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Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Datum: 19 april 2022 

Tid: 18.00-20.00 

Plats: Online, Teams 

___________________________________________________________ 

1. Mötet öppnas  

Distriktsordförande Fanny Tolkstam öppnade mötet kl. 18.06.  

 

2. Närvarande  

Fanny Tolkstam, Rebecka Helgesson, Moa Jansson, Per Magnusson och Astrid Andersson.  

 

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: Moa Jansson 

Beslut: Moa Jansson 
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6. Godkännande av föredragningslistan  

Fanny Tolkstam läste upp den föreslagna föredragningslistan.  

En (1) ändring gjordes:  

- Punkten 11e Distribuering av RUM-mappar lades till.  

 

Mötet godkände den föreslagna föredragningslistan, se bifogad bilaga 1.  

 

7. Föregående protokoll  

Rebecka Helgesson läste upp föregående protokoll från 2022.03.07.  

Mötet godkände det föregående protokollet.  

 

8. Ekonomisk redogörelse  

Per Magnusson gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Sedan föregående 

styrelsemöte har distriktet mottagit sex (6) återbetalningar på 14 300:- från deltagare till 

Trumpetfrossan som ställdes in i början av året. Distriktet har även mottagit 

Regionsbidraget för perioden april-juni 2022 på 108 000:-. Utöver detta har distriktet haft 

utgifter kopplade till styrelsen hyra av förvaringsskåp hos Föreningarnas Hus i Örebro 

samt från Länstrafiken på 3 200:-.  

 

Per Magnusson berättade att han och Astrid Andersson har framtida planer på att 

inkludera henne i utbetalningar och andra ekonomiska ansvar, men att detta har skjutits 

framåt på grund av ledighet och andra uppdrag.  

 

Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen.  

 

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. Orkesterkurs för unga i Nora (8st) 

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.  
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b. Unga Glysar på läger (4st)  

Styrelsen hade mottagit fyra (4) stycken bidragsansökningar till lägret Unga 

Glysar på läger som ska hållas på kulturskolan Garnalia i Lindesberg 20–21 maj 

2022. Unga glysar på läger är ett folkmusikläger för ungdomar 8–16 år som 

spelar stråk- eller blåsinstrument. Kursavgiften är 350:- och täcker undervisning, 

logi och mat under lägerhelgen.  

 

Mötet godkände alla inkomna bidragsansökningar till Unga glysar på läger på 

350:- per deltagare.  

c. Vattenmannen och Speed 

Vattenmannen och Speed är en grupp som sjunger låtar om energi och miljö. 

Karlskoga symfoniorkester tillsammans med Pearl Street Band och 

Kulturskolans äldre blåsare kommer att ha en stor föreställning den 15 oktober 

2022. Arrangör och dirigent för projektet är Staffan Sjösvärd. Det är ett 

samarbetsprojekt med Karlskoga Konsertförening. Föreningen förväntar sig att 

40 RUM-medlemmar kommer delta under konserten.  

 

Föreningen söker 30 000:- vilket är inom RUM Örebros föreslagna bidragsnivåer. 

Summan ska bland annat täcka arrangemang, dirigent, artist samt fika för alla 

deltagare. Konserten får även bidrag från Karlskoga Konsertförening, Karlskoga 

Energi och Miljö samt att föreningens egen kassa.  

 

Mötet godkände bidragsansökan i sin helhet på 30 000:-.  

 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Distriktskonsulent Per Magnusson berättade att han haft kontakt med deltagare till 

Trumpetfrossan och deras återbetalningar och även mejlat med föreningarna i Karlskoga 

som vill klumpa ihop sina föreningar till en stor. Han berättade även att han har undersökt 

projektet Sparks som är en app där du kan söka aktivitet i ditt område och se vad som 

finns att göra, något som Per även ser som ett verktyg för framtida medlemsrekrytering.  

 

Vidare så berättade Per att han lägger mycket av sin arbetstid på musikfestivalen 
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MusikRUM just nu. Han har även pratat med generalsekreterare Hanna Hult Rosén 

angående antalet styrelsemedlemmar i Örebrodistriktets distriktsstyrelse som för 

närvarande är felaktigt i förhållande till distriktets stadgar. Hanna anser att styrelsen ska 

behandla frågan på nästkommande årsstämma och då låta stämman godkänna 

stadgebrottet.  

 

På grund av ledighet har han inte hunnit färdig med arbetsuppgifter från föregående 

styrelsemöte men planerar att ta tag i dessa kommande veckor.  

