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Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Datum: 7 mars 2022 

Tid: 19.00-21.00 

Plats: Online, Microsoft Teams  

___________________________________________________________ 

1. Mötet öppnas  

Distriktsordförande Fanny Tolkstam öppnade mötet kl. 19.39.  

 

2. Närvarande  

Fanny Tolkstam, Rebecka Helgesson, Per Magnusson, Peter Tikkanen, Valentin Weiner, 

Inez Schultz.  

 

3. Val av mötesordförande  

Förslag: Fanny Tolkstam 

Beslut: Fanny Tolkstam 

 

4. Val av mötessekreterare  

Förslag: Rebecka Helgesson 

Beslut: Rebecka Helgesson 

 

5. Val av justerare och uppgiftssamlare 

Förslag: Valentin Weiner  
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Beslut: Valentin Weiner  

 

6. Godkännande av föredragningslistan  

Fanny Tolkstam läste upp den föreslagna föredragningslistan.  

Inga ändringar gjordes.  

 

Mötet godkände den föreslagna föredragningslistan, se bifogad bilaga 1.  

 

7. Föregående protokoll  

Distriktsordförande Fanny Tolkstam läste upp föregående protokoll från 2022.01.25.  

Mötet godkände det föregående protokollet.  

 

8. Ekonomisk redogörelse  

Distriktskonsulent Per Magnusson gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Styrelsen 

har sedan föregående mötet betalat ut ekonomiskt bidrag till medlemsföreningar på 

5 700kr, beställt trycksaker för ca 11 500kr, betalat ut bankavgifter för ca 1 000kr samt 

kostnad för hyrd lokal för ca 1 600kr. Styrelsen har fått en återbetalning på 2 500kr samt 

regionsbidragen för januari-mars på knappt 110 000kr.  

 

Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen.  

 

För frågor eller mer information gällande styrelsens inkomster och utgifter, kontakta 

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

 

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. Crescendo – Balett i Stockholm  

Föreningen Crescendo har ansökt om bidrag för att genomföra en studieresa till 

Stockholm och där gå på baletten Askungen på Kungliga Operan. Föreningen 

hade sökt 1 540kr vilket skulle balettbiljetter för fem ungdomar och en vuxen.  
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Mötet godkände bidragsansökan på 1 540kr.  

 

b. Fagottlägret 

Fagottlägret är ett tre-dagars läger för unga fagottister från hela Sverige i 

åldrarna 9–25 år. De delar upp sig i grupper efter ålder och nivå och det finns 

även gott om tid för att kunna fokusera på individuell nivå. På kvällarna finns det 

mycket fri tid till bad, fagottlekar och fagotthäng. Lägret består av 

fagottlektioner och andningsövningar, fagottorkester, fagottensembler, läran 

om rörtillverkning, rörvård och fagottvård.  

 

Lägret har sökt bidrag på 10 000kr som ska täcka kostnader för lokal, logi, mat, 

materialkostnader, med mera.  

 

Mötet godkände bidragsansökan på 10 000:-.  

RUM Örebro vill göra ett medskick och en uppmuntran till våra medlemmar och medlemsföreningar 

att söka pengar från oss! Till följd av pandemin ser vi positivt på kulturevenemang som anordnas i 

RUM:s anda och hoppas att vi, tillsammans med er, kan hjälpa kulturlivet tillbaka på fötter igen! 

 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Distriktskonsulent Per Magnusson berättade att han jobbar 100% hos RUM numera. 

Årsavslutet är färdigt och ivägskickat till revisorn och han har genomfört aktuella 

betalningar. Han har fortfarande återbetalningar kvar från Trumpetfrossan som ställdes 

in. Han planerar att ha ett möte med projektet Rising Stars inför konserten och vill boka in 

ett tillsammans med någon från distriktsstyrelsen och ansvariga för projektet för samtal. 

Han har även för en fortsatt dialog med distriktets medlemsföreningar.  

 

Per berättade även att han åker utomlands och arbetar på distans vecka 12 samt har 

semester vecka 13 och kommer därmed inte var lika nåbar under denna period.  
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11. Övriga frågor  

a. Mejlbeslut 

1. Crescendo – gemenskapskväll 

Föreningen Crescendo ansökte om ekonomiskt bidrag för att gemensamt 

umgås efter genomfört årsmöte den 4 mars. Gemenskapskvällen skulle 

agera som en uppmuntran till att närvara vid årsmötet samt en kick-off 

inför vårens konserter och aktiviteter med föreningen. Föreningen ansökte 

om 1 200kr och beräknade att 12 RUM-medlemmar skulle delta.  

 

Bidragsansökan kom in för sent för att hinna behandlas under 

nästkommande styrelsemöte så styrelsen beslutade gällande ansökan per 

mejl.  

 

Bidragsansökan fick bifall den 27 februari.  

 

b. Representant till Kulturens Region Mitt årsmöte 

Styrelsen hade fått i uppgift från förbundet att tillsammans med ett par andra 

distrikt utse en representant att delta på Kulturens Region Mitt årsstämma den 

24 april 2022. Under mötets gång meddelades styrelsen att ett annat distrikt 

hittat en representant som ville delta och frågan behövde därmed inte 

behandlas ytterligare.  

 

Ledamot Astrid Andersson anslöt till mötet.  

