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RUM Örebro Distriktsstämma 2020  
  

1. Stämmans öppnande  

Stämman öppnades kl. 12.04 av Alexander Holmberg.  

  

2. Val av stämmans funktionärer   

a. ordförande   

Beslut:  Alexander Holmberg  

  

b. sekreterare    

Beslut: Inez Schultz  

  

c. två justerare  

Beslut: Maaike van Huisstede Welvaart och Valentin Weiner  

  

d. två rösträknare  

Beslut: Signe Haettman och Maaike van Huisstede Welvaart  

  

3. Fastställande av röstlängd  

21 individer närvarade, varav 12 var ombud från distriktets föreningar. Av dessa var 11 

röstberättigade.   

Röstlängden fastställdes till 11 röstberättigade deltagare.   

  

4. Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt   

Distriktsstämman kommunicerades först ut till medlemmarna via distriktets webbplats 

den 30 januari 2020. Den skriftliga kallelsen skickades ut den 9 mars 2020 och handlingar 

skickades ut till medlemmar den 26 april 2020. Kallelsen har skett på rätt sätt enligt 

distriktets stadgar, dock skickades handlingarna ut 1 dag för sent enligt distriktest 

stadgar stadgar.   

  

Distriktsstämman valde att godkänna kallelsen till stämman.   

  

5. Fastställande av föredragningslistan  

Föredragningslista lästes upp av Alexander Holmberg – se bifogad bilaga 1, s. 4  

  

Föredragningslistan godkändes av Distriktsstämman.  

  

6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.  
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Verksamhetsberättelse lästes upp av Alexander Holmberg – se bifogad bilaga 1, s. 5 

Bokslut lästes upp av Peter Carell – se bifogad bilaga 1, s. 7 Verksamhetsberättelse 

lades till handlingarna.   

Bokslut lades till handlingarna.   

  

7. Revisorernas berättelse  

Revisionsberättelse lästes upp av Alexander Holmberg – se bifogad bilaga 1, s. 9 

Revisionsberättelse lades till handlingarna.  

   

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av distriktets resultat  

Resultat- och balansräkning samt förslag till disposition av distriktets resultat lästes 

upp av Peter Carell – se bifogad bilaga 1, s. 11  

  

Resultat- och balansräkning lades till handlingarna.  

Distriktsstyrelsens förslag för disposition av distriktets resultat godkändes av 

Distriktsstämman.  

  

9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen   

Distriktsstämman beviljade distriktsstyrelsen 2019 ansvarsfrihet.  

  

Mötet ajournerades kl. 13.02 av Alexander Holmberg.  

Mötet återupptogs kl. 13.17 av Alexander Holmberg med en röstlängd av 11 personer.  

  

10. Fastställande av verksamhetsplan, budget, årsavgifter och ersättningar för 

nästföljande verksamhetsår   

Verksamhetsplan lästes upp av Alexander Holmberg – se bifogad bilaga 1, s. 14 Budget 

lästes upp av Peter Carell – se bifogad bilaga 1, s. 15  

  

Verksamhetsplan godkändes av Distriktsstämman.   

Budget godkändes av Distriktsstämman.  

  

11. Motioner och propositioner   

Motion från Signe Haettman gällande bidragspolicy lästes upp av Alexander Holmberg – 

se bifogad bilaga 1, s. 16  

Denna motion hade redan accepterats av Distriktsstyrelsen och hade inkluderats i 

Distriktsstyrelsens förslag gällande ändrad bidragspolicy.  

Ingen röstning skedde gällande denna motion.  
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Motion från Thomas Jonsergårdh och Susanna Heinebäck samt Distriktsstyrelsens 

yttrande över motionen lästes upp av Alexander Holmberg – se bifogad bilaga 1, s. 17 

Motionen nekades av Distriktsstämman.  

  

Proposition från Distriktsstyrelsen gällande Bidragspolicy – se bifogad bilaga 1, s. 18 

Propositionen godkändes av Distriktsstämman.  

  

Proposition från Distriktsstyrelsen gällande Kommunikationsplan lästes upp av Alexander 

Holmberg – se bifogad bilaga 2  

  

Propositionen från Distriktsstyrelsen gällande Kommunikationsplan godkändes av 

Distriktsstämman.  

  

Distriktsstyrelsen lade även fram ett förslag att göra om distriktets Kommunikationsplan 

till en policy.   

  

Distriktsstämman godkände Distriktsstyrelsen förslag att göra om Kommunikationsplan 

till en policy.   

  

12. Förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen  

Vid stämman fanns inga inkomna förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen.  

