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RUM:s vision

Riksförbundet Unga Musikanter är Sveri-
ges största musikorganisation för barn och 
unga, med en bred rikstäckande verksam-
het som öppnar nya perspektiv för våra 
medlemmar, samt är en självklar dialog-
partner och drivande i frågor som rör unga 
musikanter och kulturutövare.

RUM:s musikpolitiska vision

RUM vill förändra samhället så att det blir 
mer vänligt för unga musikanter och andra 
som vill dela livsglädjen i att musicera. Där-
för ska RUM överallt och på alla plan verka 
för 

• att alla barn från tidig ålder ska få upp-
täcka möjligheten att musicera

• att alla barn och unga har tillgång till mu-
sikundervisning

• att barn och unga som väljer att musicera 
ska ha största möjliga nytta av sitt musice-
rande både kulturellt och socialt

• att alla som musicerar som unga tar med 
sig musicerandet in i vuxenvärlden som 
fritidssysselsättning eller profession

RUM, Riksförbundet Unga Musikanter
Slupskjulsvägen 34, 111 49  STOCKHOLM

kansliet@rum.se, 0771 - 91 91 40
www.rum.se
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Förbundsordföranden har ordet
Många anledningar att fira 2015

År 2014 påbörjades arbetet med att skapa en ny 
verksamhet i RUM. Nämligen Framtidens musik-
pris. Den 19 augusti 2015 delades priset ut för 
första gången. Idag är vi mitt uppe i denna andra 
omgången av Framtidens musikpris, och fler ska 
det bli! Framtidens musikpris är bara en av de 
verksamheter vi ska vara stolta över. Förutom att 
vårt landslag i blåsmusik vann SM har RUM enga-
gerat sig i att en utbildning i orkestermetodik ska 
starta upp hösten 2016. Det är en kurs som riktar 
sig till lärare som leder unga orkestrar. 

Det som genomsyrat 2015 är däremot den stora 
processen i att tillsammans med hela förbundet ta 
fram en treårig strategi. Det är första 
gången RUM arbetar med en treårig 
strategi som grund. Det ger oss möjlig-
het att finslipa vår verksamhet extra 
mycket och göra den ännu mer skarp 
än tidigare. Nu vet vi nämligen vart vi 
siktar.

Samtidigt som våra verksamheter 
förändras, förbättras och nya skapas 

ökar vi i antal medlemmar. Vi ökar också i antal 
engagerade medlemmar på nationell nivå, vilket 
är en strävan åt rätt håll. 2015 är ett år som bjudit 
in till nya engagemang genom skapandet av nya 
kommittéer. När vi blir fler på nationell nivå kan vi 
också kvalitetssäkra verksamheten ännu mer. 

En av de mest privilegierade uppgifterna RUM 
blivit tilldelad under året är ändå arbetet med 
Kulturskoleutredningen. RUM är en viktig organi-
sation för utredningen och vi har vid flera tillfäl-
len fått möjlighet att ge vår syn på utredningens 
ämnen.

Alltså, många anledningar att fira 
2015!

Varma hälsningar
Förbundsstyrelsen,
genom förbundsordförande 
Anna Edlund

Styrelsen (Lena och Daniel saknas på bilden).       
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Verksamhetsberättelse 
Förbundsstyrelsen avger följande verksamhetsbe-
rättelse över verksamhetsåret 2015.

Inledning
RUM bedriver verksamhet i syfte att stimulera 
barns och ungas kulturella och sociala utveck-
ling genom att främja ett aktivt musiksamarbete. 
Genom att möjliggöra inspirerande och kreativa 
möten i musiken uppnår RUM dessa mål och visar 
på mångfalden och styrkan hos landets unga musi-
kanter.
 
RUM påverkar utvecklingen i samhället
För första gången någonsin har en statlig utredning 
tillsatts för att utreda kulturskolornas verksamhet. 
Utredningen ska lägga fram förslag om en nationell 
strategi för kulturskolan. Orkesterinstrumentens 
villkor nämns särskilt, vilket RUM välkomnar.

I direktiven till utredningen utpekas RUM som en 
särskilt viktig organisation för utredningen att ha 
kontakt med. Det är första gången som RUM har 
fått status som en sådan viktig kulturpolitisk aktör.

RUM har haft flera kontakter och möten med kul-
turskoleutredningen, vilka bland annat mynnade ut 
i att utredaren och utredningens huvudsekreterare 
kom till RUM:s höststämma i Göteborg för att ta del 
av organisationens åsikter. Det är mycket ovanligt 
att en statlig utredning kommer så nära en organi-
sation.

På höststämman deltog också Gunilla Carlsson (S), 
vice ordförande i riksdagens kulturutskott. Kultur-
politiken mår bra av att RUM är en välkänd kultur-
politisk aktör. Därför är det viktigt för oss att vi har 
möjlighet att komma med relevanta och intressanta 
synpunkter till de som bestämmer.

Under hösten planerades också ett möte med tjäns-
temän på Kulturdepartementet, som genomfördes i 
januari 2016.

RUM deltog också under Almedalsveckan 2015, där 
Hultsfreds sommarorkester bl.a. deltog i en mani-
festation för mångfald. RUM närvarade också under 
”Kulturens dag” i Almedalsparken.
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Intresseföreningar
RUM verkar tillsammans med andra i olika intres-
seföreningar för att få större kraft och tyngd att 
påverka i gemensamma angelägenheter.

RUM är medlem eller associerad medlem i föl-
jande organisationer:
• Amatörkulturens samrådsgrupp, ax
• Folkspel
• IDEA – arbetsgivareföreningen för ideella  
               organisationer
• Ideell arena
• Jeunesses musicales International
• Kulturens bildningsverksamhet
• Kulturskolerådet
• LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer 
• Musik i Norden
• NORBUSANG
• Nordisk musikunion, NoMU
• Svensk blåsmusik

Amatörkulturens samrådsgrupp, ax
Anna Edlund, styrelseledamot
Perry Göransson, valberedning

Kulturens bildningsverksamhet
Perry Göransson, ledamot i förbundsstyrelsen
Heléne Andersson, valberedning
Johan Tjäder, revisorssuppleant
Sandra Persson, ledamot Region väst
Anna Edlund, valberedning Region mitt

Svensk blåsmusik
Perry Göransson, ordförande
Johan Tjäder, ledamot

Musik i Norden
Perry Göransson, styrelseledamot

Nordisk musikunion
Perry Göransson, styrelseledamot

RUM har också deltagit med ombud på medlems-
möten/stämmor i följande organisationer
Folkspel
Kulturskolerådet
Nordisk musikunion
Sveriges ungdomsorganisationer – LSU
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RUM tar ansvar för nya generationer i föreningslivet

En vision för Ledarskolan

Alla unga musikanter som vill det ska kunna bilda 
en förening som kan bli antagen i RUM. 
Alla förtroendevalda ska vara väl förtrogna med vad som 
ingår i uppdraget som föreningsledare. Den som behöver 
det ska kunna få utbildning i RUM:s regi eller genom en 
samarbetspartner.
Alla förtroendevalda ska vara väl förtrogna med RUM:s 
vision och musikpolitiska vision och har tillgång till meto-
der för att påverka på den nivå man verkar.

