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Föredragningslista - styrelsemöte 13 och 15 januari 2019 

På grund av brist på tid ajournerade styrelsen mötet klockan 14.23 till tisdagen den 15 januari, 

klockan 19.00. Mötet ska hållas över Teams. Bristen på tid ledde även till att styrelsen 

prioriterade vissa frågor i en ordning som inte överensstämde med föredragningslistan. 

Punkterna i protokollet är markerade med de datum som de diskuterades.  

§1. Mötet öppnas – kl. 12.00 

 

§2. Närvarande 

190113: Alexander Holmberg, Peter Carell, Rebecka Helgesson, Malin Strandli, Olof 

Boman, Inez Schultz och Thomas Jonsergårdh.  

 

190115 (över Teams): Alexander Holmberg, Rebecka Helgesson, Malin Strandli, Olof 

Boman, Valentin Weiner, Inez Schultz.  

 

§3. Val av mötesordförande – sittande, Alexander Holmberg (båda tillfällena).  

 

§4. Val av mötessekreterare – sittande, Rebecka Helgesson (båda tillfällena).  

 

§5. Val av justerare  

Olof Boman 

 

§6. Godkännande av föredragningslista – se bifogad bilaga 1 

Tillägg:  

§10a i. Handlingar 

§10a ii. Stadgar 

§10a iii. Bidragspolicy 

§10a iiii. Övrigt 

Föredragningslista godkännes.  

 

§7. Föregående protokoll  

Föregående protokoll lästes upp (18-12-15).  

Godkändes.  

 

§8. Ekonomisk redogörelse – se bifogad bilaga 2 

Peter läste upp den ekonomiska redogörelsen (190106).  

Godkändes.  
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§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar (190113) 

Inga inkomna bidragsansökningar.  

 

§10. Kommande evenemang och utbildningar 

 

- Distriktsstämma, 3 mars 2019 

 

i. Handlingar (190113) 

- Verksamhetsberättelse 2018 

- Verksamhetsplan 2019 

- Kommunikationsplan 2019 

- Ekonomisk redogörelse och budget 

 

I ovanstående dokument gjordes diverse gemensamma förändringar.  

 

ii. Stadgar (190115) 

Styrelsen gick gemensamt igenom de ändringar som var föreslagna av 

förbundsstyrelsen. Bäst skulle vara att få ett avgörande beslut under 

Distriktsstämman 2019 så att de nya distriktsstadgarna kan börja verka 

i november 2019. Om vi inte tar ett beslut under Distriktsstämman 

2019 behöver styrelsen vänta i ytterligare ett år för att få använda 

stadgarna.  

 

Styrelsen gick gemensamt igenom de nya stadgarna och alla nya 

ändringar och jämförde dem med de gamla stadgarna.  

 

En av de större ändringarna som skett är att sista möjliga datumet för 

distriktsstämma har flyttats fram. Från att tidigare ha legat i mars så 

ligger det numera i maj.  

 

Närvarande styrelse beslutade om att godkänna de nya stadgarna, och 

de lades därmed till handlingarna till Distriktsstämman 2019.  

 

iii. Bidragspolicy – se bifogad bilaga 3 och 4 (190113) 

Styrelsen gick gemensamt igenom förslaget på bidragspolicy och gjorde 

ändringar och tillägg.  
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iv. Övrigt (190115) 

- En tidigare tanke hade varit att lägga in Alexanders, Rebeckas och 

Malins signaturer i handlingarna inför Distriktsstämman 2019, men på 

grund av brist på tid och smidighet så avstår vi från att göra det. Istället 

lägger vi in lite fler kontaktuppgifter såsom telefonnummer.  

 

- Alexander föreslår att istället för att bara han ska prata under 

Distriktsstämman 2019 så tar alla i styrelsen varsin punkt att prata om 

(förutom Rebecka som kommer föra protokoll). Malin avstår.  

 

Styrelsen godkänner förslaget och fördelningen blir följande:  

 

Alexander: §1–5, §7, §9–12, §14–17 

Olof: §6 Verksamhetsberättelse 

Peter: §6 Bokslut, §8, §13b 

Valentin: §11 

Inez: §13a 

 

- Än så länge så har inte så många lokalföreningar anmält sig till 

Distriktsstämman. I skrivande stund så har Stjärnparaden anmält att de 

kommer med tre medlemmar och Musica Linde med en.  

 

Alexander kommer att skicka ut en påminnelse under kommande helg 

(19–20 januari) till alla lokalföreningar för att påminna dem om att 

anmäla sig till mötet och konserten. Därefter har föreningarna två 

veckor på sig innan Örebrostyrelsen börjar ringa runt och påminna.  

 

- Enligt det avtal som Örebrostyrelsen har med Conventum Kongress så 

erbjuder Conventum 1 entrépersonal och två platsvisare, övrig 

personal behöver Örebrostyrelsen stå för, alternativ köpa in från 

Conventum. Alexander föreslår att han själv, Rebecka och Malin är 

delar av den personalen. Conventum föreslår att vi är minst tio 

personer som ansvarar för de olika posterna.  

 

Inez skickar iväg en förfrågan till Showorkestern om det finns några där 

som mot ersättning kan tänka sig att jobba under kvällen med att visa 

vart folk ska sitta osv. Örebrostyrelsen erbjuder en ersättning på 100:- 

per person som ställer upp under kvällen, dock med ett maxantal på tio 

personer. Ersättningen går direkt till föreningens bankkonto.  
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- Kurs – föreningsteknik och eBas (190115) 

VardagsRUM – Alexander,  

eBas – Malin 

 

Plats: Väntar med beslut då vi inte vet hur många som är intresserade.  

