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Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Datum: 13 september 2022 

Tid: 19.00-21.00 

Plats: Online, Microsoft Teams 

___________________________________________________________ 

1. Mötet öppnas  

Vice distriktsordförande Valentin Weiner öppnade mötet kl. 19.11.  

 

2. Närvarande  

Valentin Weiner, Rebecka Helgesson, Astrid Andersson och Per Magnusson.  

 

3. Val av mötesordförande  

Förslag: Fanny Tolkstam  

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.  

Inga ändringar gjordes.  

 

Mötet godkände den föreslagna föredragningslistan, se bifogad bilaga 1.  

 

7. Föregående protokoll  

Rebecka Helgesson läste upp föregående protokoll från 2022.08.30.  

Mötet godkände det föregående protokollet.  

 

8. Ekonomisk redogörelse  

Per Magnusson gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Sedan senaste styrelsemötet 

har styrelsen gjort ett par utbetalningar till distriktets medlemsföreningar, betalat 

bankavgift, lön samt samarbete med distriktets föreningar.  

 

Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen.  

 

Fanny Tolkstam anslöt till mötet.  

 

9. Behandlingar av inkomna ansökningar om ekonomiskt stöd  

 

a. Crescendo – Hugo Alfvén 150 år 

Föreningen vill genomföra en konsert den 15/10 på Betelkyrkan i Örebro med 

kulturskolans elever och gästartister från bland annat kammarorkestern. 

Föreningen beräknar att 22 RUM-medlemmar kommer delta under förberedande 

repetitioner och konserten. Det ekonomiska stödet planeras att användas till hyra 

av lokal, kostnader för musikarrangemang samt pianist/ledare under projektet.  

Söker: 8 000: -  

 

Mötet beslutade att bevilja hela ansökan om ekonomiskt stöd med kommentaren 

att styrelsen önskar en tydligare budget inför nästa ansökan.  
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b. Örebro Kulturskolas Orkesterförening – Storbandssymposium Norrbotten Big 

Band  

Föreningen vill, tillsammans med Norrbotten Big Band, Örebro Musikhögskola och 

Kävesta folkhögskola, arrangera en storbandshelg med workshops, konserter och 

spelande deltagare emellan. Utöver detta utbud närvarar gästartister. Föreningen 

beräknar att 30 RUM-medlemmar förväntas delta under helgen. Det ekonomiska 

stödet planeras att användas till utgifter berörande föreningens elevers 

deltagande under helgen.  

Söker: 10 000: -  

 

Mötet beslutade att bevilja hela ansökan om ekonomiskt stöd med kommentaren 

att styrelsen önskar en tydligare budget inför nästa ansökan. 

 

c. Örebro Kulturskolas Orkesterförening – Workshop med SE-Quartet  

Föreningen vill genomföra en workshop den 7/2 2023 med bandet SE-Quartet 

samt en konsert samma kväll. Det ekonomiska stödet planeras att användas till 

utgifter berörande workshopen. Föreningen beräknar att ca 25 RUM-medlemmar 

förväntas delta under den förberedande workshopen och avslutande konserten.  

Söker: 5 000: - 

 

Mötet beslutade att bevilja hela ansökan om ekonomiskt stöd.  

 

d. Karlskoga Stråkare - 75-årskalas vid Näset 

Kostnaderna för evenemanget ökade med 2 081: -, totalt 17 081: -. Styrelsen är 

medveten om att utgifterna övergick det beviljade bidraget enligt beslut den 

2022.06.04, och godkänner denna ökning.  

 

e. Karlskoga Äldre Dansare – Ett paradis, trängt 

Föreningen vill gå på dansföreställningen Ett paradis, trängt på Hjalmar 

Bergmanteatern. Det ekonomiska stödet planeras att användas till 

biljettkostnader. Föreningen beräknar att 12 RUM-medlemmar förväntas närvara.  

Söker: 1 500: -  
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Mötet beslutade att bevilja hela ansökan om ekonomiskt stöd.  

 

f. Kumla Kulturskola elev- och föräldraförening – Sammarbetsspelning mellan 

Kumlas och Karlskogas mellanorkestrar  

Föreningen vill samarbeta med Karlskoga Kulturskolas mellanorkester och under 

en helg, 11–12/11 2022, spela tillsammans, övernatta, umgås och sedan 

gemensamt besöka Boda Borg. Det ekonomiska stödet planeras att användas till 

busskostnader Kumla-Karlskoga, Karlskoga-Kumla samt inträdeskostnader till 

Boda Borg. Föreningen beräknar att 23 RUM-medlemmar kommer delta i 

evenemanget.  

Söker: 11 890: -  

 

Mötet beslutade att bevilja hela ansökan om ekonomiskt stöd.  

 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Distriktskonsulent Per Magnusson berättade att han sedan det senaste styrelsemötet har 

betalt fakturor för distriktets räkning, förberett stämmohandlingar tillsammans med 

resterande styrelsemedlemmar samt deklarerat för året. Han har även fört samtal med Pär 

Eriksson angående att samarbeta med det kommande kompositionsprojektet då Pär 

Eriksson har arbetat inom liknande projekt tidigare och besitter stor erfarenhet och 

kunskap inom området och därmed skulle vara en värdefull samarbetspartner.  Han har 

slutligen fört en fortsatt dialog med distriktets medlemsföreningar.  

