
 

RUM Västernorrland protokoll  

för styrelsemöte 2015-05-20 

 

 

 

Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Daniel Ingemarsson Wik 

 

Närvarande 

Daniel Ingemarsson Wik 

Viktor Aspling 

Peter Tjernberg 

Oskar Mårtensson 

 

Val av mötesordförande 

Daniel Ingemarsson Wik 

 

Val av mötessekreterare 

Viktor Aspling 

 

Val av justeringspersoner  

Peter Tjernberg och Oskar Mårtensson 

 

Godkännande av föredragningslista 

Fördragningslistan fastställdes och godkändes. 

 

Anmälan om justerat mötesprotokoll 

Det konstituerande styrelsemötets protokoll justerades då Swedbank behövde utförliggare 

uppgifter gällande namn och personnummer för att kunna lägga in ny kassör i deras system, i 

detta fall Viktor Aspling istället för Martin Lissel. 

 

Rapporter 

 

Ekonomisk redogörelse 

Viktor har varit till Swedbank med konstituerande mötesprotokoll och har då fått 

tillträde till kassörsposten.  

 

Två utbetalningar har då gjorts, dessa då till hotell södra berget med 2125 kr gällande 

det möte som styrelsen höll där, samt betalning till Camilla Neumann med 570 kr 

gällande det Hostell denne bodde på under årsmötet, kvitto finns på detta.  



 

 

Styrelsen har då 113 305.19 kr på kontot efter utbetalningarna. 

  

Marknadsundersökning  

Inget nytt ankommet angående detta. 

 

Bidragsmall samt riktlinjer 

Inget nytt ankommet angående detta, gruppen ska försöka få till ett möte innan 

sommaren. 

 

Fortnox 

Då bankärenden precis är i rullning så har ännu inget gjorts med Fortnox. 

Vardagsrum 

Inget nytt ankommet angående detta. 

 

Inkomna skrivelser 

Styrelsen beviljar ett bidrag på 800 kr till Lovisa angående musiklägret Ethno som ska hållas i 

sommar. 

 

Styrelsen beviljar även ett bidrag på 2 000 kr till David David Tabacaru för ett orgelläger i 

Mellansel som ska hållas i sommar. 

 

Styrelsen beviljar slutligen ett bidrag på 1 300 kr per person för sökande till blåslandslaget, 

varav dessa 1 300 kr kommer att faktureras direkt till styrelsen istället för till de sökande. Det 

är då 2 personer från Västernorrland som sökt till blåslandslaget i år, vilket blir en totalsumma 

på 2 600 kr. 

 

Landstingsbidrag 

Ansökan för årets landstingsbidrag skall in till 2015-06-01, Daniel Ingemarsson Wik har då 

gått med på att göra denna, samt skaffa den verksamhetsplan som behövs för att kunna lämna 

in ansökan.  

 

Ny förening 

En ny förening ska ansluta sig till RUM Västernorrland, detta är då Sundsvalls paradorkester. 

Dessa har tidigare varit en del av RUM genom Sundsvalls kulturskolas elevförening, men ska 

nu ansluta sig som en separat förening. 

 

Regionskonferens 

Under höststämman träffades distrikten för att prata ihop sig, dessa ska då försöka hålla i en 

regionskonferens någon gång under hösten med Västernorrlands distrikt som värdar. Förslag 

på preliminärdatum är 2015-09-19 till 2015-09-20, detta ska då skickas ut till de övriga 

distrikten för att se hur datumen fungerar. 

 

Regionen har även upprättat en sluten facebook-sida för att lättare kunna ha kontakt med 



 

varandra mellan styrelserna. 

 

Nästa möte 

Nästa möte kommer hållas efter sommaren, styrelsen har ej satt något datum utan ska istället 

hålla kontakt med varandra genom mail för att besluta detta vid ett närmare datum. 

 

Mötets avslutande 

  

 

 

Daniel Ingemarsson Wik         Viktor Aspling 

 

 

 

Peter Tjernberg      Oskar Mårtensson 


