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Förbundsstyrelsen Protokoll 
 RUM FS 2017:4 

 7-8 oktober 2017 

 

Närvaro 23/4 13-14/5 26-27/8 7-8/10 16-17/12 
Anna Edlund (ordf) x x x § 11 -  
Lena Andersson x x x § 11-15  
Sandra Hammarstrand  x x x  
Daniel Ingemarsson Wik x x x § 15 -  
Adrian Munther  x    
Peter Tjernberg x ej § 8k - § 10 x   
Johan Tjäder x x § 12 - x  
Elin Gripstrand (1) x x § 17 - x  
Anton Prang (2) x x x x  
Alexander Johansson (3) x §9 -  x  
 
Plats: Skeppsholmen, Stockholm. 
Övriga närvarande:  

 

§ 1. Mötets öppnande 
Sammanträdet öppnades av första vice ordförande Sandra Hammarstrand. 
Adrian Munther ersätts av Elin Gripstrand. 
Peter Tjernberg ersätts av Anton Prang. 
Daniel Ingemarsson Wik ersätts av Alexander Johansson fram till § 15 
 

§ 2. Godkännande av kallelse 
Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna kallelsen. 

§ 3. Val av mötesordförande 

Sandra Hammarstrand väljs till mötesordförande. 

§ 4. Val av mötessekreterare 

Johan Tjäder väljs till mötessekreterare. 

§ 5. Val av justerare 

Anton Prang väljs till justerare. 

§ 6. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes. (Bilaga 1) 

§ 7. Anmälan och genomgång av föregående protokoll 

Mötesordföranden läste upp föregående mötesprotokoll och styrelsen beslutar att 
lägga det till handlingarna. 
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§ 8. Gruppkontrakt 

Förbundsstyrelsens gruppkontrakt gicks igenom. 

§ 9. Inkomna skrivelser 

World Music Contest 
Arrangören för World Music Contest har skrivit och tackat för vårt deltagande i 
tävlingen och de hoppas att vi återvänder 2021. Skrivelsen lades till handlingarna. 
(Bilaga 2) 
 
Kungliga Musikaliska akademien 
Kungliga Musikaliska akademien inbjuder till ett seminarium om Gunnar Wennerberg 
den 4 oktober. Då arrangemanget redan varit lades inbjudan till handlingarna. 
Inbjudningar med kort datum ska hädanefter skickats ut till förbunddstyrelsens 
facebookgrupp. (Bilaga 3) 

§ 10. Distriktsaktivitet 2018 

Första vice ordföranden föredrog Anna Edlunds diskussionsunderlag angående 
Distriktsaktivitet 2018 (bilaga 4) 
 
Förbundsstyrelsen diskuterade formerna för den kommande distriktsaktiviteten i 
samband med MusikRUM 2018. Utgångspunkten är att aktiviteten ska ske under 
söndagen kl 9-13. Det blir ett tillfälle både att informera om vad som händer i RUM 
och inspirera lite.  
 
Ekonomiskt tänker vi oss att distrikten själva ska stå för resa och logi. Vi ska erbjuda 
logi på olika prisnivå hotell/skolsal. Förbundet svarar för lokalkostnader och mat samt 
andra arrangemangskostnader. Vi ska också erbjuda distrikten att delta redan från 
fredag kväll till egen bekostnad. Vi ska också tillfråga Kulturens om de kan tänkas 
finansiera detta evenemang antingen som ett stöd till medlemsorganisation eller som 
Annan folkbildningsverksamhet. 
 
Måltider arrangeras tillsammans med MusikRUM förutom middag lördag kväll som ska 
vara en speciell aktivitet. 
 
Den fortsatta planeringen av aktiviteten sköts av Arbetsutskottet. 

§ 11. Simple signup 

På föregående möte diskuterades lösningen med Simple Signup och Payson för att 
kunna ta betalt med kortinlösen när man anmäler sig till ett arrangemang. RUM har nu 
öppnat ett konto på Payson som går att ansluta till Simple Signup.  
 
Förbundsstyrelsen beslutar att Simple Signup/Payson får användas för 
betalevenemang. 
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§ 12. Medaljer 

På föregående möte diskuterades vad som ska ersätta medaljen ”RUM-kompis” som 
nu, efter många år, tagit slut. I samband med detta diskuterades också om det går att 
ta fram en informell pin som kan ersätta förtjänstmedaljen på mindre högtidlig klädsel. 
 
Ärendet bordlades då beställda provexemplar av medaljer inte levererats. 

§ 13. Jubileumslogga 

Förbundssekreteraren anmälde att vi tackat ja från offerten från Adform om 
jubileumslogga. Några förslag fanns dock inte färdiga för granskning denna gång. 
Ärendet bordlades. 

§ 14. Styrdokument, del 1 

Policy för elektronisk post 
Förbundsordföranden föredrog förslag till uppdatering av policyn för elektronisk post. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar att bordlägga frågan samt att uppdra åt Adrian Munther 
och Hanna Hult Rosén att ta fram förslag till en Policy för IT-användning. 

