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Föredragningslista - styrelsemöte  

§1. Mötet öppnas 

 

§2. Närvarande 

 

Valter, Alexander, Valentin, Peter, Thomas och Olof 

 

§3. Val av mötesordförande – sittande, Alexander 

 

§4. Val av mötessekreterare - Valter 

 

§5. Val av justerare – Olof och Valentin 

 

§6. Godkännande av föredragningslista 

Godkänd med tillägg av övriga frågor b och c.  

 

§7. Föregående protokoll 

Läggs undan till nästa möte 

Rebecka lägger ut föregående protokoll på Dropbox innan nästa möte 

 

§8. Ekonomisk redogörelse 

 

Se bilaga 2 

 

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

 

a. Bilaga 1.  

Ansökt: 25 000, 125kr/person 

Beviljat: 20 000, 100kr/person 

 

§10. Kommande evenemang och utbildningar 

 

Datum: 4 mars 

Lokal: Örebro Kulturskola, Thomas hittar lokal 

Distriktsstämman 10.00-12.00 

Möte 12.00-13.00 

 

§11. Distriktskonsulentens lägeruppdatering 

 

Inte närvarande 
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§12. Övriga frågor 

a. Distriktskonsulent 

Edvin Elmroth avgår och en ny behövs. Möjliga kandidater är: Hanna Hellgren och 

Malin Strandli.  

Peter tar kontakt med dem. 

 

b. Valberedning 

Thomas pratar med respektive kandidat.  

 

c. Landstingsbidrag till 2017 

Kollas upp av Alexander 

 

§13. Nästa möte 

 

Lördag 4 februari 11.00-13.00 

 

§14. Uppgifter tills nästa möte 

 

Alexander kollar upp landstingsbidraget till 2017 

Alexander tar kontakt med UngKör 

Rebecka lägger upp förra mötesprotokollet på Dropbox 

Thomas pratar med kandidater till styrelsen för 2017 

Peter tar kontakt med Magnus Eriksson från SOF angående Nora orkesterkurs 

 

§15. Mötet avslutas 

 

Mötet avslutades kl. 12.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ ___________________________________   

ordförande      mötessekreterare  

   

  

  

   

________________________________ _________________________________  
 justerare   justerare 

  



 

   

  

Styrelsemöte RUM Örebro Region 

Plats: Örebro Universitet, sal U 

Tid: 10 december -16, 11-13 

 

 
 

Bilagor:  

1. Världen låter Kulturfestival för alla  

Kursansökan: "Världen låter" Kulturfestival för alla 

 

Beskrivning av kurs: Bakgrund 

 

Karlskoga /Degerfors regionen är en del av Sverige som under en mängd av år har haft en negativ 

befolkningsutveckling. Under perioden 1970 -2014 minskade befolkningen i Karlskoga /Degerfors från 51  952 

till  39 585 personer. En minskning med  23%. Men nu har det vänt! 2014 ökade antalet Karlskoga / Degerfors 

invånare igen. Skolenheter som förut lagts ner och stängts öppnas nu för att ta emot allt fler barn i skolåldern. 

Hyreslägenheter och andra boalternativ är idag en bristvara i Karlskoga /Degerforsregionen efter att det, bara för 

några år sedan, revs  många hus  för att minska ett överskott på bostäder. Den positiva befolkningsutvecklingen 

har vi i stort sett bara våra nyinflyttade svenskar att tacka för. Dessa kommer från många olika delar av världen 

och söker en ny tillvaro i Karlskoga /Degerforsregionen. De bär med sig sina olika kulturer och har kommit till 

Sverige för att stanna.  

2014 fick Karlskoga kulturskola ett kommunalt uppdrag att tänka integration! Kontakt togs med en mängd kultur 

och invandrarföreningar i Karlskoga och Degerfors. Karlskoga konsertförening och dess ordförande Marie 

Louise Naucler drev idén vidare för att skapa en mötesplats där olika kulturer och människor kunde mötas på 

lika villkor och delta i ett gemensamt idé och kulturutbyte. ”Världen låter” skapades! 

