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Protokoll - Styrelsemöte 2017-02-01 
§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Daniel Ingemarsson Wik 

§2 Närvarande 

Anna Strandberg 

Daniel Ingemarsson Wik 

Peter Tjernberg 

§3 Val av justeringsperson 

Peter Tjernberg valdes till justerare för detta protokoll. 

§4 Godkännande av föredragningslista 

Styrelsen godkänner föredragningslista enligt bilaga 1. 

§5 Anmälan av justerat protokoll 

Alla protokoll från hela 2016 är signerade och alla föregående protokoll finns att läsa på 

http://www.rum.se/vasternorrland 

§6 Rapporter 

a. Ekonomisk redogörelse 

- Resultatrapporten enligt bilaga 2 har bokats fram till den 15 oktober.  

- Bidrag till Kapells har inte betalats ut, en summa på 10’000kr 

- Resekostnader har dragit över satt budget. 

- Balansrapport enligt bilaga 3. 70’000kr på utgifter, planerat 100’000kr. När vi 

gick in på året låg vi på cirka 93’000kr och den 15 oktober låg vi på cirka 

116’00. 

b. Ny förening 

Vi har fått en ny förening i distrikt Västernorrland, Örnsköldsviks barn- och 

ungdomsjazzförening. 

c. Postnord 

I och med att post har skickats till Canada, så har ett företagsavtal skapats mellan 

föreningen och Postnord. Detta är kostnadsfritt.  
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§7 Inkomna skrivelser 

a. Örnsköldsviks Barn- och Ungdomsjazzförening 

Bidragsansökan enligt bilaga 4. Totala kostanden för dem är 19’880kr.  

Styrelsen beslutar att 

… bevilja ett bidrag på 7’000kr 

b. Nordiska Hornseminariets Ungdomssatsning 

Bidragsansökan från Anna-Maria Larsson, bilaga 5. 

Styrelsen beslutar att 

… bevilja ett bidrag på 400kr per deltagare som anmäler sig. 

c. RUM Stockholmsdistriktet 

Bidragsansökan enligt bilaga 6. På grund av att pengarna enligt styrelsen kommer inte 

avsättas till vår satta målgrupp, så kommer styrelsen inte gå in och subventionera 

avgiften. 

Styrelsen beslutar att 

… avslå bidragsansökan. 

§8 Blåsledarsymposium 

Styrelsen beslutar att 

…inte arrangera blåsledarsymposium 2017 och kommer eventuellt arrangera ett 

blåsledarsymposium 2018. 

§9 Årsmöte 

Årsmötet bestäms till lördag den 11 mars klockan 13:00 på Sundsvalls kulturskola. Daniel ser till 

att kallelse och handlingar skickas ut. 

§10 Revision 

KPMG har lämnat en offert. 

Revisor Lars Skoglund meddelande att denna även gäller för 2017. Vi kommer återkomma med 

svar efter årsmötet. 

KPMG håller på med liknande system som styrelsen. Bland annat digitala signaturer. 

Vi kommer lägga fram dessa som förslag på årsmötet. 

§11 Vårstämma 

i. Vårstämma kommer troligtvis ske i Sundsvall.  
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ii. Scandic kommer bli det hotell vi kommer välja om det blir av.  

iii. Åkersvik-skolans lokaler är de vi kommer ha mötena i, skolan är gratis. 

iv. Elevföreningen har erbjudit volontärjobb och/eller underhållning. 

v. På grund av att det är i slutet på påskveckan så är det underhållningsbrist. 

vi. Det skulle vara kul om varje deltagare kunde få en påse med innehåll som har anknytning 

från Sundsvall. 

§12 Nästa möte 

1 mars efter kl 20:00 

§13 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§14 Mötets avslutande 

Mötet avslutades av ordförande Daniel Ingemarsson Wik. 

 

 

 

Daniel Ingemarsson Wik, mötesordförande  Anna Strandberg, mötessekreterare 

 

 

 

Peter Tjernberg, justerare 
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Bilagor 

1. Föredragningslista 170201 

2. Resultatrapport 

3. Balansrapport 

4. Bidragsansökan Örnsköldsviks Barn- och Ungdomsjazzförening 

5. Nordiska Hornseminariets Ungdomssatsning 

6. RUM Stockholmsdistriktet 
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Föredragningslista - styrelsemöte 2017-02-01 
1. Mötets öppnande 

2. Närvarande 

3. Val av justeringsperson 

4. Godkännande av föredragningslista 

5. Anmälan av justerat protokoll 

6. Rapporter 

a. Ekonomisk redogörelse 

b. Ny förening 

c. Postnord 

7. Inkomna skrivelser 

a. Örnsköldsviks Barn- och Ungdomsjazzförening 

b. Nordiska Hornseminariets Ungdomssatsning 

c. RUM Stockholmsdistriktet 

8. Blåsledarsymposium 

9. Årsmöte 

10. Revision 

11. Vårstämma 

12. Nästa möte 

13. Övriga frågor 

14. Mötets avslutande 
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RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER i 
Västernorrland
802463-9497
Räkenskapsår 2016-01-01 - 
2016-12-31
Period 2016-01-01 - 2016-12-31 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2017-02-01 13:15
Senaste vernr A 20 