  

13. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen   

Beslut: 5 ordinarie ledamöter   

  

14. Val    

a. Val av Distriktsordförande  

Beslut: Maaike van Huisstede Welvaart på 2 år.  

  

b. Val av Vice Distriktsordförande Beslut: Valentin Weiner på 2 år.  

  

c. Val av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen   

Beslut: Rebecka Helgesson och Signe Haettman på 1 år vardera.  

  

Mötet ajournerades kl. 14.21 av Alexander Holmberg  

Mötet återupptogs kl. 14.30. av Alexander Holmberg. 1 ombud hade avvikit 

och röstlängden justerades därmed till 10.   

  

d. Eventuellt fyllnadsval av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen  Det fanns 

vid stämman inget behov av ett fyllnadsval.   
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e. Val av suppleanter i distriktsstyrelsen   

Beslut: Fanny Tolkstam och Norah Saleh på 1 år vardera.  

  

f. Val av revisorer samt revisorssuppleanter  Beslut: KPMG på 1 år.  

  

g. Val av ombud till RUM-stämma   

Alexander Holmberg berättar att det finns två olika sätt att välja 

representanter till RUM-stämman. Alternativen är att välja representanter 

under Distriktsstämman eller att ge Distriktsstyrelsen i uppgift att ta fram 

representanter till RUM-stämman vid ett senare tillfälle.  

  

Distriktsstämman valde att ställa de två alternativen mot varandra i en 

omröstning.   

  

Distriktsstämman valde att ge Distriktsstyrelsen i uppgift att ta fram 

representanter till RUM-stämman.   

  

h. Val av valberedning   

Beslut 1: Peter Carell valdes till sammankallande för valberedningen. Alvar 

Tegin valdes till valberedare.   

Beslut 2: Distriktsstämman gav Peter Carell och Alvar Tegin i uppgift att finna 

en tredje valberedare innan den 9 juli 2020. Detta skall rapporteras till 

Distriktsstyrelsen.   

  

15. Allmän diskussion   

Alexander Holmberg informerade om kommande evenemang.  

  

Alexander Holmberg tackade distriktsstämman för förtroende som mötesordförande.  

Alexander Holmberg tackade RUM för tiden som aktiv inom Örebrodistriktet.   

Valentin Weiner tackade Alexander Holmberg för hans arbete inom Distriktsstyrelsen.  

  

16. Mötets avslutande  

Mötet avslutades kl. 14.52 av Alexander Holmberg.   
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Bifogade bilagor:  

  

Bilaga 1: Stämmohandlingar  

Bilaga 2: Proposition gällande Kommunikationsplan  
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Bilaga 1:  
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Distriktsstämma 2020 
Microsoft Teams Online 

9 Maj 

11.30-11.55 Incheckning på Teams 

12.00-15.00 Distriktsstämma 
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Distriktsstämma lördagen den 9 maj 2020 

Varmt välkomma till årets distriktsstämma för RUM Örebro.  

Detta dokument innehåller följande handlingar:   

• Förslag till dagordning  

• Verksamhetsberättelse 2019 

• Funktionärsförteckning 2019  

• Bokslut 2019 

• Revisionsberättelse  

• Verksamhetsplan och budgetförslag 2020  

• Bidragspolicy 

• Kommunikationsplan 2020 

• Valberedningens förslag till styrelse  

• Viktiga datum  

Dagens program 

Mötet pågår mellan 12.00 och 15.00.  

 

Välkomna!  
 

För styrelsen   

 

 

Alexander Holmberg    Inez Schultz  

Distriktsordförande   Distriktssekreterare 
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Dagordning   
 

1. Stämmans öppnande  
2. Val av stämmans funktionärer  

a. ordförande  
b. sekreterare   
c. två justerare  
d. två rösträknare  

3. Fastställande av röstlängd  
4. Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt  
5. Fastställande av föredragningslistan  
6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut  
7. Revisorernas berättelse  
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av distriktets resultat  
9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen  
10. Fastställande av verksamhetsplan, budget, årsavgifter och ersättningar för 
nästföljande verksamhetsår  
11. Motioner och propositioner  
12. Förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen  
13. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen  
14. Val   

a. Val av Distriktsordförande 
b. Val av Vice Distriktsordförande 
c. Val av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen  
d. Eventuellt fyllnadsval av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen  
e. Val av suppleanter i distriktsstyrelsen  
f. Val av revisorer samt revisorssuppleanter  
g. Val av ombud till RUM-stämma  
h. Val av valberedning  

15. Allmän diskussion  
16. Mötets avslutande  
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Verksamhetsberättelse RUM Örebrodistriktet 2019  
 
Under verksamhetsåret 2019 har RUM Örebrodistriktets styrelse haft åtta protokollförda möten 
inklusive distriktsstämman 2019, samt kontakt via både mail och andra kommunikationskanaler. De 
fysiska mötena har ägt rum på olika platser, bl.a. Föreningarnas Hus Örebro och Karlskoga 
Kulturskola. Styrelsen har även hållit några utav mötena över internet via plattformen Teams.  

