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Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Datum: 25 januari 2022 

Tid: 18.00-20.00 

Plats: Online, Microsoft Teams 

___________________________________________________________ 

1. Mötet öppnas  

Vice distriktsordförande Valentin Weiner öppnade mötet kl. 18.04.  

 

2. Närvarande  

Astrid Andersson, Moa Jansson, Signe Haettman, Rebecka Helgesson och Valentin Weiner.  

 

3. Val av mötesordförande  

Förslag: Valentin Weiner 

Beslut: Valentin Weiner  

 

4. Val av mötessekreterare  

Förslag: Rebecka Helgesson 

Beslut: Rebecka Helgesson 

 

5. Val av justerare och uppgiftssamlare 

Förslag: Astrid Andersson 

Beslut: Astrid Andersson 
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6. Godkännande av föredragningslistan  

Valentin Weiner läste upp den föreslagna föredragningslistan.  

Mötet flyttade fram två punkter under punkt 12 Övriga frågor på grund av att varken 

distriktsordförande eller konsulent närvarade på mötet, något som mötet ansåg var 

nödvändigt för en nyanserad diskussion.  

 

Mötet godkände den föreslagna föredragningslistan med ovan ändringar, se bifogad 

bilaga 1.  

 

7. Föregående protokoll  

Rebecka Helgesson läste upp föregående protokoll från 2021.11.29 (styrelsemöte), 

2021.12.16 (extra distriktsstämma) samt 2021.12.19 (konstituerande styrelsemöte).  

 

Mötet godkände de föregående protokollen.  

 

8. Återkoppling uppgifter sedan föregående styrelsemöte   

Mötet gick igenom att-göra-punkterna som fanns noterade på föregående protokoll, tog 

bort de som var genomförda samt flyttade de som var kvar till punkt 13 Uppgifter till nästa 

möte i detta protokoll.  

 

9. Ekonomisk redogörelse  

Valentin Weiner gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Sedan föregående 

styrelsemöte har RUM Örebro betalat ut ca 36 000kr för administrativa avgifter och löner 

samt ca 1 800kr för distriktsstyrelsens kick-off på Boda Borg.  

 

Utöver detta hade styrelsen betalat ut ekonomiska bidrag till medlemmar och 

medlemsföreningar på ca 90 000kr (bl. a. Trumpetfrossan, Brasshelgen och Rising Stars) 

samt deltagaravgiften för RUM:s ledarutbildning som en av styrelsens ledamot deltagit på 

under hösten 2021; 5 000kr.  

 

Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen.  
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För frågor eller mer information gällande styrelsens inkomster och utgifter, kontakta 

styrelsen direkt. Dessa uppgifter delas inte offentligt pga. GDPR.   

 

10. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. Karlskoga Äldre Dansare – Twisted Feet  

Karlskoga kulturskolas äldre dansgrupper hade ansökt om ekonomiskt bidrag 

för att gå på dansföreställningen Twisted Feet som kommer visas på Hjalmar 

Bergmanteatern i Örebro torsdagen den 10 februari. Föreningen ansökte om 

4 500kr och beräknade att 30 deltagare kommer att följa med.  

 

Bidraget skulle täcka biljettkostnader samt resekostnader Karlskoga-Örebro 

med buss. Föreningen räknade även med att få bidrag från Region Örebro Län.  

 

Mötet beslutade att godkänna bidragsansökan på 4 500kr.  

 

b. Musica Linde – Unga Glysar 

Musica Linde hade sökt om ekonomiskt bidrag för att i samarbete med 

Lindesberg Kulturskola genomföra en folkmusikkurs för ungdomar från 8 år som 

spelar stråk- och träblåsinstrument. Kursen planerades att hållas 21–22 maj 

2022 och övernattning skulle ske på Lindesbergs Kulturskola (Kulturskolan 

Garnalia). Under helgen sker nivåanpassad undervisning och kursen avslutas på 

söndagen med en konsert på Siggebohyttans spelmansstämma 22 maj.  