§ 15. Annonsering 

Förbundsordföranden föredrog underlag om Annonsering (bilaga 5). I underlaget ställs 
frågor om hur RUM ska ta hand om de annonsörer som har velat annonsera i tidningen 
och om det fortfarande finns intresse att ha en relation till dessa. 
 
Förbundsstyrelsen konstaterade att det borde finnas ett intresse av att betala för att 
nå ut till de målgrupper som vi har adresser till genom vårt medlemsregister. Flera 
olika produkter är tänkbara i sammanhanget. 
 
En produkt är att öppna upp för annonsering på Rumba Vägg, antingen som en list 
längst ner på bladet, eller som en del i ett tema där vi också har redaktionellt material 
som anknyter till annonstemat. Den bärande frågan är här om det kommer att 
accepteras av kulturskolor m.fl. att vi också har budskap från andra intressenter än 
RUM. Alla ledamöter ska höra sig för med sina kulturskolekontakter. 
 
En annan typ av produkt är att vi framställer en trycksak som skickas med posten till en 
vald målgrupp. Där kan redaktionellt material blandas med ett visst annonstema, t.ex. 
annonser för folkhögskolor kan paras ihop med artiklar om livet på folkhögskola etc. 
Instrumentmakare/tillbehörsförsäljare kan också vara av intresse. 

§ 16. Styrdokument, del 2 

Personalpolicy 
Första vice ordföranden föreslog förslag till uppdaterad personalpolicy. (Bilaga 6) 
Förbundsstyrelsen beslutar att bordlägga frågan samt att uppdra till 

Assently: a73440ea3b75235b8caf67e48a059c267d0dbc616b4831d26dec39c6ee6e4174af265c872f7b5fd0da665a82ba1330d37711cbd7efc20c222294b10467c17340



 
 

 

 
4 (6) 

förbundssekreteraren att omarbeta dokumentet efter synpunkter som kommit fram. 
 

§ 17. Administrationen 
Medlemsregistrering 
Det har varit en del tekniska problem med introduktionen av eBas. Nya scannrar ska 
införskaffas. Rapporteringsläget är bättre än förra året. Fredrik är tjänstledig. Ulrika 
och Hanna har tagit över. Vi bedömer att ingen ytterligare resurs behövs. 
 
Föreningar som inte vill använda namnlistor kan använda funktionen ”Återanmälan” i 
eBas. 
 
Attestrutin 
Det nya systemet med Palette är igångsatt. Kanslichefen upplever att det tar lång tid 
för pappersfakturor att registreras i systemet. Det går inte att se alla fakturor i Palette 
som är behandlad. 
 
60-årsdag 
Kansliet har uppmärksammat Kella på hans sextioårsdag. 
 
Personaldag 
Kansliet har hållit personaldag där det bl.a. nya Office 365 demonstrerades. Unionen 
har varit på besök. Ulrika är nytt arbetsplatsombud för Stockholmskansliet.  Anna och 
Pia är också arbetsplatsombud för sina arbetsplatser. 
 
Korridorträff 
En träff har anordnats med hyresgästerna på Skeppsholmen. Diverse ordningsfrågor 
avhandlades. Det upplevs som att det är kallt i lokalerna. Vi har bett SFV utreda detta. 
Inget nytt om fastighetsskatten. 

§ 18. Gotlandsdistriktet 

Förbundsstyrelsen granskade förslag till avtal med medlemsföreningen på Gotland om 
distriktsverksamhet. Förbundsstyrelsen anser att avtalet ska löpa årsvis och att avtalet 
inte innebär någon skyldighet att erlägga administrationsavgift som distrikt. (Bilaga 7) 
 
Förbundsstyrelsen beslutar att innestående medel från Gotlandsdistriktet som 
förvaltas av förbundet ska betalas ut till föreningen när det finns ett underskrivet avtal. 

§ 19. Distriktsstadgar tolkning 

Förbundskassören föredrog beslutsunderlag angående tolkning av distriktsstadgarna. 
(Bilaga 8) 
 
Förbundsstyrelsen beslutar att stadgeändringsprocessen i distriktens normalstadgar 
ska förstås så att distriktsstämman först ska besluta om en stadgeändring. 
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Förbundsstyrelsen kan därefter ta upp stadgeändringen för prövning innan eller efter 
en eventuell andra läsning i distriktet. 

§ 20. Övriga ärenden 

Kommunikatör 
Förbundsordföranden har haft ett möte med Emelie Jönsson – den nyanställda 
kommunikatören som vi delar tillsammans med kulturens. Emelie har tagit del av våra 
styrdokument rörande kommunikation. De är överlag sunda, men om det finns något 
som behöver förändras så kommer förslag om det senare. Emelie har fått i uppdrag att 
ta fram ett förslag till kommunikationsplan för 2018 till FS-mötet i december då hon 
ska delta. 
 
Office 365 
Provlicenserna för skrivbordsvarianten av Office 365 går snart ut. Vi beställer licenser 
för de FS-ledamöter som inte har Office på annat sätt. 
 
