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Föredragningslista - styrelsemöte 18-12-15 

§1. Mötet öppnas – 14.17 

 

§2. Närvarande 

Rebecka Helgesson, Malin Strandli, Olof Boman, Valentin Weiner, Inez Schultz, Markus 

Mattson, Alexander Holmberg (över telefon en stund).  

 

§3. Val av mötesordförande – Olof Boman.  

 

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

 

§5. Val av justerare - Valentin Weiner och Inez Schultz.  

 

§6. Godkännande av föredragningslista – se bifogad bilaga 1 

Tar bort §2 Planner 

 

Tillägg: 

- §7a Planner.  

- §12a Protokoll hemsida. 

- §12b Marknadsföring hemsida. 

- §12c Medlemsredovisning.  

- §12d Mötesdatum – förslag för kommande år-  

Föredragningslista godkännes.  

 

§7. Föregående protokoll  

Föregående protokoll läses upp (18-11-10) av Rebecka Helgesson.  

 

a. Planner – går genom uppgifter från förra mötet.  

 

Föregående protokoll godkännes.  

 

§8. Ekonomisk redogörelse – se bifogad bilaga 2 

Olof Boman läser upp den ekonomiska redogörelsen som Peter Carell skrivit ihop.  

Godkännes.  

 

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

Inga inkomna bidragsansökningar.  

 

 



Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Plats: Hemma hos Malin Strandli 
Tid: 13–16 
 

§10. Kommande evenemang och utbildningar 

 

a. Jubileumskonserten 

Fortsatta förberedelser. På grund av frånvaro vid mötet kan styrelsen inte 

stämma av vad som gjorts och vad som ska göras.  

Alexander Holmberg ansluter sig till mötet.  

b. Distriktsstämman  

 

Budget 2019 – se bifogad bilaga 3 

Eftersom vi inte vet hur mycket Landstingets bidrag blir så kan det bli ändringar 

i budgeten. Eventuellt får vi höja de andra posterna från övriga bidragsgivare 

för att få en budget som går jämnt ut.  

 

Peter Carell har inte räknat med i budgeten att vi ska anställa en projektledare 

under verksamhetsåret 2019 inför KulturRUM. Det är dumt att anställa en 

projektledare under 2019 för ett projekt som kommer hållas 2021.  

 

Olof Boman lyfter posten Reklamtrycksaker i resultatrapporten och att vi 

tidigare år inte spenderat den summa som vi budgeterat. Dock kommer 

mycket av marknadsföringen inför Jubileumskonserten gå under den posten.  

 

Om vi inte får de bidrag som styrelsen sökt är styrelsen överens om att vi 

arrangerar Jubileumskonserten ändå och betalar från egna kassan. Det känns 

som bortkastade pengar att spendera och förbereda inför konserten för att 

den sedan inte ska gå av stapeln för att vi inte får ett bidrag.  

 

Verksamhetsberättelse 2018 – se bifogad bilaga 4 

Styrelsen utgår från föregående års verksamhetsberättelse. Det som är tillagt 

är mer fokus på ledarutbildningen SPETS, MusikRUM samt Förbundsstämman 

som hölls i Stockholm under hösten.  

 

Verksamhetsplan 2019 – se bifogad bilaga 5 

Styrelsen utgår från föregående års verksamhetsplan för att skriva planen inför 

2019. Ändringar görs under punkterna Föreningsbidrag/stöd, Kontakt med 

föreningar, Förbundsstämma, Medlemmar, Jubileumskonsert, Samarbeten och 

Festival.  

 

Kommunikationsplan 2019 – se bifogad bilaga 6  

Styrelsen utgår från föregående års kommunikationsplan. Det som är nytt är 
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att vi ska nå ut till fler av våra medlemsföreningar genom plattformar såsom 

Facebook och Instagram där distriktet redan är aktiva. Styrelsen diskuterar 

även vem det är som ska vara kontaktperson med lokalföreningar. Som det ser 

ut nu så vore det smart om distriktskonsulenten stod som kontaktperson 

istället för ordförande eftersom det främst är konsulenten som håller i den 

nuvarande kontakten.  

Inez Schultz och Alexander Holmberg avviker från mötet.  

§11. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Malin har närvarat vid förbundsstämman som personal. De har gemensamt bestämt 

att det ska hållas en gemensam distriktsträff. Syftar till att skapa fler samarbeten med 

övriga distrikt och externa arrangörer och evenemang. Lära känna varandra och skapa 

kontakter.  

eBas och övrig medlemsredovisning är i full gång.  

Fördjupningslinjens dansare – strular.  

 

§12. Övriga frågor 

 

a. Protokoll till hemsidan 

Har tagit bort personuppgifter. Lägger upp alla föregående protokoll på 

hemsidan så att de är tillgängliga för alla distriktets medlemmar.  

