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Förbundsstyrelsen Protokoll 
 RUM FS 2018:7 
 15-16 december 2018 
 
Närvaro 17/1 3-4/2 14-15/4 13/6 18–

19/8 
6–7/10 15-16/12 

Anna Rydborg (ordf) x x x x x x x 
Lena Andersson x x x  x   
Sandra Hammarstrand x x  x x x x 
Daniel Ingemarsson Wik x § 19- x x   x 
Adrian Munther x § 17- x x  x x 
Peter Tjernberg        
Johan Tjäder x x x x x x x 
Elin Gripstrand (1) x X -§ 18 x §1–13  x 
Anton Prang (2) x  x -§18a  x x 
Alexander Holmberg (3) x x x x  x x 

  
Plats: Kansliet, Skeppsholmen 
Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, kanslichef, samt Caroline Näsström och Milda Gontaité 
tillträdande suppleanter, närvar under hela mötet. Anders Kästel, tillträdande suppleant, närvarar 
under hela mötet förutom under § 16 - § 19. Valberedningen bestående av Michael Johansson, Ronja 
Höjer, Kristoffer Ley, Rasmus Eriksson och Sonia Brodin närvarar under § 12. 
 
§ 1. Sammanträdets öppnande 

Sammanträdet öppnades av Anna Rydborg. 
 
Lena Andersson och Peter Tjernberg ersätts av Elin Gripstrand respektive Anton Prang under 
hela mötet. Tillträdande suppleanter deltar med förslags- och yttranderätt under mötet. 

§ 2. Godkännande av kallelse 
Förbundsstyrelsen godkänner kallelsen. 

§ 3. Val av mötesordförande 
Anna Rydborg väljs till mötesordförande. 

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

§ 5. Val av justerare 
Johan Tjäder väljs till justerare. 

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

§ 7. Fastställande av föredragningslistan (Bilaga 2) 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av § 22 Offert larm, § 23 Sedda, hörda och lyssnade 
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på!, en inkommen skrivelse § 10 e. Arbetsmiljöverket, inkommen skrivelse § 10 f. Inbjudan 
LedarskapsArenan samt § 10 g. MUCF. 

§ 8. Anmälan och genomgång av föregående protokoll och Planner 
Anna Rydborg läser upp föregående mötesprotokoll. Anna går igenom förbundsstyrelsens 
Planner. 

§ 9. Gruppkontrakt 
Anna Rydborg påminner om gruppkontraktet. 

§ 10. Inkomna skrivelser 

a. LSU – Underteckna avsiktsförklaring Agenda 2030 (Bilaga 3 och 4) 
Fråga har kommit från LSU om förbundet vill skriva under detta initiativ. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att skriva under avsiktsförklaringen från LSU. 
…att publicera information om arbetet på förbundets hemsida. 
…att framöver hålla workshop för förbundsstyrelsen om Agenda 2030 och de globala 
målen. 

b. Inbjudan jubileumskonsert Örebro (Bilaga 5) 
Örebrodistriktet bjuder in förbundsstyrelsen och förbundets personal till en 
jubileumskonsert i samband med distriktets stämma i Örebro i mars 2019. 

c. LSU – Uppföljning ungdomsrörelsen mot segregation (Bilaga 6) 
Förbundsstyrelsen noterar en inkommen skrivelse från LSU som läggs till 
handlingarna. Skrivelsen innehåller en rapport från en tidigare enkät och mer 
information kommer. 

d. Kulturens – vem kan arrangera (Bilaga 7) 
Kulturens har gett ut en skrift om tillgänglighet och arrangörskap. Förbundet hjälper 
till att sprida informationen vidare. 

e. Arbetsmiljöverket (Bilaga 8 och 9) 
Förbundsstyrelsen noterar en inkommen skrivelse från Arbetsmiljöverket om 
sexuella trakasserier. 

f. Inbjudan LedarskapsArenan 
Förbundsstyrelsen noterar en inbjudan från Ideell Arena till LedarskapsArenan 2019. 
Styrelsen kollar vilka som vill och kan delta. 

g. MUCF (bilaga 10) 
MUCF har beviljat förbundets bidragsansökan och kommer att betala ut drygt 
200 000 kronor mer än beräknat. 

