
 

      

Varmt välkomna till  

Riksförbundet Unga Musikanters Höststämma 2016! 
 
Nu närmar sig årets höststämma. Vi ses som vanligt under två intensiva dagar. Det bjuds på 
middag på lördag kväll med efterföljande aktivitet. Anmäl er och boka tåg. Välkomna! 
 

När  22-23 oktober 

Vi börjar med lunch på  lördag kl. 12.00 och avslut efter lunch söndag kl. 14.00 
 
Var             Boende på First hotel Örebro, mat och all mötestid på City Konferenscenter  
 Vi se på konferenscentret (Klostergatan 23) på lördagen och går gemensamt till 

hotellet för incheckning efter att mötet är slut på lördag. 
 
Hur Du bokar resor genom Tranås resebyrå. Ni mejlar till info@tranas-resebyra.se 

alternativt ringer tel. 0140-375030. Ange tydligt att det gäller RUMs 
höststämma, varifrån ni vill åka samt eventuella önskemål om resan så fixar 
Tranås Resebyrå den billigaste och bästa resan för er. Resebyrån har telefontid 
måndag–fredag mellan klockan 8 och 17. 

 
Vad Vi kommer att fylla helgen med diskussioner för att utveckla RUM tillsammans, 

presentera verksamhetsplanen och fastslå budget för 2017. Sen kommer vi 
också se till att ha kul utanför mötestiden också! 

 
Anmälan Anmälningar görs via formuläret här. 
 
 
Ombuden och ersättare är samma som valdes av distriktstämman till Vårstämman 2016. Om 
inte alla ombud kan delta kan ni fylla upp platserna med andra personer. På nästa sida ser ni 
hur många ombud ni får skicka från ert distrikt. 
 
Handlingar till Höststämman är ombuden tillhanda tre (3) veckor innan mötet via mail och 
publicering på hemsidan. 
 
Trivselgruppen kommer vara på plats och hälsa er välkomna vid konferenslokalerna från 
förmiddagen den 22 oktober. Ni behöver alltså inte gå till hotellet innan mötet börjar. 
 
Kostnaderna delas upp som vanligt. Förbundet står för en del och distrikten delar på resten i 
förhållande till anta ombud. Boende sker främst i flerbäddsrum för att hålla ner 
kostnaderna. Önskar du enkelrum tas ett enkelrumstillägg ut från distriktet. 
 

Varma hälsningar 
Förbundsstyrelsen genom ordförande 

Anna Edlund 

https://www.google.se/maps/place/First+Hotel+%C3%96rebro/@59.2772116,15.2162256,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd596773dcee1a27e!8m2!3d59.2772116!4d15.2162256
https://www.google.se/maps/place/City+Konferenscenter/@59.276617,15.2124475,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xed0bc153d23a60af!8m2!3d59.276617!4d15.2124475
mailto:info@tranas-resebyra.se
https://cow.rum.se/book/default.aspx?id=22995


 

      

Ombud på stämman    

Distrikt Medlemmar  Ombud  

    

Blekinge 985             2 

Fyrbodal 1195            3 

Gotland 15            1 

Gävle-Dala 1369            3 

Göteborg 4391            9 

Halland 2270            5 

Jämtland 777            2 

Jönköping 1180            3  

Kalmar 2408            5 

Kristianstad 1298            3 

Kronoberg 357            1 

Malmöhus 2381            5 

Norrbotten 251            1 

Skaraborg 2919            6 

Stockholm 5235           11 

Södermanland 888            2 

Södra Elfsborg 4247            9 

Uppsala 800            2 

Värmland 2045            5 

Västerbotten 1513            4 

Västernorrland 1250            3 

Västmanland 2487             5 

Örebro 370            1 

Östgöta 2551            6 

Summa 43182           97 

 


