
Styrelsemöte, RUM 1 

 
Datum: 2016-08-28 
Plats: Laxå, FFAB Legopack 
Tid: 15.00-19.00 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Närvarande – Alexander, Edvin, Rebecka, Peter, Olof, Valter, Herman 
3. Val av mötesordförande – sittande, Alexander 
4. Val av mötessekreterare – sittande, Rebecka 
5. Val av justerare – Olof och Valter 
6. Godkännande av dagordning.  

Ändringar: Övriga frågor D-H lades till.  
Dagordning godkänd 

7. Föregående protokoll. 23/5 – 2016, protokoll godkänns.  
 

8. Ekonomisk rapport. Se bifogad bilaga.  
 

9. Behandling av inkomna bidragsansökningar. 
a. Ungdomssinfoniettan Karlskoga / Degerfors  
Söker 20 000:- från RUM, 42 deltagare.  
Vi bestämmer att vi lägger 15% vilket motsvarar 17 100:- RUM-loggan ska synas på all 
PR som evenemanget skickar ut + roll up. Om det läggs upp på Facebook ska det 
länkas till RUM Örebros Facebook sida.  
b. Karlskoga stråkare. Resa till Göteborg.  
 53 personer. Går in med totalt 8000:- ca 150:-/person.  
c. Ungdomssinfoniettan Karlskoga Degerfors 
39 personer. Går in med 6000:- ca 150:-/person.  
 

10. Kommande evenemang och utbildningar. 
a. Höststämman 
Alexander kontrollerar om det ska vara i Örebro.  
Kostnader: underhållning (Showorkestern?) och nöje kopplat till stämman. Edvin 
kollar upp vilka kostnader som förväntas av RUM Örebro.  
b. Vardags RUM 
Jobba för att ha en i sen oktober. Plats för möte, Örebro föreslås - Kulturskolan.  
Edvin tar kontakt med förbundet och ordnar med ledare. Alex fixar lokal. Skicka ut 
mail med information till medlemsföreningar.  
 

11. Distriktskonsulentens lägersuppdatering. 
Uppmärksammar om mycket spam i mailen, meddelanden kan försvinna av misstag.  
Vill arrangera evenemang liknande Bredbandet.  
Ska på kurs för konsulenter i mellan-Sverige.  
Ta kontakt med Karlskoga Dansensemble för värvning.  
Per Sjöberg – för hela kulturskolans räkning.  
Karlskoga Kör – RUM och Ung Kör. Kan man vara med i båda?  
Kontakta medlemsförmedlingar som inte är aktiva. Informera om möjligheter om de 
sköter sin del av överenskommelsen. Uppdatering av ClubOn Web. Alt. ny hemsida.  
Lägger upp stadgarna i Dropbox.  
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12. Övriga frågor 

a. Infoträff med regionen i oktober  
Alex var på stormöte, regionen vill bjuda in alla föreningar till infoträff där föreningen 
får presentera sig själva och andra föreningar får sedan ställa frågor.  
Kl. 18.30-20.00 inklusive fika (18.15) 
Olika teman: 
5 oktober (onsdag) – barn och unga  
20 oktober (torsdag)- integration 
3 november (torsdag)  – kultur och hälsa 
Alexander och Edvin kommer åka. 
b. Årsmöte 2017 
Alex vill att vi lägger ett fast datum för möte senast sista november.  
c. Körledarkurs 
Edvin kontaktar Ung I Kör för att kolla intresset för att arra evenemanget.  
d. Extra årsmöte 2016 
Endast en punkt på dagordningen, budget.  
Förslag 1: Istället för att kalla alla föreningar så har vi en webröstning.  
Kolla stadgarna om extra årsmöte.  
Förslag 2: Lägger undan pengarna, rör dem inte förrän vi har lagt en ny budget 2017. 
Förklara vid nästa årsmöte varför det har blivit som det blivit.  
Styrelsen beslutar att vi inte läger in ett extra årsmöte.  
Vi kommer fortsättningsvis godkänna fler bidragsansökningar.  
Vi spräcker utgiftsbudgeten. Motsvarande så tar vi av vårt reservkapital.  
e. Hemsida 
Edvin och Alex jobbar på det.  
f. Uppföljning medlemsföreningar 
Edvin har det som uppgift (kolla 11.)  
g. Uppdatera kontaktuppgifter 
Man kan gå in privat och ändra kontaktuppgifter. Olofs mailadress.  
h. Osignerade dokument 
Alla papper signeras.  
 

13 Nästa möte. 
25 september, kl 15-18 (prel.)  

14 Uppgifter till nästa möte. 
Edvin gör sitt (se punkt 11), Alex kollar med Stockholm – höststämma.  
Skicka blomma + kort till FFAB, Alex fixar. Budget fullt belopp.  

15 Mötet avslutas.  
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Ordförande, Alexander Johansson 
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___________________________________________ 
Sekreterare, Rebecka Helgesson 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Justerare, Olof Boman  
 
 
 
 
___________________________________________ 
Justerare, Valter Einarsson  