Höststämman 2014 antog en vision för Ledarskolan. Un-
der 2015 har förbundet arbetat med att förverkliga denna 
vision. Ett arbete har startat med att se över båda grund-
stenarna, VardagsRUM och SPETS. 

Därutöver har Ledarskolan genomfört kurser i Vardags-
RUM och ännu en SPETS-kurs. Ledarskolan ansvarar också 
för en Stämmoskola som genomförs i anslutning till varje 
stämma så att alla ombud som vill får en chans att i lugn 
och ro lära sig hur en stämma går till och vad som tas upp 
på den.

I samband med festivalen MusikRUM Västerås hölls även 
en Ny i distriktet utbildning med syfte att ge en tydlig 
grund för arbetet i ett distrikt och i dess distriktsstyrelse.

Ledarskolan har även skapat en volontärkurs inriktad på 
ledarskap, tillsammans med El Sìstema på festivalen Side 
by Side.

Under hösten har det också förberetts för en tillsvidare-
anställning för Ledarskolan som under hösten har drivits 
av vikariat. Förbundsstyrelsen vill ta tillfället i akt att tacka 
Klara Sköld för sin insats som ansvarig för Ledarskolan.
 
Kunniga och aktiva ledare är nyckeln till unga musikan-
ters engagemang
Kunniga och aktiva musikaliska ledare är mycket betydel-
sefulla för barns och ungas val att vilja börja och fortsätta 
att musicera. 

Under året har det hållits ett blåsledarsymposium i 
Nässjö den 26-27 oktober. Blåsledarsymposiet samlar 
ett hundratal blåsledare från hela landet. I år gästades 
symposiet av Morten Wensberg, ledare för dirigent-
utbildningen vid universitetet i Stavanger och i Norges 
Musikkorpsforbund. Morten Wensberg fick också tillfälle 
att ge lite tips till några av ledarna som ställde upp och 

Alla unga musikanter som vill det ska kunna bilda 
en förening som kan bli antagen i RUM. 
Alla förtroendevalda ska vara väl förtrogna med vad 
som ingår i uppdraget som föreningsledare. Den som 
behöver det ska kunna få utbildning i RUM:s regi eller 
genom en samarbetspartner.
Alla förtroendevalda ska vara väl förtrogna med RUM:s 
vision och musikpolitiska vision och har tillgång till me-
toder för att påverka på den nivå man verkar.

En vision för Ledarskolan
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dirigerade symposiets egen blåsorkester. I år lyftes även 
slagverkets roll i orkestern fram och hur rekryteringen till 
träblåsinstrument utvecklas.

Under året har ett planeringsarbete startats för att titta 
på hur liknande aktiviteter kan genomföras för stråk/
symfoniorkesterledare.

RUM tar sikte på framtidens orkesterledare
Den insats som RUM gör för att utveckla det musikaliska 
ledarskapet är liten och viktig, men absolut inte tillräck-
lig. I samarbete med Karlstads universitet och Musikhög-
skolan Ingesund har RUM därför varit med och utvecklat 
en ny utbildning i orkestermetodik, som tar sikte på 
unga orkestrars särskilda utmaningar. Den första kursen 
startar hösten 2016. RUM hoppas att det ska bli en merit 
vid framtida anställningar att ha en sådan utbildning i 
bagaget.
 
RUM hissar de prisvärda insatserna
Framtidens musikpris 2015 delades ut för första gången. 
Med priset vill RUM och våra samarbetspartners lyfta 
fram de som bidrar till den värdefulla infrastruktur som 
gör det möjligt för barn och unga att musicera.

Musikpriset har tre kategorier. Första vinnare av pri-
set för Bästa Ungdomsinitiativ, var Vanja Kittelmann 
Flensner och Frida Joelsson från Vänersborg. I kategorin 
Enastående pedagogisk gärning vann slagverksläraren 
Per Björkqvist från Göteborg, samt i Nyskapande inno-
vativt projekt, Gateway Music, Jon Skoog och Alvaro 
Lavagno från Stockholm.

Samtliga pristagare får ett diplom och ett prisbelopp på 
20.000 kronor. De omnämns också på en framträdande 
plats i Swedish Music Hall of Fame/ABBA-museet, där 
även prisutdelningen hölls den 19 augusti 2015.

RUM är väldigt glada över att räkna som samarbetspart-
ners kring priset: Swedish Music Hall of Fame, SYMF — 
Sveriges yrkesmusikerförbund, Svensk Scenkonst, SKAP 
— Sveriges kompositörer och textförfattare, Föreningen 
Svenska tonsättare, Musikförläggarna, Statens Musik-
verk och Spotify. Framtidens musikpris stöds med medel 
från STIM:s promotionsnämnd.

MusikRUM Västerås
RUM:s egen festival MusikRUM Västerås är en årlig på-
minnelse om att RUM går i spetsen när det gäller att in-
spirera till eget musicerande, nu och i framtiden. Det är 
en festival av, med och för musicerande barn och unga 
och är väl etablerad bland våra medlemsföreningar.
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Den som har deltagit i festivalen har ett bestående minne att bära med sig och om inte förr så har delta-
garen kommit i kontakt med och minns att RUM finns och verkar för ens eget musicerande.

Festivalen stöds av Västerås stad, Landstinget Västmanland, Västmanlandsmusiken, KULTURENS, Väst-
manlands musik- och kulturskolor, Citysamverkan och Västerås & co. Festivalen ingår i den regionala 
kulturplanen som ett medel att främja ungas kulturutövande. 

Under året har vi också välkomnat körorganisationen UNGiKÖR och Kammarmusikprogrammet vid Mä-
lardalens högskola samt Mälarenergi som nya samarbetspartners.

Projektledare för festivalen var Karin Heintz. Förbundsstyrelsen vill tacka Karin Heintz för hennes insat-
ser och välkomnar den nye projektledaren Kella Næslund.
 
RUM:s distriktskonsulenter är ett viktigt stöd för den regionala verksamheten
Ingenstans blir RUM:s verksamhet så påtaglig för de enskilda medlemmarna som på det lokala och re-
gionala planet. RUM har bistått åtta distrikt med personal för att de ska kunna bistå distriktsstyrelserna 
med att anordna aktivitet i sina distrikt.

Våra fyra distriktskonsulenter är en viktig länk mellan centralorganisationen och sina respektive distrikt. 
Det gör det också möjligt att etablera en bättre kontakt med andra institutioner och aktörer inom kul-
turlivet.

En modern bokföringslösning för distrikten
RUM tillhandahåller en modern bokföringslösning som webbtjänst till alla distrikt. Den som är kassör i 
distriktet loggar in till sitt bokföringsprogram med en vanlig webbläsare och har därmed tillgång till ett 
professionellt och uppdaterat bokföringssystem som används av många företag och bokföringsbyråer.
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Fördelarna är många: inga särskilda program behöver 
installeras; inga papper behöver sparas i pärmar; attes-
ter sker digitalt; allting sparas säkert på nätet; överläm-
ning är så enkelt som en ny inloggning i systemet. 

