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Föredragningslista - styrelsemöte 10 februari 2019.  

§1. Mötet öppnas – 11.59. 

 

§2. Närvarande 

Alexander Holmberg, Rebecka Helgesson, Olof Boman, Inez Schultz.  

 

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

 

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

 

§5. Val av justerare 

Olof Boman.  

 

§6. Godkännande av föredragningslista – se bifogad bilaga 1 

Tillägg: 

- §9b Showorkestern, Mimers Trumpetfestival.  

- §10a i Lokal - ljud- och ljustekniker 

- §10a ii Bidrag från Region Örebro  

- §10a iii Biljettsystem 

Föredragningslista godkännes.  

 

§7. Föregående protokoll  

Föregående protokoll läses upp (19-01-13/15) 

Godkännes.  

 

§8. Ekonomisk redogörelse – se bifogad bilaga 2 

Alexander Holmberg läser upp ekonomisk redogörelse.  

Godkännes.  

 

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

 

a. Lovisa och Lina Nordenskjöld, Nora orkesterkurs – se bifogad bilaga 3 

Söker: 3 200:- x2 = 6 400:-  

 

Styrelsen väljer att bordlägga beslut kring bidragsansökan eftersom eventet 

inte kommer att hållas förrän under sommaren 2019. Eftersom eventet i sig 

inte har ansökt om något bidrag så vet vi inte säkert att det kommer hållas. 

Beroende på vad eventet söker i ekonomiskt bidrag så kan vi justera storleken 

på deltagarnas bidragsansökningar.  
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Föregående års deltagare fick ett bidrag på 1000:- per person.  

 

b. Showorkestern, Mimers Trumpetsfestival – se bifogad bilaga 4 

Tio av Showorkesterns trumpetare planerar att åka på Mimers Trumpetfestival 

som kommer hållas i Kungälv den 9–10 mars.  

 

Söker: 5 300:- (500:- per deltagare)  

 

Styrelsen baserar sitt beslut på den nya bidragspolicyn.  

Beviljas: 440 per person (10 personer), totalt 4 400:-.  

 

§10. Kommande evenemang och utbildningar 

 

a. Distriktsstämma 

Alla handlingar är klara.  

Styrelsen behöver inte ha ett extra årsmöte.  

 

i. Lokal – ljud- och ljustekniker 

Kostnad för personal: 2 250/person  

Två personer i tre timmar kostar 4 500.  

Mikrofoner 500:-. Två mikrofoner för 1000:-.  

 

ii. Bidrag från Region Örebro – se bifogad bilaga 5 

Tidigare år har styrelsen fått ett bidrag på ca 125 000 från Region 

Örebro. I år har vi fått ett bidrag på 236 462:-. Nu gör vi ett underskott 

på 2 000:- istället för ett underskott på 113 000:-.  

 

I och med att vi har fått ett större bidrag från Region Örebro än väntat 

så föreslår Alexander diverse ändringar i 2019 års budget:  

 

Deltagande i kurser och konferenser: från 10 000 till 15 000 (+ 5000). 

Bidrag till lokalavdelningar: från 50 000 till 75 000 (+25 000).  

Kulturevenemang: från 75 000 till 100 000 (+ 25 000).  

 

Då kommer vi hamna på ett underskott på 57 000:- istället för 2 000:-.  

 

Närvarande anser att det är ett bra förslag, Alexander ska höra med 

resten av styrelsen innan det görs några ändringar.  
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iii. Biljettsystem 

Antingen att alla deltagare ska få varsin kod och själva boka sina 

biljetter, eller att varje lokalförening får en QR-kod och sedan delar ut 

till sina deltagare som sedan lämnar in lappar i biljettkassan där de 

sedan räknas för att se hur många som är närvarande.  

Styrelsen anser att det andra förslaget är att föredra.  

 

b. Kurs 

Olof hade en del idéer om kursupplägg grundade på SPETS-utbildningen.  

Alexander gör klart en PowerPoint och skickar sedan till Olof för granskning.  

 

c. Representation på lokalföreningarnas årsmöten 

Eftersom Malin inte närvarade under mötet så hade vi inte möjlighet att dela 

ut vilken styrelsemedlem som går på vilket årsmöte. Förslagsvis så går 

styrelsemedlemmarna på de årsmöten som finns i närheten, ex. Olof går på de 

möten som hålls i Karlskoga, Rebecka går på de som hålls i Örebro etc.  

 

§11. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Alexander läser upp följande mail från Malin Strandli:  

 
Hej! 

 

Rapport från mig! 

• Möteslokal för 16 personer bokat till 30/3 distriktsträff, kl 8 – 18 (behövs större utrymme? Det kommer 
antagligen bli en avgift i så fall.) 

• eBas-status utskickad i torsdags per epost 

• Alla möten är inbokade i Teams. Jag har lagt alla möten på söndagar eftersom det verkar som att flest 
deltagare kan då, men jag tycker att på mötet innan så spikar man dag/tid/plats. Möten går att flytta på!  

•  Affischen till konserten har jag kvar att göra, den ska vara klar och godkänd innan fredag 15/2, tycker jag. 

Malin Strandli  
Konsulent, Örebro 
070 - 873 85 21 

 
§12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

§13. Nästa möte 

Datum: lördagen den 16 mars.  

Tid: 16–18 

Plats: Onlinemöte, Teams.  

 

eller 
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Datum: söndagen den 17 mars.  

Tid: 12–14 

Plats: Onlinemöte, Teams.  

 

Alexander skapar en omröstning i styrelsens sociala kanal och beroende på vad övriga 

styrelsen anser passar så väljer vi det datum där flest kan närvara.  

 

§14. Uppgifter tills nästa möte 

 

Alexander – Skicka ut VIP-biljetter.  

Alexander – Prata med Mats Öhlund 

Alexander – Kontakta Thomas om eventuella nya styrelsemedlemmar (tröjor, kontakt) 

Alexander – Kontakta förslag på nya styrelsemedlemmar gällande Jubileumskonsert.  

Alexander – Kontakta kansliet gällande nya RUM-mailadresser.  

Alexander – Göra två lathundar för verksamhetsårets tider (beroende på stadgar) 

Alexander/Peter – Ordna med ny revisor. 

Malin – Affisch till konserten.  

Inez – Prata med Thomas gällande BABB som personal till Jubileumskonserten.  

 

§15. Mötet avslutas – 13.51 
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Bifogade bilagor  

1. Föredragningslista 

2. Ekonomisk redogörelse  

(Balansrapport, Budget, Huvudbok, Resultatrapport, Verifikationslista) 

3. Bidragsansökan – Lovisa och Lina Nordenskjöld, Nora orkesterkurs  

4. Bidragsansökan – Showorkestern, Mimers Trumpetfestival 

5. Bidrag från Region Örebro  
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Bilagor 1–4 

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 

a. Lina och Lovisa, Nora Kammarmusikfestival 

10. Kommande evenemang och utbildningar  60 min 

a. Distriktsstämma 

b. Kurs 

c. Representation på föreningarnas årsmöten 

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 

 

  



Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Plats: Laxå E-sport- och brädspelsklubb 
Tid: 12–14 
 

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. Bidragsansökan – Lovisa och Lina Nordenskjöld, Nora orkesterkurs 
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4. Bidragsansökan – Showorkestern, Mimers Trumpetfestival  
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5. Bidrag från Region Örebro 

 


