
 
 

 

 
1 (6) 

Förbundsstyrelsen Protokoll 
 RUM FS 2017:5 
 16-17 december 2017 
 
Närvaro 23/4 13-14/5 26-27/8 7-8/10 16-17/12 
Anna Edlund (ordf) x x x § 11 - x 
Lena Andersson x x x § 11-15 x 
Sandra Hammarstrand  x x x x 
Daniel Ingemarsson Wik x x x § 15 - x 
Adrian Munther  x   x 
Peter Tjernberg x ej § 8k - § 10 x  x 
Johan Tjäder x x § 12 - x § 15 - 
Elin Gripstrand (1) x x § 17 - x - § 14 
Anton Prang (2) x x x x x 
Alexander Johansson (3) x § 9 -  x  

 
Plats: Skeppsholmen, Stockholm. 
Övriga närvarande: AnnaLena Piazzolla närvar under § 10-14. 
 
§ 1. Mötets öppnande 

Sammanträdet öppnades av Lena Andersson. 
Johan Tjäder ersätts av Elin Gripstrand fram till § 15. 

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

§ 3. Val av mötesordförande 
Lena Andersson väljs till mötesordförande. 

§ 4. Val av mötessekreterare 
Daniel Ingemarsson Wik väljs till mötessekreterare. 

§ 5. Val av justerare 
Adrian Munther väljs till justerare. 

§ 6. Rapportmöte 
Anteckningarna från förbundsstyrelsens senaste rapportmöte läggs till handlingarna (bilaga 1). 

§ 7. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes (bilaga 2) med tillägg av § 24 GDPR/Dataskyddsförordningen, § 
25 Distriktsårsmöten samt flytt av Fotobok 40 år från DU till BU och § 15. 

§ 8. Anmälan och genomgång av föregående protokoll 
Mötessekreteraren läste upp föregående mötesprotokoll och styrelsen beslutar att lägga det 
till handlingarna. 
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§ 9. Gruppkontrakt 
Förbundsstyrelsens gruppkontrakt gicks igenom. 

§ 10. Inkomna skrivelser 

a. Bingolotto får ny programledare (Bilaga 3) 
Styrelsen har fått ta del av en pressrelease från Folkspel angående deras beslut om 
ny programledare. 

b. LedarskapsArenan 2018 
Vi har fått inbjudan till Ideell Arenas evenemang LedarskapsArenan 2018. 

§ 11. Administration 
AnnaLena Piazzolla rapporterar kring administrationen. Styrelsen informeras om personalläget 
framöver. Styrelsen diskuterar också framtiden för RUMs väggtidning RUM’ba Vägg då vi inte 
längre har någon anställd kommunikatör och Bertil Håkansson som gjort tidningen avslutar sin 
tjänst den 31 januari. 

§ 12. Blås- och musikledarsymposium 
Tisdag den 12 december bjöd RUM in till ett möte med möjliga samarbetspartners inför 
kommande blås- och musikledarsymposium. Anna Edlund och Peter Tjernberg deltog från 
RUMs sida. Nästa år kommer både Sundsvall, Nässjö och Stockholm att anordna symposium. 
Symposiet i Sundsvall är det som RUM nationellt går in i. Kanske är det aktuellt att i framtiden 
anordna fler symposier med mer specifika inriktningar, snarare än ett stort som alla 
samarbetar kring. 

§ 13. Budgetuppföljning (Bilaga 4) 
Daniel Ingemarsson Wik föredrar en budgetuppföljning enligt bilaga och svarar på frågor från 
styrelsen. 

§ 14. IT diskussion (Bilaga 5) 
Adrian Munther går igenom sitt diskussionsunderlag kring uppgradering av IT-utrustning och 
nätverksstruktur på kansliet och för anställda. Adrian får med sig medskick från styrelsen till en 
kommande IT-policy. 

§ 15. Livestreaming av årsstämma 
Då Alexander Johansson som skrivit diskussionsunderlaget inte är närvarande så bordlägger 
styrelsen frågan till nästa möte. 

§ 16. Fotobok 40 år (Bilaga 6) 
Styrelsen går igenom beslutsunderlag från Bertil Håkansson gällande att ta fram jubileumsbok. 
Styrelsen vill att en bok ska tryckas och att det ska ske i storleken 27 x 27 cm. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att uppdra åt Bertil Håkansson att ta fram en jubileumsbok. 
…att ett exemplar ska finnas tillgängligt för styrelsen att kolla på till nästa styrelsemöte då 
beslut om upplaga fattas. 
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§ 17. Distriktsaktivitet 2018 (Bilaga 7) 
Sandra Hammarstrand går igenom beslutsunderlaget inför distriktsaktiviteten 2018. Styrelsen 
diskuterar ramar för innehållet under aktiviteten. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att avsätta medel ur 2018 års budget för att genomföra en distriktsaktivitet vid MusikRUM 
2018. 
…att avsätta 40 000 kr för att genomföra denna aktivitet.  
…att kostnaderna för denna aktivitet ska belasta anslaget för 2102 Distriktsträff. 

§ 18. Medaljer 
Johan Tjäder och Anna Edlund visar upp exempel på medaljer och pins som styrelsen 
diskuterar kring. Styrelsen uppdrar åt Johan att till nästa möte ta fram ett förslag som fungerar 
både för medaljer och pin samt prisförslag på dessa. 

§ 19. Jubileumslogga  
Johan Tjäder går igenom nya förslag till jubileumslogga som inkommit. Vi enas om flera 
alternativ som vi vill gå vidare med. Johan tar detta vidare för slutbearbetning. 

§ 20. Rikskulturförbund (RKF) (Bilaga 8) 
Anna Edlund går igenom en skrivelse om Rikskulturförbund. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att bevilja en insats på 35 000 kr till processen om att starta upp ett Rikskulturförbund. 
…att kostnaden ska belasta anslaget för 1900 Oförutsedda kostnader. 

§ 21. Kommunikationsplan (Bilaga 9 & 10) 
Anna Edlund föredrar sitt beslutunderlag (bilaga 9) kring justering av kommunikationsbudget 
2018 samt antagande av en kommunikationsplan (bilaga 10). 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att anta kommunikationsplanen för 2018. 
…att skjuta till 100 000 kr extra till kommunikationsaktiviteter från överskottet för bidrag 2018. 

§ 22. Distriktsstadgar 

a. Södra Elfsborg (Bilaga 11 & 12) 
Styrelsen läser igenom förslaget och godkänner det. 

b. Blekinge (Bilaga 13) 
Styrelsen läser igenom förslaget och godkänner det. 

c. Västernorrland (Bilaga 14) 
Styrelsen läser igenom förslaget och godkänner det. 

d. Ändring i mall för distriktsstadgar 
Ett förslag från Hanna Hult Rosén har inkommit om att göra en ändring i mallen för 
distriktsstadgarna kapitel 3 Distriktsstyrelsen § 10. Lydelsen ”Räkenskapshandlingar 
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ska bevaras i minst sju år” ska ändras till ”Räkenskapshandlingar ska bevaras minst så 
länge rådande regelverk anger”. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att avslå förslaget till ändring i mallen för distriktsstadgarna. 

§ 23. Kostnad SPETS 
Diskussion har förts och ytterligare underlag behövs för att fatta beslut i frågan. 

§ 24. Styrdokument 

a. Personalpolicy (Bilaga 15) 
Styrelsen kollar igenom förslaget till personalpolicy. Vi konstaterar att det är fler 
saker som vi vill ha in i policyn och kommer jobba fram dessa för att inkluderas 
framöver. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att anta policyn enligt förslag. 
…att uppdra åt Johan Tjäder att se över kommande ändringar enligt den diskussion 
som förts. 
 

§ 25. GDPR/Dataskyddsförordningen 
Styrelsen diskuterar hur vi kan säkerhetsställa att vi är förberedda för GDPR när den börjar 
gälla i maj 2018. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att uppdra åt Johan Tjäder att boka in ett möte med Datainspektion som några ur styrelsen 
närvarar på. 
…att ge kansliet i uppdrag att säkerhetsställa att personalen har rätt utbildning i GDPR för att 
kunna följa den när förordningen träder i kraft. 

§ 26. Distriktsårsmöten 
Vi har fått in datum från ungefär hälften av distrikten för deras distriktsstämmor. Sandra 
Hammarstrand skapar en Doodle för att planera vilka från styrelsen eller personalen som kan 
närvara på vilka distriktsstämmor. Anna Edlund sammanställer ett material som vi kan 
använda som stöd när vi är ute på distriktens stämmor. 

§ 27. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 28. Boka rapportmöten 
Rapport- och konstituerande möte 17 januari kl 19:30. 
 
Övriga rapportmöten: 
26 februari kl 19:30 
3 maj kl 20:00 
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§ 29. Mötets avslutande 
Sandra Hammarstrand väljs till mötesordförande för nästa möte. Mötesordförande Lena 
Andersson förklarar mötet avslutat. 

