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Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Datum: 23 augusti 2021 

Tid: 17.00-19.00 

Plats: Microsoft Teams 

___________________________________________________________ 

1. Mötet öppnades  

Distriktsordförande Maaike van Huisstede Welvaart öppnade mötet kl. 17.02.  

 

2. Närvarande  

Maaike van Huisstede Welvaart, Rebecka Helgesson, Per Magnusson, Signe Haettman, 

Valentin Weiner, Fanny Tolkstam och Moa Jansson.  

 

3. Val av mötesordförande  

Förslag: Maaike van Huisstede Welvaart 

Beslut: Maaike van Huisstede Welvaart 

 

4. Val av mötessekreterare  

Förslag: Rebecka Helgesson 

Beslut: Rebecka Helgesson 

 

5. Val av justerare och tillika uppgiftssamlare 

Förslag: Valentin Weiner 

Beslut:  Valentin Weiner  
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6. Godkännande av föredragningslistan  

Maaike van Huisstede Welvaart läste upp den föreslagna föredragningslistan.  

Inga ändringar gjordes, men punkter kom att flyttas om på grund av ledamöter som skulle 

lämna mötet tidigare.   

Mötet godkände den föreslagna föredragningslistan, se bifogad bilaga 1.  

 

7. Föregående protokoll  

Rebecka Helgesson läste upp föregående protokoll från 2021-06-15 och Maaike van 

Huisstede Welvaart gick igenom de uppgifter styrelsen hade till dagens möte.  

Mötet godkände det föregående protokollet.  

 

8. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. Bekräftelse: Karlskoga Kulturskola Blåsare Brassläger 

Under föregående möte den 15 juni 2021 hade styrelsen mottagit en 

bidragsansökan från medlemsföreningen Karlskoga Kulturskola Blåsare om ett 

brassläger som föreningen planerar att arrangera under våren 2022. Styrelsen var 

positiva till ansökan men var under mötet för få för att vara beslutsmässiga. Därför 

togs beslutet via mejl i Örebrodistriktets kanaler, och där godkändes beslutet om 

att bidra föreningen med 30 000: - inför brasslägret enligt ansökan. Se tidigare 

protokoll för mer information.  

 

b. JE – Blåslandslaget 

Medlem JE hade ansökt om ekonomiskt bidrag för att ha möjlighet att åka på 

RUM:s egna blåslandslag för barn och unga. Bidraget kommer användas till kost 

och logi under tolv (12) dagar och medlemmen ansöker om hela summan för 

lägret, dvs 3 950: -.   

 

Mötet grundade sitt beslut på tidigare styrelsemötens diskussion gällande 

styrelsens bidragspolicy och beslutade att ge samma bidrag som för RUM:s egna 

stråklandslag, det vill säga 2 000: - för varje RUM-medlem som ska deltaga på 

Blåslandslaget. Styrelsen godkände ett bidrag på 2 000: -. 

Ledamot Oliver Skogsberg anslöt till mötet.  
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c. Folkmusikworkshop med MP3, Karlskoga Konsertförening 

Styrelsen hade fått in en ansökan från en utomstående förening, Karlskoga 

Konsertförening, för att kunna genomföra en workshop tillsammans med ÖLFM 

samt Örebro läns kulturskolesamverkan den 13–14 november 2021 på Karlskoga 

Kulturskola. Föreningen har bjudit in folkmusikgruppen MP3 för att leda 

workshopen och organisatörerna hoppas på ca 20 deltagarna i åldrarna 13–18 år. 

Föreningen ansöker om 7 500: - som bidrar till de allmänna kostnaderna kring 

workshopen såsom logi för gästerna, sociala aktiviteter, teknik vid konserten samt 

kost för både gäster samt deltagare.  

 

Föreningen är inte RUM-ansluten och det finns inte heller någon garanti på att 

deltagarna är det heller, men enligt RUM Örebros bidragspolicy har distriktet som 

mål att även stötta musikfrämjande verksamhet som ligger utanför förbundets 

egna medlemskap.  

 

Styrelsen stod positiva till ansökan och godkände den med villkoret att 

organisatören gör en bidragsansökan på rätt väg genom RUM Örebros hemsida och 

korrekt bidragsformulär i stället för via mejl. Se ansökan i bifogad bilaga 2.  

 

d. Tillägg till Crescendo  

Under ett tidigare styrelsemöte den 27 april 2021 beslutade styrelsen att bidra 

med 6 400: - till föreningen Crescendo för att genomföra en kursdag med konsert i 

augusti för ca 20 deltagare. Föreningen hörde av sig strax innan kursdagen och 

berättade att det endast var 7 personer anmälda till dagen och i sken av detta så 

betalades endast 4 170: - ut till föreningen. När väl dagen var över så fick 

distriktsstyrelsen veta att det hade närvarat 9 deltagare och mötet bad 

distriktskonsulent Per Magnusson att även betala ut resterande summa av det från 

början beslutade bidraget, det vill säga ytterligare 2 230: -. Detta med 

förhoppningen att den nya medlemsföreningen fortsätter bedriva musik- och 

kulturfrämjande verksamhet för barn och unga i länet och även i fortsättningen ser 

RUM Örebro som en självklar bidragsgivare och samarbetspartner.  
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9. Ekonomisk redogörelse  

Distriktskonsulent Per Magnusson gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Styrelsen har 

sedan föregående styrelsemöte fått in ett regionsbidrag för perioden juli-augusti på 74 493: -, 

betalat en faktura för anställning av konsulent på 53 940: - och en bankavgift på 3,4: -. En 

tackblomma har sänts till föregående distriktsordförande Alexander Holmberg på 523: -. 

