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Dagordning 
Styrelsemöte RUM Örebro 

1. Mötets öppnande  
 

2. Närvarande – Lisa, Peter, Petter, Edvin, Alexander, Madeleine (via skype) 
 

3. Val av mötesordförande – Sittande, Alexander 
 

4. Val av mötessekreterare – Sittande, Lisa 
 

5. Val av två justerare- Peter, Petter 
  

6. Godkännande av dagordning- Lisa justerar till en korrekt dagordning  
 

7. Föregående mötesprotokoll- lästes upp 
 

  
8. Ekonomisk rapport- Peter går igenom det ekonomiska under 2015, under 2015 har vi 

förlorat mest pengar på löner och hyra och det mycket pga att Klara slutade. 517009,11 
kr i kassan just nu.  

 
 

9. Behandling av inkomna bidragsansökningar – 2 nya bidragsansökningar. Lisas konsert, 
det togs ett beslut om att bevilja ett bidrag på 2000 kr. Andra sökningen var om en 
konsert med Karlskoga/Degerfors, en konsert med orkester och Johan Boding som 
gästartist, ansökan om 5000 kr. Inga pengar har delats ut och ingen känner igen ansökan, 
därför kan den blivit bortglömd. Peter forskar vidare i frågan.  
Peter har inte hört något mer från luddigt bidrag på Värmland.  
 

10. Kommande evenemang och utbildningar  
a. Distriktsstämman- 15 olika föreningar just nu som Edvin ska ringa runt till 

angående årets distriktsstämma.  
b.  

11. Fastställande av RUM-representanter till evenemang och utbildningar  
a. Årsstämma- Peter tycker att vi väntar med att ta beslut till årsmötet. Alexander 

skriver det på protokollet för årsmötet. Det kommer ett förslag om att det ska bli 
en punkt.  

b.  
 

12. Distriktskonsulent lägesuppdatering 
a. Edvin- Han tar upp att det kommit en fråga om det kommer bli en körledarkurs 
2016? Frågan kom från en mamma till en 18 årig kille som gärna ville gå på 
kursen. Peter sa att man oftast brukar ha kursen var annat år. Därför blir 
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troligtvis nästa kurs år 2017. Peter hör av sig till ansvarig och kollar och Edvin 
meddelar den som undrade.  

13. Övriga frågor  
Niklas har avgått. Det gjordes ett beslut om att Petter hoppar in som ledamot istället för 
Niklas fram till årsmötet.  
Peter tar upp- Frågan om det blir en orkesterkurs i Nora 2016?  
Madeleine pratade med Nora kommun om det och hon skulle maila SOF och fråga.  
Peter har blivit kontaktad av Rising Stars. Förra året sökte de om 20000 kr men fick inget 
bidrag pga alldeles försent inskickad. Peter hör av sig till ansvarig och meddelar att om de 
vill ha bidrag i år får de söka snart. Lisa mailar bild till Alexander som kan användas på 
hemsidan. Lokal för årsmötet var planerat men Tegelbruket var fullbokat så mötet 
kommer att vara på Örebro Kulturskola.  
 

14. Uppgifter inför nästa möte- 
Edvin- Ringa chef på Kumla kulturskola, Titta på medlemsuppdatering, skicka ut 
inbjudningar till Årsmötet senast den 24 januari.  
Peter- ta kontakt med Rising Stars. Ta kontakt med revisor.  
 

15. Datum för nästa styrelsemöte – 
 6 mars 2016, Petter fixar lokal på universitetet.  
 

16. Mötet avslutades  
 

 

Sekreterare 

Lisa Lundquist 
.......................................................................  
 

Justerare 

.......................................................................  
 

Justerare 

....................................................................... 

 

 