11. Övriga frågor  

a. Lathund för giltiga beslut under styrelsemöten samt styrelsestruktur  

Per Magnusson har börjat skissa på ett dokument som färdigställs framöver.  

b. Fysisk sommarträff  

Den 4 juni besöker personal från kansliet i Stockholm Örebrodistriktet för att 

hålla workshop i styrelsearbete. Fanny Tolkstam fick i uppgift att boka 

möteslokal på Föreningarnas Hus samt undersöka möjligheter till fika och lunch.  

Rebecka Helgesson förslog att styrelsen och eventuell personal kan gå och titta 

på Örebro Teaters familjeföreställning Råttfångaren efter workshopen som en 

gemensam aktivitet. Fanny Tolkstam fick i uppgift att undersöka vilka i styrelsen 

som kan vara med under dagen och även vilka som är intresserade av att gå på 

teater.  

c. Uppdatering arbetsgrupper 

1. Gruppkontrakt och styrelsestruktur 

Arbetsgruppen är inte uppstartad.  

Gruppen består av Fanny Tolkstam, Rebecka Helgesson och Per 

Magnusson.  

2. Distriktets verksamhet  

Arbetsgruppen är inte uppstartad.  

Gruppen består av Per Magnusson och Fanny Tolkstam. Gruppen önskar 

fler medlemmar.  
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d. Volontärer till MusikRUM 

Rebecka Helgesson och Valentin Weiner kan agera volontärer vid MusikRUM den 

7 maj. Eftersom Örebro inte har festival i staden har volontärer möjlighet att 

önska vart de vill befinna sig i landet. Rebecka Helgesson fick i uppgift att 

publicera mer information om festivalen på distriktets sociala kanaler. Per 

Magnusson fick i uppgift att undersöka möjligheten för icke-medlemmar att 

delta som volontärer under festivalen.  

e. Distribuering av RUM-mappar  

Distriktet har köpt 500 notmappar som förvaras på Föreningarnas Hus. Styrelsen 

hade funderat över distribueringen av mapparna och Per Magnusson föreslog 

att fråga alla föreningar om de vill ha mappar och att de kan delas ut vid 

förfrågan. Det tyckte mötet var ett bra förslag. Per Magnusson fick i uppgift att 

mejla distriktets föreningar med frågan.  

 

12. Nästa möte  

När? Vecka 20/21, måndag eller tisdag kväll  

Var? Digitalt, Microsoft Teams 

Fanny Tolkstam fick i uppgift att skapa en Doodle för att bestämma mötestid och dag.  

 

13. Uppgifter till nästa möte 

o Fanny – kolla med styrelse och personal för intresse av teaterföreställning  

o Fanny – uppmuntra styrelsen till att delta vid Rising Stars (1 juni)  

o Fanny – boka lokal för sommarmöte samt lunch/fika  

o Fanny – skapa en Doodle inför nästa styrelsemöte  

o Rebecka – pusha på sociala medier för MusikRUM  

o Astrid/Per – betala ut godkända bidragsansökningar  

o Per – undersöker Örebros delaktighet vid MusikRUM  

o Per – mejla föreningar om notmappar med hjälp av Fanny  

o Per – skapa lathund för giltiga styrelsemötesbeslut samt styrelsestruktur  

o Per – dubbelkolla med medlem KC vilken kurs han söker bidrag till  
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o Per – se tidigare protokoll (2022.03.07)  

 

14. Mötet avslutas  

Mötesordförande Fanny Tolkstam avslutade mötet kl. 19.12.  

 

 

Mötesordförande 

Fanny Tolkstam 

 

Mötessekreterare 

Rebecka Helgesson 

 

Protokolljusterare 

Moa Jansson 
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Bifogade bilagor  

1. Föreslagen föredragningslista  

1. Mötet öppnas  

2. Närvarande  

3. Val av mötesordförande  

4. Val av mötessekreterare  

5. Val av justerare och uppgiftssamlare 

6. Godkännande av föredragningslistan  

7. Föregående protokoll  

8. Ekonomisk redogörelse  

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. Orkesterkurs för unga i Nora (8st)  

b. Unga Glysar på läger (4st)  

c. Vattenmannen  

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

11. Övriga frågor  

a. Lathund för giltiga beslut under styrelsemöten samt styrelsestruktur 

b. Fysisk sommarträff  

c. Uppdatering arbetsgrupper 

1. Gruppkontrakt och styrelsestruktur 

2. Distriktets verksamhet  

d. Volontärer till MusikRUM 

12. Nästa möte  

13. Uppgifter till nästa möte  

14. Mötet avslutas  
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