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Örebro distriktsstämma 2021 
RUM – Riksförbundet Unga Musikanter 

 

Distriktsstämmoprotokoll för Örebrodistriktet 

Datum: 9 maj 

Tid: 12–14 

Plats: Microsoft Teams 

_______________________________________________________ 

Distriktsstyrelsen hade förberett presentationsvideos av styrelsemedlemmarna, dessa spelades upp 

innan stämman drog i gång. Även adjungerande styrelsemedlem Alexander Holmberg och 

distriktskonsulenten Per Magnusson presenterade sig själva.  

Innan stämman öppnades teströstade även mötets deltagare i det nya mötesverktyget Suffra som 

skulle användas under mötets gång. Styrelsen hade förberett några testomröstningar som 

uppvärmning.  

En av dessa frågor var ifall mötet kunde godkänna att mötet skulle streamas, det vill säga sändas live 

på RUM Örebros egen Facebooksida, så att fler kan nås av beslutstagandet.  

Detta godkändes av stämmans ombud.  

________________________________________________________ 

1. Stämmans öppnande 

Distriktsordförande Maaike van Huisstede Welvaart öppnade mötet kl. 12.43.  

 

2. Val av stämmans funktionärer 

 

a. Mötesordförande 

Förslag: Maaike van Huisstede Welvaart 

Beslut: Maaike van Huisstede Welvaart 
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b. Mötessekreterare  

Förslag: Rebecka Helgesson 

Beslut: Rebecka Helgesson 

 

c. Två protokolljusterare 

Förslag: Valentin Weiner och Fanny Tolkstam  

Beslut: Valentin Weiner och Fanny Tolkstam 

 

d. Två rösträknare 

Förslag: Hugo Mundt och Alexander Holmberg 

Beslut: Hugo Mundt och Alexander Holmberg 

 

3. Fastställande av röstlängd 

Närvarande på stämman var 13 ombud från distriktets föreningar som hade rösträtt. Utöver 

detta närvarade 12 andra personer, dessa hade ingen rösträtt. Den totala närvaron var 25 

personer.  

 

4. Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt 

Kallelsen lades ut på hemsidan den 8 februari, vilket är tre månader innan stämman hölls och 

därmed enligt stadgarna. Kallelsen skickades även ut via mejl till alla medlemsföreningar den 

28 mars, vilket är sex veckor innan stämman och därmed enligt stadgarna.  

 

Mötet beslutade… 

…att godkänna att kallelsen skett på rätt sätt 

5. Fastställande av föredragningslistan 

Mötesordförande Maaike gick igenom den föreslagna föredragningslistan. Listan som hade 

delats på distriktets hemsida hade ändrats sedan publicering och därför valde styrelsen att 

följa den uppdaterade föredragningslista som låg i röstningsverktyget Suffra i stället. Tillagda 

punkter var bland annat under motioner och propositioner där styrelsen lagt till en 

proposition om ändrad bidragspolicy samt en om förslag på nya distriktsstadgar.  

Mötet beslutade… 

 …att fastställa den uppdaterade föreslagna föredragningslistan 
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6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 

Stämman tittade på en inspelad film där distriktssekreterare Inez Schultz berättade om vad 

styrelsen gjort under verksamhetsåret 2020. Sedan visades en film där distriktskonsulent Per 

Magnusson berättade om bokslutet för 2020.  

Mötet beslutade… 

 …att lägga verksamhetsplanen och bokslutet till handlingarna 

Videorna var sammanfattningar av de skrivna handlingarna som går att finna i sin helhet på 

distriktets hemsida. 

 

7. Revisorernas berättelse 

Stämman tittade på en inspelad film där distriktskonsulenten Per Magnusson gick igenom 

revisionsberättelsen 2020.  

Mötet beslutade… 

 …att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

Videon var en sammanfattning av den skrivna revisionsberättelsen som går att läsa i sin 

helhet på distriktets hemsida. 

 

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

Stämman tittade på en inspelad film där distriktskonsulent Per Magnusson gick igenom 

resultat- och balansräkningen för 2020.  