 

Vad! 

 

”Världen låter” är ett treårigt  kultur/integrationsprojekt som verkligen lever upp till sitt namn. Det omfattar en 

mängd kulturer från olika delar av världen. Musik, dans, konst  och andra uttryck för mänskligt liv är 

gemensamma nämnare  för ”Världen låter”.  

Målet med hela kulturfestivalen är att bygga broar mellan människor och kulturer med hjälp av kulturens 

inneboende kraft. 

Följande RUM-föreningar kommer att medverka vid "Världen låter" del 3 18 mars 2017. 

Karlskoga stråkare. 

Ungdomssinfoniettan Karlskoga Degerfors 

Karlskoga dansförening ( Nystartad Rum- förening ) 

Degerforsmusikskolas elev och föräldrar förening. 

 

Syfte 

 

”Världen låter” är en manifestation som vill visa att kulturmöten och inkludering är viktiga samhällsfrågor. Vi 

vill skapa en mötesplats där människor från olika kulturer naturligt kan mötas och dela med sig av de egna och ta 

till sig av de andras olika kulturyttringar som idag skapar det gemensamma Sverige. Vi vill också inkludera 

människor med och utan olika funktionsnedsättningar 

 

Syftet med kulturfestivalen är att blanda människor från många olika kulturer samt att ge människor en ökad 

kunskap om vilka olika kulturer som skapar dagens Sverige. 

Vi ville också ge människor med och utan olika funktionsnedsättningar möjlighet att visa vad dom kan bidraga 

med  för att bygga vårat gemensamma samhälle till en bättre plats för alla. Vårt kulturevenemang för integration 

och alla människors inkludering i vårt samhälle (”Världen låter”) skall synas och märkas för alla genom 

mediabevakning, hemsida och genom sociala medier. 
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Världen låter del 3”  är planerad att genomföras  den 18 mars 2017 från kl.12.00 till 22.00 på och kring 

Karlskoga folkhögskola. 

Vi hoppas på minst lika många medverkande och besökande som under ”Världen låter del 2”( 12 mars 2016) 

Temat för ”Världen låter del 3” planeras att vara. 

”Världen låter” En känsla av sammanhang. 

RUM-föreningar kommer att medverka vid "Världen låter" del 3 18 mars 2017. 

Karlskoga stråkare. 

Ungdomssinfoniettan Karlskoga Degerfors 

Karlskoga dansförening ( Nystartad Rum- förening ) 

Degerfors musikskolas elev och föräldrar förening. 

Artister som kommer att medverka är : Ramy Essam, Emilia Amper-Förbjudna orkestern, Mats Norrefalk, 

Sebastian Dubé,  Blå Bergens  Borduner, Karlskoga Symfoniorkester, Dansare från bygdegillet, Lemabälgarna, 

Karlskoga felare, Kulturskolegrupper Dans/Musik mm, ABF –grupper, Öppen scen med många medverkande, 

m.fl. 

Redan idag har ett flertal föreningar och organisationer anmält sitt intresse av att delta. 

 

Kursens datum: 170318 

Ort och plats: Karlskoga folkhögskola 

Summa de ansöker om: 25000:- 

Föreningens bank: SEB 

Bank nr: Bankgiro 575-8701      Konto 5313-1013079 

Förening: Möckelnföreningarna Karlskoga /Degerfors 

Ansvarig person: Projektledare: Peter Carell 

Telefonnummer till kontaktperson: 070-2234943 

E-post till kontaktperson: peter.carell@karlskoga.se 

 

 

  

mailto:peter.carell@karlskoga.se


 

   

  

Styrelsemöte RUM Örebro Region 

Plats: Örebro Universitet, sal U 

Tid: 10 december -16, 11-13 

 

 
 

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.  


