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Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Datum: 28 september 2021 

Tid: 18–20 

Plats: Online, Microsoft Teams 

___________________________________________________________ 

1. Mötet öppnas  

Distriktsordförande Maaike van Huisstede Welvaart öppnade mötet kl. 18.02.  

2. Närvarande  

Maaike van Huisstede Welvaart, Signe Haettman, Astrid Andersson, Moa Jansson, Peter 

Tikkanen, Fanny Tolkstam, Rebecka Helgesson och Per Magnusson.  

 

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  

Förslag: Fanny Tolkstam och Astrid Andersson 

Beslut: Fanny Tolkstam och Astrid Andersson 
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6. Godkännande av föredragningslistan  

Maaike van Huisstede Welvaart läste upp den föreslagna föredragningslistan.  

Följande ändringar gjordes:  

- Tillägg av punkt 9b High Score 

- Tillägg av punkt 11h Enkät från Per Magnusson 

- Tillägg av punkt 11i Fråga från Fagottlägret genom Fanny 

 

Mötet godkände den föreslagna föredragningslistan, se bifogad bilaga 1.  

 

7. Föregående protokoll  

Maaike van Huisstede Welvaart läste upp föregående protokoll från 2021.08.23.  

Mötet gick igenom uppgifter som styrelsen haft inför dagens möte.  

 

Mötet godkände det föregående protokollet.  

 

8. Ekonomisk redogörelse  

Per Magnusson gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Styrelsen har sedan föregående 

styrelsemöte fått in regionsbidraget för september och oktober på ca 74 500kr, samt betalat 

hyran för styrelsens mikrokontor i Föreningarnas Hus på 1 620kr, bidrag på 2 000kr för 

Blåslandslaget samt bidrag på 2 230kr för Crescendos kursdag.  

 

Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen.  

 

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. Bidragsansökan till Polstjärnekursen 

En medlem har ansökt om 2 827: - för att kunna delta på musiklägret 

Polstjärnekursen i Vänersborg i november 2021. Detta inkluderar boende för 2 050kr 

och resa till och från Vänersborg för 777: -. Kursen riktar sig till ungdomar i åldern 14–

20 år och ger möjlighet till solospel, spel i grupp, deltagande i master classes och att 

spela med Göteborgs Symfoniker.  

 

Styrelsen var inte beslutsmässiga och bestämde att ta beslutet via mejl.  
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b. High Score 

Medlemsföreningen Ungdomssymfoniettan Karlskoga/Degerfors hade sökt bidrag för 

att hålla i konserten High Score, ett samarbete mellan Ungdomssymfoniettan, 

Karlskoga Konsertförening, Akademiska Orkestern och Sveriges Orkesterförbund. 

Konserten fokuserar på musik från spelvärlden såsom Super Mario, World of Warcraft 

och Game of Thrones.  

 

Föreningen hade gjort en bidragsansökan redan under föregående år men på grund 

av pandemin har konserten skjutits upp.  Nu hoppas föreningen att de kan anordna 

konserten den 23 oktober 2021 med biljettplatser för 300 personer. När de gjorde 

ansökan 2020 ansökte de om 20 000kr, men nu söker de 15 000kr då vissa 

restriktioner fortfarande finns kvar.  

 

Mötet såg ansökan för konsertprojektet High Score precis innan mötet avslutades och 

beslutade då att ta även detta beslut via mejl på grund av tidsbrist.  

 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Distriktskonsulent Per Magnusson berättade att han har varit sjuk sedan förra mötet och 

därmed inte kunnat jobba så mycket som han önskat, men han berättade om den kommande 

kompositionskursen. Kursen kommer att hållas digitalt i oktober och Per visade under mötet 

ett förslag på schema inför helgen. De har fortfarande inte helt beslutat om datum för kursen 

då den riskerar att krocka med ett annat projekt med liknande målgrupp. Projektgruppen 

håller årets kurs enkel då det är första gången den anordnas, men uppmuntrar hela styrelsen 

till att engagera sig inför projektets framtida utveckling.  

