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RUM:s vision
Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges
största musikorganisation för barn och unga,
med en bred rikstäckande verksamhet som öppnar nya perspektiv för våra medlemmar, samt är
en självklar dialogpartner och drivande i frågor
som rör unga musikanter och kulturutövare.
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Innehållsförteckning

RUM vill förändra samhället så att det blir mer
vänligt för unga musikanter och andra som vill
dela livsglädjen i att musicera. Därför ska RUM
överallt och på alla plan verka för
• att alla barn från tidig ålder ska få upptäcka
möjligheten att musicera
• att alla barn och unga har tillgång till musikundervisning
• att barn och unga som väljer att musicera
ska ha största möjliga nytta av sitt musicerande
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
info@rum.se, 0771 - 91 91 40
www.rum.se

Hela helgens schema
Fredag 16 november (Frivilliga aktiviteter)
19.15 - 20.00 Stämmoutbildning
20.15-  21.30 Hemsideutbildning

Lördag 17 november
09:00 Välkomna
09:15 RUM-stämma: Föredragningslistan 1–10
12:30 Lunch
13:30 Diskussionsforum
•     Nya stadgar
•     Verksamhetsplan
•     Varumärkesstärkande arbete
•     En vision och värdegrund för RUM
•     RUM:s ekonomi
15.00 Summering av diskussionsforum
15:30 Fika samt egen tid
16:30 Bussen avgår från Scandic till Kungl. Musikhögskolan
17:00 Jubileumskonsert på Kungl. Musikhögskolan
19:00 Jubileumsmiddag med efterföljande jubileumsfest

Söndag 18 november
09:00 RUM-stämma: Föredragningslistan 11–14
11:00 Fika
11:30 RUM-stämma: Föredragningslistan 15–16
12:30 Lunch
13:30 RUM-stämma: Föredragningslistan 17–22
15:30 Slut – Finns fika att ta med eller äta på plats

Föredragningslista
Inledande ärenden
1.
RUM-stämmans öppnande
2.
Fastställande av röstlängd
3.
Fråga om kallelse till RUM-stämman skett på rätt sätt
4.
Fastställande av föredragningslistan
5.
Val av stämmans funktionärer
a.     Ordförande
b.     Sekreterare
c.     Två justerare
d.     Två rösträknare
e.     Nomineringskommitté för valberedningen
Redovisning av föregående verksamhetsår
6.
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
7.
Revisorernas berättelse
8.
Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av årets resultat
9.
Beslut om ansvarsfrihet
Rapport av innevarande verksamhetsår
10. Rapport av innevarande verksamhetsår
Motioner, skrivelser och propositioner
11. Motion från Valberedningen
12. Förbundsstyrelsens proposition, nya stadgar
13. Förbundsstyrelsens proposition, Sedda, hörda och lyssnade på!
14. Förbundsstyrelsens proposition, Vision och värdegrund
15. Förbundsstyrelsens proposition, verksamhetsplan
16. Förbundsstyrelsens budgetproposition samt valberedningens förslag till arvode och ersättningar.
Valärenden
17. Val av förbundsordförande
18. Val av tre ordinarie ledamöter
19. Val av tre suppleanter
20. Val av revisorer
21. Val av valberedning
Avslutande ärenden
22. RUM-stämmans avslutande
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Stämmoord och uttryck
Plenum

När vi alla är samlade i samma rum för mötet

Ajournera

Avbrott/paus i mötet för t.ex. lunch och diskussionsforum

Presidiet

De/den som leder mötet, mötesordförande och mötessekreterare

Föredragningslista

Samma sak som dagordning, alltså vad som ska diskuteras på mötet och när.

Behörigen sammankallad

Här redogörs för när stämmokallelsen skickats ut, så stämman kan se om den skickats ut i tid och på
rätt sätt enligt gällande stadgar

Röstlängd

Här ser vi hur många som är med på mötet och vilka som har rätt att rösta, denna fastställs av stämman

Ordningsfråga

Om det är något som är oklart och behöver förtydligas omgående. Höj röstkortet och ropa ”ordningsfråga”, det blir då avbrott i talarlistan för att göra det förtydligade du efterfrågar.

Streck i debatten

När någon anser att frågan är färdig diskuterad kan streck i debatten begäras. Stämman beslutar om
streck i debatten och blir det bifall så får alla en chans att ställa sig på talarlistan. När talarlistan är uppskriven får inga fler tillkomma.

Motion

Förslag/önskemål från medlemmar

Proposition

Förslag/önskemål från styrelsen

Yrkande

De förslag som läggs fram, då du vill ge ett förslag säger du ”Jag yrkar att….”

Bifalla

Att säga ja till ett förslag

Acklamation

Muntlig röstning, du svarar bara ja där du håller med

Votering

Röstning med röstkort, du räcker upp ditt röstkort där du håller med. Detta begärs av ombudet som
inte håller med om mötesordförandes utslag.

Överläggning

Här har ombud och/eller presidiet möjlighet att prata ihop sig innan exempelvis en röstning
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Rapport av innevarande verksamhetsår 2018
RUM bedriver verksamhet i syfte att stimulera barns och ungas kulturella och sociala utveckling 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 musikanter.

Förbundsaktiviteter
RUM-stämma

RUM-stämman 2018 är också RUM:s 40-årsjubileum! Stämman äger rum 16-18 november på Scandic
Ariadne i Värtahamnen, Stockholm. Tillsammans med stämman kommer också en jubileumskonsert att
anordnas på och tillsammans med Kungliga Musikhögskolan.