Bidrag har betalats ut till medlemsföreningen Crescendo på 4 170: - och 20 000 till projektet 

Rising Stars.  

 

Kommande utgifter är bland annat utbetalning av bidrag till medlem för Blåslandslaget, 

Crescendos evenemang samt Karlskoga Kulturskolas kommande brassläger.  

Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen. 

 

Ledamot Fanny Tolkstam avvek från mötet.  

 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Distriktskonsulent Per Magnusson berättade att han för ett fortsatt arbete med distriktets 

bokföring samt de aktuella utbetalningarna som beslutats om. Han hade ett fortsatt arbete 

mot den planerade kompositionskursen och planerade att hålla ett möte under veckan för 

fortsatt planering. Han la fram förslaget att hålla den första kursen digitalt med tanke på 

rådande omständigheter och att det verkar svajigt i restriktionerna i skrivande stund. Han 

fortsatte att berätta att medlemsrapporteringen snart drar i gång och att han aktivt jobbar 

mot en bättre kommunikation med distriktets medlemsföreningar genom att bland annat bli 

bättre på att använda våra sociala kanaler för att delge vad som pågår inom distriktet. Han 

uppmanade även mötet att fundera på vad styrelsen kan skapa för verksamhet inom distriktet 

under hösten för att underhålla länets kulturliv samt även att tänka utanför distriktets gränser 

och se vad för möjligheter för andra samarbeten som finns.  

 

11. Övriga frågor  

a. SPETS 

Snart drar höstens omgång av RUM:s ledarutbildning SPETS igång och Rebecka 

Helgesson uppmanade både nya och gamla styrelsemedlemmar att delta på kursen 

om möjligt.  
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b. RUM:s förbundsstämma 

Mötet tog upp frågan om vem som vill närvara på förbundsstämman som äger rum 

19–21 november. Med uppmaningen att det kan komma att ske på distans så bads 

mötets deltagare att fundera på om de var sugna att åka på förbundsstämman som 

RUM Örebros ombud. Örebrodistriktet har 2–3 ombud att skicka, men utöver detta 

kan även åskådare närvara, då dock utan rösträtt. Mötet beslutade att ta upp 

frågan igen under nästa styrelsemöte.  

 

c. Extra distriktsstämma med stadgeändringar 

Distriktet hade fått nya stadgeförslag från förbundet som måste beslutas om innan 

förbundsstämman hålls i november. Rebecka och Maaike bestämde tid för att 

påbörja arbetet till extra distriktsstämma.  

 

d. Mejl från Maaike 

Valentin hade fått ett mejl undertecknat från Maaike om banköverföringar. Per 

uppmanar Valentin att skicka alla mejl till generalsekreterare Hanna för att kunna 

blocka ytterligare försök till bedrägeri. Viktigt för styrelsen att veta att det alltid är 

Per som gör utbetalningarna, ingen annan hanterar distriktets pengar. Detta ska 

polisanmälas för försök till bedrägeri.  

 

e. Kontrollering av deltagare på RUM-sponsrade evenemang 

Per lyfter frågan om hur styrelsen ska kontrollera hur många som faktiskt deltar på 

de evenemang som styrelsen sponsrar. Frågan skjuts på till nästa möte för 

möjlighet till styrelsen att fundera på mer, prata med andra distrikt och även 

personal inom RUM.  

 

12. Nästa möte  

Datum: 28 september 

Tid: 18–20 

Plats: Online, Microsoft Teams  
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13. Uppgifter till nästa möte 

o Alla – fundera på om de vill vara ombud på förbundsstämman 

o Alla – fundera över system för att kontrollera deltagare på evenemang  

o Alla – fundera på SPETS, sista anmälan 10 september 

o Alla – fundera på vad vi kan göra för verksamhet under hösten 

o Alla – fundera på kick-off med hela styrelsen 

o Maaike – bestämma tid med Rebecka för att förbereda extra distriktsstämma 

o Per – betala ut bidrag med underlag  

o Per – skicka bilder från Crescendos kursdag till Rebecka för publicering 

o Per m. fl. – fortsätta planeringsarbetet mot kompositionskurs  

o Valentin – justera mötesprotokoll  

 

14. Mötet avslutas  

Mötesordförande Maaike van Huisstede Welvaart avslutade mötet kl. 18.33.  

