
  RUM Örebrodistriktet 
 c/o RUM | Slupskjulsvägen | 111 49 Stockholm   

 Epost: orebro@rum.se | Web: orebro.rum.se | Pg: 95 09 21 – 7 | Org.nr: 875700 – 6930 1 (7) 

 

 

Styrelsemöte Örebrodistriktet 

Datum: 30 augusti 2022 

Tid: 19.00-21.00 

Plats: Digitalt, Microsoft Teams 

___________________________________________________________ 

1. Mötet öppnas  

Vice distriktsordförande Valentin Weiner öppnade mötet kl. 19.45.  

 

2. Närvarande  

Valentin Weiner, Astrid Andersson, Rebecka Helgesson 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  

Rebecka Helgesson 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 2022.06.04.  

Mötet godkände det föregående protokollet.  

 

8. Ekonomisk redogörelse  

Per Magnusson gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Styrelsen har gjort 

utbetalningar av ekonomiskt stöd till enskilda medlemmar och föreningar och 

återbetalningar av ekonomiskt stöd till enskilda medlemmar. Styrelsen har även betalat 

kontorskostnader, fakturor för samarbeten med distriktets föreningar, revisionskostnader 

samt lön för distriktskonsulenten.  

Mötet godkände den ekonomiska redogörelsen.  

 

På grund av GDPR delas inte alla ekonomiska uppgifter officiellt, men vid frågor eller 

funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen via mejl eller sociala medier.  

 

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

Alla bidragsansökningar bordlades till nästkommande styrelsemöte på grund av för få 

styrelseledamöter närvarande på mötet.  

 

a. Crescendo – Hugo Alfvén 150 år 

Söker: 8 000: -  

 

b. Örebro Kulturskolas Orkesterförening – Storbandssymposium Norrbotten Big 

Band  

Söker: 10 000: -  
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c. Medlemsansökningar – Orkesterkurs för unga i Nora (2)  

Söker: 3 300: - respektive 1 000: - 

 

d. Örebro Kulturskolas Orkesterförening – Workshop med SE-Quartet  

Söker: 5 000: - 

 

e. Karlskoga Stråkare - 75-årskalas vid Näset 

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

 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

Distriktskonsulent Per Magnusson berättade att han sedan föregående styrelsemöte har 

skött utbetalningar och bokföring. Han har även hjälpt styrelsen med att förbereda 

stämmohandlingarna, gjort utskick till distriktets föreningar om distriktsstämman samt 

haft fortsatt kontakt med valberedning. Utöver detta har han gått en heldagskurs i 

ledarskap med Kulturens, fört en dialog med distriktets föreningar kring nytt 

samarbetssätt inom distriktet i samband med utbetalning av ekonomiskt stöd samt 

slutligen betalat ut lön till de parter som redan ingått i samarbeten med distriktet.   

 

Per Magnusson har arbetat mer än 20% senaste veckorna och kommer kompensera för 

detta efter att distriktsstämman är genomförd.  

 

11. Övriga frågor  

a. Mejlbeslut  

i. Nora Kammarmusikförening, för lägerkostnader  

Sökt 20 000: -, beviljades 10 070: - för busskostnader den 16/6.  

 

ii. Ungdomssymfoniettan Karlskoga/Degerfors, kurs och konsert med Anders 

Norudde och Peter Tikkanen 

Sökt 11 000: -, beviljades fullt belopp den 25/8.  

 

iii. Crescendo, läger och konsert för musikskolans stråkorkester  

Sökt 10 200: -, beviljades fullt belopp den 25/8.  
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iv. Örebro Kulturskolas Orkesterförening, busskostnader till Svensk 

Blåsmusikfestival 2022 

Sökt 15 400: -, beviljades fullt belopp den 25/8.  

 

b. Hur var 75-årskalaset i Karlskoga?  

Valentin Weiner deltog från Örebrodistriktets styrelse på 75-årskalaset som 

arrangerades av Karlskoga Kulturskola den 24/8. Han berättade att det var mycket 

folk på plats, främst barn och ungdomar. Boda Borg närvarade med klättervägg, 

båt och vattenaktiviteter, och glassbilen gjorde ett besök. Föräldraföreningen på 

kulturskolan hjälpte till med grillning, det var bra humör och verkade uppskattas 

av deltagarna som var på plats.  

 

c. Hur går arbetet med distriktsstämman 2022?  

 

- Kontakt med valberedningen?  

Per Magnusson har varit i kontakt med valberedningens medlemmar och samtalat 

om styrelsens önskemål inför valet av nästa verksamhetsårs styrelsemedlemmar. 

Han planerar att återkoppla med dem om hur arbetet fortgår.  

 

- Hur ligger styrelsen till med stämmohandlingarna?  