RUM-föreningen som stöd för vardagsmusicerandet 
RUM bistår medlemsföreningarna med informa-
tion och konkreta råd kring föreningsfrågor. RUM:s 
föreningskonsulent har besökt ett flertal musik- och 
kulturskolor för att hjälpa till att starta nya föreningar. 
Även befintliga föreningar kan få besök för hjälp och 
information.

RUM har under året tittat på hur vi bättre kan stödja 
den som vill bilda en ny RUM-förening. Vi vill ta fram 
en ny webbaserad lösning för att underlätta för den 
som är intresserad.

Föreningen ska vara en central del i vardagsmusiceran-
det. Därför ger RUM ett kraftigt ekonomiskt stöd till 
medlemsföreningarna i form av Lokalt föreningsstöd. 

RUM’ba
RUM:s tidningsutgivning är en av förbundets största 
satsningar alla kategorier. I en tid då det digitala med-
iebruset blir allt kraftigare är en vanlig analog pappers-
tidning något som börjar stå ut allt mer. Men det är 
viktigt att tidningens innehåll och utformning hänger 
med sin tid. Ett stort utvecklingsarbete har bedrivits 
under 2015 för att ta ställning till tidningens innehåll 
och grafiska utformning. Erfarna journalister har fått 
bedöma tidningens innehåll. Förslag på ny grafisk ut-
formning har tagits in. Omgörningen väntas gå i mål 
under 2016.

Ambitionen med tidningen är att göra den läsvärd inte 
bara för våra medlemmar utan för en bredare publik 
som intresserar sig för barns och ungas musicerande. 

RUM’ba ges ut med fyra nummer om året. RUM’ba 
vägg har kommit ut med sex nummer, med aktuellt 
innehåll från våra verksamheter.

 

 

RUM
:medlem, 

här är din tidning!

 R i k s f ö r b u n d e t  U n g a  M u s i k a n t e r 

1-
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15 RUḿBA

Sanna Nielsen
till RUM-festivalen!

Side Effects
-så fick bandet
skivkontrakt

Eliot, 15, vann
Polstjärnepriset

El Sistema startar
musikens Gothia Cup

RUM initierar

RUM´ba 1 2015.indd   1 2015-09-29   15:28

RUM
:medlem, 

här är din tidning!

 R i k s f ö r b u n d e t  U n g a  M u s i k a n t e r 

2-
20

15 RUḿBA

RUM´ba fyller 15!

Döv slagverkare
får Polarpriset

Spela mer
- bra för hjärnan

Tufft liv för unga
gatumusiker

Blåsmusikfestivalen
är tillbaka

Steam
punk?
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edlem
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här är din tidning!

 R i k s f ö r b u n d e t  U n g a  M u s i k a n t e r 

3-
20

15 RUḿBA

Sally Swag
feministisk partymusik

Marschmusik för
mångfald i Almedalen

El sistema-festivalen
tog Göteborg med storm

Charanga Spånga,
glad festmusik på 
MusikRUM Västerås

Timbuktu
delade ut Framtidens Musikpris

RUM
:medlem, 

här är din tidning!

 R i k s f ö r b u n d e t  U n g a  M u s i k a n t e r 

4-
20

15 RUḿBA

Maxida ger 
hatarna 
svar på tal

Bästa musikapparna
Hotade kulturskolor
Maysam från Afghanistan
förverkligade sin dröm
Unga mötte proffsen
i Karlstad
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sid 10                     Verksamhetsberättelse  för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2015, org. nr. 82 20 01-3646 

Kansliet
Förbundet är sedan 1 januari 2015 primär hyresgäst för lokalerna på Skeppsholmen. Vi är särskilt glada 
över att ha kunnat välkomna Sveriges körförbund som ny hyresgäst. Under året har kansliet investerat i 
nya konferensmöbler samt köksutrustning. 

Anine Engstrand, tidigare generalsekreterare i RUM, har verkat som t.f. kanslichef på halvtid sedan ok-
tober 2015 sedan ordinarie kanslichef blivit långtidssjukskriven. Under hösten anställdes också Johan 
Groth som organisationsutvecklare. Bokföringsbyrån Mowen ekonomikonsult AB har anlitats för att skö-
ta förbundets ekonomiska administration. Övergången har kantats av en rad inkörningsproblem, men 
förbundsstyrelsens uppfattning är att vi nu är på rätt spår.

Jämlikhetskommittén
Jämlikhetskommittén har under året kartlagt hur det står till med jämlikheten i organisationen. Konkret 
har det utmynnat i förslag om mötesordförande till RUM-stämmorna, samt förslag till föreläsare.

Förbundsstyrelsen har uppdragit åt jämlikhetskommittén att föreslå en jämlikhetsplan för RUM. Försla-
get ska presenteras under 2016.

Kommunikationskommitté
Förbundsstyrelsen har tillsatt en kommunikationskommitté som ska syssla med konkret kommunika-
tions- och PR-arbete. Ett exempel är att ställa samman ett regelbundet nyhetsbrev som går ut till di-
striktsfunktionärer.
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	   Sida	  15	  av	  19	   2016-‐03-‐22	  

	  
Utfall	  mot	  budget	  
INTÄKTER	   Budget	   Differens	   Utfall	  
	   Medlemsavgifter	   2	  260	  000	  	   235	  090	  	   2	  495	  090	  	  
	   Administrationsavgift	   400	  000	  	   26	  300	  	   426	  300	  	  
	   Statsbidrag	   1	  975	  000	  	   36	  209	  	   2	  011	  209	  	  
	   Lokalt	  organisationsbidrag	   3	  750	  000	  	   269	  834	  	   4	  019	  834	  	  
	   Sålda	  tjänster	   1	  300	  000	  	   -‐491	  011	  	   808	  989	  	  
	   Räntor	   4	  000	  	   -‐4	  310	  	   -‐310	  	  
	   Övriga	  intäkter	   30	  000	  	   -‐30	  000	  	   -‐	  	  
Summa	  intäkter	   9	  719	  000	  	   42	  112	  	   9	  761	  112	  	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
KOSTNADER	   	   	   	   	  
	   Styrelse	   220	  000	  	   -‐59	  514	  	   279	  514	  	  
	   Kanslier	   500	  000	  	   -‐104	  064	  	   604	  064	  	  
	   Adminstrativ	  personal	   1	  040	  000	  	   -‐254	  931	  	   1	  294	  931	  	  
	   Medlemsregistret	  dirft	   150	  000	  	   50	  000	  	   100	  000	  	  
	   Medlemsregistret	  utveckling	   200	  000	  	   -‐192	  575	   7	  425	  	  
	   Vårstämma	   75	  000	  	   1	  150	  	   73	  850	  	  
	   Höststämma	   75	  000	  	   -‐3	  244	  	   78	  244	  	  
	   Revisionsarvode	   100	  000	  	   37	  429	  	   62	  571	  	  
	   Distriktstjänster	   1	  200	  000	  	   355	  547	  	   844	  453	  	  
	   Övriga	  kostnader	   220	  000	  	   132	  328	  	   87	  672	  	  
	   Distriktsbidrag	   10	  000	  	   10	  000	  	   -‐	  	  
	   Oförutsedda	  kostnader	   100	  000	  	   -‐264	  433	  	   364	  433	  	  
	   	   	   	   	  