 
 
 
Protokollförare 
 
 
 
Daniel Ingemarsson Wik 
 
 
Ordförande Justerare 
 
 
 
Lena Andersson Adrian Munther 
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Bilagor 
 

1. Anteckningar rapportmöte 
2. Föredragningslista 
3. Inkommen skrivelse: Bingolotto får ny programledare 
4. Budgetuppföljning 
5. DU: IT-diskussion 
6. BU: Fotobok 40 år 
7. BU: Distriktsaktivitet 2018 
8. BU: Rikskulturförbund 
9. BU: Kommunikationsplan 
10. Underlag till kommunikationsplan 
11. Proposition Södra Elfsborgsdistriktet stadgeändring 
12. Stadgar Södra Elfsborgsdistriktet 
13. Stadgar Blekingedistriktet 
14. Stadgar Västernorrlandsdistriktet 
15. Personalpolicy 
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Förbundsstyrelsens rapportmöte den 14 november 2017 
Anteckningar: Daniel Ingemarsson Wik 

Närvarande: Anna Edlund, Daniel Ingemarsson Wik, Adrian Munther, Alexander Johansson, 
AnnaLena Piazzolla, Anton Prang, Lena Andersson, Sandra Hammarstrand. 

Ärende Föredragande Kommentar 
1. Förbundsordförande Anna Edlund  

2. Arbetsutskottet Sandra Hammarstrand Sandra berättar utifrån AU:s 
mötesprotokoll. 

3. Finansutskottet Daniel Ingemarsson Wik AnnaLena lyfter att det varit 
oklarheter från BDO angående 
vår kontoplan. FU tar med sig 
att se över kontoplanen. 

4. Strategiutskottet Alexander Johansson Ingen skriftlig rapport, men 
strategiutskottet har inte 
hunnit haft någon träff ännu. 

5. Administration Anna Lena Piazzolla  

6. Utbildning Hanna Hult Rosén  

7. Ekonomisk rapport Daniel Ingemarsson Wik  

8. MusikRUM Kella Naeslund  

9. Landslaget i blåsmusik Johan Tjäder Ingen rapport har kommit in. 
Anna rapporterar att anmälan 
för provspelning har gått ut. 
Hanna ska ha ett möte med 
styrgruppen då hon ska finnas 
med och stötta i årets projekt. 

10. Engagemangskommittén Hanna Hult Rosén  

11. Kansligruppen Lena Andersson  

12. Medlemsredovisning AnnaLena Piazzolla  

13. ClubOnWeb Adrian Munther  

14. LSU Anton Prang  
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15. Bildandet av föreningar Alexander Johansson Vi tycker att det låter okej och 
att styrelsen inte har så mycket 
att säga till om i frågan. 

16. Folkspels årsmöte Anna Edlund Vi behöver idag utse en 
representant till Folkspels 
årsmöte. 

17. Jubileumslogga Johan Tjäder Vi har fått in förslag på 
jubileumslogga. Vi kollar på 
dem och föreslår lite ändringar. 
Anna tar dem vidare. 

18. Kommunikationskommittén Anton Prang  
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Förbundsstyrelsens sammanträde den 16-17 december 2017 
Var: Skeppsholmen, Stockholm När: 16 december klockan 10.00 till 17 december klockan 15.30  
Mötesordförande: Lena Andersson 

Middag fredag kväll organiserar vi inte, ni väljer själv hur ni gör. Vi börjar 10.00. Hanna närvarar 
10.30-11.30 och pratar SPETS. Vi äter julbord på lördag kväll med en båt som avgår 18.00. På söndag 
morgon sker en utbildning och planering för användandet av office 365 i 2 timmar med Adrian. Vi 
kommer under helgen också ha en workshop i strategiarbete för 2018. Anmälda frånvarande: 
Johan närvarar från julbordet och till mötets slut. Elin närvarar fram till julbordets slut. Alexander 
åker tidigare på söndag. 

 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 
11 Blås- och musikledarsymposium Anna  10 min 
12 Budgetuppföljning Daniel  30 min 
 
 Ärende för diskussion (DU) Föredragande Underlag Tid 
13 IT diskussion Adrian  20 min 
14 Fotobok 40 år Anna via Bertil  20 min 
15 Livestreaming av vårstämma Alexander  20 min 
 
 Ärende för beslut (BU) Föredragande Underlag Tid 
16 Distriktsaktivitet 2018 Sandra  30min 
17 Medaljer Johan o Anna  20 min 
18 Jubileumslogga Johan  10 min 
19 Rikskulturförbund (RKF) Anna  20 min 
20 Kommunikationsplan Anna  20 min 
21 Distriktsstadgar Daniel  20 min 
22 Kostnad SPETS Hanna  10 min 

Assently: 631f7b9cb09ee7c18fca42ebba547ab81d9c46fb3c76a372f53296302ff40fe9b3865e009c036f35323baf05430e7f86bbc025712d5f0916b8899da2b27486f0



 
   

 
      

      

 Sida 2 av 2 2017-12-18 

23 Styrdokument 
a. Personalpolicyn 

 
Johan 

 20 min 

 
 Övriga ärenden Föredragande Underlag Tid 
24 Övriga frågor Ordf.  20 min 
25 Boka rapportmöten Ordf.  20 min 
26 Mötets avslutande (utcheckning + val 

av nästa mötesordförande) 
Ordf.  20 min 
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Pressrelease från Folkspel: 2017-12-08 
 
Bingolotto får ny programledare  
 
Idag beslutades att Bingolottos programledare slutar. 
Bytet av programledare föranleds av att produktionsbolaget genomfört en 
intern utredning som påvisat allvarliga arbetsmiljöproblem i Bingolotto-
produktionen. 
 
Söndagen den 10 och 17 december hoppar Agneta Sjödin in som vikarie för 
Bingolotto. 
  

- Tillsammans med TV4 har vi fattat beslutet att byta programledare efter att 
uppgifter om allvarliga arbetsmiljöproblem konstaterats. Av respekt för alla 
inblandade, och på grund av att detta i grunden är ett personalärende, kan jag 
inte gå in på närmare detaljer, säger Hans Sahlin, vd Folkspel. 
 

- Det här är tråkigt, men vi står helt bakom beslutet. Situationen som beskrivs i 
produktionsbolagets utredning är allvarlig, men vi kan inte kommentera mer än 
så, säger Åsa Barsness, kommunikations- och HR-direktör, Bonnier 
Broadcasting och TV4. 

Under uppesittarkvällen och nyårssändningen är Lotta Engberg programledare.  
 
 
För mer frågor vänligen kontakta  

Hans Sahlin, VD Folkspel 031-345 90 24, 073–8181200, hans.sahlin@folkspel.se. 
  
Åsa Barsness, kommunikations- och HR-direktör, Bonnier Broadcasting och 
TV4 070–3823686, asa.barsness@bonnierbroadcasting.com 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Om Folkspel 
Folkspel är en ideell organisation som ägs av 73 riksorganisationer i Sverige. Folkspel 
erbjuder svenskt föreningsliv att sälja lotteriprodukter och på så sätt dra in pengar till sin 
verksamhet. Sedan starten 1990 har Folkspel genererat 16,3 miljarder kronor till svenskt 
föreningsliv, bland annat genom att föreningarna sålt Bingolotto och Sverigelotten. Folkspel 
har 104 anställda och huvudkontoret ligger i Mölndal utanför Göteborg. 
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Utfall 2016 Uppföljning 2017 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2018 Justering Beslut Nettojämförelse
Framräknad Avrundad

INTÄKTER
Medlemsavgifter 2 477 221,00 kr     1 414 096,00 kr        1 650 000,00 kr     1 598 140,00 kr      1 600 000,00 kr      -  kr                        1 600 000,00 kr     1 600 000,00 kr        
Administrationsavgift 430 810,00 kr        404 350,00 kr           405 000,00 kr        416 110,00 kr          420 000,00 kr          -  kr                        420 000,00 kr        420 000,00 kr           
SUS strukturbidrag 1 873 275,00 kr     1 510 000,00 kr     1 561 758,60 kr      1 560 000,00 kr      -  kr                        1 560 000,00 kr     1 560 000,00 kr        
Lokalt organisationsbidrag 3 779 174,00 kr     5 056 385,00 kr        2 930 000,00 kr     3 139 134,79 kr      3 140 000,00 kr      -  kr                        3 140 000,00 kr     3 140 000,00 kr        