 

c. Bidragssummor för Orkesterkurs för unga i Nora 2022 

Adjungerad styrelsemedlem Peter Tikkanen hade frågat styrelsen angående 

möjlig preliminär bidragsnivå till kursen i samband med marknadsföring och 

öppnad anmälan. Han berättade att kursavgiften är 3 300kr för hela lägret.  

 

Mötet beslutade att bidra med 3 300kr per deltagare som söker om bidrag för 
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lägret i Nora men att detta beslut endast gäller för de första 40 

bidragsansökningar. Därefter anser styrelsen att ytterligare diskussion krävs.   

 

d. Nytt beslut angående fråga om återbetalning till Brassläger 2022  

Per Magnusson hade invändning på förra mötets beslut angående återbetalning 

till Brasslägret 2022 och har frågat styrelsen om de är villiga att riva sitt tidigare 

beslut. Detta för enkelheten att slippa föra över pengar fram och tillbaka samt 

att ett annat läger som även det blivit flyttat har fått behålla sitt bidrag.  

 

Mötet beslutade att riva föregående mötes beslut angående återbetalning för 

Brasslägret, punkt 12c i protokoll 2022.01.25.  

 

Suppleant Inez Schultz avvek från mötet.  

 

e. Pers lathund för giltiga beslut under styrelsemöten samt styrelsestruktur  

Det att gjorts ett felaktigt val vid det senaste konstituerande styrelsemöte och 

styrelsen består nu av åtta medlemmar i stället för sju som det står i stadgarna. 

Förutom att detta är ett stadgebrott kan det även innebära att styrelsen hamnar 

i situationer där hälften står mot hälften i beslut.  

 

Mötet valde att bordlägga frågan och gav Per i uppgift att prata med 

generalsekreterare Hanna Hult Rosén angående frågan och vägen framåt.  

 

f. RUM-mappar 

Styrelsen har mottagit mappar som placerats i deras microskåp hos 

Föreningarnas Hus i Örebro. Mötet funderade på vad de vill göra med dessa 

mappar och förslag var bland annat att dela ut vid föreningarnas 

övningstillfällen, att dela ut vid olika kurser och evenemang eller i form av en 

goodiebag.  
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Mötet beslutade att ge Fanny Tolkstam i uppdrag att fundera på hur styrelsen 

ska dela ut mapparna.  

 

g. Gruppkontrakt och engagemang  

Arbetet med att upprätta ett gruppkontrakt inom styrelsen går långsamt framåt. 

Per Magnusson föreslog att styrelsen skapar en arbetsgrupp som mer intensivt 

och självständigt kan arbeta fram ett tydligare förslag.  

 

Mötet beslutade att skapa en arbetsgrupp med Per Magnusson, Fanny Tolkstam 

och Rebecka Helgesson för att driva i frågorna gruppkontrakt, styrelsestruktur 

och engagemang inom styrelsen.  

 

h. Verksamhet  

Styrelsen var överens om att de vill skapa mer verksamhet inom distriktet som 

är bedriven av just RUM Örebro.  

 

Mötet beslutade att skapa en arbetsgrupp innehållande Per Magnusson och 

andra ur styrelsen som ger förslag till styrelsen med en projektidé inklusive 

budget och projektbeskrivning. Per fick i uppgift att utforma arbetsgruppen.  

 

i. Fysisk sommarträff 

Styrelsen vill gärna träffas fysiskt till sommaren. Förslaget är att ses fysiskt den 

sista mötesträffen strax innan sommaruppehållet.  

 

Frågan om datum och aktivitet bordlades till nästa möte.  

 

12. Nästa möte  

Vecka 16. Datum och tid bestäms via Doodle.  

Plats: Microsoft Teams.  
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13. Uppgifter till nästa möte 

o Alla – fundera över styrelsens närvara vid Rising Stars  

o Alla – uppdatera mejlsignaturen efter den nya grafiska profilen  

o Alla – svara på Doodle angående vårens kommande mötestider 

o Valentin – skicka ut Doodle angående vårens kommande mötestider 

o Valentin – justera mötesprotokoll 

o Fanny – kontakta Peter Tikkanen angående beslutet i punkt 11c  

o Fanny – fortsatt kommunikation med Hanna Hult Rosén om strukturmöte 

o Fanny – fundera över hur styrelsen ska distribuera mappar hos medlemmar  

o Per – kontakta valberedningen inför höstens distriktsstämma  

o Per – hjälp Peter med uppstart av ÖLUS—förening  

o Per – kontinuerligt arbete kring kontrollering av deltagande på evenemang 

o Per – fortsatt förberedelse med kompositionskursen  

o Per – mejla Brasshelgen om beslut i punkt 12d 

o Per – utforma arbetsgrupp för distriktets verksamhet  

o Per – fortsatt arbetet med gruppkontrakt i arbetsgrupp med Rebecka och Fanny  

o Per – samtala med Hanna Hult Rosén angående antal styrelsemedlemmar 

o Per - utbilda Astrid till kassör  

o Per – planera föreläsningar och fortsatt föreningskontakt samt rekrytering 

o Per – skapa föreningsenkät tillsammans med någon från styrelsen 

o Per - rensa och sortera Teams 

o Per - registrera styrelsen i eBas  

 

14. Mötet avslutas  

Mötesordförande Fanny Tolkstam avslutade mötet kl. 21.23.  

 

 

Mötesordförande Mötessekreterare Protokolljusterare 

                          Fanny Tolkstam                         Rebecka Helgesson                        Valentin Weiner  
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