	   Ledarskolan	   370	  000	  	   89	  163	  	   280	  837	  	  
	   Verksamhetsutveckling	   675	  000	  	   133	  394	  	   541	  606	  	  
	   Musikaliskt	  ledarskap	   180	  000	  	   54	  925	  	   125	  075	  	  
	   Lokalt	  föreningsstöd	   2	  936	  000	  	   -‐268	  040	  	   3	  204	  040	  	  
	   	   	   	   	  
	   Medlemstidningen	   905	  000	  	   44	  954	  	   860	  046	  	  
	   Kommunikation	   275	  000	  	   -‐500	  	   275	  500	  	  
	   MusikRUM	   200	  000	  	   -‐251	  209	  	   451	  209	  	  
	   Landslagen	   300	  000	  	   -‐19	  962	  	   319	  962	  	  
Summa	  kostnader	   9	  731	  000	  	   -‐124	  430	  	   9	  855	  430	  	  
	  
Nedskrivning	  Club	  on	  web	   -‐	   -‐600	  000	   600	  000	  
	   	   	   	   	  
Resultat	   -‐12	  000	  	   -‐682	  318	  	   -‐694	  318	  
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Förklaringar

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften höjdes från 40 kr per medlem till 60 kr per medlem.
Årets belopp motsvarar 41 585 betalda medlemsavgifter, vilket är 2 679 fler än för 2014.

Administrationsavgifter
Avgiften är 10 kronor per medlem. Distrikten har betalt administrationsavgifter motsvarande 42 630 
medlemmar.  Det är 3 329 fler än för 2014.

Sålda tjänster
Personalkostnader och arvoden som förbundet lägger ut för till exempel distriktskonsulenter. Detta kvit-
tas mot distriktstjänster. På grund av släpande bokföring blev somliga intäkter inte hanterade under 
2015 och ingår därför inte i underlaget.

Statsbidrag
Statsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Denna 
rubrik har ändrats jämfört med den beslutade budgeten där det stod ”SUS strukturbidrag”. SUS stod 
för Statens ungdomsstyrelse som har bytt namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, 
MUCF. Denna post avser den del av bidraget som förbundet självt får förfoga över.

Lokalt organisationsbidrag
Lokalt organisationsbidrag enligt 14 § förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdoms-
organisationer. Detta bidrag ska komma organisationens medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga 
lokala verksamhet till del och MUCF följer upp hur medlen används. En plan ska lämnas in när man ansö-
ker om medlen. Stöd som inte används skall enligt myndigheten betalas tillbaka.
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Förklaringar	  
	  
Medlemsavgifter	  
Medlemsavgiften	  höjdes	  från	  40	  kr	  per	  medlem	  till	  60	  kr	  per	  medlem.	  
Årets	  belopp	  motsvarar	  41	  585	  betalda	  medlemsavgifter,	  vilket	  är	  2	  679	  fler	  än	  för	  2014.	  
	  
Administrationsavgifter	  
Avgiften	  är	  10	  kronor	  per	  medlem.	  Distrikten	  har	  betalt	  administrationsavgifter	  motsvarande	  
42	  630	  medlemmar.	  	  Det	  är	  3	  329	  fler	  än	  för	  2014.	  
	  
Sålda	  tjänster	  
Personalkostnader	  och	  arvoden	  som	  förbundet	  lägger	  ut	  för	  till	  exempel	  
distriktskonsulenter.	  Detta	  kvittas	  mot	  distriktstjänster.	  På	  grund	  av	  släpande	  bokföring	  blev	  
somliga	  intäkter	  inte	  hanterade	  under	  2015	  och	  ingår	  därför	  inte	  i	  underlaget.	  
	  
Statsbidrag	  
Statsbidrag	  enligt	  förordningen	  (2011:65)	  om	  statsbidrag	  till	  barn-‐	  och	  
ungdomsorganisationer.	  Denna	  rubrik	  har	  ändrats	  jämfört	  med	  den	  beslutade	  budgeten	  där	  
det	  stod	  ”SUS	  strukturbidrag”.	  SUS	  stod	  för	  Statens	  ungdomsstyrelse	  som	  har	  bytt	  namn	  till	  
Myndigheten	  för	  ungdoms-‐	  och	  civilsamhällefrågor,	  MUCF.	  Denna	  post	  avser	  den	  del	  av	  
bidraget	  som	  förbundet	  självt	  får	  förfoga	  över.	  
	  
Lokalt	  organisationsbidrag	  
Lokalt	  organisationsbidrag	  enligt	  14	  §	  förordningen	  (2011:65)	  om	  statsbidrag	  till	  barn-‐	  och	  
ungdomsorganisationer.	  Detta	  bidrag	  ska	  komma	  organisationens	  medlemsföreningars	  
ordinarie	  och	  långsiktiga	  lokala	  verksamhet	  till	  del	  och	  MUCF	  följer	  upp	  hur	  medlen	  används.	  
En	  plan	  ska	  lämnas	  in	  när	  man	  ansöker	  om	  medlen.	  Stöd	  som	  inte	  används	  skall	  enligt	  
myndigheten	  betalas	  tillbaka.	  
	   Plan	   Motsvarar	  kr	   Utfall	   Andel	  
Direktbidrag	   57	  %	  	   2	  291	  305	   3	  194	  032	  	   79,46	  %	  
Stöd	  till	  verksamhetsutvekling	   4	  %	   160	  793	   190	  057	   4,73	  %	  
Administrativt	  stöd	  till	  	   5	  %	   200	  992	   100	  000	   2,49	  %	  
Medlemsföreningarna	  (ej	  personal)	  
Personalkostnader	   22	  %	   884	  363	   41	  802	   1,04	  %	  
Annat	   12	  %	   482	  380	   493	  943	   12,29	  %	  
	   Nationell	  musikfestival	   	   	   368	  869	  
	   Musikaliskt	  ledarskap	   	   	   125	  075	  
Summa	   100	  %	   4	  019	  834	   4	  019	  834	   100,00	  %	  
	  
Eftersom	  RUM-‐stämman	  beslutade	  att	  höja	  föreningsstödet	  har	  övriga	  poster	  justerats	  så	  att	  
den	  totala	  summan	  blir	  100	  %.	  Den	  totala	  kostnaden	  för	  respektive	  aktivitet	  visas	  inte	  här.	  
	  

Eftersom RUM-stämman beslutade att höja föreningsstödet har övriga poster justerats så att den totala 
summan blir 100 %. Den totala kostnaden för respektive aktivitet visas inte här.



sid 14                     Verksamhetsberättelse  för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2015, org. nr. 82 20 01-3646 

Styrelse
Kostnader för förbundsstyrelsen, utskott och kommittéer för exempelvis resor, kost, logi, arbetsmaterial 
och deltagaravgifter. 