Året inleddes med distriktsstämma i Conventum Kongress Örebro den 3 mars 2019 
där alla distriktsstyrelsens medlemmar närvarade, samt ett ombud från RUM:s förbundsstyrelse. 26 
ombud från distriktets lokalföreningar närvarade varav 18 hade rösträtt.  

Under stämman valdes:  

• Inez Schultz till distriktssekreterare för en period av två år.  

• Maaike van Huisstede Welvaart till distriktsledamot för en period av två år.  

• Alvar Tegin till distriktssuppleant för en period av ett år.  

• Felix Koch till distriktssuppleant för en period av ett år.  

• Norah Saleh till distriktssuppleant för en period av ett år.  

• KPMG till distriktsstyrelsens revisionsbolag för verksamhetsår 2019.  

Som distriktsordförande respektive distriktskassor hade Alexander Holmberg och Peter Carell ett år 
kvar av deras valperiod. Distriktsledamot Valentin Weiner hade också ett år kvar av sin valperiod.  

I samband med Distriktsstämman anordnade RUM Örebrodistriktet även en Jubileumskonsert, i syfte 
att uppmärksamma RUM:s 20-årsjubileum. Under konserten deltog elever och lärare från Karlskoga 
Kulturskola och Örebro Kulturskola.   

Distriktsstyrelsen arrangerade en kick-off för styrelsen den 18 augusti, där hela distriktsstyrelsen 
samt valberedningen närvarade. Styrelsen höll ett möte samt anordnade aktiviteter för att stärka 
sammanhållningen styrelsen sinsemellan.   

15–17 november skickade distriktsstyrelsen två representanter till RUM:s förbundsstämma.  

Styrelsen har varit delaktig i ett flertal kulturevenemang under 2019 som anordnades av 
distriktsföreningarna och externa arrangörer. Styrelsen har även beviljat bidrag till distriktets 
föreningar för totalt 42 525,00 kronor samt 78 300,00 kronor i bidrag till diverse kulturevenemang, 
med exempel som följande:   

• Nora Orkesterkurs för Unga (Nora Kammarmusikfestival) 

• Mimers Trumpetfestival  

• Rising Stars (Karlskoga Kulturskola)  

• All you need is love (Karlskoga Kulturskola)  

• Unga glysar  

• Blåslandslaget  
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På föregående distriktsstämma (2019) lades det in i verksamhetsplanen att distriktsstyrelsen skulle 
sätta ihop en projektgrupp med ansvarar för genomförandet av festivalen KulturRUM. 
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret 2019 inte lyckats genomföra detta, då projektet var för 
stort och styrelsen prioriterat andra saker. Styrelsen beklagar detta, och har efter styrelsemöte valt 
att för tillfället inte lägga fram något förslag kring vidare handlingsplan inför verksamhetsår 2020, 
utan vill låta distriktsstämman avgöra huruvida de önskar ett fortsatt arbete mot festivalen 
KulturRUM.  
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Ekonomisk redovisning
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Styrelsen vill tacka alla som medverkat till att föreningen har kunnat genomföra 2019 års 

verksamhet.  

Styrelsen föreslår att tidigare balanserade vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs  

398 295 ,82: -  
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Verksamhetsplan 2020 
  

Verksamhetens mål  
Vi vet att ungdomars möjlighet att uttrycka sig konstnärligt har mycket stor betydelse för hur 
tolerant vårt samhälle är. Vi vet också att den verksamhet som bedrivs i medlemsföreningarna får en 
positiv effekt i samhället där de är verksamma. Det gäller ojämlikhet, rasism, drogmissbruk, mobbing 
och miljö.  

Musik och kultur utvecklar individen och stärker de sociala banden mellan medlemmar i en grupp 
och inte minst mellan olika grupper i samhället. RUM Örebro är en distriktsorganisation i Region 
Örebro Län, och har som uppgift att stödja verksamheten i medlemsföreningarna. Det gör vi bland 
annat genom bidrag till kurser och kulturevenemang samt ledarutbildningar.  