 

Föreningen sökte 12 000kr som planerades täcka bland annat logi-, lokal-, 

personal- och materialkostnader. Föreningen räknade även med att få bidrag 

från ÖLFM, Felan, Kulturens, Örebro Violinateljé samt Kulturskolesamverkan i 

Örebro län.  

 

Mötet beslutade att godkänna bidragsansökan på 12 000kr.  
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11. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Distriktskonsulent Per Magnusson närvarade inte på mötet på grund av sjukdom men 

hade skrivit en lägesuppdatering som Valentin Weiner läste upp på mötet:  

 

”Rapport från konsulent:  

Sjuk i tre veckor nu, men har jobbar sporadisk ändå… vilket också verkar vara anledningen till att 

jag inte blir frisk… 

 

- Kontakt med revisionsbyrå 

- Skall fixa Nordea med Fanny och Astrid, vi saknar endast ett telefonsamtal med banken som 

sker i veckan. 

- Brasshelgen skjuts till hösten – de har frågat om de får behålla pengarna? – Behöver 

styrelsebeslut på detta. 

- Rising Stars skjuts till 1 juni – frågan finns om distriktsstyrelsen engagerar sig mer i den 

festivalen. – Kan diskuteras på mötet eller senare. 

- Trumpetfrossa inställd – har kontakt med återbetalningar, kommer ske löpande. 

- Kompositionskursen kommer planeras så fort jag är fullt frisk. 

- Fr o m 1 februari, jobbar jag enbart med RUM och kommer då ta igen den tid som jag missat i 

januari.” 

 

 

12. Övriga frågor  

a. Mejlbeslut 

1. Medlem HT - Polstjärnekursen 

Medlem HT hade ansökt om 2 500kr för att delta på Polstjärnekursen i 

Vänersborg/Stockholm och därmed vara med vid repetitioner, workshops 

och konserter under perioden 2–5 januari 2022. Eftersom kursen skulle 

hållits innan distriktsstyrelsen haft sitt nästa styrelsemöte togs beslutet via 

mejl.  

Den 21 december 2021 fick ansökan bifall från styrelsen via mejl.  

 

2. Trumpetfrossan  

Enligt tidigare mötesbeslut skulle styrelsen godkänna alla 

bidragsansökningar till Trumpetfrossan 28–30 januari 2022. Sedan 

föregående styrelsemöte har styrelsen mottagit fyra bidragsansökningar á 
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2 500kr som alla i och med tidigare beslut bifallits automatiskt.  

 

b. Bestämma datum och tid för vårens styrelsemöten 

Styrelsen har tidigare samtalat om hur vi kan få fler styrelsemedlemmar att delta 

på fler styrelsemöten. Ett förslag har varit att i god tid innan bestämma vilka 

datum som styrelsen kommer att ha möten, ex bestämma alla vårterminens 

mötestider precis efter årsskiftet. I samtal med generalsekreterare Hanna Hult 

Rosén vill styrelsen även eftersträva färre möten och effektivare mötestid och 

därmed lades följande förslag av mötet:  

 

Att styrelsen ska ha möte någon gång under vecka 10, 16 och 22. Exakt datum 

kommer att beslutas genom röstningsverktyget Doodle som kommer att delas 

med hela styrelsen. Mötet hoppades även på att få till en sommaravslutning i 

samband med mötet vecka 22 och att styrelsen då kan mötas fysiskt för första 

gången på länge och kombinera nytta med nöje innan sommaruppehållet.  

 

c. Beslut angående återbetalning av utbetalat ekonomiskt bidrag 

På grund av den pågående pandemin har eventet Brasshelg på Kulturkvarteret i 

Örebro arrangerat av Kulturskolans Blåsare Karlskoga flyttats fram till hösten 

2022. Frågan hade lyfts gällande hur styrelsen ville hantera det utbetalda 

ekonomiska bidraget som föreningen fått för evenemanget.  

 

Mötet kom fram till att rådande omständigheter är så pass osäkra så att även om 

det idag känns troligt så kan vi inte veta ifall det går att genomföra evenemanget 

i höst heller. Därmed ansåg mötet det som bäst att föreningen genomför 

återbetalningen för tillfället. Mötet var helt överens om att föreningen kommer 

att få ut det ekonomiska bidraget igen när evenemanget närmar sig. Mötet gav i 

uppgift till distriktskonsulent Per Magnusson att hantera återbetalningen.  