Kanslier
Kostnaden för förbundets kanslier. På grund av släpande bokföring blev somliga kostnader som ska fak-
tureras till kansliet inte hanterade under 2015 och är därför hanterade här.

Administrativ personal
Kostnader för kanslichef, kanslist och föreningskonsulent. Därtill har under senare delen av året även en 
organisationsutvecklare anställts på tidsbegränsad anställning. Även kostnader för bokföringsbyrå räk-
nas till denna post.

Medlemsregistret drift och utveckling
Abonnemangsavgift för ClubOnWeb medlemsregister. Avgiften har under en längre tid varit nedsatt 
jämfört med avtalat pris. En viss utveckling har skett men har inte fakturerats av bolaget under 2015. I 
posten utveckling ingår också en kurs. 

Vår- och höststämma
Kostnaden för vår och höststämma ska fördelas så att förbundet står för ett grundbelopp på 75 000 
kronor medan de deltagande distrikten betalar återstoden. På grund av sent registrerade händelser 
matchar inte beloppen exakt det uppsatta målet.

Revisionsarvode
Arvode till ÖhrlingsPricewaterhousecoopers enligt räkning. Detta omfattar förutom årsredovisningen 
även den granskning som ska göras av förbundets statsbidragsansökan.

Distriktstjänster
Arbete som förbundet utför åt distrikt enligt särskild överenskommelse. Under året har fyra personer 
varit anställda för detta ändamål. Därtill kommer enstaka arvoden.

Övriga kostnader
Under denna rubrik samlas kostnader för föreningsavgifter, deltagaravgifter, medlemsförsäkringar, samt 
osäkra medlems- och kundfordringar.

Oförutsedda kostnader
Under denna rubrik har i år förts kostnader som inte har kunnat hänföras till rätt budgetpost. 

Ledarskolan
Kostnader för utbildningskonsulent och kursverksamhet. Budgeten är planerad för en halvtidstjänst, 
men den tjänsten kunde inte återbesättas förrän i januari 2016.

Verksamhetsutveckling
Kostnaderna för verksamhetsutvecklingen har varit lägre på grund av tjänstledighet.

Musikaliskt ledarskap
Kostnader för seminarier för blåsorkesterledare. Kostnaderna är lägre än budgeterat till följd av bättre 
kostnadskontroll.

Lokalt föreningsstöd 
Grundbidraget 300 kronor per förening och 80 kronor per bidragsgrundande medlem.
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Medlemstidningen
I år har det sålts annons för 364 tkr vilket är i nivå med 2014. I kostnaderna ingår produktion av fyra 
nummer av tidningen RUM’ba och sex nummer av väggtidningen.

Kommunikation
I denna post ingår kostnader för diverse kommunikationsåtgärder.

MusikRUM
Under denna post igår genomförande av MusikRUM 2015 samt kostnader för planering av MusikRUM 
2016.

Landslagen
Nettokostnad för Landslaget i blåsmusik och StråkLandslaget.
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Årsredovisning 

Förvaltningsberättelse
Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är Sveriges fjärde största barn- och ungdomsorganisation och 
den största på kulturens område. Bland medlemsföreningarna finns såväl musikensembler som elevfö-
reningar vid ett flertal musik- och kulturskolor.

Finansiering
Förbundets huvudsakliga finansieringskällor är statsbidrag, samt medlems- och deltagaravgifter. 

Statsbidraget består dels av en fast del, dels av en rörlig del som är beroende av antalet aktiva med-
lemsföreningar och antalet medlemmar i förbundet. Statsbidraget är ett organisationsbidrag som syftar 
till att stödja barns och ungdomars självständiga organisering. Statsbidraget var år 2015 på 2,0 miljoner 
kronor.

Staten ger också bidrag riktat till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Detta bi-
drag ska komma medlemsföreningarnas ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del. Medel som 
inte används måste lämnas tillbaka. År 2015 fick RUM 4,0 miljoner kronor för denna del.

Medlemsavgiften höjdes till 60 kronor per medlem.

I övrigt finansierar verksamheterna sig själva genom deltagaravgifter, samhällsbidrag och gåvor till festi-
val, och landslaget samt annonsförsäljning i tidningen.

Förbundet tar också ut en administrationsavgift från distrikten för ett flertal centrala tjänster. Ett flertal 
distrikt utnyttjar möjligheten att förbundet bemannar arbetsuppgifter mot betalning. Dessa distrikts-
konsulenttjänster tillhandahålls av effektivitetsskäl eftersom det är onödigt att alla distrikt själva ska 
behöva hantera alla de rutiner som är förknippade med anställd personal. Försäljningen av sådana 
tjänster är inte momspliktig enligt beslut från Skatteverket.

Club on web Community Sweden AB
Club on web Community Sweden AB, COW, är ett helägt dotterbolag till RUM, vars syfte är att utveckla 
och driva medlemsregister och därtill hörande funktioner som en molntjänst. Förbundet är en av kun-
derna till COW sedan 2003.

Händelser efter årets slut
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor har för 2016 beslutat att bevilja RUM drygt 1,87 
miljoner konor i statsbidrag och drygt 3,76 miljoner kronor till stöd för den lokala verksamheten. Detta 
är nära 400 000 kronor mindre än tidigare år, vilket kommer att få genomslag på årets resultat. 

Förbundsstyrelsen har till följd av detta beslutat om ett antal stora besparingar: färre styrelseaktiviteter, 
minskat deltagande på konferenser och i nätverk, omprioritering av verksamhetsutveckling, minskat 
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anslag till musikaliskt ledarskap, färre kommunikationsaktiviteter och nedläggning av StråkLandslaget 
2016. 

Förbundsstyrelsen bedömer att det inte nu är lämpligt att gå vidare med ytterligare besparingar för 
innevarande år, utan avser återkomma i höstbudgeten med ytterligare åtgärder för att få en budget i 
balans.

Förbundsstyrelsen har beslutat att en annan lösning ska införas för RUM:s behov av medlemsregister-
tjänster. Detta kommer att påverka dotterbolaget Club on web Community Sweden AB. Därför har för-
bundsstyrelsen bedömt att en väsentlig nedskrivning av värdet på aktierna i bolaget ska göras.
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Förbundsstyrelsen	  har	  till	  följd	  av	  detta	  beslutat	  om	  ett	  antal	  stora	  besparingar:	  färre	  
styrelseaktiviteter,	  minskat	  deltagande	  på	  konferenser	  och	  i	  nätverk,	  omprioritering	  av	  
verksamhetsutveckling,	  minskat	  anslag	  till	  musikaliskt	  ledarskap,	  färre	  
kommunikationsaktiviteter	  och	  nedläggning	  av	  StråkLandslaget	  2016.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  bedömer	  att	  det	  inte	  nu	  är	  lämpligt	  att	  gå	  vidare	  med	  ytterligare	  
besparingar	  för	  innevarande	  år,	  utan	  avser	  återkomma	  i	  höstbudgeten	  med	  ytterligare	  
åtgärder	  för	  att	  få	  en	  budget	  i	  balans.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  har	  beslutat	  att	  en	  annan	  lösning	  ska	  införas	  för	  RUM:s	  behov	  av	  
medlemsregistertjänster.	  Detta	  kommer	  att	  påverka	  dotterbolaget	  Club	  on	  web	  Community	  
Sweden	  AB.	  Därför	  har	  förbundsstyrelsen	  bedömt	  att	  en	  väsentlig	  nedskrivning	  av	  värdet	  på	  
aktierna	  i	  bolaget	  ska	  göras.	  
	  
