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Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Datum: 17 maj 2022 

Tid: 18:00-20:00 

Plats: Online, Teams  

___________________________________________________________ 

1. Mötet öppnas  

Fanny Tolkstam öppnade mötet kl. 18:21 

 

2. Närvarande  

Fanny Tolkstam, Moa Jansson, Valentin Weiner, Per Magnusson och Astrid Andersson 

 

3. Val av mötesordförande  

Förslag: Fanny Tolkstam 

Beslut: Fanny Tolkstam 

 

4. Val av mötessekreterare  

Förslag: Astrid Andersson 

Beslut: Astrid Andersson 

 

5. Val av justerare och uppgiftssamlare 

Förslag: Moa Jansson 

Beslut: Moa Jansson 
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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  

Distriktsordförande Fanny Tolkstam läste upp föregående protokoll från den 2022.04.19.  

 

Mötet godkände det föregående protokollet.  

 

8. Ekonomisk redogörelse  

Per Magnusson gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Styrelsen har i dagsläget den 

sjuttonde maj, fått in två återbetalningar och en bankavgift sedan senaste mötet.  

 

Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen.  

 

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. Blåslandslaget 2022 (2st) 

Styrelsen har mottagit två (2) stycken bidragsansökningar angående Blåslandslaget 2022. 

Kursen innehåller en veckas träning i Linköping för 2022-års landslagsspelare i Blåsmusik, 

och sedan är det tävling i en vecka på WMC i Kerkrade. Båda ansöker om kursavgiften på 

4200:- som skall inkludera resa, boende och helpension 3/7 - 17/7.  

Mötet godkänner bidragsansökningarna på 4200:- var.  

 

b. Stråklandslaget 2022 (2st)    

  

Styrelsen har mottagit två (2) stycken bidragsansökningar angående Stråklandslaget 2022. 

En av dem innehåller kostnad för resa, medan den andra bor på angiven plats.  
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Stråklandslaget är en nationell stråkkurs som arrangeras av RUM. Kursen görs i samarbete 

med Musikkonservatoriet Falun och vänföreningen Musikkonservatoriet Falun Vänner, och 

inkluderar ren undervisning inom musik samt ledarskap, teambuilding och samarbete. 

Kursen äger rum mellan 5-13 augusti 2022.  

TF ansöker om kursavgiften på 3400:-.  

HT ansöker om 4140:-, vilket inkluderar både kursavgift och resa.  

Mötet godkänner bidragsansökningarna på 4140:- respektive 3400:-, men Per Magnusson 

kollar vidare på ansökningen för TF.  

 

c. Unga Glysar - läger 2022 (6st) 

Styrelsen har mottagit sex (6) stycken bidragsansökningar till lägret Unga Glysar på läger 

som skall hållas på kulturskolan Garnalia i Lindesberg 20 – 21 maj 2022. Unga Glysar på läger 

är ett folkmusikläger för ungdomar i åldern 8-16 som spelar stråk- och blåsinstrument. 

Kursavgiften är 350:- och täcker undervisningen, logi och mat under lägerhelgen. 

Per Magnusson får i uppgift att dubbelkolla en av ansökningarna som har en del 

missförstånd i sig. 

Styrelsen godkänner respektive bidragsansökningar på 350:-.  

 

d. Orkesterkurs för unga i Nora (7st) 

Se tidigare beslut från föregående styrelsemöte 2022.03.07 där styrelsen beslutade att ge 

hela kursavgiften på 3 300:- till alla medlemmar som ansöker om bidrag från distriktet. En av 

ansökningarna har sökt en summa på 3000:- som är under den angivna kursavgiften (3 300:- 

). Kommer det återkoppling från den bidragssökande att den angivna summan i bidraget var 

felskriven så kan vi ge 300:- till.  

Mötet godkänner alla bidragsansökningar.  

 

e. Crescendo, läger och konsert för musikskolans stråkorkester  
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Styrelsen bordlägger detta bidragsbeslut för att reda ut ansökan vidare.  

Distriktskonsulenten Per Magnusson får i uppdrag att kolla upp ansökan bättre så att 

styrelsen sedan kan ta beslut via mejl.  

 

f. Golden Winds, Orkesterresa 

Örebro Kulturskolas Orkesterförening söker bidrag för att göra en orkesterresa till 

Naturhistoriska riksmuseet där de kommer att spela en konsert i foajén. Antalet rum-

medlemmar som bidraget söks till är en uppskattning då föreningen hoppas att elever från 

Lindesberg också skall följa med.  

Bidragsansökan överstiger distriktets gräns på bidrag per RUM-medlem, men styrelsen anser 

att det ändå känns som en rimlig summa pengar för det som pengarna skall användas till.  

Mötet godkänner bidragsansökan på 11 335:-.  