Storstämma 
Sverok är intresserade av en storstämma. Vårt önskemål är 17-18 november 2018. 
 
Rapportmöte 
Rapportmöte har hållits den 18 september 2017 (bilaga 9). 

§ 21. Rapportmöten 

Kommande rapportmöten  
- tisdag 14 november kl 20.00-21.30 
- onsdag 17 januari kl 20.00-22.00 

§ 22. Kommande möten 

Ordinarie möte 16-17 december 2017. 
Konstituerande möte 17 januari 2018. 

§ 23. Mötets avslutande 

Ordförande Sandra Hammarstrand förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Protokollförare 
 
 
 
Johan Tjäder 
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Ordförande Justerare 
 
 
 
Sandra Hammarstrand Anton Prang 
 
Bilagor 

 

1. Föredragningslista 
2. WMC Commissie O.D.M. 
3. Klingande akademi infoblad 
4. DU: Distriktsaktivitet 2018 
5. DU: Annonsering 
6. Personalpolicy för RUM 
7. BU Gotlandsdistriktet 
8. BU Stadgetolkning 
9. Förbundsstyrelsens rapportmöte den 18 september 2017 
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 Sida 1 av 1 2018-05-19 

Förbundsstyrelsens sammanträde den 7-8 oktober 2017 
Var: Skeppsholmen, Stockholm När: 7 oktober klockan 12.00 till 8 oktober klockan 15.30  
Mötesordförande: Lena Andersson 

Vi börjar med lunch den 7 oktober. Vi äter gemensam middag på lördag kväll. På söndag sker en 
projektworkshop på 3 timmar med syfte att ta fram underlag för projektansökningar.  
Anmälda frånvarande: Daniel närvara på söndagen och Anna ankommer senare på lördagen. 

 Ärende Föredragande Underlag Tid 
 Formalia   1 tim 
1 Mötets öppnande Ordf.   

2 Godkännande av kallelse Ordf.   

3 Val av mötesordförande Ordf.   
4 Val av mötessekreterare Ordf.   
5 Val av justerare Ordf.   
6 Fastställande av föredragningslistan Ordf. Föredragningslista  
7 Anmälan och genomgång av 

föregående protokoll 
Daniel   

8 Gruppkontrakt Ordf.   
9 Inkomna skrivelser Anna   
 
  Föredragande Underlag Tid 
10 Administration ALP  20 min 
 
 Ärende för diskussion (DU) Föredragande Underlag Tid 
11 Distriktsaktivitet 2018 Anna  1 tim 
 
 Ärende för beslut (BU) Föredragande Underlag Tid 
12 Simple signup Johan  10 min 
13 Medaljer Johan och 

Anna 
 20 min 

14 Distriktsstadgar tolkning Daniel  10 min 
15 Gotlandsdistriktet Daniel  10 min 
16 Jubileumslogga Johan  10 min 
17 Styrdokument 

a. Personalpolicyn 
b. Policy för elektronisk post 

AU  20 min 

 
 Övriga ärenden Föredragande Underlag Tid 
18 Övriga frågor Ordf.  45 min 
19 Nästkommande möten Ordf.   
20 Mötets avslutande (utcheckning) Ordf.   
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WMC Commissie O.D.M. 
 

O.D.M. Committee WMC 
 

 
 

 

O.D.M. Committee WMC, Schummerstraat 13, 6462 GD Kerkrade, The Netherlands 
 

RUM Unga Musikanter, 

Mr. Johan Tjäder, 

Stockholm, 

Sverige / Sweden. 

 

 

Kerkrade, September 2017. 

 

 

Dear Mr. Tjäder. 

On behalf of the citizen of Kerkrade, we want to thank you and all members of the “RUM Unga 
Musikanter” for the much appreciated concerts and performances during your stay in 
Kerkrade last July. These concerts and performances are an essential part of the World Music 
Contest and contribute to a better understanding of different cultures through the only 
universal language, music. 

We hope that this letter will find you and all other musicians in good health and in good spirit. 
We would appreciate it if we would have another opportunity to meet again and hope to be 
able to welcome you again in Kerkrade during the next World Music Contest in 2021, or during 
another occasion.  

Again, thank you very much. 

Best regards, 

 

 

J.J.F.M. (Hans) Schillings, 

President. 
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Gunnar Wennerberg 200 år
Klingande Akademi
4 oktober kl 18.00-ca 19.15 - Fri entré!
Hörsalen på Konstakademien, Fredsgatan 12 i Stockholm

Kungl. Musikaliska akademien bjuder in till ett samtal om den fascinerande 
personligheten och jubilaren Gunnar Wennerberg - tonsättare, minister, 
ämbetsman och ledamot av flera akademier, bl.a. Kungl. Musikaliska akademien, 
Konstakademien och Svenska akademien.

Vi bjuder på levande musik ur Wennerbergs stora skatt av körverk och sånger.