 

 

Mötesordförande 

Maaike van Huisstede Welvaart  

 

Mötessekreterare 

Rebecka Helgesson 

 

Protokolljusterare 

Valentin Weiner 
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Bifogade bilagor:  

 

1. Föreslagen föredragningslista 

 

1. Mötet öppnas   

2. Närvarande   

3. Val av mötesordförande   
Förslag: Maaike van Huisstede Welvaart 

4. Val av mötessekreterare   
Förslag: Rebecka Helgesson 

5. Val av justerare och tillika uppgiftssamlare 
Förslag:   

6. Godkännande av föredragningslistan   

7. Föregående protokoll, se 2021-06-15  

a. Uppgifter till nästa möte:  

8. Ekonomisk redogörelse   

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar   

a. Bekräftelse: Karlskoga Kulturskola Blåsare Brassläger 

b. JE – Blåslandslaget  

c. Folkmusikworkshop med MP3, Karlskoga Konsertförening 

d. Tillägg till Crescendo 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering   

11. Övriga frågor   

a. SPETS 

b. Ombud till RUM:s förbundsstämma 2021 

c. Extra distriktsstämma 

d. Bedrägeriförsök via mejl  

e. Kontrollering av deltagare på RUM-sponsrade evenemang 

12. Nästa möte   
Förslag: Dagar mellan de 20–24 eller 27–30 september mellan 17:00-19.00 eller 18.00-20.00 

13. Uppgifter till nästa möte   

14. Mötet avslutas   
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2.  Bidragsansökan Karlskoga konsertförening genom Peter Carell 

Hej RUM-Örebro. 

 

Karlskoga Konsertförening planerar att tillsammans med Ölfm = Örebro läns folkmusikförbund och 

Örebro läns kulturskole-samverkan att anordna en kurs/workshop för ungdom 13-14/11 på Karlskoga 

kulturskola och Karlskoga folkhögskola. Kursen vänder sig till ungdomar 13-18 år och vi hoppas på ca 20 

deltagande ungdomar. 

 

Som instruktörer bjuder vi in gruppen MP3. Med ett sväng och en energi som kan flytta berg äntrar 

MP3 scenen. Efter mer än tolv år som grupp kan de knappast kallas nykomlingar längre, utan kan 

snarare räknas bland de mest bokade och uppskattade svenska folkmusikgrupperna. Inte minst bland 

danspubliken! 

 

Den bubblande, kraftfulla musiken från västra Sverige är deras signum. Låtarna har en fot stadigt 

planterad i den traditionella musiken, medan den andra ständigt tassar runt bland andra intryck och 

genrer tills en alldeles egen MP3-blandning uppstår, och efter en konsert lämnas ingen oberörd. De har 

även turnerat en hel del utomlands, i exempelvis Skottland, Belgien och Danmark. Alla tre är utbildade 

musiklärare som undervisar i folkmusik. 

 

Deltagare: Mia Marine samt Nina och Mattias Perez. 

 

Finns det någon möjlighet att få ett bidrag från Rum-Örebro för att finansiera detta? 

Hur söker vi som en fristående ideell förening? 

 

Mvh 

Peter Carell 

Karlskoga Konsertförening. 

070 22 34 943 

peter.carell@bahnhof.se  
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Case Audit Log
2021-08-30 14:51:30 Case sent by Distriktsstyrelsen


Title: Mötesprotokoll 23 augusti 2021


Mötesprotokoll 23 augusti 2021.pdf:
3a200632df1367e77e654f8c353bc25423556bfdfaac7879d97d0f2c9162a1ce6e828a45b1ff6ea250bae9e882bff1
25fa8950418506a8a024890de5dbfe5549


2021-08-30 14:51:45 Case request opened by party: Rebecka Helgesson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 83.255.200.34


Useragent: Microsoft Office/16.0 (Microsoft Outlook 16.0.14326; Pro), Mozilla/4.0 (compatible; ms-office;
MSOffice rmj)


2021-08-30 14:51:50 Case reviewed by party: Rebecka Helgesson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 83.255.200.34


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36


2021-08-30 14:52:11 Case signed by party: Rebecka Helgesson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 83.255.200.34


Useragent:


2021-08-30 17:04:04 Case request opened by party: Valentin Weiner [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 90.129.203.106


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G965F Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/92.0.4515.159 Mobile Safari/537.36


2021-08-30 17:04:13 Case reviewed by party: Valentin Weiner [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 90.129.203.106


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G965F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
SamsungBrowser/15.0 Chrome/90.0.4430.210 Mobile Safari/537.36


2021-08-30 17:04:41 Case signed by party: Valentin Weiner [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 90.129.203.106


Useragent:


2021-08-30 20:08:21 Case request opened by party: Maaike Van Huisstede Welvaart [nationellt ID-
nummer dolt av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 83.187.191.245


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2021-08-30 20:08:25 Case reviewed by party: Maaike Van Huisstede Welvaart [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 83.187.191.245


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-08-30 20:08:47 Case signed by party: Maaike Van Huisstede Welvaart [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 83.187.191.245


Useragent:


2021-08-30 20:08:47 All parties have signed, certificate generated
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