
Styrelsemöte Härnösands Paradorkester

Musik- och kulturskolan 2018-03-20

Deltagare:

Ilona Dahlman, Helene Sjödin, Johan Brundin, Helen Thelberg, Ulf Fryklund, Sara Isaksson och 
Anna Grön

Dagordning

1. Mötet öppnades av ordförande Helene Sjödin.
2. Anna Grön valdes som sekreterare.
3. Ulf och Sara valdes som justerare.
4. Rapporter

◦ RUM – årsmöte. Ilona Dahlman, Lilly Nyhlén, Adam Lindkvist och Helene Sjödin var 
på RUMs årsmöte i Sundsvall. Ett bra möte där man förklarade på ett bra sätt så att 
ungdomarna förstod handlingen i mötet. RUM har haft problem med sina ansökningar 
av bidrag till Landstinget så de blev utan detta år. Detta ledde till att de inte fick någon 
inkomst 2017, så deras ekonomi är i dagsläget inte så bra. Vi hoppas att kunna söka 
medel till vår kommande resa, vi tänker be om 5 000 kr. Vid årsmötet pratade de om en 
utbildning som heter ”Vardags-RUM” som riktar sig mot ungdomar som är aktiva i 
föreningar. Förhoppningsvis kommer det att anordnas i vårt distrikt.

◦ Helene har sökt mer pengar från kommunen då vi har tänkt genomföra mer utbildningar. 
Vår förhoppning är att det beviljas så vi kan fortsätta vårt samarbete med Sundsvall med 
gemensamma utbildningsinsatser. 

◦ Logosol arbete – det var ca 25 tappra arbetare som fick ihop hela 22 000 kuvert, och det 
blir en fantastisk summa på 22 000 kr till vår förening, vi är oerhört tacksamma för de 
som kunde ställa upp och jobba.

5. Vårens planering för orkestern, det kommer att bli en övningshelg, troligen 28-29/4 på 
Musik och kulturskolan i Härnösand. Tivoli är planerat den 1-3 juni, vi söker Kenny som
ansvarar för Tivolit, angående tillståndsansökan. Styrelsen kommer att hålla ett till möte 
den 24 april eftersom det kommer att krävas mycket mer planering kring tivoli och resan
till Göteborg.

6. Denna punkt är densamma som punkt 5.
7. Reseplanering och förutsättningar. Från styrelsen kan Johan, Ulf och Helen S 

eventuellt åka med – det beror på antal ungdomar som följer med till Göteborg. Den 18 
maj ska boende avgiften vara inbetald. Ann Hansen får i uppgift att ta fram priser för 
bussresan. Vi funderar vidare om vi kan göra något mer på resan, ska vi t.ex stanna till i 
Örebro på vägen hem där det finns ett roligt vattenland, eller ska vi göra en dagsutflykt 
till kusten i Göteborg?

8. Tivoli – läs punkt 5.
9. Enkät. Styrelsen  har gjort en enkät som vi mailat ut till de mailadresser som vi har i 

vårt mailsystem, av ca 50 mailadresser så fick vi in 21 svar. Det är nog även så att vi har 
för få mailadresser inlagda, vi får inte till information tillräckligt bra. Anna funderar på 
att besöka träningstillfällen för att handplocka adresser.

10. Assently – det är en tjänst som vi är ansluten till, elektroniska underskrifter för avtal, 
blanketter eller formulär. Den fungerar på alla enheter som dator, telefon eller surfplatta. 

Assently: be2ae6a22e111b5cd0731cadf13c3d01d632473f43cf15dec232fb8fe9e8995be4615e54b201085b356ec47a2189425b0ea4d0e43c79b2edf079931c8e1e29ee



De innebär att de erbjuder alla svenska e-legitimationer inklusive BankID och Mobilt 
BankID, samt även underskrift på pekskärm och med SMS. Tyvärr hade vi inte rätt 
lösenord när vi skulle demonstrera så vi får göra om det nästa möte. Vi tänker skriva ett 
protokoll live och testa och skriva under det så alla får se hur det går till.

11. Övriga frågor - Sara Isaksson uppmanar alla ungdomar att se över sina uniformer inför 
kommande termin. Anna ska maila ut och lägga ut information på hemsidan.

Ulf Fryklund Sara Isaksson
Justerare Justerare

Assently: be2ae6a22e111b5cd0731cadf13c3d01d632473f43cf15dec232fb8fe9e8995be4615e54b201085b356ec47a2189425b0ea4d0e43c79b2edf079931c8e1e29ee



Följande handlingar har undertecknats den 27 mars 2018
 

Handlingarna är undertecknade av
 

Styrelse protokoll 20180320 ny.odt
(27587 byte)
SHA-512: 4f4ce20e9a5746eec059825962b0d62e10c9e
65179da0dc9fa80c71a88d14ebfcb125b31dcbde71d1e1
fd344a3dcc4078bb980e8e2ddec93f7d38e6b9e29d824

2018-03-27 07:34:56 (CET)

Ulf Fryklund
ulffryklund@gmail.com
62.119.166.1

Undertecknat med Touch

2018-03-26 23:28:03 (CET)

Sara Isaksson
sicksackson@gmail.com
81.226.253.57

Undertecknat med Touch

Undertecknandet intygas av Assently

Styrelse protokoll 20180320 ny
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify/

SHA-512: be2ae6a22e111b5cd0731cadf13c3d01d632473f43cf15dec232fb8fe9e
8995be4615e54b201085b356ec47a2189425b0ea4d0e43c79b2edf079931c8e1e29ee

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En

elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller
kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently

tillhandahålls av Trust Combinator AB, org. nr. 556828-8442, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm.
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Case Audit Log
2018-03-27 05:34:56 All parties have signed, certificate generated


2018-03-27 05:34:56 Case signed by party: Ulf Fryklund
IP: 62.119.166.1


Hostname:


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G935F Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/65.0.3325.109 Mobile Safari/537.36


2018-03-27 05:34:32 Case reviewed by party: Ulf Fryklund


2018-03-27 05:33:04 Case request opened by party: Ulf Fryklund


2018-03-26 21:28:03 Case signed by party: Sara Isaksson
IP: 81.226.253.57


Hostname:


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like
Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1


2018-03-26 21:26:03 Case reviewed by party: Sara Isaksson


2018-03-26 21:25:49 Case request opened by party: Sara Isaksson


2018-03-26 19:54:30 Case sent by Anna Grön
Title: Styrelse protokoll 20180320 ny


Styrelse protokoll 20180320 ny.odt:
4f4ce20e9a5746eec059825962b0d62e10c9e65179da0dc9fa80c71a88d14ebfcb125b31dcbde71d1e1fd344a3dc
c4078bb980e8e2ddec93f7d38e6b9e29d824


Sida 1 av 1