§ 11. Administration (bilaga 11) 
Kanslichef Hanna Hult Rosén lämnar en administrativ rapport. Projektet Nexus har blivit 
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beviljade bidrag och leder till att vi behöver göra en projektanställning. Hanna lyfter ett förslag 
gällande hur vi tillsätter denna projektanställning och förbundsstyrelsen ställer sig positiva till 
förslaget. 

§ 12. Utvärdering av stämma och stämmoplats 2019 
Adrian Munther går igenom resultatet av den utvärdering som skickats ut efter stämman. 
Generellt var deltagarna nöjda men vi tar till oss av förslag till förbättring. Förbundsstyrelsen 
vill gå vidare med möjligheten att anordna stämman på samma ställe nästa år. 

§ 13. Guide för att driva förening (Bilaga 12) 
Michael Johansson föredrar sitt diskussionsunderlag kring att ta fram en guide för att driva 
förening. Valberedningen vill i ett första skede gå vidare med en enkät till förbundsstyrelsen 
och distriktsstyrelserna. 

§ 14. Kvalitetssäkring av all verksamhet (Bilaga 13) 
Hanna Hult Rosén går igenom underlag kring hur förbundet kvalitetssäkrar sin verksamhet. 
Idéer samlas in och Hanna sammanställer. Förbundsstyrelsen har anledning att återkomma i 
ärendet. 

§ 15. Projektplan MusikRUM 
Ärendet bordläggs till nästa möte. 

§ 16. Uppföljning verksamhetsplan 2018 
Sandra Hammarstrand går igenom verksamhetsplanen och de mål som styrelsen haft för året. 
Uppgifter som fortfarande är aktuella och/eller ej genomförda plockas med till nästa år. 

§ 17. Inspel till årshjul 
Hanna Hult Rosén föredrar underlag till årshjul. Förbundsstyrelsen bidrar med sina åsikter. 
Anna Rydborg och Hanna Hult Rosén tar arbetet vidare. 

§ 18. Kommentarer på alla policydokument 
Policydokumenten gås igenom och förslag till ändringar noteras. 

§ 19. Stadgar 

a. Normalstadgar (Bilaga 14) 
Hanna Hult Rosén föredrar förslag till ändringar i normalstadgar för förbundets 
distrikt. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att godkänna normalstadgarna enligt förslag. 
…att föreslå alla våra distrikt att anta de nya stadgarna med tillägg av distriktets län 
och säte. 

b. Gävleborg (Bilaga 15) 
Daniel Ingemarsson Wik föredrar Gävleborgsdistriktets förslag till nya stadgar. 
Styrelsen konstaterar att flera kravpunkter saknas i stadgeförslaget. 
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Förbundsstyrelsen beslutar 
…att avslå Gävleborgsdistriktets förslag till stadgar och föreslår istället de nya 
normalstadgarna. 

§ 20. Förtjänstmedalj 
Alexander Holmberg föredrar en nominering till förtjänstmedalj. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att godkänna utdelning av en (1) förtjänstmedalj i silver. 

§ 21. Omläggning av sociala medier (Bilaga 16) 
Adrian Munther föredrar beslutsunderlag kring omläggning av sociala medier, främst gällande 
enhetliga namn på konton i olika medier samt hashtags. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att förbundets konton i sociala medier ska heta riksforbundetungamusikanter. 
…att de hashtags som primärt ska användas är #ungmusikant, #ungamusikanter och #rumriks. 
…att Youtubekanalen Ung Musikant ska avslutas. 
…att de konton som ska användas är Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. 

§ 22. Offert larm 
Hanna Hult Rosén föredrar underlag kring en ändring i larmsystemet på kansliet. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att avsätta medel för investering i larmet. 
…att kostnaden ska belasta konto 1200 Kansli. 
…att kostnaden ska bokföras mot resultatet för 2018. 