MusikRUM Västerås

MusikRUM genomfördes i Västerås den 18–20 maj. Med bland annat Operaimprovisatörerna, Livgardets dragonmusikkår och Västerås Sinfonietta som gästade festivalen.
Festivalen stöds av Västerås stad, Landstinget Västmanland, Västmanlandsmusiken, KULTURENS, Västmanlands 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 haft möjlighet att
samarbeta med UNGiKÖR och Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola.

Framtidens Musikpris

Framtidens Musikpris tog under 2018 en paus för att byggas om. Under året blev STIM en projektsamarbetspartner och la till sin egna kategori, “Möjliggörare för ungas komponerande”. Priset planeras
delas ut under våren 2019. Under året har Hanna Fred Ekman varit producent.

Landslaget i blåsmusik

Landslaget i Blåsmusik ägde rum under de första veckorna i augusti. Största delen var förlagd på Lunnevads Folkhögkola med konserter i Östergötland, Åtvidabergs Kyrka och Hedvigs kyrka. Sedan åkte
deltagarna vidare för konster på Åland, Jomala Kyrka för att sedan avsluta i Stockholm i Kungasalen på
Kungliga Musikhögskolan. Dirigent var Helge Haukås från Bergen.

Värdegrundsledare

I projektet har unga värdegrundsledare utbildats. De har efter utbildningen genomfört ett grundläggande värdegrundsarbete i RUM som kommer presenteras på stämman 2018. Därefter fortskrider
projektet genom att implementera värdegrunden i RUM. RUM har blivit beviljade medel från stiftelsen
Gustav V:s 90 års fond för genomförandet av projektet.

Deltagande i projekt

RUM har under året deltagit i följande projekt:
”Med öra för orkester” som syftar till att lyfta frågor och öka kunskapen kring hörselskador inom ideell
orkesterverksamhet.
”Dags för motståndskraft!” som syftar till att sprida kunskap om stress bland unga och ge unga metoder
för hur de kan förebygga, förhindra och hantera stress. Alla ovan stöds av Allmänna Arvsfonden.
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Projektansökningar

RUM har också under året arbetat fram och skickat in en projektansökan till Allmänna arvsfonden. Projektet heter Nexus. Det är till för att skapa en enklare väg in i föreningslivet för de som idag inte är så
aktiva i föreningslivet. Projektets samarbetspartner är Ung Media, Kontaktnätet och SUB.

Påverkansarbete

Kontakt med politiker och myndigheter
Efter ett tidigare besked om att vi får en stor minskning av statsbidraget blev påverkansarbetet allt viktigare. Tack vare en halvtidsarvoderad ordförande har påverkansarbetet kunnat fortskrida och fördjupas.
Under året har möte med politiker om bland annat bidragssystemet skett.
Almedalen och Järvaveckan
Under Almedalen deltog förbundsordförande Anna Rydborg samt tf. Kanslichef Hanna Hult Rosén, under veckan så lyssnade de på flera seminareier, knöt nya kontakter samt arrangerade tillsammans med
Kulturskolerådet, UNGiKÖR samt Ung Teaterscen seminariet “Nationell politik för ungas kulturutövande, vad vill oppositionen?”. Järvaveckan besöktes av förbundsordförande Anna Rydborg för att se över
på vilka sätt RUM kan delta och bidra framöver.
Medlemskap i olika intresseföreningar
RUM verkar tillsammans med andra i olika intresseföreningar för att få större kraft och tyngd att påverka i gemensamma frågor. RUM är medlem eller associerad medlem i följande organisationer:
•
Ax, Kulturorganisationer i samverkan
•
Folkspel
•
IDEA – arbetsgivareföreningen för ideella organisationer
•
Ideell arena
•
Jeunesses musicales International
•
Kulturens bildningsverksamhet
•
Kulturskolerådet
•
LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
•
NORBUSANG
•
Nordisk musikunion, NoMU
•
Svensk blåsmusik
Ax, Kulturorganisationer i samverkan
Anna Rydborg, ordförande
Kulturens bildningsverksamhet
Hanna Hult Rosén, ledamot i förbundsstyrelsen
Johan Tjäder, verksamhetsrevisor
Sandra Hammarstrand, ledamot Kulturens Region väst t.o.m. mars
Svensk blåsmusik
Jesper Olofsson, Östgötadistriktet
RUM har deltagit med ombud på medlemsmöten/stämmor i följande organisationer:
Kulturskolerådet
Nordisk musikunion
Ax
RUM planerar att delta med ombud på medlemsmöten/stämmor i följande organisationer:
LSU:s årsmöte 10–12 november och Folkspel 29 november
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Den ideella organisationen
Under året har förbundsstyrelsen deltagit på flera distriktsstämmor och anordnat distriktsträff som
hölls i samband med MusikRUM 2018. Engagemangskommittén har under året tagit fram ett förslag på
en ny vision och värdegrund, som presenteras på stämman 2018.

Medlemsstöd

Under året har medlemsstödet bestått till stor del av att stötta föreningarna i hanteringen av eBas samt
de nya funktionerna i eBas. Arbetet har löpt väl och många föreningar utnyttjar idag alla tjänster som
ingår. Stöd i arbetet med GDPR har också getts för att underlätta för föreningarna att fortsätta bedriva
sin verksamhet.

