
 

Välkommen på RUMs 
Vårstämma 2017 

22-23 april  
 

Nu är det dags för stämma igen! 
 

På många sätt alltid som förr men på ännu fler sätt 
inte som förr. Vi vidgar våra vyer och siktar högre 
upp. Vårstämman kommer äga rum i SUNDSVALL! 
 
När: 22 april 9.00 till 23 april 13.30 
 
Denna inbjudan och kallelse är lite längre än vanligt, 
vi har ju en unik stämma framför oss. Läs igenom 
inbjudan noga, anmäl er i tid och boka resor så snart 
som möjligt. 
 
Anmälan sker senast 23 mars 
Handlingarna är ombuden tillhanda tre (3) veckor innan stämman. 



 

INBJUDAN INNEHÅLLER 
• Årets plats: Åkerviksskolan Sundsvall 
• Årsstämma eller ej? 
• Res redan på fredag kväll 
• Prissättning 
• Anmälan - senast 23 mars 

• Boka resa 
• Facebookevenemang 
• Stämmoskola 
• Faddrar 
• Antal ombud på stämman, bilaga 1 

 
ÅRETS PLATS – ÅKERVIKSSKOLAN SUNDSVALL 
Med Västernorrlanddistriktets hjälp har vi fått tillgång till en skollokal där hela stämman kommer äga 
rum. Det kommer också finnas möjlighet att sova kvar i skolan på madrasser som distriktets 
föräldraförening bistår med. För de som istället vill ta en promenad på 10 minuter står Scandic City och 
väntar för övernattning.  
 
ÅRSSTÄMMA ELLER EJ? 
Denna stämma är kanske den enda detta år, det är upp till er. Ni ska under vårstämman besluta om vi 
ska fortsätta ha två stämmor per år eller endast en stämma per år.  
 
På senaste höststämman lades ett förslag om stadgeändring fram. Förslaget handlade om att ha en 
årsstämma på hösten varje år och ingen stämma på våren. Höststämman röstade ja till förslaget, 
eftersom det är en stadgeändring behöver det godkännas två stämmor för att träda i kraft.  
 
Det står också att om förslaget går igenom kommer ingen höststämma äga rum under 2017, utan 
vårstämman blir den enda stämman. Därför kommer styrelsen göra klart alla handlingar som rör både 
vår- och höststämman, för att kunna behandla allt under vårstämman 2017. Om förslaget går igenom 
träder stadgeändringen i kraft direkt och vi kommer välja valberedning, ta beslut om budget 2018 och 
verksamhetsplan 2018, det som vi i vanliga fall gör på höststämman. 
 
Om vi i framtiden endast har en stämma per år förlängs helgen med en övernattning. Årsstämman blir 
alltså från fredag kväll till söndag eftermiddag. 
 
RES REDAN PÅ FREDAG KVÄLL 
För att hinna med eventuellt en stämma per år provar vi redan i år konceptet att ses tidigare. Stämman 
förlängs med natten fredag-lördag. I år bokar ni alltså resorna till Sundsvall redan på fredag för att 
ankomma Sundsvall under kvällen. Fredag kväll gör ni vad ni känner för eller går på vår stämmoskola. 
Själva stämman börjar lördag morgon klockan 9.00. 
 
PRISSÄTTNING 
Nyhet för i år är också att vi har satt ett tak på kostnad för er. Vi har räknat ut vad stämman kommer 
kosta och ger er därför möjlighet att välja det som passar er bäst. Övernattning inkluderar två nätter 
med frukost på respektive ställe. 
 