12XX Kansli 413 419,00 kr        553 832,68 kr           500 000,00 kr        510 468,00 kr          510 000,00 kr          -  kr                        510 000,00 kr        -  kr                          
15XX RUM-stämma 196 766,00 kr        57 400,00 kr              120 000,00 kr        192 000,00 kr          190 000,00 kr          -  kr                        190 000,00 kr        -  kr                          
17XX Sålda tjänster 705 268,00 kr        1 254 754,87 kr        1 410 000,00 kr     1 285 700,00 kr      1 290 000,00 kr      -  kr                        1 290 000,00 kr     1 290 000,00 kr        
20XX Utbildningar 80 000,00 kr           32 500,00 kr              70 000,00 kr           70 000,00 kr            70 000,00 kr            -  kr                        70 000,00 kr           -  kr                          
22XX Framtidens musikpris 105 000,00 kr        110 000,00 kr           100 000,00 kr        105 000,00 kr          110 000,00 kr          -  kr                        110 000,00 kr        -  kr                          
23XX Musikaliskt ledarskap 67 125,00 kr           60 000,00 kr           70 000,00 kr            70 000,00 kr            -  kr                        70 000,00 kr           -  kr                          
25XX Landslag 234 124,00 kr        361 213,75 kr           200 000,00 kr        305 000,00 kr          310 000,00 kr          -  kr                        310 000,00 kr        -  kr                          
26XX MusikRUM 1 222 483,00 kr     1 170 219,55 kr        1 300 000,00 kr     1 300 000,00 kr      1 300 000,00 kr      -  kr                        1 300 000,00 kr     -  kr                          
32XX Medlemstidningen 335 839,00 kr        174 450,20 kr           150 000,00 kr        -  kr                        -  kr                        -  kr                        -  kr                       -  kr                          

Räntor -  kr                       -  kr                       -  kr                        -  kr                        -  kr                        -  kr                       -  kr                          
Övriga intäkter 55 848,00 kr           30 250,11 kr              -  kr                       30 000,00 kr            30 000,00 kr            -  kr                        30 000,00 kr           30 000,00 kr              

Summa intäkter 11 976 352,00 kr 10 619 452,16 kr    10 405 000,00 kr 10 583 311,39 kr  10 600 000,00 kr  -  kr                   10 600 000,00 kr   8 040 000,00 kr        

KOSTNADER
Infrastruktur 4 972 421,00 kr   4 626 825,61 kr     4 730 000,00 kr   4 763 278,19 kr    4 770 000,00 kr    -  kr                   4 770 000,00 kr     4 070 000,00 kr     
10XX Styrelse 416 267,00 kr        508 817,92 kr           500 000,00 kr        497 482,08 kr          500 000,00 kr          -  kr                        500 000,00 kr        500 000,00 kr           
11XX Kommittéer m.m. 18 765,00 kr           16 312,28 kr              50 000,00 kr           50 000,00 kr            50 000,00 kr            -  kr                        50 000,00 kr           50 000,00 kr              
12XX Kansli 1 034 711,00 kr     928 758,42 kr           900 000,00 kr        1 060 968,00 kr      1 060 000,00 kr      -  kr                        1 060 000,00 kr     550 000,00 kr           
13XX Administrativ personal 1 567 245,00 kr     1 487 263,97 kr        1 320 000,00 kr     1 291 628,10 kr      1 290 000,00 kr      -  kr                        1 290 000,00 kr     1 290 000,00 kr        
14XX Medlemsregister 201 155,00 kr        184 781,65 kr           160 000,00 kr        136 750,00 kr          140 000,00 kr          -  kr                        140 000,00 kr        140 000,00 kr           
31XX ClubOnWeb drift -  kr                       50 000,00 kr              100 000,00 kr        -  kr                        -  kr                        -  kr                        -  kr                       -  kr                          
31XX ClubOnWeb utveckling -  kr                       -  kr                       -  kr                        -  kr                        -  kr                        -  kr                       -  kr                          
15XX RUM-stämma 334 473,00 kr        196 941,65 kr           220 000,00 kr        291 750,00 kr          290 000,00 kr          -  kr                        290 000,00 kr        100 000,00 kr           
16XX Revisionsarvode 94 851,00 kr           81 732,00 kr              70 000,00 kr           75 000,00 kr            80 000,00 kr            -  kr                        80 000,00 kr           80 000,00 kr              
17XX Sålda tjänster 1 077 003,00 kr     1 097 198,69 kr        1 300 000,00 kr     1 187 000,00 kr      1 190 000,00 kr      -  kr                        1 190 000,00 kr     1 190 000,00 kr        
18XX Övriga kostnader 69 668,00 kr           64 499,20 kr              60 000,00 kr           52 700,00 kr            50 000,00 kr            -  kr                        50 000,00 kr           50 000,00 kr              

Distriktsbidrag -  kr                        -  kr                        -  kr                        -  kr                       -  kr                          
19XX Oförutsedda kostnader 158 283,00 kr        10 519,83 kr              50 000,00 kr           120 000,00 kr          120 000,00 kr          -  kr                        120 000,00 kr        120 000,00 kr           

Den ideella organisationen 4 605 114,00 kr   2 391 003,54 kr     2 975 000,00 kr   3 215 882,96 kr    3 220 000,00 kr    -  kr                   3 220 000,00 kr     2 970 000,00 kr     
20XX Utbildningar 463 409,00 kr        86 794,28 kr              165 000,00 kr        248 672,96 kr          250 000,00 kr          -  kr                        250 000,00 kr        180 000,00 kr           
21XX Verksamhetsutveckling 511 191,00 kr        50 000,00 kr           100 000,00 kr          100 000,00 kr          -  kr                        100 000,00 kr        100 000,00 kr           
22XX Framtidens musikpris 164 673,00 kr        119 076,48 kr           220 000,00 kr        220 000,00 kr          220 000,00 kr          -  kr                        220 000,00 kr        110 000,00 kr           
23XX Musikaliskt ledarskap 187 141,00 kr        26 249,78 kr              140 000,00 kr        250 000,00 kr          250 000,00 kr          -  kr                        250 000,00 kr        180 000,00 kr           
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27XX Lokalt föreningsstöd 3 278 700,00 kr     2 158 883,00 kr        2 400 000,00 kr     2 397 210,00 kr      2 400 000,00 kr      -  kr                        2 400 000,00 kr     2 400 000,00 kr        

Varumärket RUM 3 154 502,00 kr   2 952 344,51 kr     2 700 000,00 kr   2 405 000,00 kr    2 410 000,00 kr    -  kr                   2 410 000,00 kr     800 000,00 kr        
24XX Kommunikation 18 240,00 kr           71 241,00 kr              50 000,00 kr           450 000,00 kr          450 000,00 kr          -  kr                        450 000,00 kr        450 000,00 kr           
25XX Landslag 352 771,00 kr        542 170,54 kr           350 000,00 kr        455 000,00 kr          460 000,00 kr          -  kr                        460 000,00 kr        150 000,00 kr           
26XX MusikRUM 1 532 905,00 kr     1 576 304,62 kr        1 450 000,00 kr     1 500 000,00 kr      1 500 000,00 kr      -  kr                        1 500 000,00 kr     200 000,00 kr           
32XX Medlemstidningen 1 250 586,00 kr     762 628,35 kr           850 000,00 kr        -  kr                        -  kr                        -  kr                        -  kr                       -  kr                          

Summa kostnader 12 732 037,00 kr 9 970 173,66 kr     10 405 000,00 kr 10 384 161,15 kr  10 400 000,00 kr  -  kr                   10 400 000,00 kr   7 840 000,00 kr     

Resultat 755 685,00 kr-      649 278,50 kr        -  kr                   199 150,24 kr       200 000,00 kr       -  kr                   200 000,00 kr        200 000,00 kr        

Data hämtad:
2017-12-12

Data hämtad av:
Daniel I-Wik

Röda fält har överskridit budget

Gröna fält har haft högre inkomst än budget
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Diskussionsunderlag  - IT-infrastruktur för 
RUM 
 
Under 2017 har RUM:s IT-infrastruktur kommit att förändras på många sätt. Genom byte av 
medlemsregister, e-postsystem och ombyggd webbplattform kan vi nu börja dra stora fördelar av 
system där samarbete människor emellan är en viktig beståndsdel. Genom att vi nu börjat använda 
Techsoups tjänster för ideella föreningar där programvaror antingen skänks eller debiteras med 
kraftigt sänkt pris, gör det att vi kan få tillgång till fler IT-verktyg än förut med samma budgetar, om 
inte mindre. Exempel på detta är Office 365 där bland annat FS och kansliet numera får tillgång till de 
senaste versionerna av Officesviten, istället för en spritt blandad park där kanslimedarbetarna förut 
använde olika versioner, vissa så gamla som tio år. 
 
En del av detta arbete återstår fortfarande, varför undertecknade håller på att förbereda en IT-policy 
som ska sträcka sig över RUM:s samlade IT-infrastruktur, samtidig som den kommer att ersätta den 
nuvarande E-postpolicyn. I IT-policyn kommer inte enbart mjukvaror att hanteras, utan även hårda 
värden, såsom skrivare, konferensutrustning, nätverk och datorhårdvara behandlas. 
 