Verksamhetsplan 2023 (Rebecka, Moa, Astrid) – nästan klar 

Verksamhetsberättelse (Fanny och Valentin) – inte påbörjad 

Rapport om innevarande verksamhetsår (Rebecka) – nästan klar 

Proposition: Stadgeförslag (Valentin) – färdig 

Proposition: Policy för ekonomiskt stöd (Rebecka, Per) – nästan klar 

Revisionsberättelse (revisionsbyrån) – färdig 

Budget 2022 (Per, Astrid, Fanny) – färdig 

Budget 2023 (Per, Astrid, Fanny) – färdig 

Föreslagen föredragningslista (Rebecka) – färdig  

 

- Bonus till närvarande medlemsföreningar  

Tidigare år har distriktsstyrelsen valt att ge ut en ekonomisk bonus till de 

medlemsföreningar som sänder ombud att delta på stämman. Styrelsen önskar 
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göra detta igen i år, och önskar dela ut 1 000: - per närvarande förening. 

Information om detta och ytterligare påminnelse till distriktets 

medlemsföreningar ska mejlas ut inom kort.  

 

- Extern ordförande  

Inför årets distriktsstämma önskar distriktsstyrelsen hyra in en extern 

stämmoordförande för att lätta på arbetet för styrelsen. Per Magnusson har åtagit 

sig uppgiften att hitta en ordförande och frågade styrelsen om vad de tyckte var en 

rimlig summa för att hyra in denne. Närvarande på mötet kom överens om att en 

ungefärlig summa var ca 5 000: -.  

 

d. Vem åker som ombud på förbundsstämman 18–20 november?  

Beslut om vem som närvarar på förbundets stämma ska tas under distriktets 

stämma. Men eftersom Örebrodistriktet inte än har haft en stämma för 

innevarande år uppstod en viss osäkerhet kring vad som gällde för årets val av 

ombud till förbundsstämman. Per Magnusson åtog sig att fråga generalsekreterare 

Hanna Hult Rosén och återkomma med hennes svar.  

 

e. Behov av adjungerad styrelsemedlem? 

Personalen är skeptisk till att adjungerad styrelsemedlem har tillgång till alla 

uppgifter inom distriktet, de anser att det ser märkligt ut ekonomiskt om regionen 

skulle undersöka hans arbete och insatser. Under senaste tiden har den 

adjungerade styrelsemedlemmen inte heller agerat utifrån sin roll och både 

personal och styrelse ser tveksamt till hans behov inom styrelsen för tillfället. 

Styrelsen vill dock trycka på att de ser ett stort värde i honom som kontaktperson 

och länk till regionens kulturella verksamheter.  

 

Frågan om hans plats som adjungerad styrelsemedlem bordlades till nästa möte 

på grund av för få närvarande för beslutstagande.  
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12. Nästa möte  

Datum: 13 september  

Tid: 19–21  

Plats: Online, Microsoft Teams 

 

13. Uppgifter till nästa möte 

• Per och Astrid ska kolla på bokföringen inför nästa styrelsemöte 

• Per kollar på hur vi ska bestämma ombud inför förbundsstämman den 18–20 

november. 

• Per kollar på en extern ordförande inför distriktsstämman 

• Rebecka, Moa och Astrid fortsätter med Verksamhetsplanen 

• Rebecka fortsätter med Rapporten om innevarande verksamhetsår 

• Rebecka och Per fortsätter med Proposition: Policy för ekonomiskt stöd 

• Fanny och Valentin fortsätter med Verksamhetsberättelsen 

• Styrelsen tänker på frågan om adjungerad styrelsemedlem (se punkt 11, e) 

 

14. Mötet avslutas  

Mötesordförande Valentin Weiner avslutade mötet kl. 20.38.  

 

Mötesordförande 

Fanny Tolkstam 

 

Mötessekreterare 

Rebecka Helgesson 

 

Protokolljusterare 

Astrid Andersson 
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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 

6. Godkännande av föredragningslistan  

7. Föregående protokoll (2022.06.04)  

8. Ekonomisk redogörelse  

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar  

a. Crescendo - Hugo Alfvén 150 år 

b. Örebro Kulturskolas Orkesterförening – Storbandssymposium Norrbotten 

Big Band 

c. Medlemsansökningar – Orkesterkura för unga i Nora (2)  

d. Örebro Kulturskolas Orkesterförening – Workshop med SE-Quartet 

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering  

11. Övriga frågor  

a. Mejlbeslut  

i. Nora Kammarmusikförening, för lägerkostnader  

Sökt 20 000: -, beviljades 10 070: - för busskostnader den 16/6  

ii. Ungdomssymfoniettan Karlskoga/Degerfors, kurs och konsert 

med Anders Norudde och Peter Tikkanen 

Sökt 11 000: -, beviljat den 25/8  

iii. Crescendo, läger och konsert för musikskolans stråkorkester  

Sökt 10 200: -, beviljat den 25/8  

iv. Örebro Kulturskolas Orkesterförening, busskostnader till Svensk 

Blåsmusikfestival 2022 

Sökt 15 400: -, beviljat den 25/8  

b. Hur var 75-årskalaset i Karlskoga?  

c. Hur går arbetet med distriktsstämman 2022?  

d. Vem åker som ombud på förbundsstämman 18–20 november?  

e. Behov av adjungerad styrelsemedlem?  

12. Nästa möte  

13. Uppgifter till nästa möte  

14. Mötet avslutas  
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