Flerårsöversikt	  
	   2015	   2014	   2013	   2012	   2011	  
	  
Betalande	  medlemmar	   	  43	  167	   	  38	  906	   	  40	  122	   41	  144	   41	  132	  
Bidragsberättigande	  medlemmar	   39	  892	   35	  224	   	  35	  862	   34	  260	   34	  573	  
Bidragsgrundande	  föreningar	   389	  	   	  393	  	  	  	  	   	  383	   	  379	   421	  
	  
Statsbidrag	  (tkr)	   	  2	  011	   	  1	  993	   	  1	  908	   2	  230	   2	  393	  
Lokalt	  organisationsbidrag	  (tkr)	   	  4	  020	   	  3	  997	   	  3	  826	   4	  456	   4	  954	  
	  
Resultat	  (tkr)	   -‐694	  	  	  	  	   	  737	   	  136	   	  612	   	  692	  
Eget	  kapital	  (tkr)	   	  2	  767	  	  	  	  	   	  3	  462	   	  2	  725	   	  2	  589	   1	  977	  
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Förbundets ledning
Ordinarie RUM-stämmor har under 2015 hållits den 18-19 april i Linköping samt 17-18 oktober i Göte-
borg. Förbundsstyrelsen har haft följande ledamöter från och med valet den 19 april 2015.

Förbundsordförande:   Anna Edlund, Stockholm
Förste vice ordförande 
och förbundskassör:   Emelie Falck, Falköping
Andre vice ordförande:   Perry Göransson, Stockholm
Förbundssekreterare:   Johan Tjäder, Stockholm

Ledamöter:    Martin Lindor, Skara
    Adrian Munther, Stockholm
    Sandra Persson, Göteborg

Suppleanter:    Daniel Ingemarsson Wik, Sundsvall
    Siw Burman, Lycksele
    Lena Andersson, Borås

Förbundsstyrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. Kanslichefen Anna Lena Piaz-
zolla och tf kanslichef Anine Engstrand har varit ständigt adjungerade till sammanträdena.

Övriga funktionärer
Förbundrevisor: Christina Bergehed-Bonnevier, Sigtuna
Suppleant: Klaus-Dieter Flohr, Oskarshamn 
Auktoriserad revisor: Gunnar Thullberg, PwC i Stockholm

Valberedningen
Valberedningen tillsätts vid RUM:s höststämma och består sedan höststämman 2015 av 
My Härstedt, Göteborg, sammankallande
Axel Save, Stockholm
Erik Johansson, Falköping
Karin Bergdahl, Umeå
Susanna Wärmegård, Tidaholm
Sandra Tegenmark, Göteborg
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Förslag till resultatdisposition

Förbundsstyrelsen framlägger följande förslag till disposition av årets resultat.

Till RUM-stämmans disposition finns
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Förslag	  till	  resultatdisposition	  
	  
Förbundsstyrelsen	  framlägger	  följande	  förslag	  till	  disposition	  av	  årets	  resultat.	  
	  
Till	  RUM-‐stämmans	  disposition	  finns	  
	  
Balanserat	  resultat	  	   2	  531	  974	  
Ändamålsbestämda	  medel	  
	   Underhållsfond	  Skeppsholmen	   200	  000	  
	   Medlemsregister	   500	  000	  
	   Bildbank	   100	  000	  
	   Webbfilmer	   100	  000	  
Årets	  resultat	   -‐	  694	  318	   	  
Totalt	   2	  767	  281	  
	  
Disponeras	  för	  
Ändamålsbestämda	  medel	  
	   Underhållsfond	  Skeppsholmen	   200	  000	  
	   Medlemsregister	   0	  
	   Bildbank	   100	  000	  
	   Webbfilmer	   100	  000	  
Balanseras	  i	  ny	  räkning	   2	  337	  656	   	  
Totalt	   2	  767	  281	  
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2015-‐01-‐01 2014-‐01-‐01
RESULTATRÄKNING -‐	  	  2015-‐12-‐31 -‐	  	  2014-‐12-‐31

FÖRENINGENS	  INTÄKTER

Medlemsavgifter 2	  495	  090	  	  	  	  	  	  	   1	  556	  240	  	  	  	  	  

Nettoomsättning 1 1	  790	  167	  	  	  	  	  	  	   1	  845	  786	  	  	  	  	  

Övriga	  rörelseintäkter 2 2	  338	  541	  	  	  	  	  	  	   1	  680	  794	  	  	  	  	  

Bidrag/gåvor 3 6	  325	  129	  	  	  	  	  	  	   6	  414	  323	  	  	  	  	  

Summa	  föreningens	  intäkter 12	  948	  927	  	  	  	  	   11	  497	  143	  	  	  

FÖRENINGENS	  KOSTNADER

Övriga	  externa	  kostnader 4 9	  300	  315	  	  	  	  	  	  	   7	  433	  782	  -‐	  	  	  	  

Personalkostnader 5 3	  683	  087	  -‐	  	  	  	  	  	   3	  296	  113	  -‐	  	  	  	  

Av/nedskrivningar	  av	  immateriella	  och
materiella	  anläggningstillgångar	  enligt	  plan 6 59	  680	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   39	  859	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Summa	  föreningens	  kostnader 12	  983	  082	  -‐	  	  	  	   10	  769	  754	  -‐	  	  

Verksamhetsresultat 94	  155	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   727	  389	  	  	  	  	  	  	  	  

FINANSIELLA	  POSTER

Resultat	  från	  andelar	  i	  koncernföretag 600	  000	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ränteintäkter	  och	  liknande	  intäkter 321	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9	  485	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Räntekostnader	  och	  liknande	  kostnader 484	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Resultat	  efter	  finansiella	  poster 694	  318	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   736	  874	  	  	  	  	  	  	  	  

-                                       -

-
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BALANSRÄKNING 2015-‐12-‐31 2014-‐12-‐31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella	  anläggningstillgångar
Inventarier 7 92	  552	  	  	  	  	  	  	  	  	   52	  931	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Summa	  materiella	  anläggningstillgångar 92	  552	  	  	  	  	  	  	  	  	   52	  931	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Finansiella	  anläggningstillgångar
Andelar	  i	  koncernföretag 8 400	  000	  	  	  	  	  	   700	  000	  	  	  	  	  	  

Summa	  finansiella	  anläggningstillgångar 400	  000	  	  	  	  	  	   700	  000	  	  	  	  	  	  