Medverkande:
Bo Gösta Hall, författare
Hanna Enefalk, historiker
Bo Ralph, språkforskare och ledamot av Svenska akademien
Stefan Parkman, professor
KMH Vokalensemble
Sångsolister
Anna Christensson, piano

Esmeralda Moberg, moderator

För mer information: www.musikaliskaakademien.se 
Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller!
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Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm 
www.rum.se 
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DU: Distriktsaktivitet 2018 
Skriven av: Anna Edlund 
Datum: 2017-09-30 

Beskrivning och bakgrund 
Stämman har beslutat att vi ska ha en distriktsaktivitet i samband med MusikRUM 
2018.  

Målsättningen är att ha en till träff för utbildning och gemenskap. 
 

Underlag (om det finns) 
I VPn finns aktiviteten med. 

 
Konsekvensbeskrivning 
Det är första gången vi arrangerar det. Kommer vi får deltagare som vill komma och 
är det baserat på vad det kommer kosta? 

Resurser 
Det krävs planering från Förbundsstyrelsen och ekonomi för de som ska delta. 
Eventuellt personal om de ska hålla i någon del. 
 

Frågor att diskutera 
• Vad vill vi uppnå med aktiviteten? 
• Hur ska detta ske? Vad bjuder vi in till? 

o Hur gör vi det tillräckligt intressant att komma? 
• Ekonomi? Ska vi ha en budget eller är det till självkostnadspris? Idag har vi inga 

medel avsatta för aktiviteten. 

Assently: a73440ea3b75235b8caf67e48a059c267d0dbc616b4831d26dec39c6ee6e4174af265c872f7b5fd0da665a82ba1330d37711cbd7efc20c222294b10467c17340



Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm 
www.rum.se 
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DU: Annonsering 
Skriven av: Anna Edlund 
Datum: 2017-09-30 

Beskrivning och bakgrund 
I RUMba tidningen har vi kunnat erbjuda annonsörer plats för annonsering. Nu när tidningen inte 
finns kvar har vi inga direkta noonseringsplatser att erbjuda. Annonsörerna har börjat höra av sig till 
oss och vill nå ut till våra medlemmar. Frågan är bara hur. 

Att erbjuda annonsörer plats i RUMba har betytt en inkomst på ca 3-400.000 kr varje år. Vi har också 
gett möjlighet för våra medlemmar att se utbudet av skolor och instrumentaffärer m.m. Om vi hittar 
ett sätt att fortsätta erbjuda annonsörerna plats hos RUM kan det leda till en inkomstkälla men också 
fortsatt möjlighet ör våra medlemmar att ta del av erbjudanden. Vi kommer troligen inte komma upp 
till samma stora inkomstkälla som tidigare. 

Målet är att förhoppningsvis hitta möjlighet för annonsörerna att fortsätta annonsera via RUM. 

Underlag 
Frågor från förra mötet: Vi har tittat på mailadresserför ev utskick till vissa målgrupper. Det går att få 
fram olika listor i eBas men däremot har vi inte mail till den målgrupp vi vill nå. 

Jag har pratat med Bertil som idag hänvisar annonsörerna till MusikRUMs nyhetsbrev. Kella har också 
i senaste nyhetsbrevet från MusikRUM utlyst en annonsplats. Men enligt Bertil är inte alla 
annonsörer intresserade av detta. 

AU har diskuterat möjligheten att ha en plats längst ner på RUMba vägg. Om intresset finns hos våra 
annonsörer måste vi i så fall undersöka. 

Konsekvensbeskrivning 
• För mycket arbete motsvarande inkomstkällan 
• Reklam på platser vi inte vill ha reklam på 
• Om det blir annonser på RUMba vägg kanske inte Kulturskolor sätter upp det 

 
Resurser 

• Person som kontaktar annonsörer kontinuerligt 
 

Frågor att diskutera 
AU har funderat men känner att vi behöver hjälp. VI vet inte hur vi ska ta detta vidare och vill därför 
med FS diskutera: 

• Ska vi hitta vägar att erbjuda annonsplatser? I så fall i vilka forum ska det vara okej? 
• Vart skulle vi kunna erbjud annonsering? 
• Hur ställer vi oss till annonsering i RUMba vägg? Det kan innebära en inkomstkälla allt från 

9000 kr – 45000 kr per år. Osäkert idag när frågan inte gått ut. 
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Personalpolicy för RUM 

Inledning 
RUM är en av Sveriges största ideella organisationer. Detta innebär ett ansvar gentemot 
medlemmarna men också gentemot bidragsgivare, statliga myndigheter, samarbetspartners, 
leverantörer, journalister och övriga media etc. 
 
RUM måste kunna uppfylla sina åtagande med en kombination av engagemang och expertis. I 
många fall är det möjligt och önskvärt att engagera medlemmarna i fullgörandet av en viss 
arbetsuppgift. I andra fall kan uppgiften vara så krävande eller kräva en sådan utbildning 
och/eller erfarenhet att det bästa är att anställa personal för att lösa uppgiften. 
 