Jämfört med de mjuka värden som förändrats under året (eBas, Office 365 med flera) har inte 
hårdvaran i form av datorer och nätverksutrustning uppgraderats. Detta märks särskilt på viss 
utrustning som börjar bli till åren. Trots att RUM:s lokaler i Kulturkorridoren på Skeppsholmen 
nyligen fått fiber installerat har inte exempelvis nätverket (WiFi och trådade uppkopplingar) 
förändrats nämnvärt. På vissa platser i korridoren är därför täckningen fortfarande dålig, vilket gör 
att en del inte upplever några skillnader alls, trots att förbindelsen ut på Internet blivit minst fem 
gånger snabbare än tidigare. Genom nya önskemål från våra hyresgäster angående snabbare och 
stabilare WiFi behöver vi därför uppgradera vår nätverksstruktur, där stabiliteten på uppkopplingen 
inte ska avgöras beroende på om en har PC eller Mac som dator (där sistnämnda då och då slängs ut 
ur nätverket utan anledning). 
 
Vad gäller datorhårdvara använder just nu hela kansliet spridd hårdvara från olika tillverkare, med 
olika inköpsdatum och garantier. Det i sig behöver inte alltid vara ett problem, men idag blir 
personalen begränsad av att en del använder stationära datorer, medan andra använder laptops. 
Samtidigt börjar också viss del av hårdvaran bli gammal och långsam, vilket gör att den allt snabbare 
når sin end-Of-life-punkt. Detta gäller särskilt den utrustning som använder alla versioner av 
Windows 7 eller tidigare, som antingen inte längre uppdateras eller kommer att sluta uppdateras av 
Microsoft snart, för de användare som inte ingår i Windows Extended Service-grupp där 
uppdateringar kan ges längre, jämfört med mindre användare som privatpersoner eller mindre 
företag. 
 

Genomförandeplan 
Detta DU:s primära uppgift kommer spegla den närmaste framtiden till slutet på 2018, som ett 
nödvändigt underlag för att kunna upprätthålla en fungerande infrastruktur innan den nya IT-policyn 
har skrivits och kommit upp till diskussion. I korta drag kommer detta DU behandla två frågor som är 
aktuella i sammanhanget: nätverk och datorinköp. Dessa har olika tidsmål, men önskas genomföras 
innan perioden är slut. 
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Nätverksuppbyggnad 
Det nuvarande nätverket i Kulturkorridoren har ofta varit föremål för diskussion, bland annat för sin 
låga hastighet och ibland bristande täckning. Så sent som förra året gjordes service av nätverket där 
vissa delar byttes och uppgraderades, till en kostnad av ca 30 000 kr. Detta har trots det inte hjälpt 
och kan inte heller hantera de funktioner förbundets hyresgäster önskar. Bland annat vill 
hyresgästerna att varje organisation får tillgång till ett eget nätverk där de kan ha privata skrivare, 
hårddiskar och annan utrustning som inte övriga korridoren ska komma åt. Den nuvarande hårdvaran 
i korridoren klarar inte detta idag. 
 
Genom att byta ut all hårdvara i korridoren för nätverk kommer vi få ett stabilare, snabbare och mer 
lättadministrerat nätverk som kanslipersonalen kan hantera utan hjälp utifrån. Förslaget är att helt 
bygga upp nätet kring Ubiquitis UniFi-serie, där alla enheter kommunicerar med varandra. Jämfört 
med andra system kostar UniFi-produkterna ibland hälften av vad motsvarande hårdvara från 
exempelvis Cisco gör, trots att prestandan ibland är likartad eller ännu bättre. Genom att byta ger vi 
våra hyresgäster möjlighet att få trådade uppkopplingar, samtidigt som deras användning inte 
påverkar övriga i nätverket, då nätverken rent teoretiskt kommer bli separerade från varandra. Det 
innebär att till exempel virusattacker inte kan spridas mellan Kulturkorridorens användare, utan 
isoleras till respektive nätverk, till skydd för alla användare. 
 
Priset för ett byte ligger enligt den senaste kollen på ca 20 000 kr inkl moms. Värt att tillägga är att 
Kulturfyren, granne till Kulturkorridoren använder samma internetuppkoppling som Kulturkorridoren 
och nyttjar tre accesspunkter (”WiFi-antenner”), vilket gör att vi behöver köpa in sex stycken till att 
börja med, för att få samma antal punkter som redan finns uppmonterade idag. I takt med att nätet 
behöver byggas ut kan fler accesspunkter sättas ut, utan att behöva byta ut utrustning. Då all 
utrustning ska hantera de senaste standarderna för WiFi gör det att nätet kommer klara sig i många 
år innan det är dags för uppgradering. Nätet kommer att använda utrustning som rent teoretiskt sett 
ska kunna hantera tusentals användare (även om det inte kommer ske), för att behålla en stabil drift i 
alla lokaler. 
 
Eftersom klagomål på WiFi-uppkopplingen kommer in allt oftare finns det ett akut behov att byta 
detta så fort som möjligt. Vår önskan är att den nödvändiga utrustningen köps in redan under 2017 
för montering och installation i början på 2018. Då systemet kommer att installeras och konfigureras 
av undertecknade kommer vi inte behöva ta in externa parter som fördyrar arbetet – det enda som 
ökar eller sänker kostnaderna är utrustningens storlek. 
 
Personals hårdvara samt program 
Idag har som nämnts personalen en sprid skur av hårdvara så även programvara. Vi ser ett värde i att 
göra en större insats när det gäller dessa i samband med att hela IT-miljön ses över. Därför har vi i 
samband med detta sett över den marknad som finns i dag och konstaterat att all den programvara 
som kansli och distriktspersonal idag har behov av finns hos TechSoup, varför vi anser att all 
programvara ska köpas därigenom till de rabatterade priser som finns. Med detta i betänkande ser vi 
samtidigt ett värde i att all personal har tillgång till fullständiga licenser för Office 365, Adobe 
Creative Cloud (samlingssvit för Photoshop, Illustrator, InDesign med flera) samt Bitdefender Gravity 
Zone Business Security (virusprogramvara). Idag har all personal fullständig Office 365-licens, men 
endast Bertil och Hanna har Adobe Creative Cloud-licens och vissa har gratisvarianter av 
virusprogram, andra betalda av RUM och andra privata. Virusprogram anser vi inte ska vara en 
diskussion utan en självklarhet att alla har. 
 
Behovet av Adobe CC har tydligt visas under hösten vid införande av eBas men dyker upp med jämna 
mellanrum vid medlemsredovisning, inbjudningar etc. 
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Kostnaden per anställd blir 333 kr/månad, detta exklusive Bitdefender Gravity Zone Business 
Security. Adobe CC 3492,30 kr/år och Office 365 498 kr/år. 
För att underlätta för personalen finns även ett värde i att alla har liknande arbetsstationer och 
därför behövs en uppgradering av hårdvara. Förslaget är att varje plats utrustas med en större 
widescreen-skärm, en större variant än de äldsta skärmarna, då viss personal sitter med två skärmar 
för att en inte räcker. Vidare ska varje plats ha tangentbord och mus, allt detta kopplas sedan till en 
dockningsstation. Detta för att om alla ser likadana ut, kan personalen byta arbetsbord utefter 
behov. Även om de i mångt och mycket sitter på samma plats kan exempelvis den personal som inte 
sitter i Stockholm ta med datorn och sätta sig på Skeppsholmen i samband med möten. Förslaget är 
en dockningsstation anpassad till HP, HP 2013 UltraSlim dockningsstation samt HP Elitebook. 
Kostnaden för detta blir strax över 10 000 kr/arbetsplats, dock kommer dessa datorer att hålla längre 
än till exempel de Asus-laptops som används idag. Detta då motsvarande dockningsstationer inte 
finns tillgängliga för exempelvis Asus, samtidigt som HP:s Elitebook-serie är mer anpassad mot 
kontorsmiljö. Att helt och hållet gå mot en helt mobil miljö gör att samtliga medarbetare kan bli mer 
mobila, särskilt dem som idag använder stationära datorer som idag inte, av förklariga skäl, kan tas 
med på stämmor. Eftersom dockningsstationen ändå skapar en mer stationär arbetsstation på 
kontoret tvingas ingen att enbart endast laptopen. 
 
Dessa investeringar medför såklart kostnader i inköp, men vi vill passa på att trycka på att den 
hårdvara som finns idag som fortfarande är duglig mycket väl kan säljas till ett andrahandsvärde, 
exempelvis Hannas och Ulrikas datorer och de surfplattor som idag ligger på kontoret behöver inte 
användas då alla får tillgång till samma utrustning. 
 
Ett annat alternativ är att se över möjligheten att få till ett leasingavtal med HP och därmed betala en 
månadskostnad för all utrustning och på så sätt inte få en stor engångskostnad, samtidigt som all 
utrustning också byts ut var 24:e eller 36:e månad. För att göra detta krävs lite mer arbete än vi 
hittills hunnit med, men kan göras om styrelsen finner så lämpligt. 
 