 

g. Ungdomssymfoniettan Karlskoga/ Degerfors  

En kurs och konsert med Anders Norudde/ Peter Tikkanen som leder till en konsert lördagen 

den 28/8. Detta planeras att vara två kvällar för att sedan inkludera en konsert där eleverna 

medverkar tillsammans på scen lördagen den 28/8.  

Det är en del oklarheter i bidraget, så styrelsen väljer att bordlägga beslutet till mejl för att 

reda ut ansökan vidare.  

 

 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Distriktskonsulent Per Magnusson berättade att han har lagt fokus på MusikRUM och 

kommer ta igen de timmarna han har missat under sommaren. Det kommer ske en del 

utbetalningar i samband med bankens godkännande av Fanny Tolkstam och Astrid 

Andersson som användare. Att de blir användare betyder att de har full möjlighet att 

betala ut pengar. Per Magnusson jobbar även med revisionsarbete och har kvar punkterna 

från förra styrelsemötet den 19 april. Han har även en del arbete inom projektet Sparks. 
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11. Övriga frågor  

a. Uppdatering av arbetsuppgifter  

i. Gruppkontrakt och styrelsestruktur  

ii. Distriktets verksamhet 

Det har inte hänt någonting på de punkterna i samband med terminernas avslut osv. 

 

b. Pers lathund för giltiga beslut under styrelsemöten samt styrelsestruktur 

Per Magnusson har ej haft så mycket tid att se över dessa punkter. Se punkt 10.  

 

c. Fysisk sommarträff 4 juni.  

Fanny Tolkstam har bokat mötesplats i Föreningarnas hus i Örebro. Per Magnusson kommer 

att prata med alla styrelsemedlemmar om hur viktigt det är att gå på mötet med tanke på 

sammanhållning och på grund av utbildningen som är inkluderad i träffen.  

Träffen kommer att börja runt 10:30 och kommer att hållas i ungefär fyra timmar. Lunch 

kommer ätas i närheten då Föreningarnas Hus ligger centralt i Örebro.  

Någon behöver hämta ut nyckeln till konferenslokalen när Föreningarnas Hus har öppet.  

 

d. MusikRUM 

MusikRUM gick bra! Rebecka Helgeson och Valentin Weiner representerade Örebro med 

bravur.  

 

 

12. Nästa möte  

Detta är det sista mötet som kommer hållas innan hösten. Fanny Tolkstam kommer skicka 

ut en doodle kring nästa styrelsemöte när det känns mer lägligt att bestämma tid (runt 

augusti).  

 

13. Uppgifter till nästa möte 
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• Per – Dubbelkolla TF förening/medlemskap – bidragsansökan stråklandslaget 

• Per – Dubbelkolla SA bidragsansökan - Unga Glysar 

• Per – Undersöka oklarheter angående bidragsansökan från Crescendo 

• Per – Undersöka oklarheter angående bidragsansökan för kurs/konsert 

Ungdomssymfoniettan 

• Per – Kontakta alla styrelsemedlemmar angående sommarträffen 4 juni 

• Per – se tidigare protokoll (2022.03.07, 2022.04.19) 

• Fanny – Fortsatt planering inför sommarträffen 4 juni 

• Fanny – Skapa Doodle inför nästa möte (hösten 2022) 

 

14. Mötet avslutas  

Mötesordförande Fanny Tolkstam avslutade mötet kl. 19:46.  

 

 

Mötesordförande 

Fanny Tolkstam 

 

Mötessekreterare 

Astrid Andersson 

 

Protokolljusterare 

Moa Jansson 

 

 

Bilagor 

1. Föreslagen föredragslista   

1. Mötet öppnas  

2. Närvarande  
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3. Val av mötesordförande  

Förslag:  

4. Val av mötessekreterare  

Förslag:  

5. Val av justerare och uppgiftssamlare 

Förslag:  

6. Godkännande av föredragningslistan  

7. Föregående protokoll  

8. Ekonomisk redogörelse  

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. JE – deltagare i Blåslandslaget 2022 

b. Unga glysar på läger (FO, SI, ES, AL (sen), SA (sen), EF (sen), )  

c. Orkesterkurs för unga (TÅ, HT, DR, AF, MR, ET, SL, ElW, KS, EdW, RF, LMF, FK, 

TK)  

d. Crescendo – kickoff med övernattning  

e. IS – deltagare i Blåslandslaget 2022 

f. Ungdomssymfoniettan Karlskoga/Degerfors – kurs/konsert  

g. HT – deltagare i Stråklandslaget 2022 

h. TF – deltagare i Stråklandslaget 2022 

i. Golden Winds – Stockholmsresa  

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

11. Övriga frågor  

a. Uppdatering av arbetsgrupper 

i. Gruppkontrakt och styrelsestruktur 

ii. Distriktets verksamhet  

b. Pers lathund för giltiga beslut under styrelsemöten samt styrelsestruktur 

c. Fysisk sommarträff 4 juni 

12. Nästa möte  

13. Uppgifter till nästa möte  

14. Mötet avslutas  
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