Maaike tar beslut gällande styrelsens godkännande av projektet över mejl då mötet inte var 

beslutsmässiga. 

 

Per berättade även att han hade varit på kansliet för första gången på länge och hittat post 

från Skatteverket gällande föreningens deklaration som skulle ha varit inskickad senast i 

augusti. Per kommer att kontakta Skatteverket för att se vad som händer nu efter utebliven 

deklaration.  

Signe Haettman avvek från mötet.  
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11. Övriga frågor  

a. Extrainsatt distriktsstämma 

Den extrainsatta distriktsstämman kommer att hållas den 30:e oktober kl. 11. Rebecka 

Helgesson och Maaike van Huisstede Welvaart har förberett aktuella handlingar och 

kallelsen kommer att skickas ut senast den 16:e oktober till föreningens medlemmar.  

 

Föreslagen tid för extrastämman var 11.00-13.00, men Peter Tikkanen föreslog att 

styrelsen kortar ner denna för att locka fler medlemmar att närvara. Frågan som 

kommer behandlas under mötet kommer troligtvis inte att kräva två timmar, och i 

stället föreslog han att styrelsen i slutet bjuder in till samtal över fika tillsammans och 

ge medlemmarna möjlighet att prata med styrelsen och ställa frågor eller ge förslag. 

Mötet tyckte att detta var ett bra förslag och såg fram emot att lära känna sina 

medlemmar bättre!  

 

b. Aktiviteter att arrangera inom distriktet 

Per Magnusson uppmuntrade styrelsen att starta upp fler aktiviteter inom distriktet. 

Distriktet har medlen och tiden kunde inte vara bättre än nu. Han tryckte på att han 

finns som stort stöd för styrelsen men att de måste ta större engagemang i distriktets 

verksamhet framöver. Han lade fram flera förslag på aktiviteter att driva och mötet 

kom med några fler:  

1. VardagsRUM med medlemsföreningar  

Medlemsföreningar hade efterfrågat att styrelsen håller i VardagsRUM vilket 

är en kurs i föreningsteknik.  

2. Musikloppis 

Skapa en plats där medlemmar kan byta bort eller sälja gamla 

instrumenttillbehör eller noter mellan varandra. Peter Tikkanen påpekade att 

Studiefrämjandet kommer hålla en den 2 oktober i Örebro, men att RUM 

Örebro mycket väl kan hålla i nästa musikloppis.  

Peter lyfte även att det i dagsläget inte finns föreningar utspridda över hela distriktet 

och att det är någonting som han gärna ser att styrelsen påbörjar ett arbete kring.  
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Mötet beslutade att hålla ett spåningsmöte/workshop för att planera vilken 

verksamhet som distriktet vill driva och göra upp en planering inför aktiviteter att hålla 

kommande år. 

 

c. Kick-off 

Hela styrelsen hade haft i uppgift från förra mötet att fundera på vad de skulle vilja 

göra under en gemensam kick-off för att lära känna varandra bättre. Efter kort 

diskussion föreslogs Boda Borg i kombination med workshop där styrelsen kan 

diskutera och föreslå kommande aktiviteter, samt lunch eller middag.  

 

d. Ombud till förbundsstämman 

Förbundsstämman hålls den 19–21 november. I dagsläget kommer den att hållas 

digitalt men det kan ändras i och med ändrade restriktioner. Då få närvarade på mötet 

beslutade mötet att skjuta på frågan till nästa möte för att ge alla möjlighet att 

fundera över om de vill åka som RUM Örebros ombud.  

 

e. Kontrollering av deltagare på evenemang med stöd från RUM Örebro 

Frågan bordlades till nästa möte på grund av för få närvarande på mötet.  

 

f. Möte 14 oktober angående distriktkonsulenter  

Styrelsen hade fått ett mejl från förbundet om ett möte den 14 oktober för att samtala 

om distriktens distriktskonsulenter och hur dessa kan användas på bästa sätt inom 

distrikten.  

