behåller pengarna.  

 

Föreningen får ändå inbjudan till Jubileumskonserten.  

 

b. F-linjens dansare, Örebro 

Deras stadgar är kaos.  

Malin kontaktar och hjälper dem att få allt till rätta.  

 

§14. Nästa möte 

 

Datum: 15 december 

Tid: Alexander frågar Malin vad som passar 

Plats: Julbord hemma hos Malin 

 

Om Peter inte kan närvara så skriver han en skriftlig sammanfattning i ren text om 

vad den ekonomiska redogörelsen betyder så att den är enklare att tolka.  

 

§15. Uppgifter tills nästa möte 

 

Alexander lägger in styrelsens uppgifter i Planner 

 

Alex – Skicka ut VIP-biljetter till Jubileumskonserten 

Alex - Prata med Mats Öhlund 

Alex – Undersök om Hanna kan skicka noterna på RUM-marschen digitalt  
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Alex – Uppdatera röstlista för distriktets föreningar 

Alex – Fråga Malin vad för tid som passar för nästa distriktsmöte 

Alex – Hitta fler stipendier/bidragsgivare inför Jubileumskonserten 

Rebecka – Scanna och skicka noter till Peter på Coldplay 

Rebecka – Undersök och rensa Dropbox 

Rebecka – Skapa evenemang till Distriktsstämma och Jubileumskonsert på Facebook 

Olof – Fikaansvarig till nästa möte, prata med Malin om vad som behövs 

Peter – Skicka förklarande text om ekonomin inför nästa möte 

Peter – Prata med dansare inför Jubileumskonserten 

Peter – Prata med Ulf Valdebrant om att låna noter från Svenska Legender 

Peter – Kontakta kontaktperson inför lajvläger gällande deltagare 

Peter – Betala ut godkända bidrag från dagens möte 

Malin – Ordna med namnlista från föreningarna om vilka som närvarar på årsmötet 

Malin – Prata med Kumla och se över deras medlemmar samt eBas 

Malin – Ta reda på när föreningarna har sina årsmöten så styrelsen kan närvara 

Inez – Kontakt med Thomas J om musiker, medverkan och utrustning till 

Jubileumskonserten 

 

§16. Mötet avslutas, kl. 13.02  
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Bilagor: 1–3 

1. Föredragslista 

 

 

1. Mötet öppnas  

2. Gå Igenom Planner     5 min 

3. Närvarande 

4. Val av mötesordförande   Förslag: Alex 

5. Val av mötessekreterare   Förslag: Rebecka 

6. Val av justerare 

7. Godkännande av föredragningslista    

8. Föregående protokoll   10 min 

9. Ekonomisk redogörelse   20 min 

10. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 10 min 

a. Svenska Legender 

11. Kommande evenemang och utbildningar  10 min 

a. Jubileumskonserten 

b. Förbundsstämman 

12. Distriktskonsulentens Lägesuppdatering  20 min 

13. Övriga frågor    30 min 

a. Kävesta Elevförening 

b. F-linjens dansare. 

14. Nästa möte    5 min 

8/9–12 kl. 15/16–12, julbord hos någon. 

 

15. Uppgifter tills nästa möte   5 min 

16. Mötet avslutas  
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2. 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.  

 

3. Svenska Legender 
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