En avgörande skillnad mellan ideella arbetsinsatser och anställda är att RUM kan ställa högre 
krav på närvaro, tillgänglighet, sätt för genomförande etc. på anställd personal än på ideella 
krafter. 
 
Detta dokument samlar överväganden och rutiner som gäller för de fall när RUM bedömer att en 
anställning krävs för att lösa en uppgift. Dokumentet kan också tjäna som inspiration vid 
engagemang av ideella krafter. 
 
Huvudansvaret för rekrytering av personal ligger på kanslichefen. Kanslichefen bör löpande 
samråda med företrädare för förbundsstyrelsen i frågor kring rekrytering och personal. 

Employer brand 
RUM vill vara en attraktiv och seriös arbetsgivare. Den som är anställd på RUMs kansli eller i ett 
projekt ska känna trygghet i att RUM följer gällande regler och riktlinjer, att RUM behandlar sin 
personal på ett professionellt sätt och att RUM sätter värde på sin personal och personalens 
kompetens och idéer. 
 
RUM ska uppfattas som en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla. En arbetsplats där det 
finns anställda med olika bakgrund och erfarenheter leder till att det skapas ett mera kreativt 
och stimulerande arbetsklimat. RUM är angelägna om att olika synsätt och värderingar präglar 
organisationens dagliga arbetsmetoder. 
 
RUM ska som arbetsgivare och som arbetsplats kännetecknas av ett inkluderande arbetssätt. 
De anställda ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i enlighet med vad som 
framkommer i Diskrimineringslag (2008:567). 
RUM ska uppfattas som en spännande arbetsplats där de anställda får stor frihet, stort eget 
ansvar och möjlighet att vara med och utveckla arbetsformer och arbetssätt. 
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Den som är anställd i RUM ska uppleva att hen är med och utformar framtiden inom den ideella 
sektorn i Sverige. Det ska vara en merit i det personliga CV:et att ha arbetat i RUM! 

Riktlinjer för rekrytering 
RUM anställer personal i bland annat följande fall 
 

● en uppgift ställer särskilda krav på utbildning och/eller erfarenhet 
● en uppgift är så omfattande att det enda rimliga är att utföra uppgiften på arbetstid 
● en uppgift innebär ett formellt och/eller juridiskt ansvar vilket måste kunna synliggöras 
● en uppgift ställer särskilda krav på hur och när den ska utföras 

 
Den personal som RUM anställer ska ha relevant utbildning, relevant erfarenhet och/eller goda 
meriter. Den personal RUM anställer ska ha en förståelse för arbetet inom en ideell organisation 
(bland annat i förhållande till de ideella krafterna inom RUM). Den personal som RUM anställer 
ska kännetecknas av goda personliga egenskaper och förhållningssätt, vilket RUM 
sammanfattar i begreppet värdskap. 
 
RUM värdesätter engagemang, ansvar, initiativförmåga, förmåga att uppnå resultat och 
samarbetsförmåga. RUM ska som arbetsgivare premiera dessa egenskaper. RUM ska som 
arbetsgivare sträva efter att utveckla personalens kompetens. 
 
Om behovet av en tjänst förväntas fortsätta under överskådlig tid är tillsvidareanställning den 
normala anställningsformen. Om behovet av en tjänst förväntas försvinna inom två år är allmän 
visstidsanställning den normala anställningsformen. 

Arbetsgivarorganisation 
RUM är ansluten till arbetsgivarorganisationen IDEA och tillämpar deras kollektivavtal. 

Riktlinjer för löner 
Löneersättningen inom RUM baseras på gällande lönestatistik från branschorganisationer 
och/eller fackförbund. Lönerna förändras årligen ur ett utrymme från en lönepott enligt gällande 
kollektivavtal. Kanslichefen meddelar ny lön när lönerevisionen är klar.  
 
Löneändringar utöver löneavtal är normalt endast påkallad då en tjänst förändrats så mycket att 
en kan tala om en ny tjänst. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren kan initiera en 
löneförhandling på sådan grund. Sådana löneförhandlingar sköts i samverkan mellan den 
anställda och kanslichefen. En löneförhandling kan leda till lägre lön för att avspegla en enklare 
tjänst. 
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Mål för likabehandling av anställda 
RUM har tagit fram ett antal långsiktiga mål för sitt arbete att främja likabehandling av alla 
anställda: 
 

● arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden ska ordnas så 
att de lämpar sig för alla anställda 

● alla anställda kan förena förvärvsarbete med föräldraskap. 
● alla anställda ska ha samma möjligheter till anställning, utbildning, befordran samt 

utveckling i arbetet 
● ingen arbetstagare ska utsättas för sexuella trakasserier (varje ovälkommen sexuell 

påstötning eller uttalande är att betrakta som sexuella trakasserier) 
● ingen arbetstagare ska utsättas för diskriminering eller trakasserier 
● ingen arbetstagare ska utsättas för diskriminering eller trakasserier p.g.a. en anmälan 

om diskriminering 

Riktlinjer för kompetensutveckling 
RUM månar om personalens kompetensutveckling. Det handlar både om att ge de anställda 
möjlighet till nya kunskaper och nya erfarenheter som direkt kan komma RUM till del som att ge 
de anställda möjlighet att utvecklas i sin profession. Kompetensutveckling kan ta sig olika 
uttryck, från kurser och interna möten till egen inläsning av nya områden. De närmare formerna 
för kompetensutveckling inom RUM fastställs årligen av kanslichefen. 
 