Mötet beslutade… 

 …att fastställa resultat- och balansräkningen för 2020 

 … att lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna 

 …att årets resultat överförs i löpande räkning 

Videon var en sammanfattning av den skrivna resultat- och balansräkningen som går att läsa i 

sin helhet på distriktets hemsida.  
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9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 

Mötesordförande frågade stämman om de kan ge distriktsstyrelsen ansvarsfrihet. Detta 

betyder att stämman anser att styrelsen har gjort ett korrekt arbete under det gångna 

verksamhetsåret och att styrelsen har ett fortsatt förtroende.  

Mötet beslutade… 

 …att bevilja den avgående distriktsstyrelsen ansvarsfrihet 

 

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

verksamhetsår 

Stämman tittade på en inspelad film om budgeten för 2021 som adjungerad styrelsemedlem 

Alexander Holmberg gick igenom. Det visades även en inspelad film där distriktskassör 

Rebecka Helgesson sammanfattade verksamhetsplanen för 2021 samt suppleant Fanny 

Tolkstam gick igenom styrelsens kommunikationsplan samt viktiga datum under året.  

Mötet beslutade… 

 …att godkänna budgetförslaget 2021 

…att godkänna verksamhetsplanen 2021 

 …att anta en årsavgift på 0 kr  

Videorna är sammanfattningar av de skrivna handlingarna och dessa går att läsa i sin helhet 

på distriktets hemsida.  

 

11. Motioner och propositioner 

a. Bidragspolicy 

Stämman tittade på en inspelad video där vice ordförande Valentin Weiner berättade 

om några ändringar som styrelsen hade gjort i den aktuella bidragspolicyn. Främst 

handlade det om att de olika bidragsgränserna hade höjts och därmed ökat maxtaket 

för de belopp som distriktets medlemmar och föreningar kan söka.  

Mötet beslutade… 

…att godkänna bidragspolicyn 
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b. Nytt stadgeförslag 

Stämman lyssnade på adjungerad styrelsemedlem Alexander Holmberg och 

distriktskonsulent Per Magnusson som berättade om det nya stadgeförslaget. 

Förslaget var baserat på att förbundet antog nya stadgar på förbundsstämman 

hösten 2020, och eftersom distriktets stadgar grundar sig på förbundets stadgar har 

även Örebrodistriktet valt att anta nya stadgar som stämmer bättre överens med de 

nya förbundsstadgarna.  

 

Mötet beslutade att justera röstlängden till 12 ombud med rösträtt.  

Mötet beslutade… 

…att anta den första läsningen av det nya distriktsstadgarna 

 

i. Distriktsstadgar extra årsmöte 

Enligt Örebrodistriktets gällande stadgar så behöver distriktet hålla två 

separata stämmor samt två likalydande beslut för att kunna godta de nya 

stadgarna, varav den senare ska vara på en ordinarie distriktsstämma. 

Styrelsen vill få ett godkännande från mötet att bryta mot sina stadgar och 

ta det senare beslutet på en extra årsstämma.  

Mötet beslutade… 

…att ordinarie distriktsstämma godkänner att kalla till 

extrainsatt distriktsstämma, för att ta en andra läsning av 

de nya stadgarna 

 

c. Distriktskonsulentens anställning 

Örebrodistriktet har valt att köpa in tjänsten distriktskonsulent från förbundet, och 

har under 2020 lärt känna Per Magnusson som har varit ett stort stöd i distriktets 

verksamhet och utveckling. Distriktsstyrelsen vill ha kvar honom som konsulent och 

behöver därför ett beslut på detta.  

 

Mötet beslutade att justera röstlängden till 11 ombud med rösträtt.  
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Mötet beslutade… 

…att godkänna köpet av tjänst från förbundet gällande 

distriktskonsulent på 20% 

 

12. Förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen 

Inga inkomna förslagsskrivelser. 

 

13. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen 

Under verksamhetsåret 2020 hade distriktsstyrelsen känt att det hade varit skönt med fler 

ledamöter och suppleanter i styrelsen. Valberedningen hade därför tagit fram ett förslag på 

en distriktsstyrelse med sju ledamöter och tre suppleanter.  

Mötet beslutade… 

 …att godkänna att styrelsen ska välja till ett antal av sju ledamöter 

 

14. Val  

Sammankallande valberedning Peter Carell presenterade valberedningens förslag i form av en 

inspelad film där han gick igenom valen av ledamöter, suppleanter och valberedning.  