 

11. Övriga frågor  

 

a. Distriktsstämma 2022  

Anmälningar – få anmälningar 

Mötespresidium – inte klart än, Per hoppas att det blir klart under veckan  

Valberedningen – styrelsen har inte blivit kontaktade av valberedningen än, Per 

kontaktar valberedningen om detta 

Genomgång ansvarsområden – ser bra ut, lite smågrejer att reda ut  

Teknikansvariga – Valentin Weiner, Per Magnusson  
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b. Adjungerad styrelsemedlem  

Både styrelsen och förbundets personal anser att den adjungerade rollen inte har 

fyllts under det senaste verksamhetsåret. Styrelsen resonerar att de inte kommer 

adjungera posten vidare efter distriktsstämman.  

 

c. Kompositionsprojekt, Pär Eriksson  

Distriktskonsulent Per Magnusson föreslog att styrelsen ska anställa Pär Eriksson 

som workshopledare inför de planerade kompositionskurserna som kommer 

genomföras under hösten 2022. Per Magnusson beräknar att denna kostnad 

kommer hamna på ca 15 000: - som fördelas på tre tillfällen. Utöver dessa 

kostnader kan det tillkomma kostnader på 5 000: - för ytterligare en gästartist vid 

ett av tillfällena.  

 

Mötet beslutade att godkänna Per Magnussons förslag om att anställa Pär Eriksson 

som workshopledare till kompositionskursen under tre tillfällen under hösten 

2022, med den föreslagna budgeten på 20 000: -.  

 

d. Kompositionstävling 

Distriktskonsulent Per Magnusson föreslog att Örebrodistriktet ska starta upp ett 

kompositionspris som kan delas ut till RUM-medlemmar inom distriktet för 

egengjorda musikkompositioner. Per föreslog en budget för projektet på ca 10-

15 000: - som ska inkludera kostnader för en arvoderad jury, prispott och andra 

kostnader direkt relaterade till tävlingen.  

 

Mötet gillade förslaget och godkände att Per Magnusson tar projektidén vidare och 

inför nästa styrelsemöte tar fram ytterligare projektplanering att dela med 

styrelsen.  

 

e. Hanna Hult Rosén 

Under mötet fick distriktsstyrelsen besök av generalsekreterare Hanna Hult Rosén 

som lyfte två punkter:  

 

1) Hon önskade att efter att distriktsstämman är genomförd ska styrelsen välja ut 
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två personer som mejlar henne efter stämman för att dessa ska kunna föra en 

dialog om hur Per Magnussons anställning ser ut och fungerar.  

 

2) Hon önskade att distriktsstyrelsen ska fylla i ”Uppdragsbeskrivning verksamhet” 

för genomförd verksamhet inom distriktet som ligger på gp.rum.se och fylls i av 

styrelsen i samband med planeringen.  

 

12. Nästa möte  

Konstituerande möte: den 24 september kl. 16.00 (efter distriktsstämman), på 

Föreningarnas Hus i Örebro eller digitalt 

 

Ordinarie styrelsemöte: den 18 oktober kl. 18.00-20.00 online via Microsoft Teams 

 

13. Uppgifter till nästa möte 

• Per kollar vidare på detaljerna kring bidragsansökningarna (se punkt 9) 

• Per tar kontakt med valberedningen kring att ringa styrelsens medlemmar 

• Per fortsätter att jobba med kompositionskursen 

• Styrelsen färdigställer arbetet inför distriktsstämman  

• Valentin skapar digital möteslänk till nästa styrelsemöte den 18/10  

• Valentin och Per ser över den digitala delen av distriktsstämman 

• Astrid justerar föregående samt dagens protokoll  

• Föregående protokoll samt dagens protokoll skall godkännas 

• Rebecka lägger in datum i ansökningarna om ekonomiskt stöd  

• Rebecka besöker blandade evenemang som arrangeras i Örebro med omnejd  

• Styrelsen hjälps åt att fylla i ”Uppdragsbeskrivning verksamhet” efter genomförd 

verksamhet 

• Styrelsen bestämmer gemensamt vilka som pratar med HHR om Pers anställning  

 

14. Mötet avslutas  

Mötesordförande Valentin Weiner avslutade mötet kl. 20.51.  
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Bifogade bilagor  

1. Föreslagen föredragningslista  
 

1. Mötet öppnas  

2. Närvarande  

3. Val av mötesordförande  

Förslag: Fanny Tolkstam 

4. Val av mötessekreterare  

Förslag: Rebecka Helgesson 

5. Val av justerare och uppgiftssamlare 

Förslag:  

6. Godkännande av föredragningslistan  

7. Föregående protokoll  

8. Ekonomisk redogörelse  

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. Crescendo – Hugo Alfvén 150 år 

Söker: 8 000: -  

b. Örebro Kulturskolas Orkesterförening – Storbandssymposium Norrbotten 

Big Band  

Söker: 10 000: -  

c. Örebro Kulturskolas Orkesterförening – Workshop med SE-Quartet  

Söker: 5 000: - 

d. Karlskoga Stråkare - 75-årskalas vid Näset 

Kostnaderna ökade med 2 081: -, totalt 17 081: -  

e. Karlskoga Äldre Dansare – Ett paradis, trängt 

Söker 1 500: -  

f. Kumla Kulturskolas elev- och föräldraförening - Sammarbetsspelning 

mellan Kumla och Karlskogas mellanorkestrar  

Söker 11 895: - 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

11. Övriga frågor  

a. Distriktsstämman 2022  

b. Adjungerad styrelsemedlem  

c. Kompositionsprojekt, Pär Eriksson 

d. Kompositionstävling 

e. Hanna Hult Rosén  

12. Nästa möte  

13. Uppgifter till nästa möte  

14. Mötet avslutas  
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