Ledarskapsutbildning - stark part inom utbildningsområdet

Under 2018 har utvecklingsarbetet kring RUM:s utbildningar fortsatt. SPETS har under året bedrivits av
ideella krafter med stöd av utbildningskonsulenten.
Under MusikRUM hölls en workshops framtagna under RUM:s utbildningar VardagsRUM.
Stämmoutbildning planeras att genomföras fredag kväll innan stämman, 16 november.

Det musikaliska ledarskapet

RUM gör under året utbildning för pedagoger genom Blås- och slagverkssymposium tillsammans med
Sundsvalls Kulturskola och Västernorrlandsdistriktet. RUM har också arbetat fram en gemensam marknadsföring så att alla symposier som arrangeras av RUM nationellt och distrikten får en tydlig spridning
gentemot målgruppen.

Lokalt föreningsstöd

Det lokala föreningsstödet har tillhandahållits medlemsföreningarna som planerat.

Varumärket
Kommunikationsarbetet

Inför 40-årsjubileet 2018 har arbetet med jubileumslogotyp och jubileumsfotobok avslutats.
Jubileumslogotypen och övriga grafiska inslag som togs fram inför jubileet har använts under året.
Fotoboken lanserades och såldes under MusikRUM och distrikten erbjöds att köpa boken, vilket flera av
distrikten valde att göra.

Väggtidningen RUM´ba Vägg

RUM´ba vägg har kommit ut med fyra nummer hittills, och ytterligare ett planeras till december. De
fyra sista numren har skapats av förbundets nyanställde kommunikatör, Hanna Fred Ekman.

Ny webb

Sent under 2017 lanserades nya rum.se och tillhörande distriktswebbplatser. Under året har ytterligare
utveckling pågått och förbundsstyrelsen vill rikta ett stort tack till Adrian Munther som lagt all sin
ideella tid på detta enorma arbete.
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Kansli och personal

Under året har det skett en omflyttning på kansliet på Skeppsholmen till mindre rum för att bättre
anpassa behovet av mindre utrymmen och sänka förbundets hyreskostnad. Även en större omorganisation har genomförts med resultat att Generalsekreterare anställdes med start 1 augusti 2018,
Utbildnings- och medlemssamordnare anställdes med start 1 oktober 2018 samt kommunikation- och
projektsamordnare med tillträde 1 januari 2019.
Ingenstans blir RUM:s verksamhet så påtaglig för de enskilda medlemmarna som på det lokala och
regionala planet. RUM har bistått åtta distrikt med personal för att de i sin tur ska kunna hjälpa
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 kulturlivet.

Ekonomi

Ekonomiskprognosen för 2018 visar på ett resultat på ca 500 000 kr. I budget för 2018 beräknades ett
resultat på 160 000 kr. Varför vi ser ett bättre resultat beror bland annat på större intäkt i projektet
Blås - och slagverkssymposium, lägre kostnader för SPETS-utbildning, förflyttning av prisceremoni för
Framtidens Musikpris, lägre kostnad för kommunikation då tjänsten tillsätts 1 januari 2019.
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Motion Valberedningen
Bakgrund
Bakgrund

Ett förbunds valberedning har en ovärderlig roll att säkerställa
förbundets fortlevnad. Uppdraget är ett av de grundläggande
förtroendeuppdragen i en demokrati – att ta fram förslag på nya
personer som medlemmarna litar på.
Idag finns inga riktlinjer för hur valberedningen ska sköta sitt arbete eller vad det innefattar, och i
nuvarande stadgar omnämns valberedningen endast på två ställen:

Kap 3 §5 "Med kallelsen till ombuden skickas inför vårstämman. … valberedningens förslag"
Kap 3 §6 "16. Val av valberedning"
Detta innebär att det finns två stora brister med denna formulering i stadgarna.
1. Det finns inga prestationskrav för valberedningen som väljs.
2. Det finns ingen förklaring på vad arbetet ska innefatta och när det ska vara klart.
Detta skapar problem för beredningen eftersom det inte finns ett tydligt mål att sträva mot och när
det förväntas.
Därför behöver RUM:s stadgar stärkas inte bara för att förtydliga uppdraget utan även för att stärka
valberedningens ställning i förbundet. Med en formulering där endast det väljs en valberedning
utan tydlig målbild finns alltid risken att valberedningen kan motarbetas av personer i
förbundsstyrelsen. Detta gör att det i stadgarna behöver en tydligare skrivelse hur, när och vad
valberedningens uppdrag är, som inte inkräktar på valberedningens arbetssätt utan enbart stärker
deras rätt till att utföra ett bra arbete.
Yrkande
Att RUM:s nationella stadgar utökas med ett nionde kapitel enligt lydelsen nedan:
Kapitel 9 Valberedningen
§ 1. Årsstämman skall endast utse ledamöter och valberedningen utser själva en
sammankallande.
§ 2. Valberedningen skall bestå av minst fem (5) ledamöter som bör inneha viss geografisk
spridning.
§ 3. Förslaget valberedningen lämnar skall vara en komplett styrelse och även förslag till
förbundsordförande.
§ 4. Valberedningen ska lämna sitt förslag skriftligen till medlemmarna innan
förbundsstämman.
§ 5. Det är endast medlemmar i förbundet som kan verka i valberedningen.
§ 6. Valberedningen har tystnadsplikt kring interjuver med både befintlig förbundsstyrelse,
nominerade kandidater och övriga personer valberedningen anser behöva åsikter ifrån.