 Verksamhetsplan  
  

Föreningsbidrag/stöd  
Styrelsen ska öka andelen bidrag och föreningsstöd genom att göra fler föreningar medvetna om 
bidragsmöjligheterna.  

Kontakt med föreningar  
Styrelsen ska bibehålla kontakten med distriktens föreningar genom aktiv användning av hemsidan, 
sociala medier och direktkontakt. Distriktet ska även ha som målsättning att föreningarna ska 
anknyta sig till distriktets sociala medier.  
 

Förbundsstämma 

Minst en person skall representera distriktet på förbundsstämman.  
Distriktet har förnärvarande tre röster att skicka till förbundsstämman. 
Minst en styrelsemedlem ska representera distriktsstyrelsen på RUM-festivalen, men gärna fler.  

Medlemmar  
Målsättningen är att öka antalet medlemmar i RUM Örebro.  

VardagsRUM  
Vid visat intresse ska distriktsstyrelsen anordna en Vardags-rumskurs under verksamhetsår 2020.  

Samarbeten  
Distriktsstyrelsen ska fortsätta samarbeta med olika organisationer som främjar ungdomars 
kulturutövande i regionen.  

Regionalt arbete 
Distriktsstyrelsen ska arbeta aktivt för att utveckla samarbetet mellan RUM Örebro och Örebro Läns 
musik och kulturskolor. 
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Budget 2020 
 

 Utfall -19 Budget-20 
Intäkter   
Landstingsbidrag 236 462 640 000 
Övriga Bidrag 0 0 
Övriga intäkter 3367 0 
Ränteintäkter 0 0 
   
Summa 239 829 640 000 
   
   
Utgifter   
Lokalhyra 45 000 10 000 
Bidrag till Lokalavdelningar 42 525 148 500 
Bidrag till Kulturevenemang 78 300 200 000 
Programvaror 1485 1500 
Revisionskostnader 10 000 10 000 
Resekostnader 5534 6000 
Deltagande i kurser och konferenser 31 390 30 000 
Kost och Logi Styrelsen 2887 3000 
Reklamtrycksaker 1400 3000 
Kontorsmaterial 583 1500 
Porto 0 0 
Övriga Kostnader 14 562 15 000 
Bank kostnader 785 1500 
   
Summa 234 451 430 000 
   
   
Löner 37 809 80 000 
Adm. Avg. RUM Kansli 21 811 30 000 
   
Summa 59 620 110 000 
   
   
   
Totalsumma -54 242 +100 000 
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Motion 1: 
 
Vi tycker att RUM Örebro skall justera upp maximibeloppen gällande bidrag för evenemang och resor 
från 15000kr till 20000kr 

Signe Haettman karlskoga stråkare 

 

 

 

Distriktsstyrelsens svar: Vi tycker detta är en bra motion men vi kommer ej rösta om 
den på stämman. Vi valde att redan innan stämman acceptera denna motion och 
ändra i våra siffor.  

Vi vill tacka Signe Haettman för en bra skriven Motion. 
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Motion 2: 

Motion till Distriktstämman RUM Örebro 2020 från Susanna Heinebäck och Thomas 
Jonsergårdh. 

 

Höjning av bidragsgränser 
 

 

 

Föreslag: 

• Att bidragstaket för lokalavdelningar höjs till 50 000 kr 

• Att bidraget per deltagande RUM-Medlem höjs till 500kr/dygn 

 

 

Susanna Heinebäck 

 

 

Thomas Jonsergårdh 

 

 

Distriktsstyrelsens svar: Vi hoppas en dag kunna ge dessa bidrag men då skulle det 
kräva en budget på cirka 400 000 i bara föreningsbidrag. Detta skulle aldrig kunna 
fungera i dagens ekonomi. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår avslag. 
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RUM Örebrodistriktet Riktlinjer för bidrag 2020 

 

Allmänna villkor: 

Ansökan om bidrag skall ske senast 30 dagar innan bidragsberättigad aktivitet. Alla kostnader ska i 
efterhand kunna styrkas med kvitto eller bankutdrag. 

För resa med egen bil krävs relevant kilometerredovisning. (Blankett finns på Rum Örebros Hemsida) 

Enskilda bidrag delas endast ut till medlemmar i RUM Örebro som är mellan 7–25 år. 
Bidragsansökningar från föreningar som varit representerade på Distriktsstämman kommer att ses 
på med större välvilja än de bidragsansökningar som kommer från föreningar som inte varit 
representerade. (Detta hindrar dock inte föreningens enskilda medlemmar att söka och få bidrag 
från RUM Örebro.) 