 

Fanny Tolkstam skriver ett meddelande i styrelsens chatt och frågar vilka som vill 

närvara. När hon fått svar meddelar hon detta vidare till kansliet. De som närvarar på 

mötet uppmuntras till att fundera över vad de tycker om distriktskonsulenten som 

tjänst och hur styrelsen vill använda den.  

g. Medlemsrapportering 

Distriktskonsulenter och Karin har påbörjat arbetet. Mejl har gått ut. Uppgifterna på 

eBas är nästan färdiga. Per säger till om han vill ha hjälp med rapporteringen.  
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h. Enkät från Per Magnusson 

Per Magnusson hade förberett en enkät som han skulle vilja skicka ut till våra 

medlemsföreningar för att påbörja kontakten mellan medlemmarna och styrelsen. 

Enkäten består av frågor om hur de vill att verksamheten ska se ut. Per sa att styrelsen 

måste bli bättre på dialogen till distriktets medlemmar. Han vill att styrelsen driver i 

detta och bör jobba på att stärka kontakten mellan dem. Han föreslog sedan att någon 

i styrelsen tar på sig ansvaret/skapar en arbetsgrupp för enkäten och arbetet runt 

detta. En skiss på enkäten finns redan på Teams. Fanny Tolkstam och Moa Jansson 

hoppade på projektet.  

 

i. Fråga från Fagottlägret genom Fanny 

En fråga hade uppstått gällande utbetalning, men det handlade om ett missförstånd 

mellan styrelsen och föreningen.  

 

12. Nästa möte  

Torsdagen den 28 oktober kl. 18.30.  

 

13. Uppgifter till nästa möte 

o Alla – fundera på hur vi kan kontrollera deltagande på evenemang 

o Alla – fundera på om de vill vara med i arbetsgruppen inför enkätarbetet 

o Maaike – mejla styrelsen om beslut för de två bidragsansökningarna 

o Maaike – mejla styrelsen om beslut inför kompositionskurs ang. budget 

o Maaike – mejla ut kallelse inför nästa styrelsemöte 

o Maaike – mejla styrelsen om den digitala träffen ang. 90-konto med förbundet 

o Maaike – skapa en Doodle för att hitta ett datum för aktivitets-workshop och Boda 

Borg 

o Maaike – förbered handlingar inför den extra distriktsstämman 

o Rebecka – hjälp till med marknadsföring inför kompositionskursen  

o Rebecka – planera nämnda heldag med workshop och Boda borg  

o Rebecka – lägg in så att Per får ansökningar på sin privata RUM-mejl 

o Per – betala ut godkända bidrag efter mailbeslut 

o Per – fortsätter arbetet mot kompositionskurs med stöd av andra 
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o Per – undersök hur andra distrikt gör med deltagandekontroller vid evenemang 

o Per – kontaktar Susanna om utbetalningen för Fagottlägret 

o Fanny - förbered inför möte angående distriktkonsulentens arbete  

o Fanny och Astrid – justera protokoll  

o Fanny och Moa – förbereda enkät inför utskickande till medlemmar 

 

14. Mötet avslutas  

Mötesordförande Maaike van Huisstede Welvaart avslutade mötet kl. 20.04.  

 

 

 

 

Mötesordförande 

Maaike van Huisstede Welvaart 

 

 

Mötessekreterare 

Rebecka Helgesson 

 

 

Protokolljusterare 

Fanny Tolkstam 

Astrid Andersson  
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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  
Förslag:  

6. Godkännande av föredragningslistan  

7. Föregående protokoll (2021.08.23)  

8. Ekonomisk redogörelse  

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. Polstjärnepriset i Vänersborg  

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

11. Övriga frågor  

a. Extrainsatt distriktsstämma 

b. Aktiviteter att arrangera inom distriktet 

c. Kick-off 

d. Ombud till förbundsstämman 

e. Kontrollering av deltagare på RUM-sponsrade evenemang  

f. Möte 14 oktober angående distriktskonsulenter  

g. Medlemsrapportering  

12. Nästa möte  

Ett datum mellan den 25 – 29 oktober två tid förslag 18.00 -20.00 eller 19.00-21.00 

13. Uppgifter till nästa möte  

14. Mötet avslutas  
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