Period Ackumulerat Budget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3001  Landstingsbidrag 83 064,00 83 064,00 80 000,00 

Summa nettoomsättning 83 064,00 83 064,00 80 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 83 064,00 83 064,00 80 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4001  Avgifter till riksförbundet 0,00 0,00 -12 000,00 

4002  Bidrag till aktiviteter -31 000,00 -31 000,00 -50 000,00 

4003  Styrelsekostnader 0,00 0,00 -4 000,00 

4004  Resor och boende -5 082,00 -5 082,00 -5 000,00 

4005  Årsmöte 0,00 0,00 -2 000,00 

4006  Kurser och konferenser -18 471,00 -18 471,00 -15 000,00 

4007  Administrativa avgifter -65 ,00 -65,00 -4 000,00 

4008  Bank- och revisionskostnader -5 509,00 -5 509,00 -8 000,00 

Summa råvaror och förnödenheter -60 127,00 -60 127,00 -100 000,00

BRUTTOVINST 22 937,00 22 937,00 -20 000,00

RÖRELSERESULTAT 22 937,00 22 937,00 -20 000,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 22 937,00 22 937,00 -20 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -60 127,00 -60 127,00 -100 000,00

BERÄKNAT RESULTAT 22 937,00 22 937,00 -20 000,00
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RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER i 
Västernorrland
802463-9497
Räkenskapsår 2016-01-01 - 
2016-12-31
Period: 2016-01-01 - 2016-12-31 

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2017-02-01 13:16

Senaste vernr A 20 

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

1001  Bank 93 516,19 93 516,19 22 937,00 116 453,19 

Summa immateriella anläggningstillgångar 93 516,19 93 516,19 22 937,00 116 453,19 

Summa anläggningstillgångar 93 516,19 93 516,19 22 937,00 116 453,19

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMMA TILLGÅNGAR 93 516,19 93 516,19 22 937,00 116 453,19

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

0,00 0,00 0,00 0,00

BERÄKNAT RESULTAT 93 516,19 93 516,19 22 937,00 116 453,19
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BIDRAGSANSÖKAN  

BLUE HOUSE YOUTH JAZZ FESTIVAL 24-26 MARS 

Bidragsansökan från Örnsköldsviks Barn och Ungdomsjazz Förening (ÖBUF)för en 
resa till Blue House Youth Jazz Festival den 24-26 mars. Festivalen vänder sig till 
medlemmar i storband och jazzensembler vid landets alla kultur- och musikskolor, 
estetiska gymnasieutbildningar, folkhögskolor och musikhögskolor. 

Festivalen bjuder på konserter, inspirerande möten, workshops och clinics med 
många av landets mest framstående musiker och pedagoger. På fredagen 
ingår hyllningskonsert med Blue House Jazz Orchestra under ledning av Peter 
Asplund och Magnus Lindgren, tillsammans med John Beasley! Helgen avslutas på 
söndagen med Storbands-SM och Jazzensembletävling i Stockholms Konserthus 
med fri entré för allmänheten.  

Vi åker i samma buss som Lust i Härnösand och Fredrik Noren på Musik 
Västernorrland står för resa samt anmälningsavgiften till festivalen. 

Vi står själva för boende och mat i två dagar och det är till detta vi söker bidrag enl 
nedan. 

Boende 12 barn à 380kr/natt  9120 

Boende 2 musikledare á 480kr/natt  1920 

Boende 5 medföljandeföräldrar á 380/natt 3800 

2 Lunch 14 personer   2240 

2 middag 14 personer   2800 

Summa:    19880 

 

 

Vänligen Lars Strand Ordförande ÖBUF 

Tel. 0730664050 
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Hej! 
 
Jag heter Annamia Larsson, och jag är solohornist i Gävle Symfoniorkester. 
I år har jag blivit projektledare för Nordiska Hornseminariet, som anordnas vart annat år av de 
nordiska länderna. Vart 10:e år är det Sveriges tur att stå för värdskapet, och det kommer gå av 
stapeln i Bålsta, utanför Uppsala den 17-22 juni i sommar. Nordens stjärnhornister samlas under sex 
dagar tillsammans med amatörer, professionella, pedagoger, unga och gamla. Dagarna är fullspäckade 
med konserter, master classes, seminarier och ensemblespel. 
 