 
Gran Canaria, Falköping & Stockholm 
 
 
Adrian Munther 
Förbundsstyrelseledamot 
 
 
Hanna Hult Rosén 
Utbildningskonsulent 
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•BU: Jubileums bok 
Skriven av:Bertil Håkansson 

Datum: 15 december 2017 

Förslag till beslut: 

•Förbundsstyrelsen beslutar att Bertil Håkansson ska göra en fotobok om 

RUM:s verksamhet. Han gör boken i ett exemplar. Faller boken styrelsen 

i smaken trycker vi fler. 

 

 

Beskrivning och bakgrund 

•Jag har gått igenom de bilder jag tagit för RUM´ba under de 17 år 

tidningen existerade.  De 200 bästa bilderna ligger nu på RUM´bas 

Facebooksida (RUMba).   

-En bildskatt,  skrev en av besökarna på sidan. 

-En fantastisk dokumentation av en strålande tid i förbundets historia, skrev 

Perry Göransson. 

    Jag tycker också att bilderna är för bra för att glömmas bort i ett arkiv. 

Bilderna visar vilken skaparkraft och glädje som finns bland RUM:s 

medlemmar. Det är också bra för RUM:s personal att veta vilka bilder som 

finns, när trycksaker ska färdigställas. 

Mitt förslag är att vi gör en coffetablebok av materialet.  

    RUM fyller 40 år nästa år. En bokutgivning skulle uppmärksamma jubileet 

och ge RUM ökad trovärdighet i kultursektorn. Man ska inte underskatta 

bilders möjligheter att påverka opinioner.  
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    Det är inte långa texter om RUM:s förträfflighet som ger oss ökade anslag. 

Bilder är en helt annan sak. De visar en sanning som jag tror många inte 

känner till. De visar känslor, verksamhetens omfattning och vilken glädje och 

vilket engagemang den skapar hos unga människor.  

    Min tanke är inte att skriva RUM´s historia. Det finns redan alltför många 

sådana böcker. Ingen läser dem. Jag vill göra en fotobok , med en inledande 

text om RUM, några sidor med viktiga händelser i förbundets historia, likaså 

texter om MusikRUM och Landslagen,men i övrigt bara bilder och bildtexter. 

    Syftet med boken är dels igenkänning. De som är med känner sig delaktiga i 

en större rörelse som handlar om musik. Dels handlar det om att nå nya 

ungdomar och beslutsfattare. Efter att de bläddrat i boken ska de känna 

känna: ” Oj, vad mycket roliga saker de gör, där vill jag vara med” eller ”Vilken 

kraft, vilken rörelse, den måste vi stötta”. 

    Hur många skulle vara intresserade av boken? De som är med på bilderna, 

deras familjer och släktingar samt de som är engagerade i RUM. Boken skulle 

också vara en utmärkt present till beslutsfattare, politiker och tjänstemän.  

  Jag tror att en upplaga på 500 ex är en rimlig uppskattning. 

 

 

Underlag (om det finns) 

Underlag till beslutet 

•Jag har blivit rekommenderad från flera håll att anlita firman 

www.photohome.se . Jag besökte också företaget den 15/11.  

Bildkvalitén är mycket hög och bindningen väldigt fin. Här behöver man 

inte binda sig för en upplaga. Det räcker att trycka en bok. Om folk gillar 

den trycker man upp en ny upplaga på exempelvis tio böcker. 
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•En laminerad bok med måtten 27 x 27 cm kostar 848 kr för ett ex. 

Trycker vi en upplaga på 300 ex får vi 80 procents rabatt. Då blir priset 

171 kr per bok. 

•Det går också bra att trycka några praktexemplar att ha på kontoret, 

eller för att ge till dem som bestämmer över RUM:s anslag. Resten av 

upplagan kan man trycka i ett mindre format. 

•En mjuk bunden bok med måtten 20 x 20 cm kostar 479 kr per styck. En 

upplaga på 300 ex ger 80 procents rabatt, alltså 95 kr per bok. Totalt 28 

500 kr. 

 

Jag har också besökt och begärt in en offert från tryckeriet Danagård 

Litho. De vill ha 18 700 kr för 500 ex av en bok på 60 sidor med formatet 

21 x 14,8 cm. Mjuka pärmar. Boken ser snygg ut, men är inte lika elegant 

som den från Photohome. 

 

Konsekvensbeskrivning 

•Finns det några risker? Egentligen inte. Jag trycker en bok. Om styrelsen 

gillar den går vi vidare och trycker fler. Om den inte faller styrelsen i 

smaken så blir det bara en kostnad på under 1000 kr. 

•Trycker vi 300 ex på Danagård Litho  kan RUM bli stående med några 

osålda ex. Den får vägas emot fördelarna att få uppmärksamhet för vad 

RUM:s medlemmar gör.  
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•Vad händer i framtiden? En dokumentation av det här slaget ger RUM 

renommé och kan användas i många år framöver.  

 

 

 

 

 

Resurser 

•Krävs det några resurser för att genomföra beslutet? Ekonomi, personal etc. 

       Jag gör ensam allt jobb, förutom  texterna om RUM, som någon annan gärna får 

skriva. 

Förutsatt att beslutet kommer snart kan jag göra boken under den tid jag har kvar 

som anställd vid RUM (min anställning upphör den 31 januari).  

 

 

 

•Finns det budget för att genomföra beslutet?  

Kostnaden för att göra ett ex av boken blir under 1000 kr.  Om styrelsen efter det vill 

gå vidare och trycka 300 ex (27 x 27 cm laminerad) blir kostnaden 171 kr per ex. 

Totalkostnaden blir då 51 300 kr. 

Om vi trycker 500 ex  (21 x 14,8 cm) hos Danagårdh Litho blir totalkostnaden 18 700 

kr (plus moms). 

Tanken är att boken ska säljas, MusikRUM Västerås är ett utmärkt tillfälle. 
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[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 - Distriktsträff under MusikRUM 2018  
Skriven av: Sandra Hammarstrand 
 Datum: 171216 

Förslag till beslut: 

• Förbundsstyrelsen beslutar att avsätta medel ur 2018 års budget för att genomföra en 
aktivitet vid MusikRUM 2018. 

• Förbundsstyrelsen beslutar att avsätta 40 000 kr för att genomföra denna aktivitet.  
• Förbundsstyrelsen beslutar att denna kostnaderna för denna aktivitet ska belasta anslaget 

för xxx.  

Beskrivning och bakgrund 

• På vårstämman 2017 beslutades att en distriktsaktivitet skulle genomföras på våren 2018 i 
samband med MusikRUM för att ersätta framtida vårstämmor, då det under samma stämma 
beslutades att RUM ska återgå till ordningen med en stämma per år.  

• Distriktsträffen kommer att leda till att Förbundet upprätthåller en kanal att nå medlemmar 
och funktionärer mellan årsstämmorna, samt en mötesplats för funktionärer i distrikt och 
föreningar får nätverka.  

• Målsättningen är att distriktsträffen ska bidra till ökad gemenskap mellan förtroendevalda 
och distrikt, erfarenhetsutbyte och att träffen ska vara ett forum för att informera om RUMs 
verksamhet.  

Underlag (om det finns) 

• Protokoll från vårstämman 2017 med beslut om denna aktivitet.  
• Bifogat utkast till inbjudan till distrikten nedan.  

Konsekvensbeskrivning 

• Eventuella risker som kan finnas: 
• Inget intresse från distrikt/föreningar 
• För dyrt för deltagarna att delta 
• Stor kostnad för förbundet  
• Intresset att närvara vid festivalen är större 

• Vid en lyckad aktivitet kan det bli ett återkommande inslag bland RUMs arrangemang. Om 
det blir ett återkommande arrangemang får finansieringen ses över, då bidraget från 
Kulturens är ett engånsbelopp.  

Resurser och finansiering 

• Resurser som kommer att behövas för att genomföra aktiviteten: 
• Planering från personal och förtroendevalda 
• Kostnad för att genomföra arrangemanget, exempelvis lokal, föreläsare, mat och 

fika. Förslaget är att deltagarnas kostnader för resa och boende bekostas av 
deltagaren/distriktet/föreningen, samt övriga kostnader bekostas av förbundet.  

• RUM har beviljats ett bidrag om 30 000 kronor från studieförbundet Kulturens för att 
genomföra denna aktivitet.  
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• AU föreslår att ca 10 000 kronor från anslaget för ”Vision och värdegrund” ska användas för 
att finansiera denna aktivitet.  

  

Förslag till inbjudan till deltagare/distrikt:  
 Var? Västerås När? 18 – 20 maj 2018  

Träffa andra distrikts- och föreningsaktiva på en av RUMs största verksamheter! Kombinera 
nätverkande, erfarenhetsutbyte och utveckling med en musikalisk festivalupplevelse på stan.   