Stockholm 2018-08-18
Michael Johansson
Karl-Fredrik Kylesten
Herman Miller
Susanna Wärmegård
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Svar på Valberedningens motion
Förbundsstyrelsen håller med om att valberedningens funktion är otroligt viktig och att den alltid ska
prioriteras. Däremot så ser styrelsen att valberedningen arbetar på uppdrag av stämman och då stadgeändring kräver två beslut bör istället en arbetsordning reglera mycket av det valberedningen lyfter
i sin motion. Det gör att om stämman vill ge valberedningen nya direktiv, förändra storlek etc. krävs
endast ett stämmobeslut.
Vidare ser styrelsen att det är viktigt att sammankallande väljs på förbundsstämman för att säkerställa
att det är tydligt för alla i organisationen vem det är. Om det under året behöver göras justeringar kan
valberedningen inom sig förflytta ansvaret för att sammankalla till möte.
Därför yrkar styrelsen på
•
att inte göra det stadgeändringar som nämns i motionen
•
att komplettera det som redan regleras i stadgarna med en Arbetsordning för valberedningen
enligt förslaget nedan

Arbetsordning för RUM:s valberedning
Denna arbetsordning är fastställd på förbundsstämman 2018.
•
Valberedningen skall bestå av minst fem (5) ledamöter som bör inneha viss geografisk spridning.
•
Förslaget valberedningen lämnar skall vara en komplett styrelse och även förslag till förbundsordförande.
•
Valberedningen ska lämna sitt förslag skriftligen till medlemmarna innan förbundsstämman.
•
Det är endast medlemmar i förbundet som kan verka i valberedningen.
•
Valberedningen har tystnadsplikt kring interjuver med både befintlig förbundsstyrelse, nominerade kandidater och övriga personer valberedningen anser behöva åsikter ifrån.
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Stadgeförslag
Nedan följer hur de nya stadgarna kommer att se ut om de antas enligt förbundsstyrelsens förslag. För
jämförelse av befinliga stadgar och förslaget se separat jämförelsefil på hemsidan.

Stadgar för Riksförbundet Unga Musikanter
RUM-stämman har den XX-XX-XX antagit och den XX-XX-XX fastställt stadgar för Riksförbundet Unga
Musikanter med följande lydelse.

Kapitel 1 Inledande bestämmelser
§1.

Förbundet, vars namn är RUM - Riksförbundet Unga Musikanter består av föreningar med
musikanknuten verksamhet för ungdomar.
Förbundet är religiöst och politiskt obundet och arbetar på ideell grund.
Förbundet skall stimulera ungdomars kulturella och sociala utveckling genom att främja ett
aktivt musiksamarbete.

§2.

RUM:s högsta beslutande organ är förbundsstämman. Stämmans beslut verkställs av förbundsstyrelsen som även ska leda organisationens arbete.

§3.

För förbundets regionala verksamhet är förbundet indelat i distrikt som vart och ett administrerar verksamheten inom ett begränsat geografiskt område.

§4.

Distrikten får ta ut årsavgift för skötseln av sina uppgifter.

§5.

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§6.

Med medlemsförening avses i dessa stadgar ideell förening som är ansluten till förbundet.

§7.

Förbundet ska ha sitt säte i Stockholm.

Kapitel 2 Medlemskap
§1.

Medlem är den som aktivt begärt medlemskap och blivit beviljad som medlem i medlemsförening eller de som vid stämma valts till förtroende uppdrag, undantag från detta är revisionsbyrå.

§2.

Medlem äger rätt att delta i verksamhet anordnad av förbundets olika organ och påverka för bundets verksamhet och mål.
Den som är statsbidragsgrundande medlem får ges förmånligare villkor än vad som annars
gäller för medlemmar.

§3.

Medlem ska följa förbundets stadgar och de beslut som fattats av förbundets organ, aktivt
bidra till förbundets verksamhet.

§4.

Medlemmarna ska betala medlemsavgift som bestäms av förbundsstämman. Medlemsavgifter
kan upptas kollektivt per förening om förbundsstämman beslutar det.
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§5.

Medlemskap upphör om medlem ber att få lämna medlemsföreningen eller inte förnyar sitt
medlemskap. Medlem som motarbetar RUM:s syfte kan uteslutas genom beslut av medlems-         
föreningen eller av förbundsstyrelsen efter samråd med medlemsföreningen.
Beslutet ska meddelas RUM:s förbundsstyrelse. Beslut om uteslutning kan överklagas till
RUM:s förbundsstyrelse.

§6.

Förbundet ansvarar för att det finns medlemsregister som ska användas av alla medlemsföreningar. Medlemsföreningen ansvarar för att informationen i medlemsregistret är korrekt
gällande kontaktpersoner, styrelse och medlemmar.

Kapitel 3 RUM-stämma
§1.

Ordinarie RUM-stämma ska hållas senast under november månad på tid och plats som bestäms
av förbundsstyrelsen.. Tiden för RUM-stämma ska kommuniceras till medlemmarna på förbundets webbplats minst tre månader i förväg.

§2.

Varje distrikt ska välja ett ombud och en ersättare för varje påbörjat femhundratal medlemmar
i distriktet under föregående verksamhetsår. Ombud och ersättare ska väljas av respektive
distrikts distriktsstämma.

§3.

Kallelse till RUM-stämma sker skriftligen till distrikten och ombud samt publiceras på hemsidan
senast tre veckor före stämman.
Förbundsordföranden utfärdar kallelsen.

§4.

Varje ombud på stämman har en röst. Röstning med fullmakt får inte ske. Kan ett ombud inte
delta inträder en ersättare i ombudets ställe.
Förbundsstyrelsens ledamöter samt revisorerna har rätt att delta med yttrande- och förslags
rätt på RUM-stämma.
Som beslut vid omröstning gäller den mening vilken mer än hälften av de röstande förenar sig
om, om inte annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

§5.