RUM ska genom kompetensutveckling, utbildning och andra lämpliga åtgärder främja en jämn 
könsfördelning i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 

Riktlinjer för rekrytering 

Övergripande process  
Arbetet med rekrytering leds av en utsedd rekryteringsansvarig, vilket i normalfallet är 
kanslichefen som vid behov tar hjälp av andra inom kansliet, av företrädare från 
förbundsstyrelsen eller andra. 
 
När en ny person behöver tillföras RUM ska följande frågor beaktas och hanteras. Det är viktigt 
att dokumentera varje steg även om svaret är ”ej tillämpligt i detta fall” eftersom det gör det 
möjligt att i efterhand följa processen. 
 

1. Klargör varför frågan om rekrytering kommit upp; ny kompetens och/eller roll, 
förstärkning av befintlig funktion etc. 

2. Beskriv behovet i termer av kompetens och arbetsinsats (kunskap och timmar) 
3. Beskriv behovet i form av arbetsformer, arbetstid etc. 
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4. Behovet presenteras för personalen som får möjlighet att komma med omedelbar 
feedback. Personalen kan i enskilda samtal med kanslichefen komma med ytterligare 
feedback 

5. Värdera löner: Vad är vi villiga att betala? Matcha mot IDEAs lönestatistik, 
förekommande timpriser etc. 

6. Sammanställ kravprofil inklusive ramar för tjänsten 
7. Fundera kring hur RUM bäst möter behovet (tillsvidareanställning, visstidsanställning, 

bemanningsföretag, konsult, ...) 
8. De olika alternativen analyseras ekonomiskt och kvalitetsmässigt 
9. Om svaret är blir ”bemanningsföretag” eller ”konsult” gå vidare till 

upphandlingsprocessen annars fortsätt i listan 
10. Om svaret innebär anställning i någon form ska en befattningsprofil tas fram. 
11. Fastställ kriterier för att sortera och värdera inkomna ansökningar, ”vad ska vi gå på för 

att svara mot kraven” 
12. Ta fram intervjufrågor som matchar kravprofil 
13. Utlys tjänsten på lämpliga ställen (tillsvidareanställningar ska även utlysas på 

Arbetsförmedlingen) 
14. Ta emot ansökningar och gör en sållning mot kravprofilen 
15. Gör första urval och skicka ut arbetsprover (cases, scenarion) där det går att tillämpa 
16. I den mån det är möjligt ska inkomna svar anonymiseras och utvärderas mot fastställda 

kriterier 
17. De mest intressanta kandidaterna kallas till intervju och får samtidigt besked om att RUM 

kräver utdrag ur belastningsregistret och kreditupplysning 
18. Genomför anställningsintervjuer; personalen ska ha möjlighet att träffa kandidaterna och 

ställa frågor 
19. Ta in uppgifter som kan saknas i ansökan (t.ex. lönekrav, referenser, ...) 
20. Gör slutligt urval 
21. Ta fram frågor till referenser som matchar kravprofil och personlighet 
22. Genomför referensintervjuer 
23. Ställ samman bedömningar och lönekrav etc. 
24. Avgör vem som ska anställas! Gäller det anställning inom tillgänglig budget beslutar 

kanslichefen i samråd med förbundsordförande om anställningen. Om ett alternativ 
kommer att spräcka tillgänglig budget ska lösningen godkännas av förbundsstyrelsen 
eller av den som förbundsstyrelsen delegerat sådana beslut. 

25. Meddela den som är anställd 
26. När svar inkommit från den som tilldelats tjänsten meddela dem som inte fått tjänsten 
27. Komplett anställningsavtal ska finnas på plats innan första anställningsdagen 
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RUM tillämpar alltid sex månaders provanställning vid tillsvidareanställning och en veckas 
prövotid per anställningsmånad vid annan anställningsform. Detta innebär att varje nyanställd 
ska utvärderas innan provanställningen eller prövotiden gått ut. 
 
RUM verkar genom utformning av tjänstebeskrivningar, annonser etc. till att lediga anställningar 
söks av personer oberoende av könstillhörighet. 

Rutinbeskrivning avsedd för rekryteringsansvarig 
Här beskrivs mer i detalj de uppgifter den rekryteringsansvarige  utför under 
rekryteringsprocessen. 
 

1. Den rekryteringsansvarige gör en tidsplanering där datum för upplägg av annons, 
deadline för ansökan, tider för intervjuer samt dag för anställningsstart fastställs. Allt 
dokumenteras i ett dokument som döps till “Rekrytering <tjänstens titel> <År>. 