  

•       Vad dagen kommer innehålla:  

o   Inspiration för det fortsatta distriktsarbetet  

o   Möjlighet till nätverkande med andra funktionärer inom RUM  

o   Information från förbundet gällande pågående eller kommande förändringar  

o   Personlig utveckling och ökad kunskap om RUM  
   

•       Två paket att välja mellan:  

o   Festivalpaketet, fredag – söndag:  

  Invigningskonsert  

  Vip-middag på fredag kväll  

  Deltagande i festivalen på lördag  

  Lunch och middag med deltagarna på lördag  

  Övriga aktiviteter som ingår i konferenspaketet  

o   Konferenspaketet:  

  Middag på lördagen  

  Konsert på lördagskvällen  

  Konferensdeltagande på söndag  

  Boende från lördag  

  Lunch med konferensdeltagarna på söndag 12.30  

  Avslutningskonsert kl 14.00 på söndag  

  

•       Kostnader och deltagare  

o   Distriktet eller deltagarna står själva för resa och boende, förbundet står för alla 
övriga kostnader så som fika, mat, lokaler och innehåll på distriktsträffen.   
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o   Först till kvarn, om platserna fylls kommer vi att prioritera två personer per distrikt, 
men om platserna inte fylls får fler personer från varje distrikt delta.   

Förbundet står för en viss del av resorna, upp till XXX kr. Boende kommer att finnas tre 
olika alternativ: skolsal, del i dubbelrum eller enkelrum.  

  

 
 

  

För förbundsstyrelsen:  

•       Planerat antal deltagare:   

o   2 deltagare per distrikt, 25 distrikt = 50 personer  

o   Plats även för FS, 10 personer  

o   Eventuell personal?  

o   Max 60 personer, troligen mer realistiskt att räkna med ca 30 personer.  

•       Kostnadsfördelning:  
 Förbundet                                             Distrikt  
 Mat                                                         Boende (Fredag-) Lördag – Söndag  
 Lokaler                                                   Resor till och från Västerås  
 Fika  
 Föreläsare och andra funktionärer  

o   Jämna ut reskostnader för distrikten, så att det kostar ungefär lika mycket oberoende 
på varifrån deltagarna åker?  

•       Innehåll:  

o   Inspirerande föreläsare  

o   Gruppdiskussion  

o   Information från förbundet   

  eBas  

  Office 365 

Finansiering:   

•       30 000 kr från Kulturens  

•       10 000 kr från anslaget för vision och värdegrundsprojekt?   

Kostnader:  

•       Del i dubbelrum: 600 kr (*30 = 18 000, *60 = 36 000) 

•       Resor 1 000 kr (*30 = 30 000, *60 = 60 000) 
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•       Middag lördag kväll 200 kr (*30 = 6 000, *60 = 12 000) 

•       Lunch söndag 80 kr  (*30 = 2 400, *60 = 4 800) 

•       Fika 30 kr (*30 = 900, *60 = 1 800) 

•       Eventuellt arvode till utomstående förläsare eller liknande (Fast kostnad)  

  

Kostnader exklusive resor och boende 

30 personer: 9 300 

60 personer: 18 600 

 
Förslag: RUM bär kostnader upp till 30 000 kronor (40 000?) och den del som går utöver 
konferenskostnaderna går till att täcka delar av deltagarnas resor, eventuellt för att jämna ut 
resekostnaderna mellan olika landsdelar. (Uppmana till att boka resor tidigt.)  
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BU: Rikskulturförbund 
Skriven av: Anna Edlund 
Datum: 2017-12-08 

Förslag till beslut: 
• Förbundsstyrelsen beslutar att bevilja en insats på 35.000 kr till processen om 

att starta upp ett Rikskulturförbund 
 

Beskrivning och bakgrund 
Sen ett drygt år tillbaka har RUM varit med i en arbetsgrupp bestående av flera rikstäckande 
kulturorganisationer. Arbetsgruppen har diskuterat möjligheten att tillsammans starta upp ett 
rikskulturförbund. Det har diskuterats att vi inte har en samlad röst för hela kulturen och vi skulle 
behöva det för att kunna vara starkare gentemot beslutsfattare. En liknelse är det sätt som 
idrottsrörelsen arbetar på.  

Under ett år har diskussioner gått fram och tillbaka om varför det är viktigt att ha en organisation 
som denna. Alla har haft olika delar de lyft och vi känner att det behövs en förstudie för att kunna gå 
vidare och säga om vi ska starta ett sådant förbund. Det har äskats pengar från Kulturdepartementet 
som inte gått vidare med det. Nu vänder sig arbetsgruppen till alla de organisationer som är med i 
arbetsgruppen. Syftet är att under 1 års tid ha en processledare anställd på 75% som kan göra denna 
förstudie.  
 

Underlag (om det finns) 
Se bifogad fil för alla minnesanteckningar. Detta är ett utdrag: 

Sverok (35 000 kr), RUM (35 000 kr), Sv Jazz 6 (35 000 kr), SOF (35 000 kr), SUB  
(10 000 kr), ATR (30 000 kr), RFoD  (30 000 kr), Sveriges Körförbund 2 (20 000 kr), 
Kammarmusikförbundet (20 000 kr), Sveriges arbetarteaterförbund (10 000 kr), 
Sveriges Unga Blåsare (10 000 kr), Kontaktnätet (10 000 kr), Sveriges Spelmäns 
Riksförbund (20 000 kr),  Svenska Folkdansringen (15 000 kr), Hemslöjden (20 000), 
Ung Teaterscen (10 000 kr), Folk You (10 000 kr), Ung i Kör (10 000 kr) = 335 000 
kronor. Finansiering ax 50 000 kr, annan 100 000 kr. Finansiering om 490 000 
kronor. Kommentar: ingående organisationer ska inte förvänta sig återbäring på 
insatsen.  
 

Konsekvensbeskrivning 
En risk med detta är att vi vet inte vad processledaren kommer fram till. Det finns ingen 
garanti för att det efter denna process faktiskt kommer startas ett rikskulturförbund. 

Resurser 
35.000 kr kostar detta 
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BU Kommunikationsplan 2018 
Skriven av: Anna Edlund 
Datum: 26 november 2017 

Förslag till beslut: 
Förbundsstyrelsen beslutar att anta kommunikationsplanen för 2018. 

Förbundsstyrelsen beslutar att skjuta till 100 000 kr extra till 
kommunikationsaktiviteter från överskottet för bidrag 2018. 

Beskrivning och bakgrund 
Nu när kommunikationsstrategin är uppdaterad är det dags att ta fram konkreta 
kommunikationsplan för att veta vart vi ska satsa våra resurser nästa år. Då vi fått 
beviljat 200 000 kr mer än beräknat från MUCF föreslår jag att vi höjer insatsen på vår 
kommunikation kopplat till vårt 40 år jubileum och mer kommunikation. 

Underlag 
Se bifogad kommunikationsplan.  
 

Resurser 
Vi har 450.000 att disponera. Aktiviteterna är framtagna efter den budgeten. Ett 
tillägg på 40 års jubileum och kommunikatör har gjorts på en summa av 100 000 kr. 
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Kommunikationsplan 2018 
Denna kommunikationsplan beskriver de kommunikationsaktiviteter som ska ske till 
och med kalenderåret 2018. 

Bakgrund 
Aktiviteterna är framtagna i linje med kommunikationspolicyn och kommunikationsstrategin. Budget 
för aktiviteterna nedan är 450.000 kr. 

Aktiviteter 
• Kommunikatör 

• Medel kan användas till inköp av externa tjänster, konsultuppdrag eller 
del av tjänst. 

• RUM’ba vägg ges ut 6 gånger under 2018 
• Jubileumsaktiviteter genomförs. Framtagande av jubileumslogga, eventuellt 

jubileumsprofilprodukter och en fest för att fira 40 år.  
• Valår 2018 

• Deltagande på Kulturskolerådets Rikskonferens. Eventuellt aktivitet 
med Ung teaterscen 

• Aktivitet med Kulturskolerådet och andra ungdomsorganisationer 
kopplat till kulturskolan under Almedalen 

• Utskick av vykort till distrikten och föreningarna, samt en manual på hur 
de kan användas 

• Bildbank 
• Kostnad att färdigställa en bildbank och kostnad för fotografer som tar 

kort under specifika aktiviteter 
• Film om RUM 

• Tidigare kommunikatör på RUM har tagit fram ett underlag för att göra 
en film. Hon har räknat med att det kommer kosta 40-50.000 kr för att 
få till den. 