Motioner från distrikt, medlemsföreningar och enskilda medlemmar ska lämnas in till förbundets
kansli och före augusti månads utgång.

§6.

Övriga förslag från förbundsstyrelsen än de enligt  §7 lämnas som proposition.

§7.

Med kallelsen ska följande handlingar finnas med
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Förslag till föredragningslista
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Propositioner,
Motioner med yttrande från förbundsstyrelsen
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan
Budget
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   §8.

Vid ordinarie RUM-stämma ska följande punkter finnas på föredragningslistan:
1)
Stämmans öppnande
2)
Val av stämmans funktionärer:
               a)     ordförande
b)     sekreterare
c)     två justerare
d)     två rösträknare
e)     nomineringskommitée för valberedningen
3)
Fastställande av röstlängd
4)
Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt
5)
Fastställande av föredragningslistan
6)
Föredragning av förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse, resultaträkning,
balansräkning och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
7)
Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
8)
Fåga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det närmaste föregående verksamhetsåret
9)
Beslut i anledning av förbundts vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10)
Föredragning av innevarande verksamhetsår
11)
Beslut om motioner och propositioner
12)
Beslut om verksamhetsplan
13)
Beslut om budget
14)
Val av förbundsordförande, de år val av ordförande ska ske
15)
Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelse
16)
Val av revisor och suppleant
17)
Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen
18)
Stämmans avslutande

   

Vid RUM-stämma ska protokoll föras. Justerat protokoll ska hållas tillgängligt för medlemmarna,
senast 2 månader efter stämman ägt rum

   §9.

Förbundsordföranden ska kalla till extra RUM-stämma om något av de tre fallen nedan sker
1)
förbundsstyrelsen begär det
2)
minst halva antalet distrikt begär det
3)
revisorn begär det

   

Om förbundsordföranden underlåter att kalla till den extra RUM-stämman inom fjorton dagar
får den som begärt stämman kalla till denna.

   §10.
   

Den extra RUM-stämman ska behandla den fråga som föranlett stämmans sammankallande.
Kallelse till extra RUM-stämma sker skriftligen till distrikt och ombud senast en månad före
stämman.

§11.

Begäran om extra RUM-stämma ska ske skriftligen och anses vara inkommen när skrivelsen
lämnats in till förbundets kansli.

§12.

Begär distrikten eller revisorerna en extra RUM-stämma ska den hållas senast inom två månader.
Förbundsstyrelsen får i kallelsen anmäla ytterligare ärenden till extra RUM-stämma som
begärts av distrikten eller revisorerna. Sådana ärenden ska dock avgöras efter de ärenden som
anmälts av distrikten eller revisorerna.
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Kapitel 4 Förbundsstyrelse
   §1.

Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter.

   §2.

Ordförande väljs avstämman för en tid av två år. Övriga styrelseledamöter väljs var för sig för
en tid av två år, så att halva antalet ledamöter väljs växelvis vartannat år.
För ledamöterna väljes tre suppleanter. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.
Avgår ledamot före valperiodens slut inträder suppleant fram till arbetsårets slut. Därefter ska,
vid behov, fyllnadsval hållas. Suppleanterna tillträder i den ordning de valts av vårstämman.

   §3.

Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv. Förbundsstyrelsen ska välja en förste vice ordförande
som är ställföreträdare för ordföranden. Förste vice ordförande tjänstgör när ordföranden har
förhinder.
Har förste vice ordförande förhinder ska den ordinarie ledamot som har varit ordinarie leda
mot längst tid fullgöra ordförandens uppgifter.

   §4.

Förbundsstyrelsen kan adjungera personer inom eller utom förbundet och välja komittéer och
utskott.
Kommitté eller utskott som beslutar i ärenden som delegerats av förbundsstyrelsen ska föra
protokoll. Medlem i förbundet får överklaga kommitténs eller utskottets beslut till förbundsstyrelsen.
Kommitté eller utskott är beslutsmässigt om mer än hälften av medlemmarna i kommittén eller
utskottet är närvarande om inte förbundsstyrelsen föreskriver annat.

   §5.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter blivit kallade och mer än hälften
av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än
hälften av de närvarande röstar.

§6.

Förbundsstyrelsens arbetsår sammanfaller med kalenderåret. Förbundsstyrelsen ska samman
träda minst fem gånger under arbetsåret när ordföranden bestämmer.
Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.

§7.

Ordföranden leder styrelsens arbete och övervakar att såväl förbundets stadgar som övriga för
förbundet bindande regler efterlevs.

§8.

Förbundsstyrelsens arbetsuppgifter är att
1)     
verkställa RUM-stämmans beslut när detta inte har uppdragits åt annan
2)     
leda och planera förbundets verksamhet
3)     
ansvara för förbundets ekonomi, vilket innefattar bokföringsskyldighet
4)     
upprätta verksamhetsplan och budget
5)     
bereda ärenden till RUM-stämman
6)     
ansvara för förbundets informationsverksamhet
7)      underlätta enskildas kontakter med förbundet
8)     
ansvara för vård och förtecknande av förbundets arkiv
9)     
årligen avge årsredovisning
10)    i övrigt följa de händelser i omvärlden som kan påverka förbundets verksamhet.

§9.

För förbundets löpande förvaltning ska det finnas ett kansli som inrättas på det sätt förbundsstyrelsen bestämmer.
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   §10.

En styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan ledamoten och förbundet.
Ledamoten får inte heller handlägga frågor om avtal mellan förbundet och tredje part, om
ledamoten i frågan har ett eget väsentligt intresse.
Styrelsen eller annan ställföreträdare för förbundet får inte företa en rättshandling eller annan
åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt någon person, till nackdel för förbundet
eller en medlem.
En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av RUM-stämman eller annat förbundsorgan
som inte är gällande därför att de står i strid mot lag eller stadgar.
Vad som sägs i denna paragraf ska även gälla förbundets personal.

Kapitel 5 Distrikten
   §1.

Distrikten är – vart och ett inom sitt geografiskt begränsade område av landet – organ för
förbundets regionala verksamhet. Distrikten omfattar de av förbundets medlemsföreningar,
vilkas hemort är belägen inom distriktens område.

   §2.

Förbundsstyrelsen beslutar om ändring av distriktens områden och de föreskrifter som behövs
för genomförandet av områdesändringen.
Innebär en områdesändring att ett nytt distrikt bildas ska förbundsstyrelsen välja en interims
styrelse att för en tid av högst ett år förvalta distriktets angelägenheter.

   §3.

Följande distriktshandlingar ska tillställas förbundet så snart det kan ske
protokoll och övriga handlingar från distriktsstämman.
På begäran ska även distriktsstyrelsens protokoll tillsändas förbundet.

   §4.

Distriktens stadgar ska ha bestämmelser som tillgodoser följande
1)
Distrikten är förbundets regionala organ och ska utöver egen verksamhet bistå för
bundsstyrelsen i förverkligandet av RUM-stämmans beslut
2)
Distriktens medlemmar är de av RUM:s medlemsföreningar som har säte inom distrik
tets område
3)
Medlemsföreningarnas inflytande över distriktet utövas på årliga ordinarie och extra
distriktsstämmor
4)
Distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
5)
Ordinarie distriktsstämma ska hållas varje år senast den 31 maj och skall annonseras
minst två månader i förväg
6)
På distriktsstämmor ska medlemsföreningarna ha rätt till ombud i förhållande till deras
medlemsantal
7)
Distriktsstyrelsen ska årligen avge verksamhetsberättelse och årsbokslut
8)
Revision skall utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat
revisionsbolag.
9)
Förbundsstyrelsens ledamöter ska ha rätt att delta på distriktsstämmor med yttrandeoch förslagsrätt.
10)
Förbundsstyrelsen ska ha rätt att begära en extra distriktsstämma
11)
Distriktets stadgar får inte ändras utan förbundsstyrelsens godkännande.
12)
Distriktets stadgar ska kunna ändras på förslag från förbundsstyrelsen. En sådan
ändring ska kunna fattas i ett beslut med enkel majoritet.
13)
Förbundsstyrelsen ska rätt att besluta om distriktets upplösning om det är föranlett av
en områdesändring
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   §5.

Förbundsstyrelsen får avtala med en medlemsförening att ansvara för distriktsverksamheten i
ett distrikt som endast omfattar Gotlands län.
Har förbundsstyrelsen avtalat med en medlemsförening att ansvara för distriktsverksamheten,
ska den föreningens styrelse anses företräda hela distriktet, med de rättigheter och skyldigheter
som följer av dessa stadgar.
Vad som föreskrivs i § 4 i detta kapitel gäller inte en medlemsförening.

Kapitel 6 Medlemsförening
   §1.

En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlemsförening i förbundet, om
föreningens verksamhet är musikanknuten.
En ideell förening bestående av elever i musik- och kulturskolan får upptas som medlemsförening
i förbundet så länge dess syften inte står i strid mot förbundets.

   §2.

Beslut om upptagning av ideell förening som medlemsförening i förbundet fattas av förbunds
styrelsen. Detta beslut kan inte överklagas. Medlemsförening får en bekräftelse om medlemskap
i förbundet.

   §3.

Medlemsförening ska
1)
följa dessa stadgar och beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom förbundet
2)
årligen till förbundet skicka in en medlemsredovisning senast den dag förbundsstyrelsen
bestämmer
3)
årligen betala medlemsavgifter i enlighet med RUM-stämmans beslut
4)
till förbundet skicka in de uppgifter som av förbundsstyrelsen begärs beträffande
föreningens verksamhet
5)
till förbundet anmäla stadgeändringar, vilka ska godkännas av förbundsstyrelsen.

   §4.

Medlemsförening som önskar utträda ur förbundet eller har beslutat att upplösa sig själv ska
skriftligen meddela detta till förbundets kansli. När medlemsföreningen uppfyllt sina förpliktelser
mot förbundet ska medlemsföreningen anses ha utträtt ur förbundet.

§5.

Medlemsförening vars organisation, verksamhet eller inriktning kommit att strida mot dessa
stadgars innehåll eller som i övrigt inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet, kan genom
beslut av förbundsstyrelsen uteslutas.
Förbundsstyrelsen ska, innan beslut om uteslutning fattas, ge medlemsföreningen tillfälle att
yttra sig.
Beslut om uteslutning får överklagas till RUM-stämman. När RUM-stämman behandlar ett
ärende om uteslutning har företrädare för medlemsföreningen rätt att yttra sig på stämman.

Kapitel 7 Revision
   §1.

