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Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Datum: 4 juni 2022 

Tid: 10:00–11:00 

Plats: Föreningarnas hus, Örebro 

___________________________________________________________ 

1. Mötet öppnas  

Distriktsordförande Fanny Tolkstam öppnade mötet kl. 9:54.  

 

2. Närvarande  

Fanny Tolkstam, Moa Jansson, Valentin Weiner, Astrid Andersson, Rebecka Helgesson och 

Per Magnusson (digitalt).  

 

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 

Beslut: Valentin Weiner  
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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  

Fanny Tolkstam läste upp föregående protokoll från 2022.05.17.  

Ej justerat ännu, arbete pågår.  

Mötet godkände det föregående protokollet.  

 

8. Ekonomisk redogörelse  

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

föregående styrelsemötet betalat avgift till bank, bidragsansökningar på totalt ca 96 000kr 

samt fått en återbetalning på ca 1 500 kr.  

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. Orkesterkurs för unga i Nora 

Styrelsen hade mottagit två (2) ansökningar till Orkesterkurs för unga i Nora. 

Styrelsen har sedan tidigare tagit beslut om att ge alla deltagare som söker bidrag 

från RUM Örebro 3 300 kr vilket täcker hela lägerkostnaden (se beslut från 

2022.03.07).  

 

En av de sökande har dock endast sökt 1000 kr och Per Magnusson har varit i 

kontakt med personen för att få större klarhet i ansökan. Styrelsen resonerade att 

de var villiga att ge även den här sökanden 3 300 kr för lägret, men att de inväntar 

svar från personen innan bidraget betalas ut.  
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Styrelsen godkände båda ansökningarna på 3 300 kr.  

 

b. Storbandssymposium med Norrbotten Big Band – Örebro Kulturskolas 

Orkesterförening  

Jazzklubben "Örebro jazz and beyond" arrangerar tillsammans med Norrbotten 

Big Band, Musikhögskolan i Örebro och Kävesta Folkhögskola en storbandshelg 

med workshops, konserter, och jam. Ansökan gäller deltagande under helgens 

aktiviteter för Örebro Kulturskolas orkesterförenings medlemmar. Föreningen 

söker 10 000 kr som ska gå till arvode, lokaler och gästartist och de uppskattar att 

30 RUM-medlemmar kommer att delta i evenemanget.  

 

Styrelsen stod positiva till evenemanget, men saknade uppgifter för ett beslut. Per 

Magnusson kontaktar föreningen och ber om en mer detaljerad budget och 

klargörande gällande vem pengarna går till. Även att RUM:s logga ska finnas med i 

marknadsföringssyfte och att styrelsen har möjlighet att besöka evenemanget om 

så önskas.  

 

c. 75-års kalas vid Näset – Karlskoga Stråkare  

Karlskoga Kulturskolan fyller 75 år och detta vill föreningen fira tillsammans med 

sina medlemmar. Aktiviteter som är planerade under dagen är arrangerade av 

Boda Borg och glassbilen kommer att dyka upp. Föreningen söker 15 000 kr som 

ska täcka aktiviteter, mat och dryck och de beräknar att 400 RUM-medlemmar 

kommer att delta under dagen.  

 

Mötet godkände ansökan med noteringen att styrelsen vill vara med på ett hörn 

under dagen för att sprida information om RUM och söka engagemang från 

deltagarna. Valentin Weiner och Per Magnusson kan tänka sig att representera 

styrelsen under dagen.  

 

d. Nora Kammarmusikfestival – evenemangsansökan 

Lägret Orkesterkurs för unga i Nora arrangeras 17–23 juni 2022 för ungdomar 12–

20 år. Under lägrets gång deltar deltagarna både som musiker och som publik på 

tre (3) olika konserter. Lägret planerar att åka buss mellan lägrets lokaler och 
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konserterna och söker bidrag på 20 000 kr från RUM Örebro för att täcka busshyran 

samt även andra deltagarkostnader. Genom vidare kommunikation med 

lägeransvariga visste styrelsen att busskostnaderna uppgår till ca 10 000 kr.  

 

Styrelsen ansåg att de behöver ett förtydligande gällande lägrets budget och hur 

bidraget ska användas. Styrelsen ansåg även att de har varit generösa när det 

kommer till bidragsansökningar från lägrets deltagare och deras deltagaravgifter.  

 

Styrelsen bordlade ansökan och beslutade att ta slutgiltigt beslut via mejl.  

 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Distriktskonsulent Per Magnusson berättade att revisionen för 2021 är inskickad och att 

han väntar på att få tillbaka den från revisorn. Han har gjort utbetalningar för de beslutade 

bidragsansökningarna. Han undersöker vart styrelsens tio (10) företagskort till 

Länstrafiken befinner sig. Han planerar att fråga Alexander Holmberg och Peter Carell om 

de vet samt att spärra de kort som inte lokaliseras.  

 

Per Magnusson har semester vecka 27–30.  

 

11. Övriga frågor  

 

a. Besöka Orkesterkurs för unga i Nora och Fagottlägret  

Rebecka Helgesson hade varit i kontakt med arrangörerna för Orkesterkurs för 

unga i Nora samt Fagottlägret om att besöka dem för möjlighet att prata med 

deltagarna och eventuellt fotografera. Flera i styrelsen var intresserade av att 

besöka de två lägren. Fanny Tolkstam deltar som deltagare på Fagottlägret.  

Rebecka Helgesson gör en Doodle för att samla de som vill åka. Styrelsen har 

fortsatt kontakt om närvaro på lägren.  

 

b. Fråga från Thomas Jonsergårdh  

Styrelsen hade genom distriktets hemsida fått en fråga från Thomas Jonsergårdh 

angående ett kommande deltagande på Blåsmusikfestivalen i Linköping i 

september 2022. Han frågade vad som var rimligt för deltagarna att söka samt vad 
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föreningen kan söka för att täcka busskostnader. Kostnaden för festivalen med 

boende och ett par måltider var ca 600 kr/deltagare och Thomas uppskattade att 

det var 40 medlemmar som skulle åka på festivalen vilket skulle bli ca 24 000 kr.  

 

Styrelsen resonerade att det bästa är att alla deltagare söker bidrag var för sig 

genom RUM Örebros hemsida men att 600 kr är en rimlig summa att söka för 

festivalen. Styrelsen sa även att föreningen kan göra en separat ansökan för att 

täcka busskostnaderna.  

 

Per Magnusson fick i uppgift att kontakta Thomas Jonsergårdh för att förmedla 

mötets beslut.  

 

12. Nästa möte  

Fanny Tolkstam gör en Doodle inför första höstmötet i augusti när det närmar sig.  

 

13. Uppgifter till nästa möte 

• Per – kolla upp medlemskap för medlem som sökt bidrag  

• Per – kontakta ÖKO och be om budget och förtydligande 

• Per – kontakta Nora orkesterkurs för budget och förtydligande  

• Per – kontakta Thomas Jonsergårdh om Blåsmusikfestivalen  

• Per – kontakta Karlskoga Stråkare om deltagande under aktivitetsdag 

• Rebecka – gör Doodle för att besöka Nora och Fagottlägret  

• Moa och Astrid – justera föregående protokoll samt signering  

• Valentin – justera dagens protokoll  

 

14. Mötet avslutas  

Mötesordförande Fanny Tolkstam avslutade mötet kl. 11:05.  

 

 

Mötesordförande  Mötessekreterare  Protokolljusterare 

                         Fanny Tolkstam                        Rebecka Helgesson                          Valentin Weiner  
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