 
2. Diskussion kring kravspecifikation sker mellan rektryteringsansvarige och minst en 

annan person. Det kan handla om att ta in en sakkunnig person för att få till rätt 
kompetenskrav eller att det finns en beställare till ett projekt som har vissa önskemål 
kring kompetenser eller egenskaper hos den person som ska anställas. Den 
rekryteringsansvarige ser också till gruppen i helhet och tar hänsyn till om det är någon 
kompetens på kansliet som saknas och som kan vara meriterande i en rekrytering, även 
om det inte är det kompetensområdet som är fokus. Hänsyn tas också till vilken typ av 
medarbetare vi behöver i teamet i stort när det handlar om personliga egenskaper och 
erfarenheter. Exempel på ett meriterande område är normkritik och antidiskriminering, 
vilket ska genomsyra hela organisationen. Ett annat strategiskt ställningstagande är att 
det är meriterande med förenings- och medlemsrekrytering. 
 
Det är viktigt att de krav som tas fram är konkreta och väldefinierade. Tänk på 
mottagaren och hur hen uppfattar annonsen. 

 
3. Utifrån kravspecifikationen utformas en annons kring tjänsten med utgångspunkt i vad 

som är krav respektive önskvärda kompetenser eller erfarenheter. Annonsen skrivs av 
ansvarig rekryterare på RUM och kvalitetsgranskas av förbundsordföranden. I annonsen 
ska dessa punkter tas med: 

● Utöka stycket om information om RUM med att vi jobbar mycket med 
likabehandling!  

● Skriv med hur rekryteringsprocessen går till. 
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4. Annonsen läggs upp via vårt rekryteringsprogram på diverse forum; ideella jobb, 
Arbetsförmedlingen, LSU:s nyhetsbrev, RUMs hemsida och Facebook etc. Tänk på att 
planera så att det passar ihop med all övrig kommunikation. 

 
5. Kandidaterna ansöker genom ett formulär som kan utformas på olika sätt beroende på 

tjänst. I rekryteringsverktyget kan en exempelvis lägga till specifika frågor som hjälper till 
vid urvalsarbetet. Där kan en också välja ifall en vill se den sökandes cv eller ej. 

 
6. Ett första urval görs av den rekryteringsansvarige antingen löpande eller efter att 

deadline för ansökan har passerat. Urvalet baseras på den kravspecifikation som har 
tagits fram och kandidaten sorteras enligt följande: ej intressant, kanske intressant eller 
intressant 
 

7. Den rekryteringsansvarige går igenom listan över intressanta och kanske intressanta 
kandidater och gör en poängsättning utefter kriterier i kravspecen. 

 
8. Vid ett stort urval av kandidater kan eventuellt arbetsprov begäras in 

 
9. Ett antal, vanligtvis 3-5 personer kallas till en första intervju som leds av 

rekryteringsansvarige. Vanligtvis deltar även en sakkunnig eller annan intressent under 
intervjutillfället, då det är viktigt att kunna diskutera intrycket med någon.  

 
10. Intervjuguide tas fram utifrån de kompetenser vi har efterfrågat. (Se Malin Lindelöws 

“kompetensbaserad rekrytering” för förslag på frågor). Intervjuguiden ser likadan ut för 
alla som ska intervjuas.  

 
11. Intervjutillfället - hur beter en sig, vilka riskfaktorer finns? Minst två och max tre personer 

deltar. En person sköter frågeställningarna, medan den andra flikar in frågor som 
uppkommer under intervjun 

 
12.  Om så önskas kan ett ytterligare urval göras och en intervjuomgång 2 kan hållas där 

kandidaten exempelvis får träffa fler ur teamet. 
 

13. Kanslichefen i samråd med förbundsordföranden beslutar om anställning och sköter 
löneförhandling. Anställningsavtal skrivs och ska vara klart före första anställningsdagen 

 
14. Kandidater som har varit på intervju får veta att tjänsten har tillsatts genom ett 

telefonsamtal. Övriga sökande får besked via e-post. 
 

15. Utvärdering av rekryteringsprocessen görs mellan medverkande. 
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BU: Gotlandsdistriktet 
Skriven av: Daniel Ingemarsson Wik 
Datum: 2017-10-07 

Förslag till beslut: 
• Förbundsstyrelsen beslutar att lägga bifogat avtalsunderlag som förslag till 

Gotlandsdistriktet. 
 

Beskrivning och bakgrund 
• Gotland har bara en förening och därför har ett stämmobeslut fattats gällande 

en stadgeändring som gör det möjligt för en förening att också inneha rollen 
som ett distrikt. För att Gotland ska få vara ett eget distrikt behöver dock ett 
avtal skrivas. 
 

Underlag (om det finns) 
• Se bifogat avtalsförslag. 

 
Konsekvensbeskrivning 

• Situationen kan förändras framöver om det till exempel skulle dyka upp fler 
föreningar på Gotland. Avtalet gäller tills vidare men är uppsägningsbart. Dock 
finns inte några villkor för uppsägning. Det är en sak som förbundsstyrelsen 
bör diskutera om vi ska ha med eller inte, och isåfall hur dessa ska se ut. 
 