Summa	  anläggningstillgångar 492	  552	  	  	  	  	  	   752	  931	  	  	  	  	  	  

Omsättningstillgångar

Varulager	  mm.
Färdiga	  varor	  och	  handelsvaror 68	  849	  	  	  	  	  	  	  	  	   73	  951	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Summa	  varulager	  mm. 68	  849	  	  	  	  	  	  	  	  	   73	  951	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Fordringar
Kundfordringar 727	  192	  	  	  	  	  	   572	  164	  	  	  	  	  	  
Övriga	  fordringar 67	  099	  	  	  	  	  	  	  	  	   90	  693	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter 442	  232	  	  	  	  	  	   176	  067	  	  	  	  	  	  

Summa	  fordringar 1	  236	  523	  	  	   838	  924	  	  	  	  	  	  

Kassa	  och	  bank
Kassa	  och	  bank 2	  018	  147	  	  	   2	  401	  270	  	  	  

Summa	  kassa	  och	  bank 2	  018	  147	  	  	   2	  401	  270	  	  	  

Summa	  omsättningstillgångar 3	  323	  519	  	  	   3	  314	  145	  	  	  

Summa	  tillgångar 3	  816	  071	  	  	   4	  067	  076	  	  	  
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BALANSRÄKNING 2015-‐12-‐31 2014-‐12-‐31

EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER

Eget	  kapital 9
Fritt	  eget	  kapital

Balanserat	  resultat 2	  531	  974	  	  	   2	  695	  100	  	  	  
Ändamålsbestämda	  medel 929	  625	  	  	  	  	  	   29	  625	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Årets	  resultat 694	  318	  -‐	  	  	  	  	   736	  874	  	  	  	  	  	  

Summa	  fritt	  eget	  kapital 2	  767	  281	  	  	   3	  461	  599	  	  	  

Summa	  eget	  kapital 2	  767	  281	  	  	   3	  461	  599	  	  	  

Långfristiga	  skulder
Övriga	  skulder 10 62	  971	  	  	  	  	  	  	  	  	   62	  971	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Summa	  långfristiga	  skulder 62	  971	  	  	  	  	  	  	  	  	   62	  971	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Kortfristiga	  skulder
Leverantörsskulder 537	  152	  	  	  	  	  	   134	  135	  	  	  	  	  	  
Övriga	  skulder 192	  151	  	  	  	  	  	   152	  936	  	  	  	  	  	  
Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter 256	  516	  	  	  	  	  	   255	  435	  	  	  	  	  	  
Summa	  kortfristiga	  skulder 985	  819	  	  	  	  	  	   542	  506	  	  	  	  	  	  

Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder 3	  816	  071	  	  	   4	  067	  076	  	  	  

STÄLLDA	  SÄKERHETER	  OCH	  ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda	  säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

A.	  ALLMÄNNA	  UPPLYSNINGAR

Allmänna	  redovisningsprinciper
Belopp	  i	  kronor	  om	  inget	  annat	  anges.
Årsredovisningen	  har	  upprättats	  i	  enlighet	  med	  Årsredovisningslagen	  och
bokföringsnämndens	  allmänna	  råd.

Värderingsprinciper
Tillgångar	  och	  skulder	  har	  värderats	  till	  anskaffningsvärden	  om	  inget	  annat	  anges	  nedan.

Intäkter
Intäkter	  har	  upptagits	  till	  verkligt	  värde	  av	  vad	  som	  erhållits	  eller	  kommer	  att	  erhållas.
Medklemsintäkter	  har	  intäktsförts	  för	  den	  period	  som	  de	  avser.

Fordringar
Fordringar	  har	  upptagits	  till	  de	  belopp	  varmed	  de	  beräknas	  inflyta.

Varulager
Varulagret,	  värdetat	  enligt	  Bokföringsnämndens	  allmänna	  råd	  BFNAR	  2000:3,	  är	  upptaget	  till
det	  lägsta	  av	  anskaffningsvärdet	  enligt	  först	  in-‐	  först	  ut	  principen,	  resp.	  vekligt	  värde.

Materiella	  anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar	  värderas	  till	  anskaffningsvärde	  med	  avdrag	  för	  ackulumelade	  avskrivningar.
Avskrivningar	  görs	  enl.	  en	  systematisk	  plan	  över	  tillgångarnas	  förväntade	  nyttjande	  period	  enl.nedan

Datorer 3	  år
Brandskåp 10	  år
Övriga	  invantarier 5	  år

B.	  UPPLYSNINGAR	  TILL	  RESULTATRÄKNINGEN
2015 2014

1.	  Nettoomsättning
Annonsförsäljning	  RUM´ba 377	  210	  	  	  	  	  	   367	  265	  	  	  	  	  	  
Deltagaravgifter	  kurser,	  festival 1	  412	  957	  	  	   1	  478	  521	  	  	  

Summa 1	  790	  167	  	  	   1	  845	  786	  	  	  

2.	  Övriga	  rörelseintäkter
Administrationsavgifter	  distrikten 426	  300	  	  	  	  	  	   393	  010	  	  	  	  	  	  
Övrigt 1	  912	  241	  	  	   1	  287	  784	  	  	  

Summa 2	  338	  541	  	  	   1	  680	  794	  	  	  

3.	  Bidrag
Lokalt	  organisationsbidrag 4	  019	  834	  	  	   3	  996	  809	  	  	  
Statsbidrag 2	  011	  209	  	  	   1	  993	  265	  	  	  
Projektbidrag 260	  000	  	  	  	  	  	   60	  150	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gåvor -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nystartsbidrag -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   112	  913	  	  	  	  	  	  
Övrigt 34	  086	  	  	  	  	  	  	  	  	   236	  186	  	  	  	  	  	  

Summa 6	  325	  129	  	  	   6	  414	  323	  	  	  
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2015 2014
4.	  Övriga	  externa	  kostnader

Revisionsarvode 62	  571	  	  	  	  	  	  	  	  	   84	  179	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Föreningsstöd 3	  204	  040	  	  	   2	  193	  300	  	  	  
Medlemstidning 849	  594	  	  	  	  	  	   893	  184	  	  	  	  	  	  
Kanslier 1	  533	  315	  	  	   389	  907	  	  	  	  	  	  
Landslagen 609	  067	  	  	  	  	  	   805	  853	  	  	  	  	  	  
Festival 1	  169	  702	  	  	   1	  195	  398	  	  	  
Musikaliskt	  ledarskap 132	  575	  	  	  	  	  	   196	  278	  	  	  	  	  	  
Övrigt 1	  679	  451	  	  	   1	  675	  683	  	  	  

Summa 9	  240	  315	  	  	   7	  433	  782	  	  	  

5.	  Personal
Medelantalet	  anställda	  har	  varit:

Kvinnor 4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Män 2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Totalt 6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Löner	  och	  andra	  ersättningar: 2	  571	  905	  	  	   2	  354	  342	  	  	  