RUM-stämman väljer en revisor som ska granska förbundets räkenskaper och förvaltning.
Revisorn ska vara  auktoriserad eller godkänd.
1)
För revisorn ska en suppleant väljas.
2)
Istället  för auktoriserad eller godkänd revisor och suppleant, kan ett registrerat revisionsbolag utses.
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   §2.

Revisor har rätt att ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som rör förbundets
verksamhet.
Den ekonomiska berättelsen ska inom två månader efter budgetårets utgång överlämnas till
revisorerna för granskning.

   §3.

Ett eller flera distrikt som tillsammans representerar minst en tiondel av förbundets medlemmar
kan genom motion begära att en medrevisor ska utses. Om minst en tredjedel av ombuden
bifaller en sådan motion så skall en sådan utses.
En medrevisor deltar då i revisionen tillsammans med ordinarie revisor.
Distriket ska i sin motion föreslå en auktoriserad eller godkänd revisor. Har distrikten föreslagit
olika revisorer ska RUM-stämman ajourneras så att de ombud som bifallit motionen kan samlas
och välja en av de föreslagna revisorerna.
Valet av medrevisor ska antecknas i RUM-stämmans protokoll.
Medrevisorn tjänstgör för tiden fram till nästa vårstämma.

   §4.

Den som enligt tillämplig lag är jävig eller obehörig att vara revisor, kan inte vara revisor.

Kapitel 8 Stadgebestämmelser
   §1.

Förbundets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar.
Meningsskiljaktigheter beträffande tolkning av förbunds- och distriktsstadgar avgörs av
förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen ska tillse att stadgarna finns tillgängliga för medlemmarna.

   §2.

Endast RUM-stämman kan stifta och ändra stadgar.

   §3.

Stadgarna ändras genom två likalydande beslut av RUM-stämman. Det andra beslutet får inte
fattas förrän sex månader efter det första beslutet fattats.

   §4.

RUM-stämman får inte anta ett förslag om stadgeändring som är oförenligt med annat vilande
förslag, utan att samtidigt förkasta det först antagna förslaget.

   §5.

Stadgeändring gäller från den tidpunkt RUM-stämman bestämmer.

   §6.

Beslut om frivillig upplösning av detta förbund fattas på det sätt som stadgas i § 3.
Förbundets tillgångar ska, sedan skulderna reglerats, efter upplösning överlämnas till det
musikfrämjande ändamål RUM-stämman bestämmer. På den senare RUM-stämman väljer
RUM-stämman en eller flera likvidatorer att verkställa upplösningsbeslutet.
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Proposition Sedda, hörda och lyssnade på!
Under 2018 har en omorganisation gjorts på det nationella kansliet och en kommunikation- och projektsamordnare har anställts med start 1 januari 2019. I samband med omorganisationen samt förbundets
arbete med vision och värdegrund har det tydligt framkommit önskemål om att jobba mer och tydligare
kring hur RUM kan stärka sin position inom civilsamhället men även som påverkanspart.
Därför har förbundsstyrelsen sett över dessa möjligheter och i verksamhetsplanen lagt till ett varumärkesstärkande arbete med projektnamn Sedda, hörda och lyssnade på! Då förbundet under 2018 har en
prognos med ett bättre resultat än budgeterat önskar styrelsen att förbundsstämman 2018 godkänner
att om prognosen med ett överskott på 500 000 kr uppnås att av dessa avsätts 300 000 kr till att driva
detta projekt och att då kunna ta in extern part som bollplank och kunskapsbank. Detta då det är flera
kommunikationstyper och kompetenser som behöver kombineras. Projektet kommer pågå under flera
år med en raketstart under 2019 och övrigt implementeringsarbete därefter.
Därför yrkar styrelsen på
   •

att om resultatet vid årets slut ger det överskottet prognosen visar avsätta 300 000 kr, till
projektet Sedda, hörda och lyssnade på!
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Vision RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
Ett förbund där vinsten ligger i personlig, social och kreativ utveckling och som möjliggör möten för alla
barn och unga, med musik och kultur som gemensam nämnare.

Hur kan detta användas?
RUM och andra organisationer består av medlemmar som engagerar sig för att de vill uppnå något. För
att underlätta har vi sammanfattat det vi vill i en vision.
Visionen är något vi strävar mot, vår drömbild som vi alltid kan komma lite närmare.
Visionen talar om varför organisationen finns, sedan skapar vi långsiktiga mål som säger hur vi tar oss
närmare visionen och kortsiktiga mål som berättar vad vi gör för att uppfylla de långsiktiga målen.
Visionen är stor och odetaljerad, men enkel att förstå. Att detaljerna inte är bestämda gör att den kan
inspirera våra medlemmar till att röra sig närmre. Enkel för att så många som möjligt ska förstå den och
kunna jobba för den.
Främst handlar det om att de beslut vi tar ska sträva mot visionen och att de mål vi sätter upp ligger i
linje med visionen. Om ett beslut går emot visionen ska det brytas upp, tänkas om eller finnas en bra
anledning som skapar möjlighet för t.ex. ett nytt beslut som tar oss ännu närmre visionen.
Så fort vi skapar någonting nytt ska vi vara säkra på att det är i linje med visionen. Detta för att veta att
vi hela tiden närmar oss drömmen vi har.
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Värdegrund RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
Inkludera

Alla ska få möjlighet att delta på sina villkor i den gemenskap vi skapar med vår musik.

Växa

Genom upplevelser och möten växer vi i våra roller, både musikaliskt och som individer.

Inspirera

Vår musik inspirerar till både tankar och engagemang.