§ 23. Sedda, hörda och lyssnade på! (Bilaga 17) 
Hanna Hult Rosén meddelar att två offerter har inkommit till kansliet. Förbundsstyrelsen 
diskuterar dessa och väljer en att gå vidare med. Avsedda medel för projektet finns enligt 
stämmobeslut. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att anta utvald offert. 
…att kostnaden ska belasta konto 2406 Sedda, hörda och lyssnade på! 

§ 24. Arkivering av RUMs handlingar (Bilaga 18) 
Daniel Ingemarsson Wik föredrar beslutsunderlag kring arkivering av RUMs handlingar. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att se över vilka alternativa lösningar som finns för vårt arkivbehov och inkomma med ett 
förslag till nästa styrelsemöte. 

§ 25. Mötesplan 2019 
16 januari konstituerande & rapportmöte distans 19.30-21.30 
2-3 februari fysiskt möte 
25 mars  rapportmöte distans 20.00-21.30 
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13-14 april fysiskt möte 
22 maj  rapportmöte distans 20.00-21.30 
1-2 juni  fysiskt möte 
27 augusti rapportmöte distans 20.00-21.30 
14-15 september fysiskt möte 
3 oktober rapportmöte distans 20.00-21.30 
19-20 oktober fysiskt möte 
15-17 november RUM-stämma 
25 november rapportmöte distans 20.00-21.30 
14-15 december fysiskt möte (börjar med lunch lördag kl 12) 
 
Tider för fysiska möten är lördag kl 10.00 till söndag kl. 16.30. 

§ 26. Övriga frågor 

a. Allergivänliga möten (Bilaga 19) 
Anton Prang tipsar om Unga Allergikers broschyr Allergivänliga möten som kan vara 
bra att ha i åtanke för alla i organisationen. 

§ 27. Val av nästa mötesordförande 
Sandra Hammarstrand och Anna Rydborg utser mellan sig en mötesordförande för nästa 
styrelsemöte. 

§ 28. Mötets avslutande 
Anna Rydborg förklarar mötet avslutat. 

 
 
Sekreterare 
 
 
 
Daniel Ingemarsson Wik 
 
 
Ordförande Justerare 
 
 
 
Anna Edlund Johan Tjäder 
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Bilagor 
 

1. Anteckningar rapportmöte 
2. Föredragningslista 
3. Inkommen skrivelse: LSU – Underteckna avsiktsförklaring Agenda 2030 
4. Inkommen skrivelse: LSU – Underteckna avsiktsförklaring Agenda 2030 följebrev 
5. Inkommen skrivelse: Inbjudan jubileumskonsert Örebro 
6. Inkommen skrivelse: Uppföljning ungdomsrörelsen mot segregation  
7. Inkommen skrivelse: Kulturens – vem kan arrangera 
8. Inkommen skrivelse: Arbetsmiljöverket 
9. Inkommen skrivelse: Arbetsmiljöverket broschyr 
10. Inkommen skrivelse: MUCF 
11. Administrationsrapport 
12. DU: Guide för att driva förening 
13. DU: Kvalitetssäkring av all verksamhet 
14. BU: Normalstadgar 
15. BU: Stadgar Gävleborg 
16. BU: Omläggning av sociala medier 
17. Underlag Sedda, hörda och lyssnade på! 
18. BU: Arkivering av RUMs handlingar 
19. Allergivänliga möten 
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Förbundsstyrelsens rapportmöte den 26 november 2018 
Anteckningar: Daniel Ingemarsson Wik 

Närvarande under hela mötet: Anna Rydborg, Daniel Ingemarsson Wik, Hanna Hult Rosén, Johan 
Tjäder, Adrian Munther, Alexander Holmberg och Elin Gripstrand. 

Ärende Föredragande Kommentar 
1. Förbundsordförande Anna Rydborg  

2. Arbetsutskottet Daniel Ingemarsson 
Wik/Anna Rydborg 

AU har senaste tiden främst 
bestått i avstämningar mellan 
Anna och Sandra. 