Sociala	  avgifter	  enligt	  lag	  och	  avtal 991	  362	  	  	  	  	  	   927	  132	  	  	  	  	  	  
(Varav	  pensionskostnader) (162	  913) (158	  263)
Övriga	  personalkostnader 119	  820	  	  	  	  	  	   14	  639	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Summa 3	  683	  087	  	  	   3	  296	  113	  	  	  

6.	  Avskrivningar
Inventarier 21	  727	  	  	  	  	  	  	  	  	   8	  125	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Datorer 37	  953	  	  	  	  	  	  	  	  	   31	  734	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Summa 59	  680	  	  	  	  	  	  	  	  	   39	  859	  	  	  	  	  	  	  	  	  

C.	  UPPLYSNINGAR	  TILL	  BALANSRÄKNINGEN 2015-‐12-‐31 2014-‐12-‐31

7.	  Inventarier
Anskaffningsvärde

Ingående	  anskaffningsvärde 644	  138	  	  	  	  	  	   682	  844	  	  	  	  	  	  
Årets	  inköp 99	  301	  	  	  	  	  	  	  	  	   38	  306	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Avgår	  årets	  försäljning -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   77	  012	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
Utgående	  anskaffningsvärde	  för	  inventarier 743	  439	  	  	  	  	  	   644	  138	  	  	  	  	  	  

Avskrivningar	  enligt	  plan
Ingående	  avskrivningar 591	  207	  -‐	  	  	  	  	   628	  360	  -‐	  	  	  	  	  
Avgår	  ingående	  avskrivningar	  på	  sålda
inventarier -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   77	  012	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Årets	  avskrivningar	  på	  kvarvarande
inventarier 59	  680	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	   39	  859	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
Utgående	  avskrivningar	  enligt	  plan	  på
inventarier 650	  887	  -‐	  	  	  	  	   591	  207	  -‐	  	  	  	  	  

Utgående	  redovisat	  värde	  för	  inventarier 92	  552	  	  	  	  	  	  	  	  	   52	  931	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2015 2014
4.	  Övriga	  externa	  kostnader

Revisionsarvode 62	  571	  	  	  	  	  	  	  	  	   84	  179	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Föreningsstöd 3	  204	  040	  	  	   2	  193	  300	  	  	  
Medlemstidning 849	  594	  	  	  	  	  	   893	  184	  	  	  	  	  	  
Kanslier 1	  533	  315	  	  	   389	  907	  	  	  	  	  	  
Landslagen 609	  067	  	  	  	  	  	   805	  853	  	  	  	  	  	  
Festival 1	  169	  702	  	  	   1	  195	  398	  	  	  
Musikaliskt	  ledarskap 132	  575	  	  	  	  	  	   196	  278	  	  	  	  	  	  
Övrigt 1	  679	  451	  	  	   1	  675	  683	  	  	  
Lämnade	  bidrag	  och	  gåvor 60	  000	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Summa 9	  300	  315	  	  	   7	  433	  782	  	  	  

5.	  Personal
Medelantalet	  anställda	  har	  varit:

Kvinnor 4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Män 2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Totalt 6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Löner	  och	  andra	  ersättningar: 2	  571	  905	  	  	   2	  354	  342	  	  	  

Sociala	  avgifter	  enligt	  lag	  och	  avtal 991	  362	  	  	  	  	  	   927	  132	  	  	  	  	  	  
(Varav	  pensionskostnader) (162	  913) (158	  263)
Övriga	  personalkostnader 119	  820	  	  	  	  	  	   14	  639	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Summa 3	  683	  087	  	  	   3	  296	  113	  	  	  

6.	  Avskrivningar
Inventarier 21	  727	  	  	  	  	  	  	  	  	   8	  125	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Datorer 37	  953	  	  	  	  	  	  	  	  	   31	  734	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Summa 59	  680	  	  	  	  	  	  	  	  	   39	  859	  	  	  	  	  	  	  	  	  

C.	  UPPLYSNINGAR	  TILL	  BALANSRÄKNINGEN 2015-‐12-‐31 2014-‐12-‐31

7.	  Inventarier
Anskaffningsvärde

Ingående	  anskaffningsvärde 644	  138	  	  	  	  	  	   682	  844	  	  	  	  	  	  
Årets	  inköp 99	  301	  	  	  	  	  	  	  	  	   38	  306	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Avgår	  årets	  försäljning -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   77	  012	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  
Utgående	  anskaffningsvärde	  för	  inventarier 743	  439	  	  	  	  	  	   644	  138	  	  	  	  	  	  

Avskrivningar	  enligt	  plan
Ingående	  avskrivningar 591	  207	  -‐	  	  	  	  	   628	  360	  -‐	  	  	  	  	  
Avgår	  ingående	  avskrivningar	  på	  sålda
inventarier -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   77	  012	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Årets	  avskrivningar	  på	  kvarvarande
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 2015-‐12-‐31 2014-‐12-‐31

8.	  Finansiella	  anläggningstillgångar
Andelar	  i	  koncernföretag
Ingående	  anskaffningsvärde 700	  000	  	  	  	  	  	  	   700	  000	  	  	  	  	  	  
Årets	  anskaffning 300	  000	  	  	  	  	  	  	  
Nedskrivning 600	  000	  -‐	  	  	  	  	  	  
Utgående	  redovisat	  värde 400	  000	  	  	  	  	  	  	   700	  000	  	  	  	  	  	  

Förbundet	  har	  ett	  helägt	  dotterföretag,	  ClubOnWeb	  Community	  Sweden	  AB,	  556791-‐8023,
med	  säte	  i	  Stockholm

Eget	  kapital 286	  173	  	  	  	  	  	  	   741	  472	  	  	  	  	  	  
Resultat 755	  301	  -‐	  	  	  	  	  	   16	  459	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  

9.	  Eget	  kapital
Balanserat Ändamåls-‐ Årets Summa

Årets	  förändringar	  av	  eget	  kapital resultat best.fonder resultat eget	  kapital

Belopp	  vid	  årets	  ingång 2	  695	  100	  	  	   29	  625	  	  	  	  	   736	  874	  	  	  	  	  	  	   3	  461	  599	  	  	  
Disposition	  av	  föregående	  års
resultat

Avs.ändamålsbestämd	  fonder 163	  126	  -‐	  	  	  	  	   900	  000	  	  	   736	  874	  -‐	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I	  anspråkstagande	  fonder
Årets	  resultat 694	  318	  -‐	  	  	  	  	  	   694	  318	  -‐	  	  	  	  	  

Belopp	  vid	  årets	  utgång 2	  531	  974	  	  	   929	  625	  	  	   694	  318	  -‐	  	  	  	  	  	   2	  767	  281	  	  	  

10.	  Långfristiga	  skulder 2015-‐12-‐31 2014-‐12-‐31
Följande	  belopp	  förfaller	  till
betalning	  senare	  än	  fem	  år	  efter
balansdagen

Övriga	  långfristiga	  skulder 62	  971	  	  	  	  	  	  	  	  	   62	  971	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Totalt 62	  971	  	  	  	  	  	  	  	  	   62	  971	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Gotlandsdistriktens	  deponering	  av	  sina	  bankmedel	  tills	  ny	  styrelse	  väljs.
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