Kursen får gärna hållas i foajén eller möteslokal med projektor.  

 

Kursstart 15.00, med ett mellanrum på 30 minuter.  

 

- Jubileumskonsert (190113) 

Ny förfrågan från Karlskoga Äldre Dansare – de vill vara med på konserten.  

Styrelsen anser att eftersom de finns plats i lokalen så får de vara med på 

konserten. Exempelvis dansa i trappor eller på golv runtomkring publiken.  

 

Färdiga grupper är Karlskoga Äldre Dansare, Kulturskolans Symfoniorkester 

Örebro, BABB, Karlskoga Stråkare, Ungdomssinfoniettan Unga Karlskoga.  

 

Låtar är bl.a. Bergakungenssal, Pomp and Circumstances och RUM-marschen.  

 

Konsertstart är 16.30. Möjlighet för att repa finns under eftermiddagen.  

Varje ”Akt” får max 25 minuter på scen.  

 

Roddare – lokalen står för roddning innan konserten. Det RUM Örebro 

behöver anordna är: 

- 1-3 vid biljetter 

- Platsvisare 

 

Alexander föreslår att det är distriktsstyrelsen ska vara platsvisare osv.  

 

Förslag på biljettjänst: https://www.universe.com/  

 

- Sälj på valfri plattform 

- Utbetalningar via StripeConnect  

- Obegränsade biljettyper 

- Skanna och sälj vid entrén 

 

Förslag på konferencierer:  

Maria Larsson - landshövding 

Gregor Zubicky – kammarorkestern  

Katarina Andreasson – ansvarig samordnare Nora Orkesterkurs 

https://www.universe.com/
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Gällande information om RUM och vår historia som ska framgå under 

konserten så är styrelsen överens om att det är bättre att konferencieren 

pratar om det istället för att någon av styrelsemedlemmarna ska upp på scen.  

 

- Regionsträff Mellansverige, 30 mars 2019 

Ett kommande samarbete för RUM i Mellansverige. Inbjudan är skickad till 

Uppsala, Stockholm, Västmanland, Värmland och Östergötland.  

 

Alexander har frågat hur andra distrikt gjort som haft regionsträffar tidigare. 

De har gjort så att värdarna står för en lokal att vara i, sedan står distrikten 

själva för resor och eventuell mat.  

 

Förslag på plats: Föreningarnas hus.  

 

Styrelsen pratar om eventuella aktiviteter, men kommer fram till att bowling 

inte är av intresse. Istället föreslår styrelsen att styrelsen bjuder in till möjlighet 

att äta middag tillsammans, för att få det mer sociala etc.  

 

§11. Distriktskonsulentens lägesuppdatering (190113) 

- Malin och Alexander träffade F-linjens dansare och startade en ny förening för 

enkelhetens skull. De hade inga korrekta dokument sedan flera år tillbaka. Nu sitter 

Alexander med i deras nya förening för att finnas som stöd.  

- Showorkestern agerar som paraplyförening för större delen av Örebro Kulturskola 

och dess elever, och det är okej för både dem och oss.  

 

§12. Övriga frågor 

 

- Ljudtekniker – känner någon i styrelsen en person som kan vara ansvarig för 

ljud och ljus under konserten? Alexander mailar Fredrik för att fråga vad som 

ingår i avtalet gällande lokal inför Jubileumskonserten.  

 

§13. Nästa möte 

 

Datum: 10 februari 

Tid: 12–14 

Plats: Laxå 
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§14. Uppgifter tills nästa möte 

 

Alexander – Maila Fredrik om vad som gäller med ljud- och ljustekniker.  

Alexander – Skicka ut VIP-biljetter.  

Alexander – Prata med Mats Öhlund (KulturRUM).  

Alexander – Maila röstlista till Rebecka.  

Alexander – Stipendier/bidragsgivare inför Jubileumskonserten 

Alexander – Bjud in Värmland till Regionsträff.  

Olof och Valentin – hjälpa till i förberedelserna inför VardagsRUM.  

Peter – Återkoppling kring Lajvläger och dess deltagare 

Peter – Karlskogas föreningar – fylla i kontouppgifter för bidrag 

Malin – Namnlista angående distriktsstämma 

Malin – lägga in alla kommande möten i Teams.  

Malin – Skapa affisch inför Jubileumskonserten.  

Malin – Boka lokal inför distriktsträff, Föreningarnas hus  

Inez – Bjuda in sex personer från Showorkestern att jobba under Jubileumskonserten.  

Inez – Återkoppling gällande ”personal” så fort som möjligt.  

 

§15. Mötet avslutas – 20.21  
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Bilagor 1–4 

1. Föredragningslista 

2. Ekonomisk redogörelse 

3. Bidragspolicy – förslag 

4. Bidragspolicy - färdigt 
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1. Föredragningslista      

 

§1. Mötet öppnas    1-7 10 min 

§2. Närvarande 

§3. Val av mötesordförande 

§4. Val av mötessekreterare 

§5. Val av justerare 

§6. Godkännande av föredragningslista 

§7. Föregående protokoll   10 min 

§8. Ekonomisk redogörelse   10 min 

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  5 min 

§10. Kommande evenemang och utbildningar  60 min 

a. Stämma 

b. Kurs 

c. Konsert 

d. Regionsträff 

§11. Distriktskonsulentens Lägesuppdatering  5 min 

§12. Övriga frågor    10 min  

§13. Nästa möte    5 min 

§14. Uppgifter tills nästa möte   5 min 

§15. Mötet avslutas 

 

 

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.  
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3. Bidragspolicy - förslag 
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4. Bidragspolicy – färdigt 
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