 

d. Engagemang från distriktsstyrelsen vid Rising Stars 1 juni  

Karlskoga Kulturskolas konsert Rising Stars hade blivit framflyttat på grund av 

rådande omständigheter. Distriktskonsulent Per Magnusson lyfte frågan 
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gällande styrelsens närvaro vid evenemanget och bad hela styrelsen fundera 

över ifall de kan och vill närvara som representanter för RUM Örebro. Mötet 

konstaterade att de vill vara närvarande som distrikt, men att frågan om 

vem/vilka kan skötas vid ett annat tillfälle.  

 

13. Nästa möte  

Vecka 10.  

Exakt dag och tid bestämdes ej.   

Valentin Weiner fick i uppgift att, i enlighet med beslut ovan, skapa en Doodle där hela 

styrelsen har möjlighet att rösta om nästa mötestillfälle.  

 

14. Uppgifter till nästa möte 

o Alla - fundera över vad för verksamhet distriktet ska bedriva 2022 

o Alla - fundera över vad de vill ska vara med i distriktets gruppkontrakt 

o Alla – fundera över styrelsens närvaro på Rising Stars 

o Alla – svara på Doodle angående vårens mötestider  

o Alla – uppdatera mejlsignaturer efter den nya grafiska profilen 

o Per – utbilda Astrid i kassörrollen 

o Per – betala ut ekonomiskt bidrag enligt beslutet om 10 a och b 

o Per - ordna med Nordea tillsammans med Fanny och Astrid 

o Per – kontinuerligt arbete kring kontrollering av deltagande på evenemang  

o Per – planera kompositionskursen 

o Per - återbetalning från Brasshelgen utifrån beslutet om 11 c 

o Per - återbetalningar från bidragssökare kring Trumpetfrossan som blev inställd 

o Per – hjälpa Peter T att starta upp ny förening med ÖLUS  

o Per – hjälpa medlemsföreningar med utbildning i föreningsteknik   

o Valentin - göra Doodles kring vårterminens styrelsemöten 

o Valentin – skicka ut möteslänk till kommande styrelsemöte/n 

o Astrid – justera mötesprotokoll 

o Rebecka – fundera och korrigera begrepp på distriktets plattformar 

o Rebecka – publicera marknadsföringsmaterial för Orkesterkurs för unga 2022 
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o Fanny – fortsatt kommunikation med HHR gällande möte om struktur  

o Fanny – kontakta styrelsen gällande vårens verksamhet, vad ska göras?  

 

15. Mötet avslutas  

Mötesordförande Valentin Weiner avslutade mötet kl. 19.19.  

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande 

Valentin Weiner 

 

Mötessekreterare 

Rebecka Helgesson 

 

Protokolljusterare 

Astrid Andersson  
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Bifogade bilagor 

1. Föreslagen föredragningslista  

 

1. Mötet öppnas  

2. Närvarande  

3. Val av mötesordförande  

Förslag: Valentin Weiner 

4. Val av mötessekreterare  

Förslag: Rebecka Helgesson 

5. Val av justerare och uppgiftssamlare 

Förslag:  

6. Godkännande av föredragningslistan  

7. Föregående protokoll 

8. Återkoppling uppgifter sedan föregående styrelsemöte 

9. Ekonomisk redogörelse  

10. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

1. Karlskoga Äldre Dansare – Twisted Feet  

2. Musica Linde – Unga Glysar  

11. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

12. Övriga frågor  

1. Mejlbeslut  

1. HT – Polstjärnekursen 

2. Trumpetfrossan  

2. Bestämma datum och tid för vårens styrelsemöten 

3. Beslut angående att Brasshelgen får behålla pengarna till projektet 

4. Engagemang från distriktsstyrelsen vid Rising Stars 1 juni 

13. Nästa möte  

14. Uppgifter till nästa möte  

15. Mötet avslutas  
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