 

b. Marknadsföring hemsidan 

Webbansvarig har skapat ett formulär på hemsidan där föreningar kan fylla i 

information om kommande evenemang så att de sedan kan marknadsföras på 

hemsidan och styrelsens övriga plattformar.  

 

Webbansvarig tar även upp tanken om att lägga ut förbundets och distriktets 

egna loggor så att medlemsföreningarna har tillgång till dessa. Syftet är att de 

då kan använda sig av dem i diverse marknadsföring som sker i samband av 

arrangerandet av ett evenemang som är sponsrat eller i samarbete med RUM 

Örebro.  

 

c. Medlemsredovisning 

Det är dags för medlemsföreningarna att redovisa antalet medlemmar och 

diverse annan information gälladen verksamhet och årsmöten. Detta ska göras 

på eBas och föreningarna kommer få hjälp av styrelsens medlemmar. Nedan 

syns en fördelning över vem i styrelsen som ansvarar för vilken förening:  

 

Olof: Karlskoga Äldre och Yngre dansare och Ungdomssinfoniettan 
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Valentin: Karlskoga Stråkare 

Markus: Spexet och Musica Linde 

Inez: Showorkestern  

Alexander: Hallsberg och Kumla elev- och föräldraföreningar, F-linjen dansare 

Malin: F-linjen dansare 

Rebecka: Linde Junior Band och Karlskoga Blåsare 

 

Vad som saknas för respektive förening står i mailet som Malin skickat till 

styrelsen – ”eBas-jakten har startat!”, 18-11-22.  

 

På grund av flera problem gällande föreningen F-linjen dansare så funderar 

styrelsen på att föreslå att lägga in föreningen som en underföreningen till den 

redan befintliga Showorkestern som också håller till på Örebro Kulturskola.  

 

d. Mötesdatum – förslag för kommande år 

 

2019  

12/1 (Karlskoga)  

3/2 (Laxå)  

3/3 Stämma med konsert i Örebro  

30/3 Regionsträff i Örebro  

13/4 (Karlskoga)  

11/5 (Laxå)  

8/6 (Örebro) – Problematiskt? Klämdag i samband med nationaldagen  

17/8 – Kickoff inför hösten  

14/9 (Karlskoga)  

12/10 (Laxå)  

9/11 (Örebro)  

7/12 – Julkul  

 

2020  

18/1 (Karlskoga)  

15/2 (Laxå)  

7/3 (Örebro) Stämma 

 

§13. Nästa möte 

 

Datum: 12 januari 

Tid: 13–15 

Plats: Karlskoga Kulturskola 
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Markus Mattson avviker från mötet.  

 

§14. Uppgifter tills nästa möte 

 

Alex - Prata med Hanna om Örebrodistriktets stadgar 

Alex – Prata med f-linjen om deras stadgar 

Alex – Skicka ut VIP-biljetter till Jubileumskonserten 

Alex - Prata med Mats Öhlund 

Alex – Undersök om Hanna kan skicka noterna på RUM-marschen digitalt 

Alex – Uppdatera röstlista för distriktets föreningar 

Alex – Hitta fler stipendier/bidragsgivare inför Jubileumskonserten 

Alex - Kontakt med Thomas J om diverse förberedelser inför Jubileumskonserten 

Peter – Undersök plats till nästa möte 

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 – Prata med Thomas J och Sebastian  

Malin – Prata med F-linjen dansare om deras stadgar 

Malin – Ordna med namnlista från föreningar ang. distriktsstämma (januari/februari)  

Malin – Ordnar så att Olof får en inloggning på eBas 

Rebecka – Hjälp Markus med eBas, kontaktuppgifter till Spexet och mailadress  

Rebecka – Lägg in verksamhetsberättelse på eBas Örebrodistriktet 

Thomas – Prata med alla styrelsemedlemmar om kommande verksamhetsår  

Alla – Prata igenom Kommunikationsplan 2019, ex kontaktperson.  

 

§15. Mötet avslutas – 16.04 
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1. Föredragningslista  

 

1. Mötet öppnas  

2. Planner    10 min 

3. Närvarande 

4. Val av mötesordförande   Förslag: Olof 

5. Val av mötessekreterare   Förslag: Rebecka 

6. Val av justerare   Förslag:  

7. Godkännande av föredragningslista    

8. Föregående protokoll   10 min 

9. Ekonomisk redogörelse   20 min 

10. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 10 min 

11. Kommande evenemang och utbildningar  10 min 

a. Jubileumskonserten 

b. Distriktsstämman 

12. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  20 min 

13. Övriga frågor   30 min 

14. Nästa möte    5 min 

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. Budget 2019 

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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4. Verksamhetsberättelse 2018 
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5. Verksamhetsplan 2019 
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6. Kommunikationsplan 2019 

 