 Förslag på 
aktiviteter 
2018 

  

 230 000,00 kr Kommunikatör  

 100 000,00 kr RUMba vägg  

 5 000,00 kr Kulturskolerådets 
rikskonferens 

Blir ingen monterplats. I stockholm  
4900 kr/person alla dagar 
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 107 000,00 kr Jubileum Logga, fest, 40 års fotobok 

 10 000,00 kr Utskick  

 50 000,00 kr Film om RUM  

 15 000,00 kr Profilprodukter  

 15 000,00 kr Almedalen? Tillsammans med Kulturskolerådet 

 18 000,00 kr Fotograf - för bildbank  

Summa 550 000,00 kr   
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Proposition om Stadgeändringar 

Med bakgrund av att det är svårigheter att rekrytera ledamöter till distriktstyrelsen 

och att det finns svårigheter för valda ledamöter att veta hur länge de har möjlighet 

att ta på sig ett förtroendeuppdrag önskar styrelsen möjliggära en annan 

rollfördelning innom styrelsen. Detta innebär att Distriktmötet istället för att välja 

ordförande och ett visst antal ledamöter istället bara väljer ledamöter som sedan 

inbördes utser vem som skall vara ordförande på 1 år. Därför lämnar distriktstyrelsen 

följande förslag till stadgeändring till Distriktsmötet 2017 

 

För distriktstyrelsens vägnar 

 

 

 

 

Michael Johansson   Lena Andersson 

Distrikts ordförande   Distriktssekreterare 

Södra Elfsborgsdistriktet   Södra Elfsborgsdistriktet 
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Förslag till Stadgeändring 
 

Under Kapitel 2 Distriktstämma    

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 6 Vid ordinarie distriktsstämma ska 
följande punkter finnas på 
föredragningslistan: 

1. Stämmans öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om kallelse till stämman skett 

på rätt sätt 
4. Fastställande av föredragningslistan 
5. Val av stämmans funktionärer: 

ordförande, sekreterare och två 
justerare, tillika rösträknare 

6. Distriktsstyrelsens 
verksamhetsberättelse och bokslut 

7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och 

balansräkning, samt disposition av 
distriktets resultat 

9. Beslut om ansvarsfrihet för 
distriktsstyrelsen 

10. Förslagsskrivelser från 
förbundsstyrelsen 

11. Motioner och propositioner 
12. Fastställande av verksamhetsplan, 

budget, årsavgifter och ersättningar 
för nästföljande verksamhetsår 

13. Beslut om antal ledamöter i 
distriktsstyrelsen 

14. Val  
a) Val av ordförande  
b) Val av ordinarie ledamöter i 

distriktsstyrelsen 

Förslag: Att punkt 14a tas bort och att punkt 
14b osv ändras enlig följande: 
 
14. Val  

a) Val av ordinarie ledamöter i 
distriktsstyrelsen 

b) Eventuellt fyllnadsval av 
ordinarie ledamöter i 
distriktsstyrelsen 

c) Val av suppleanter i 
distriktsstyrelsen 

d) Val av revisorer samt 
revisorssuppleanter 

e) Val av ombud till RUM-
stämma 

f) Val av valberedning 
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c) Eventuellt fyllnadsval av 
ordinarie ledamöter i 
distriktsstyrelsen 

d) Val av suppleanter i 
distriktsstyrelsen 

e) Val av revisorer samt 
revisorssuppleanter 

f) Val av ombud till RUM-
stämma 

g) Val av valberedning 
15. Allmän diskussion 
16. Mötets avslutande 

 

 
Under Kapitel 3 Distriktsstyrelse 
 

Nuvarande Lydelse Föreslagen lydelse 

§ 6 Ordföranden leder distriktsstyrelsens 
arbete samt övervakar att förbundets och 
distriktets stadgar och övriga för distriktet 
bindande regler och beslut efterlevs.  
 
Distriktsstyrelsen ska välja en förste vice 
ordförande som är ställföreträdare för 
ordföranden. Förste vice ordföranden 
tjänstgör när ordföranden har förhinder. 
 
Har förste vice ordföranden förhinder ska 
den ordinarie ledamot som har varit 
ordinarie ledamot längst tid fullgöra 
ordförandens uppgifter.  
 
Har två ordinarie ledamöter varit ordinarie 
ledamot lika länge, har den äldste av dem 
företräde. 

Förslag: Att följande text läggs till i början 
av paragrafen, I övrigt ingen förändring i 
texten: 
 
§ 6 Distriktsstyrelsen utser ordförande på 1 
år bland ledamöterna valda på 
Distriktsstämman 
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Distriktsstadgar för Södra Elsborgs distriktet 
Beslutade av distriktsmötet den 20140301 
 
Kapitel 1 Inledande bestämmelser 
§ 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. 

Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilka finns inom 
följande kommuner: Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

Distriktets säte finns i Borås. 
 
§ 2 Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande organ. 

Ordinarie distriktsstämma beslutar om årsavgifter och granskar 
distriktsstyrelsens förvaltning. 
 
§ 3 Distriktsstyrelsen är distriktets beslutande organ när distriktsstämma inte 
är samlad och ansvarar för förvaltning och verkställighet. Den ska, inom 
ramen för förbundets och distriktets stadgar, leda distriktets verksamhet. 

Distriktsstyrelsen får tillsätta kommittéer för ledning av speciella 
verksamheter inom distriktsstyrelsens ansvarsområde. 
 
§ 4 Distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med 
kalenderåret. 

 
§ 5 Distriktet ska förutom genomförandet av distriktets egen verksamhet bistå 
förbundsstyrelsen i förverkligandet av RUM-stämmans beslut. 
 
Kapitel 2 Distriktsstämma 
§ 1 Ordinarie distriktsstämma hålls varje år senast den 15 mars, på plats som 
bestäms av distriktsstyrelsen.  

Tiden för distriktsstämmor ska kommuniceras till medlemmarna på 
förbundets webbplats två månader i förväg. 
 
§ 2 Medlemsföreningar har på distriktsstämma rätt att representeras av 
följande antal ombud  

a. fem ombud om föreningen har fler än 1000 betalande medlemmar 
b. fyra ombud om föreningen har fler än 200 betalande medlemmar 
c. tre ombud om föreningen har fler än 50 betalande medlemmar 
d. två ombud för övriga föreningar 

Distriktsstyrelsen har rätt att bjuda in person som inte är ombud att deltaga 
i distriktsstämmans överläggningar. 
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Förbundsstyrelseledamot har yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämma. 
 
§ 3 Kallelse till distriktsstämma sker skriftligen till medlemsföreningarna 
senast sex veckor före stämman.  

Distriktsordföranden utfärdar kallelsen. 
 
§ 4 Varje ombud på stämman har en röst. Röstning med fullmakt får ej ske.  
 
§ 5 Distriktsstyrelsen lämnar förslag till distriktsstämma genom proposition. 

Enskilda medlemmar och medlemsföreningar får lämna in förslag till 
distriktsstämma genom motion. 

Motioner samt förslag till funktionärer för distriktet ska lämnas in senast en 
månad före distriktsstämma på det sätt distriktsstyrelsen föreskriver. 

Förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelse, förslag till 
verksamhetsplan och budget för nästföljande verksamhetsår, propositioner, 
motioner med yttranden från distriktsstyrelsen samt valberedningens förslag 
och revisorernas berättelse utsändes till medlemsföreningarna senast två 
veckor före distriktsstämman. 
 
§ 6 Vid ordinarie distriktsstämma ska följande punkter finnas på 
föredragningslistan: 

1. Stämmans öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt 
4. Fastställande av föredragningslistan 
5. Val av stämmans funktionärer: ordförande, sekreterare och två 

justerare, tillika rösträknare 
6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av 

distriktets resultat 
9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 
10. Förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen 
11. Motioner och propositioner 
12. Fastställande av verksamhetsplan, budget, årsavgifter och ersättningar 

för nästföljande verksamhetsår 
13. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen 
14. Val  

a. Val av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen 
b. Eventuellt fyllnadsval av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen 
c. Val av suppleanter i distriktsstyrelsen 
d. Val av revisorer samt revisorssuppleanter 
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e. Val av ombud till RUM-stämma 
f. Val av valberedning 

15. Allmän diskussion 
16. Mötets avslutande 

 
§ 7 Vid distriktsstämma ska beslutsprotokoll föras. Justerat protokoll ska 
hållas tillgängligt för medlemmarna. 

Protokoll och handlingar från distriktsstämman ska skickas till förbundet för 
kännedom. 
 
§ 8 Distriktsordföranden ska kalla till extra distriktsstämma om 
1. distriktsstyrelsen begär det 
2. minst halva antalet medlemsföreningar begär det 
3. revisorerna enhälligt begär det 
4. förbundsstyrelsen begär det. 

Om distriktsordföranden underlåter att kalla till extra distriktsstämma inom 
två veckor får den som begärt distriktsstämma kalla till denna. 
 
§ 9 Den extra distriktsstämman får endast behandla fråga, som föranlett 
stämmans sammankallande. 

Kallelse till extra distriktsstämma sker skriftligen till medlemsföreningarna 
senast två veckor före stämman. 

 
§ 10Begäran om extra distriktsstämma enligt § 8 p. 2 ska ske skriftligen och 
vara undertecknad av medlemsföreningens firmatecknare. I skrivelsen ska 
anges de ärenden medlemsföreningarna önskar behandla på 
distriktsstämman. Begäran anses inkommen när skrivelsen lämnats in till 
distriktsordföranden eller förbundets kansli. 

Begäran enligt § 8 p. 3 ska ske skriftligen och anses inkommen när 
skrivelsen lämnats in till distriktsordföranden eller förbundets kansli. 

 
§ 11 Begär medlemsföreningarna eller revisorerna en extra distriktsstämma 
ska den hållas senast inom två månader. 