Är du osäker om din aktivitet är berättigad till bidrag – ta kontakt med oss i styrelsen innan 
aktiviteten genomförs. 

Summorna nedan är riktlinjer och styrelsen har rätt att fatta beslut om andra bidragsnivåer. 

 
Till enskilda RUM-Örebro-medlemmar ges bidrag från Örebrodistriktet enligt 
följande: 

Denna kategori syftar på när enskilda medlemmar från en lokalförening ur Örebrodistriktet vill delta 
på ett internt eller externt kulturevenemang. 

Den enskilde medlemmen kan då göra en bidragsansökan för att täcka kostnader för deltagar- eller 
kursavgift, mat och boende, avgifter för tävling eller liknande. 

Bidragen skall beröra evenemang som hålls i RUM:s anda och fokuserar på musicerande eller annan 
kulturform. 

Ersättningen är 40% av totalkostnaden, dock max 1 500: -. 

Resor: 

Enskild medlem i RUM Örebro kan även söka och få bidrag för att täcka kostnaden för resa till och 
från en bidragsberättigad aktivitet. Även resa till avgiftsfri aktivitet kan ersättas. 

Ersättningen för resa med kollektivtrafik är 40% av resekostnaden. Dock max 750: - 
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RUM Örebro ersätter resor med egen bil med 1,85:-/km. Dock max 750: - (Blankett finns på 
hemsidan) 

 

Till RUM-Örebros lokalföreningar ges bidrag från Örebrodistriktet enligt följande: 

(Denna kategori syftar på när föreningar vill anordna egna kulturevenemang och söka ekonomiskt 
bidrag för detta.) 

RUM-Örebros lokalföreningar kan söka och få bidrag för att täcka kostnader såsom ljud och ljus, 
marknadsföring, viss rekvisita, inhyrd personal i form av gästartister, pedagoger, m.m. 

RUM-Örebros lokalföreningar kan även söka och få bidrag för att arrangera diverse resor och/eller 
kurser. 

Bidragen ska gå till evenemang som hålls i RUM:s andra och fokuserar på musicerande eller andra 
kulturformer. 

Ersättningen är 200 kronor per deltagande RUM Örebro medlem, per dag som kursen varar. 

Dock max 20 000 kronor. 

RUM Örebro skall då om möjligt inbjudas till att bli samarbetspartner till eventet. 

RUM:s logotyp skall finnas väl synlig i all marknadsföring. 

(För mer information om hur ni använder er av RUM:s logotyper och grafiska profil – se vår hemsida. 
) 
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Externa event i RUM Örebros anda. 

Även andra aktörer inom Region Örebro län kan söka och få ekonomiskt bidrag från RUM Örebro. 

Om en utomstående förening eller organisation vill anordna ett event som riktar sig mot 
kulturutövande barn och unga så finns RUM Örebro till deras förfogande. 

RUM Örebro skall då inbjudas till att bli samarbetspartner till eventet. 

RUM:s logotyp skall finnas väl synlig i all marknadsföring. 

Ersättningen beslutas av Distriktsstyrelsen. Dock max 20 000 kronor 

För mer information gällande RUM Örebros bidragspolicy och riktlinjer, eller vid frågor och 
funderingar – tveka inte att höra av er till distriktsstyrelsen på orebro@rum.se. Gå även gärna in på 
distriktets hemsida https://orebro.rum.se/ för att hitta mer information gälladen distriktet, 
förbundet och vad RUM gör. 
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Viktiga datum 
 

30-31 maj Unga Glysar 

12-18 juni  Nora Orkesterkurs, sista anmälningsdag 15 maj 

14-16 juni Fagottläger på Stenudden 

4-15 augusti  Blåslandslaget 

20-22 nov RUM Stämma 
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Kommunikationsplan 2020 
Distriktsstämma 9 maj, Teams 

Kommunikationsplan 2020 

• Att informera berörda om bidragsbeslut. 

• Distriktskonsulent är lokalföreningarnas kontaktperson.  

• Kontaktuppgifter och bild på hela styrelsen och andra poster ska finnas på hemsidan.  

• Använda hemsidan https://orebro.rum.se för att bland annat informera om 

aktiviteter, nyheter och bidrag. 

• Hjälpa förbundet att nå ut med information till lokalföreningarna. 

• Nå flera medlemmar via Facebook-sidan http://facebook.com/rumorebro/  

• Nå flera medlemmar via Instagram-kontot https://www.instagram.com/rumorebro/  
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