Hur dessa kan användas i den dagliga verksamheten

Värderingarna definierar kulturen inom organisationen. När vi tar beslut ska detta finnas med i tankegången åt vilken riktning vi vill. Speciellt vid svåra beslut är det viktigt att stå fast vid sina värderingar.
Detta är vad som präglar vår kultur och det ska vara ett tema genom hela verksamheten. Allt ifrån små
ensembler till stora möten. Hur kan vi få in mer av detta i all vår verksamhet?
Försök se normerna i er verksamhet och tänk igenom ifall några av dem går emot värderingarna.
Om ja – diskutera ifall ni vill ändra på normerna.

Värdeorden betyder inte alltid samma sak för alla personer

Fundera på vad orden betyder för dig? Diskutera med andra, betyder det samma sak för er? Eller olika?
Det går inte att tvinga in någon i din syn på en värdering. Försök istället diskutera och komma överens
om en gemensam definition ni kan använda när ni arbetar tillsammans. Använd er av dessa tankar när
ni bedriver er verksamhet.
Till exempel kan Inkludera betyda olika saker bland olika grupper. Ibland kanske det handlar om att inkludera alla typer av instrument, i ett annat sammanhang alla musikstilar, och i ett tredje att människor
av alla åldrar känner sig välkomna.
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Valberedningens förslag

Inför stämman i Stockholm 17–18 november 2018

Förbundstyrelsen
Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av en ordförande, sex ordinarie ledamöter
samt tre suppleanter. Ordförande och ledamöter väljs för en mandatperiod på vardera två (2) år, på
ett sådant vis att hälften av ledamöterna väljs växelvis vartannat år. Suppleanter väljs för en
mandatperiod på ett (1) år.
Inför årets stämma går mandatperioden ut för ordförande Anna Rydborg, ledamöterna Lena
Andersson, Johan Tjäder och Adrian Munther samt suppleanterna Alexander Holmberg, Elin
Gripstrand och Anton Prang.
Ledamöterna Daniel Ingemarsson Wik, Peter Tjernberg och Sandra Hammarstrand har var för sig ett
(1) års mandat kvar.
Effekterna av förbundets stora förändringar de senaste åren märks nu mer och mer, något
valberedningen tagit i betänkande. Valberedningen har eftersträvat en bred kunskapsmångfald, där
kollektiv kunskap har tagits i större hänsyn än enskilda styrelserepresentanters erfarenheter. Några
av de kompetenser som har tagits i beaktande är personal- och ekonomikompetens och erfarenheter
inom medlem- och föreningsteknik. Vi har också tänkt på att få in en förankring på kulturskolor samt
god gruppdynamik.
Valberedningen har i årets arbete fokuserat på sittande styrelses kompetents och
gruppsammanhållning och även haft detta i åtanke vid det nya styrelseförslaget. Valberedningen har
också tagit emot ett ökat antal nomineringar av intresserade personer vilket känns positivt. Dock kan
det aldrig nog understrykas vikten av att fortsätta denna uppåtgående trend med fler nomineringar
och kandidaturer till förbundsstyrelsen. Valberedningsarbetet är hela organisationens ansvar för att
ge styrelsen en bra grund för att leda organisationen med gott resultat på.

Med ovanstående bakgrund lämnar förbundets valberedning 2017/2018 följande förslag
till stämman 2018:
Valberednings förslag till förbundsordförande på en mandatperiod på två (2) år:
Anna Rydborg (omval)
Valberednings förslag till ledamöter, tre stycken på en mandatperiod på två (2) år:
Lena Andersson (omval)
Anton Prang (nyval)
Elin Gripstrand (nyval)
Valberedningens förslag till suppleanter, tre (3) stycken på en mandatperiod på vardera ett (1) år:
Caroline Näsström (nyval)
Milda Gontaité (nyval)
Anders Kästel (nyval)
Suppleanterna står i föreslagen tillträdesordning
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Valberedningens förslag till förbundsstyrelse som helhet 2019
Förbundsordförande: Anna Rydborg (omval)
Förbundsstyrelseledamöter:
Lena Andersson (omval)
Anton Prang (nyval)
Elin Gripstrand (nyval)
Peter Tjernberg (1 år kvar)
Sandra Hammarstrand (1 år kvar)
Daniel Ingemarsson Wik (1 år kvar)

Suppleanter till förbundsstyrelsen:
Caroline Näsström (nyval)
Milda Gontaité (nyval)
Anders Kästel (nyval)

Revisorer
Kapitel 7 §1 i förbundets stadgar lyder: ”RUM-stämman väljer en revisor som ska granska förbundets
räkenskaper och förvaltning. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd. För revisorn ska en
suppleant väljas. I stället för auktoriserad eller godkänd revisor och suppleant, kan ett registrerat
revisionsbolag utses.”
Valberedningen har funnit det befintliga revisionsbolagets arbete tillfredställande och ser därför
inget behov av ändringar.

Med ovanstående bakgrund lämnar förbundets valberedning följande förslag på revisorer
samt revisorsuppleanter, på en mandatperiod på vardera ett (1) år:
Registerat revisionsbolag som agerar auktoriserad revisor med suppleant:
PricewaterhouseCoopers (PwC) i Stockholm
Förbundsrevisor: Christina Bergehed-Bonnevier (omval)
Suppleant för förbundsrevisorn: Klaus-Dieter Flohr (omval)
Stockholm 2018-08-18
Valberedningen 2017/2018
Susanna Wärmegård, sammankallande
Michael Johansson
Karl-Fredrik Kylesten
Herman Miller
Anna Strandberg
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