 
§ 12 Distriktsstyrelsen får i kallelsen anmäla ytterligare ärenden till extra 
distriktsstämma som begärts av medlemsföreningarna eller revisorerna. 
Sådana ärenden ska dock avgöras efter de ärenden som anmälts av 
medlemsföreningarna eller revisorerna. 
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Kapitel 3 Distriktsstyrelse 
§ 1 Distriktsstyrelsen består av det antal ledamöter distriktsstämman 
bestämmer. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst fem 
ledamöter. 
 
§ 2 Ordinarie styrelseledamöter väljs för en tid av två år, så att halva antalet 
ledamöter väljs växelvis vartannat år. 

För ledamöterna väljs suppleanter.  Suppleanterna utses för en tid av ett år. 
Avgår ledamot före valperiodens slut inträder suppleant fram till 

arbetsårets slut. Vid behov ska fyllnadsval hållas. Suppleanterna tillträder i 
den ordning de valts av distriktsstämman. 
 
§ 3 Distriktsstyrelsen konstituerar sig själv.  
 
§ 4 Distriktsstyrelsen kan adjungera personer inom eller utom förbundet och 
välja kommittéer och utskott. Styrelsen kan överlåta beslutsrätt till 
kommittéer och utskott. 

Kommitté eller utskott som beslutar i ärenden som delegerats av 
distriktsstyrelsen ska föra beslutsprotokoll. Medlem i distriktet får överklaga 
kommitténs eller utskottets beslut till distriktsstyrelsen. 

Kommitté eller utskott är beslutsmässigt om mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Distriktsstyrelsen kan besluta om strängare 
villkor.  
 
§ 5 Distriktsstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter blivit kallade 
och mer än hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Som 
styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande 
röstar.  
 
§ 6 Distriktsstyrelsen utser ordförande på 1 år bland ledamöterna valda på 
Distriktsstämman 
Ordföranden leder distriktsstyrelsens arbete samt övervakar att förbundets 
och distriktets stadgar och övriga för distriktet bindande regler och beslut 
efterlevs.  

Distriktsstyrelsen ska välja en förste vice ordförande som är ställföreträdare 
för ordföranden. Förste vice ordföranden tjänstgör när ordföranden har 
förhinder. 

Har förste vice ordföranden förhinder ska den ordinarie ledamot som har 
varit ordinarie ledamot längst tid fullgöra ordförandens uppgifter. Har två 
ordinarie ledamöter varit ordinarie ledamot lika länge, har den äldste av dem 
företräde.  
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§ 7 Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie 
distriktsstämmor. 

Distriktsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger under arbetsåret när 
ordföranden bestämmer. Ordföranden ska se till att ytterligare 
sammanträden hålls vid behov, eller när det så begärs av en ordinarie 
styrelseledamot. 

Vid styrelsesammanträde ska beslutsprotokoll föras. Protokollet ska skickas 
till förbundet för kännedom. 
 
§ 8 Distriktsstyrelsens arbetsuppgifter är 

1. att verkställa distriktsstämmans beslut  
2. att bistå förbundsstyrelsen i verkställandet av RUM-stämmans beslut 
3. att leda och planera distriktets verksamhet 
4. att handha distriktets ekonomiska förvaltning, vilket innefattar 

bokföringsskyldighet 
5. att upprätta verksamhetsplan och budget 
6. att bereda ärenden till distriktsstämman 
7. att ansvara för distriktets informationsverksamhet 
8. att underlätta enskildas kontakter med distriktet 
9. att årligen avge verksamhetsberättelse och bokslut, undertecknade av 

samtliga styrelseledamöter. 
 
§ 9 Distriktsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för distriktens 
medel och förvaltningen av dessa. 

Distriktsstyrelsen företräder distriktet och tecknar dess firma. 
Distriktsstyrelsen kan bemyndiga styrelseledamot eller någon annan att var 
för sig eller i förening företräda distriktet och teckna dess firma. 
Distriktsstyrelsen kan när som helst återkalla ett sådant bemyndigande. 
 
§ 10 Distriktsstyrelsen är ansvarig för att protokoll, räkenskapshandlingar och 
andra handlingar förvaras på ett betryggande sätt. Sker inte detta får 
förbundsstyrelsen föreskriva hur handlingarna ska förvaras. 

Räkenskapshandlingar ska bevaras i minst sju år. 
 

§ 11 En styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan 
ledamoten och distriktet. Ledamoten får inte heller handlägga frågor om avtal 
mellan distriktet och tredje part, om ledamoten i frågan har ett eget väsentligt 
intresse.  

Styrelsen eller annan ställföreträdare för distriktet får inte företa en 
rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel 
åt en medlem eller någon annan till nackdel för distriktet eller annan medlem. 

En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av RUM-stämman, 
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distriktsstämma eller annat förbunds- eller distriktsorgan som inte är gällande 
därför att de står i strid mot lag, förbundets eller distriktets stadgar. 

Vad som sägs i denna paragraf ska även gälla distriktets personal. 

 

Kapitel 4 Revision 
 

§ 1 Distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av minst två av 
distriktsstämman valda revisorer. En av dessa revisorer ska vara auktoriserad 
eller godkänd revisor. 

För varje revisor ska en suppleant väljas. 
I stället för auktoriserad eller godkänd revisor och suppleant, kan ett 

registrerat revisionsbolag utses. 
 
§ 2 Revisor har rätt att ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar 
som rör distriktets verksamhet.  

Den ekonomiska berättelsen ska inom en månad efter budgetårets utgång 
överlämnas till revisorerna för granskning. 
 
§ 3 Om revisor i berättelse eller annan handling uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter eller av samma skäl underlåtit att göra 
anmärkning är revisorn ansvarig för därigenom uppkommen skada. 
 

Kapitel 5 Stadgebestämmelser
 

§ 1 Distriktets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. 
Meningsskiljaktigheter beträffande tolkning av stadgarna avgörs av 

förbundsstyrelsen. 
Distriktsstyrelsen ska tillse att stadgarna finns tillgängliga för 

medlemmarna. 
 
§ 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. 

 
§ 3 Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om distriktets upplösning om det är 
föranlett av att förbundets regionala indelning har ändrats.  
 
§ 4 Om distriktet skulle upplösas eller träda i likvidation skall dess kvarvarande 
medel tillfalla en ny regional organisation som omfattar distriktets område. 
Till dess en sådan organisation kan bildas ska kvarvarande medel förvaltas av 
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förbundsstyrelsen. 
 
§ 5 Om förbundet skulle upplösas eller träda i likvidation ska bestämmelser 
som rör förbundsstyrelsens rättigheter anses ha upphört att gälla. 
__________________________ 
Dessa stadgar träder i kraft den 3 Mars 2018 
 
På distriktsstyrelsens vägnar 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Johansson    
Distriktsordförande  
 
 
 
 
 
 
Dessa stadgar har godkänts av förbundsstyrelsen den 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Edlund   Johan Tjäder 
Förbundsordförande   Förbundssekreterare 
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Personalpolicy för RUM 
Status: avstämt med kanslichefen 
Författare: Johan Groth 

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). 
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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. 
 
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 
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anställda och kanslichefen. En löneförhandling kan leda till lägre lön för att avspegla en enklare 
tjänst. 

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 mellan kvinnor och män 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 
Fförbundsstyrelsen 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. 
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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. 
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 Fförbundsstyrelsen 
eller av den som Fförbundsstyrelsen delegerat sådana beslut. 

25. Meddela den som är anställd 
26. När svar inkommit från den som tilldelats tjänsten meddela dem som inte fått tjänsten 

Kommenterad [DIV1]: Så gör vi inte nu, är det något vi 
ska börja med? 
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27. Komplett anställningsavtal ska finnas på plats innan första anställningsdagen 
 
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 både kvinnor och mänpersoner oberoende av könstillhörighet. 

Rutinbeskrivning avsedd för kanslichefenrekryteringsansvarig 
Här bekrivsbeskrivs mer i detalj de uppgifter kanslichefen den rekryteringsansvarige  utför under 
rekryteringsprocessen. 
 

1. Kanslichen 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 drivedokument som döps till “Rekrytering <tjänstens titel> <År>. 

 
2. Diskussion kring kravspecifikation sker mellan kanslichefrektryteringsansvarige 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. 
KanslichefenDen 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 
administratörenansvarig rekryterare på RUM och kvalitetsgranskas av 
kanslichefenförbundsordföranden. 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, att personliga brev inte läses, om 
arbetsprov är planerade etc. 
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4. Annonsen läggs upp via vårt rekryteringsprogram på diverse forum; ideella jobb, 

amsArbetsförmedlingen, LSU:s nyhetsbrev, RUMs hemsida och Facebook etc. OBS! 
Förvarna kommunikatören ett par dagar i förväg så att denna kan planera (tex inför 
nyhetsbrev) och ge råd för bästa spridning!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 administratören 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. KanslichefenDen 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 

kanslichefenrekryteringsansvarige. 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 
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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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