 



 

1. Utan övernattning: 1200 kr 
2. Övernattning på golv i skolan. Madrasser finns men sovsäck, kudde, badrumsartiklar och 

eventuellt annat för övernattning tar ni med själva. Det kommer att finnas en enkel frukost: 
1300 kr 

3. Övernattning i flerbäddsrum på Scandic City, meddela önskemål på personer i anmälan: 1950 kr 
4. Övernattning i enkelrum på Scandic City: 2500 kr 

 
ANMÄLAN – SENAST 23 mars 
Anmälan sker på webben följ denna länk: https://simplesignup.se/event/90774 
 
BOKA RESA 
För att vi ska kunna hålla de nya låga priserna behöver vi gemensamt tänka på att boka resor i tid. Efter 
stämman går det ett tåg söderut klockan 14.11 som vi räknar med att ni kan boka. 
 
Du bokar resor genom Tranås resebyrå. Ni mejlar till info@tranas-resebyra.se alternativt ringer tel. 
0140-375030. Ange tydligt att det gäller RUMs vårstämma, varifrån ni vill åka samt eventuella önskemål 
om resan, så fixar Tranås Resebyrå den billigaste och bästa resan för er. Resebyrån har telefontid 
måndag tillfredag mellan klockan 8 och 17. 
 
FACEBOOKEVENEMANG 
Har du Facebook och vet att du ska komma på stämman kan du redan nu gå med i stämmans 
Facebook evenemang. Där kan du diskutera vad du vill göra på fredag kväll, vilka som ska sova kvar i 
skolan eller om du vill samåka med någon. Du hittar evenemanget här 
https://www.facebook.com/events/377707989269567/ 
 
STÄMMOSKOLA 
På fredag kväll klockan 20:30 till ca 21:15 finns möjlighet att delta i en kortare genomgång och 
utbildning i hur stämman går till och hur den fungerar. Den är till för dig som är ny på stämman eller 
vill fräscha upp minnet. Om du vill delta på anmäler du ditt intresse samtidigt som du anmäler dig till 
själva stämman, så vi vet hur många vi ska vänta in. 
 
FADDRAR 
Är du ny, kommer ensam från ditt distrikt eller bara vill ha någon att hänga med under helgen ska du i 
anmälan kryssa i att du vill ha en fadder under helgen. Denna person vägleder dig genom mötet och 
svarar på eventuella frågor. Allt för att alla ska känna sig delaktiga! Du kan också anmäla ditt intresse till 
att vara fadder när du anmäler dig. 
 
Har ni tankar, frågor och funderingar så tveka inte att höra av er. Projektledare för stämman är Ulrika. 
Henne når ni på ulrika@rum.se. 
 
Varma hälsningar 
Förbundsstyrelsen genom ordförande 
Anna Edlund  

https://simplesignup.se/event/90774
mailto:info@tranas-resebyra.se
https://www.facebook.com/events/377707989269567/
mailto:ulrika@rum.se


 

Bilaga 1 – ANTAL OMBUD PÅ STÄMMAN 
Den som väljs till ombud till stämman ska kunna styrka detta genom ett justerat protokoll. 
 

Distrikt Antal medlemmar i distriktet Antal ombud 

Blekingedistriktet 944 2 

Fyrbodalsdistriktet 1414 3 

Gotlandsdistriktet 1 1 

Gävle-Daladistriktet 1132 3 

Göteborgsdistriktet 4595 10 

Hallandsdistriktet 2012 5 

Jämtlandsdistriktet 590 2 

Jönköpingsdistriktet 1116 3 

Kalmardistriktet 2234 5 

Kristianstadsdistriktet 1370 3 

Kronobergsdistriktet 325 1 

Malmöhusdistriktet 2588 6 

Norrbottendistriktet 195 1 

Skaraborgsdistriktet 2895 6 

Stockholmsdistriktet 4901 10 

Södermanlandsdistriktet 908 2 

Södra Elfsborgsdistriktet 4665 10 

Uppsaladistriktet 881 2 

Värmlandsdistriktet 2137 5 

Västerbottensdistriktet 1487 3 

Västernorrlandsdistriktet 1336 3 

Västmanlandsdistriktet 2206 5 

Örebrodistriktet 595 2 

Östgötadistriktet 2555 6 

   

Summa 43082 99 
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