När Sverige senast var värdland för 10 år sedan, startades en ungdomssatsning som sedan har 
anordnats varje seminarium sedan dess, en väldigt lyckad del där ungdomar i åldern 13-19 år har 
riktad verksamhet, men också möter och lyssnar till professionella hornister, världsstjärnor och 
högskolestudenter. Mer om innehållet i ungdomsseminariet nedan. 
 
Jag har varit i kontakt med Stockholmsdistriktet, som går in och stöttar med en rabatt på 
deltagaravgiften om 400kr för ungdomar som tillhör Stockholmsdistriktet, och vi vill ju ge alla unga 
hornister i landet den chansen, så jag undrar om Västernorrlands distrikt också kan gå in med samma 
erbjudande?  
 
På anmälningsblanketten anger man om man är RUM medlem, men just nu bara om man är det i 
Stockholmsdistriktet. Vi räknar med mellan 20-50 ungdomar till ungdomsseminariet, och det brukar 
vara geografisk spridning från hela landet. 
 
Hör gärna av dig så snart du har möjlihet, så jag vet hur jag ska sammanställa anmälningsblanketten. 
Tack för att du tog dig tid! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Annamia Larsson 
tel 0708377274 
annamialarsson@hotmail.com 
 
 
Här kommer lite mer information: 
 
Hela seminariet pågår 17-22 juni 
 
Upplägget för ungdomsseminariet 19-20 juni ser ut så här: 
Ungdomarna får spela i ensembler, det blir två ensembler på olika nivåer, och ett gemensamt stycke 
som alla kan spela på avslutningskonserten. Det blir också master class för de som vill spela. 
Blandat med spel kommer det bli bl.a filmvisning. Dennis Vasiliev, masterstudent i valthorn vid 
Kungliga musikhögskolan kommer att berätta för ungdomarna hur han gjorde för att komma hela 
vägen till masterutbildningen i valthorn vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. 
 
Ett av ensemblepassen blir utan noter, där ungdomarna ska få träna på att improvisera. 
Vi tänkte också koppla ett stycke till MusikRUM Västerås, så ungdomarna som spelar där kan vara med 
på Nordiska Hornseminariet och spela nya låtar, och även ett bekant stycke från festivalen i maj. 
Vi kommer ha två ledare som har ensemble och masterclass, det är Jukka Harju, solohornist i 
Helsingfors Radiosymfoniker, och Terése Larsson, solohornist i Svenska Kammarorkestern i Örebro. 
Utöver de två huvudansvariga ledarna kommer ungdomarna få komma i kontakt med de andra 
artisterna under seminariet. 
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Vi kommer ha två pianister, så ungdomarna kan få öva en gång, och sedan spela på master class, så 
man kan göra detta parallellt. På avslutningskonserten för ungdomarna kommer Jukka och Terése 
framträda med en sats ur Kuhlaus dubbelkonsert för valthorn. 
Ungdomarna får stanna hela veckan om de vill, men vi har riktad verksamhet för dem just dessa dagar. 
 
 
Den totala avgiften är 1780kr. Två dagar och helpension. 
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Hej! 
 
Du som får detta mail är ordförande i något av landets RUM-distrikt. 
 
Vi i Stockholmsdistriktet har tillsammans med SMI tagit initiativ till ett stort 
musiksymposium för landets instrumentalpedagoger. 
Denna ska innehålla fortbildning i form av workshops, seminarier och matnyttiga 
diskussioner som rör undervisning och pedagogernas vardag och arbetsvillkor. 
Den är planerad att pågå i 2 dagar på höstlovet och första kvällen hålls också en fest för alla 
deltagare. 
Något liknande Kulturskolerådets årliga konferens, men för lärarna. 
 
Vi undrar nu dels om ni vill hjälpa oss att sprida info om detta i era distrikt (när det är dags) 
och om ni kan tänka er att vid behov också subventionera kostnaden för deltagande pedagoger 
från era distrikt och/eller bidra till resan för de som bor längre bort. 
Vi tänker oss i vår budget en deltagaravgift på ca 2000 kr (ordinarie pris) som varje distrikt 
kanske sedan kan subventionera med 500 kr per deltagare som är medlem i rum via sin rum-
anslutna förening. Priset kan komma att justeras (troligen uppåt) något innan vi går ut med 
det. 
 
Jag vore väldigt tacksam för respons från dig och ditt distrikt så snart som möjligt (senast 
efter ert nästa styrelsemöte). 
 
Med vänlig hälsning och med en önskan om En God Jul! 
 
/Helena Martinsson 
 
Helena Martinsson 
Distriktskonsulent i Stockholm 
0725-86 84 54 
helena@rum.se, www.rum.se 
Riksförbundet Unga Musikanter  
Slupskjulsvägen 34  
111 49 Stockholm 
  
RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, har ca 40 000 medlemmar och är Sveriges största 
musikorganisation för ungdomar. Vi anordnar festivaler, kurser, konserter m.m. och verkar 
för att unga ska få möjlighet att utveckla sitt musikintresse. 
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