 

a. Val av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen 

Valberedningens förslag såg ut som följande: 

 

- Maaike van Huisstede Welvaart (kvarstår 1 år) 

- Valentin Weiner (kvarstår 1 år) 

- Rebecka Helgesson (omval 2 år) 

- Fanny Tolkstam (nyval 2 år) 

- Hedda Johansson (nyval 1 år) 

- Ludwig Andersson Wellermo (nyval 1 år) 

- Oliver Skogsberg (nyval 2 år) 

Mötet beslutade… 

 …att godkänna valberedningens förslag gällande ledamöter 
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b. Val av suppleanter i distriktsstyrelsen 

Valberedningens förslag såg ut som följande:  

 

- Inez Schultz (omval 1 år) 

- Signe Haettman (omval 1 år) 

- Perla Sunden (nyval 1 år) 

- Astrid Andersson (nyval 1 år)  

- Moa Jansson (nyval 1 år) 

 

Mötet beslutade… 

 …att godkänna valberedningens förslag gällande suppleanter 

 

c. Val av revisorer samt revisorssuppleanter 

Valberedningen hade inte tagit fram ett förslag på revisor eller revisorssuppleanter. 

Distriktskonsulent Per Magnusson hade tagit fram ett förslag på att välja en ny revisor 

på grund att det kan förenkla revisionsarbetet då den föreslagna revisorn redan 

arbetat med RUM tidigare och därmed har kunskap om förbundet.  

 

Mötet beslutade att justera röstlängden till 10 ombud med rösträtt.  

 

Mötet beslutade… 

…att välja ett registrerat revisionsbolag som agerar auktoriserad revisor 

och suppleant med en mandatperiod på ett år 

…att välja PricewaterhouseCoopers (PwC) i Stockholm som bolag 

 

d. Val av ombud till förbundsstämman 

Eftersom förbundsstämman ligger så långt fram i tiden är det svårt att veta vem som 

kan närvara på stämman redan nu. Styrelsen föreslog därför att de tar på sig ansvaret 

att, när det börjar närma sig, bestämma om vilka som representerar Örebrodistriktet 

på förbundsstämman 2021.  
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Mötet beslutade… 

…att stämman ger styrelsen i uppgift att välja ombud för RUM:s 

förbundsstämma 

 

e. Val av valberedning 

Valberedningen hade tagit fram följande förslag: 

 

- Alvar Tegin (sammankallande) 

- Susanna Heinebäck 

- Camilla Friman 

- Ingela Rosengren Krantz 

Milton Karlsson lade fram ett yrkande på att välja in sig själv i valberedningen och detta 

lades till i förslaget till valberedning.  

Mötet beslutade… 

…att godkänna förslaget på ny valberedning på fem personer och att 

välja Alvar Tegin som sammankallande valberedare 

…att godkänna yrkandet om att välja in Milton Karlsson i valberedningen 

 

15. Allmän diskussion 

a. MusikRUM 

Ledamot Rebecka Helgesson berättade att styrelsen kommer påbörja ett arbete med 

att samla ihop volontärer till MusikRUM 2021 som hålls den 2 oktober på flera 

platser.  

 

b. Tack till Peter Carell 

Adjungerad styrelsemedlem Alexander Holmberg tillsammans med styrelsen skickade 

ett extra tack till före detta kassör och sammankallande valberedning Peter Carell 

som lämnar sitt uppdrag efter årsstämman.  

 

16. Mötets avslutande 

Mötesordförande Maaike van Huisstede Welvaart avslutade mötet kl. 16.05.  
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Styrelsen för RUM Örebro till tacka alla medlemmar som deltog på stämman och hjälpte till att 

uppmuntra till vidare verksamhet inom distriktet och ser fram emot kommande verksamhetsår! 

Styrelsen vill särskilt tacka de medlemmar som deltar aktivt genom förtroendeposter och styrelseroller 

för att utveckla förbundet framåt! 

 

 

 

 

Mötesordförande 

Maaike van Huisstede Welvaart 

 

Protokolljusterare 

Valentin Weiner 

Mötessekreterare 

Rebecka Helgesson 

 

Protokolljusterare 

Fanny Tolkstam 
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