Resurser 
• Viss administration krävs så som att de ska registreras som distrikt i IT-

systemen (medlemsregister, hemsida, e-post etc.). 
 

 

 

[När beslutsunderlaget är klart ska dokumentet mailas till au@rum.se för beredning inför FS. AU 
beslutar om ärendet ska/kan gå upp till FS eller om det bör justeras.] 
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BU: Stadgetolkning 
Skriven av: Daniel Ingemarsson Wik 
Datum: 2017-10-07 

Förslag till beslut: 
• Förbundsstyrelsen beslutar att de stadgar vi föreslår distrikten kap 5 § 2 tolkas 

(ett av följande): 
o som att förbundsstyrelsen kan godkänna distriktets förslag till nya 

stadgar efter att det första distriktsstämmobeslutet fattats och innan 
det andra beslutet fattas. 

o som att förbundsstyrelsen kan godkänna distriktets förslag till nya 
stadgar efter att det första distriktsstämmobeslutet fattats och innan 
eller efter det andra beslutet fattas. 

o som att förbundsstyrelsen ska godkänna distriktets förslag till nya 
stadgar efter att det andra beslutet fattas. 
 

Beskrivning och bakgrund 
• Processen kring distrikts stadgeändringar är idag otydlig och ett tydliggörande 

bör därför göras. Vi kommer under våren försöka se till att alla de distrikt som 
fortfarande inte antagit några stadgar fattar sitt första beslut och då behöver 
vi vara tydliga med hur processen ser ut. 

• Det är enligt distriktsstadgarna kap 5 § 1 förbundsstyrelsen som äger rätten att 
tolka stadgarna när meningsskiljaktigheter råder. 
 

Underlag (om det finns) 
• Bifogat förslag till distriktsstadgar samt följande utdrag från kap 5 § 2: 
• Stadgarna ändras genom två likalydande beslut av distriktsstämman, 

varav det senare beslutet ska fattas på ordinarie distriktsstämma och 
ska för att äga giltighet godkännas av förbundsstyrelsen. 
   Förbundsstyrelsen har rätt att föreslå ändringar av distriktets 
stadgar. Ett förslag från förbundsstyrelsen kan antas med endast ett 
beslut. 
 

Konsekvensbeskrivning 
• Det innebär inga konsekvenser för organisationen att fatta detta beslut. 

Snarare en hjälp inför arbetet med att få alla distrikt att anta de nya stadgarna. 
 

Resurser 
• Inga resurser krävs för att genomföra beslutet. 
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Förbundsstyrelsens rapportmöte den 18 september 2017 
Anteckningar: Daniel Ingemarsson Wik 

Närvarande: Anna Edlund, Adrian Munther, Alexander Johansson, Anton Prang, Daniel Ingemarsson 
Wik, Elin Gripstrand, Johan Tjäder, Lena Andersson, Sandra Hammarstrand. 

Ärende Föredragande Kommentar 
a. Förbundsordförande Anna Edlund Anna tar med sig att det kan 

vara intressant för RUMs del 
att ta del av boende via Ax. 

b. Arbetsutskottet Sandra Hammarstrand Sandra sammanfattar 
muntligt AU:s arbete sedan 
senast. 

c. Finansutskottet Daniel Ingemarsson Wik En större fråga för FU är att 
ta itu med hur vi hanterar 
de fakturor som vi inte fått 
betalt för. 

d. Strategiutskottet Alexander Johansson  

e. Administration Anna Lena Piazzolla  

f. Utbildning Hanna Hult Rosén Vi pratar även om Kulturens 
och att vi kanske ska bli 
bättre på att sprida till våra 
föreningar att de även kan 
ha studiecirklar. 

g. Ekonomisk rapport Daniel Ingemarsson Wik FU tar under nästa möte 
fram en likviditetsprognos 
för hösten. 

h. MusikRUM Anna Edlund  

i. Landslaget i blåsmusik Johan Tjäder En reklamvideo har gjorts 
som är publicerad på sociala 
medier. Även en 
instruktionsvideo inför 
provspelningen ska göras. 

j. Kommunikationskommittén Anton Prang Anna lyfter även frågan om 
Musikhjälpen. 

k. Engagemangskommittén  Ingen rapport. 
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l. Jämlikhetskommittén  Ingen rapport. 

m. ClubOnWeb Adrian Munther Det har inte hänt någonting 
sedan senast. 

n. Svensk Blåsmusikfestival Elin Gripstrand  

o. Sveriges Unga Blåsares 
årsmöte 

Johan Tjäder Johan berättar muntligt om 
SvUB:s årsmöte i helgen. 

p. Förening i Knivsta Johan Tjäder Johan har i egenskap av DS-
medlem i Uppsala blev 
inbjuden till möte på Knivsta 
Kulturskola. En del frågor 
kring 
medlemsregistreringen 
uppstod. 
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