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Föredragningslista - styrelsemöte 2016-11-12 

§1. Mötet öppnas 

 

§2. Närvarande 

Rebecka, Alexander, Olof, Petter, Valter, Herman, Peter 

 

§3. Val av mötesordförande – Olof Boman 

 

§4. Val av mötessekreterare – sittande, Rebecka Helgesson 

 

§5. Val av justerare 

Valter och Herman 

 

§6. Godkännande av föredragningslista 

Justering av datum 

Justering av protokollmall 

Föredragslista godkänds  

 

§7. Föregående protokoll 

Föregående protokoll läses upp.  

 

§8. Ekonomisk redogörelse 

Se bifogad bilaga 

 

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

a. Bilaga 1:  

Bestämmer att vi beviljar ansökan.  

Går igenom föregående bidragsansökningar, sammanfattar vilka föreningar som har skickat in budget 

och vilka som inte har det. Angående Showorkestern så pratar Rebecka med ansvarig om att denne 

ska skicka in en översikt på vilka som ska åka med och därmed hur mycket pengar de vill ha.  

§10. Kommande evenemang och utbildningar 

 

a. Körledarkurs 

Vad händer? Alexander kontaktar gällande förening  

 

§11. Distriktskonsulentens lägesuppdatering 

 

Inte närvarande, får inte kontakt med honom. Vad händer? Peter letar upp honom.  

 

§12. Övriga frågor 

a. Höststämman 

Alexander berättar i stora drag om hur höststämman gick till.  
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RUMBA kommer att släppas två gånger till nästa år. 

Kommer kanske tillbaka om ekonomin blir bättre. 

Sammanfattning angående höststämma och vårstämma.  

b. Alex Info från Region Örebro Möten 

Två möten. 

Kvällsmöte om Barn och Unga – kändes bra, bättre än innan 

RUS – Regional Utvecklings Strategi 

Kävesta Folkhögskola – prata inför politiker om RUM och vad vi gör 

c. Extra insatt Distriktsmöte 

Vi är utan revisor för att vi är för små. 

Distriktsmöte i mars. 

Utan revisor får vi inte ansvarsfrihet.  

Ska vi har extra innan eller efter årsmötet? 

Beslutar att vi lägger extra distriktsmöte 20-21 Maj.  

d. Distriktsmöte 2017 

Datum: 11 mars 

Plats: Tegelbruket 

Tid: ca 10-15 

e. Information 

Valberedning 

Hur upplever ni förbundsstyrelsen?  

Frågar runt bland distrikten för att få information 

Önskar att distrikten funderar på ställda frågor.  

Detta flyttas fram till nästa möte, för att diskuteras då.  

 

§13. Nästa möte 

a. 11 december hemma hos någon, så har vi ett litet julbord. 

Beslutar på möte 10 eller 11 december, Alexander frågar runt vilka som kan när.  

Plats: Laxå 

Tid: 11-13 

 

§14. Uppgifter tills nästa möte 

 

Petter kontaktar Edvin  

Alexander kontaktar UngKör 

Valter pratar med JIVE och BABB om att gå med i RUM 

Rebecka pratar med Else-Marie i Showorkestern 

Alexander ordnar mat till nästa möte (julbord) 

Peter betalar ut pengar till föreningar 

Rebecka skriver ut protokoll 

Alexander ska anmäla sig till möte om spelkultur 

Alexander skickar ut kallelse till möte 

 

§15. Mötet avslutas 
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________________________________ ___________________________________   

Ordförande      Mötessekreterare  

   

  

  

   

________________________________ _________________________________  
 Justerare   Justerare 
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Bilagor 

Biliga 1: Världsmusikprojekt med Sebastien Dubé 

Beskrivning av kurs: Stråkorkestern Musica Linde planerar att genomföra  

en konsert med världsmusik/folkmusik under vårterminen 2017. 

För detta projekt behöver vi köpa flera nya arrangemang och vi behöver  

hjälp med inspiration och ledning av projektet. Vi vill arbeta med  

Sebastien Dubé som gästlärare, inspiratör, arrangör och gästartist under  

två tillfällen samt konsert. Sebastien Dubé arbetar som solokontrabasist  

i svenska kammarorkestern, Örebro, och framträder parallellt i andra  

sammanhang med en rad olika artister. Han återfinns bl. a. i  Ale Möller  

band och många fler världs- och folkmusikgrupper. 

Vi kommer också att öva med ordinarie orkesterledare, Anna Johansson och  

Camilla Friman, på våra vanliga repetitionstider. 

För Musica Linde skulle ett sådant samarbete betyda mycket i inspiration  

och ny input för såväl deltagare som ledare. Orkestern skulle genom  

detta också kunna nå ut till en större publik än vi vanligtvis gör. 

Vårt mål är samtidigt att ta tillvara på den mångfald av musik och de  

musiker som har tillförts Lindesberg genom nyanlända musiker som finns  

bosatta i kommunen. Vi vill bjuda in några av dem att delta. Det skulle  

också innebära ökade kontakter med lokala musiker, såväl för oss som för  

dem. Genom ett utbyte av musik kan vi då ytterligare bredda orkesterns  

repertoar. 

Det finns också elever på Lindeskolan, som spelar instrument, som är  

bosatta i Nora kommun som vi hoppas kunna delta. T. ex. ett syskonpar  

från Syrien som är mycket duktiga på fiol resp. oud (arabisk luta). 

Vi bjuder även in några av kulturskolans blåselever. 

Musica Linde är Lindesbergs enda stråkorkester och därför en viktig del  

av kommunens kulturliv. Musica Linde drivs av kulturskolan Garnalia och  

består av stråkelever på kulturskolan och vuxna amatörer. Musica Linde  

är sedan hösten 2015 även en förening som är ansluten till RUM  

(Riksförbundet unga musikanter.) 

 

Kursens datum: 20170531 

 

Ort och plats: Lindeskolans aula Lindesberg 

 

Summa de ansöker om: 5000kr 

 

Föreningens bank: konto i Lindesbergs kommun 

 

Banknr: 595-3199-691-584-10499 

 

Förening: Musica Linde 

 

Ansvarig person: Camilla Malén Friman 

 

Telefonnummer till kontaktperson: 0702727285 

 

E-post till kontaktperson: camilla.friman@lindesberg.se 

mailto:camilla.friman@lindesberg.se
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Budget: 

Utgifter  

Arrangörarvode (noter)    5000kr  

Gästlärare 10h à 400kr   4000kr  

Gästartist konsert 3000kr Ljud/Ljus   4000kr  

Förtäring intensivdagar    10000kr 

Summa:     28000kr  

Intäkter 

 Föreningens egna medel    2000kr  

Kulturskolan Garnalia    3000kr  

Biljettintäkter vid 100 betalande à 80 kr   10000kr  

Sökt från RUM 5000kr Sökt från Sparbanksstiftelsen  10000kr 

 Summa:     28000kr 

 