3. Administration Hanna Hult Rosén  

4. Ekonomisk rapport Daniel Ingemarsson Wik En app kommer användas 
framöver för att redovisa utlägg. 
BDO kommer nästa år att ha hela 
ansvaret för utlägg, bokföring och 
lön inklusive kontrolluppgifter. 

5. Utvärdering stämma Adrian Munther Utvärderingen har inte skickats ut 
ännu. 

6. Landslaget i blåsmusik Johan Tjäder Muntlig rapport. Annons och 
snart en affisch har gått ut för att 
marknadsföra kommande 
landslag. 

7. Konferens rätten till 
kultur 

Alexander Holmberg och 
Johan Tjäder 

Muntlig rapport. Konferensen 
Johan skulle delta på blev 
inställd. 

Konferensen Alexander skulle 
delta på blev inställd. 

8. Olles avtackning Elin Gripstrand och Johan 
Tjäder. 

Muntlig rapport. Det var främst 
Försvarsmakten och RUM som 
deltog i avtackningen. 

9. Symposium Sundsvall, 
utvärdering 

Anna Rydborg Muntlig rapport från Anna. 
Välbesökt, välorganiserat. 
Eventuellt finns intresse från ett 
annat av våra distrikt att dra 
symposiet nästa år. 
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10. FRII-ansökan Hanna Hult Rosén FRII-ansökan måste skrivas under 
av samtliga i FS. Hanna ska kolla 
om det går att lösa med Assently. 

11. PR-byrå Hanna Hult Rosén Hanna kollar runt kring alternativ 
att externt köpa in tjänst kring 
framtagande av nya strategier 
och kommunikation. Det kommer 
ett mail på ämnet.  
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Förbundsstyrelsens rapportmöte den 26 november 
Tid: 20.00-21.30 
Möte via Skype för företag. 
För att komma in på mötet så klickar ni anslut på själva mötet i Skype eller så kommer ni bli 
uppringda när ni väl är inloggade.  
Förhållningsregler under distansmöte: 

• Sitt ostört 
• Gör inte med annat samtidigt 
• Det är bra att muta mikrofonen när du inte pratar 
• Var fokuserad 

 
 
Ärenden     -  Föredragare 

1. Förbundsordförande   -  Anna 
a. Inkl möte med Musik og Ungdom Danmark (NYSS projekt) 

2. Arbetsutskottet    -  Sandra 
3. Administration    –  Hanna 

a. Uppdatering 
b. JMI 
c. Kulturens 
d. Medlemsredovisning – nuläge 
e. FMP 

4. Ekonomi    – Daniel 
5. Utvärdering stämma   - Adrian 
6. Landslaget i Blåsmusik   -  Johan 
7. Konferens rätten till kultur   –  Alex och Johan 
8. Olles avtackning    – Elin och Johan 
9. Symposium Sundsvall, utvärdering  - Peter 
10. Övrigt 
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Ordföranderapport 

10 september - 25 nov 

 

• Arbete med NYSS – Nordisk stråkutbildning: 
o Möte via telefon flertalet gånger 
o Möte i Danmark med tidigare arrangörer och Therese Hugosson som kommer 

arrangera för RUM 
• MusikRUM styrgrupp med utvärdering och planering för kommande festival då anmälan 

läggs tidigare 
• Heldag: Kulturskolan i samverkan med Kulturrådet 
• Omorganisation:  

o Anställning av vik. GS 
o Anställning av kommunikation- och projektsamordnare 
o De sista anställningarna och arbete med hur vi vill ha kulturen i organisationen 

• Planerande av jubileumskonsert 
o Kontakt med KMH 
o Kontakt med musiker 
o Kringsaker såsom program, dekoration, konferencier 

• Planerande av stämma, gör klart stämmohandlingar 
o Återkommande avstämningar med Sandra och Hanna 

• Avtackning av Ulrika 
• Arbetet med kompletteringar MUCF 
• FENIX-utbildning del 1 
• Möte om bidragsnyckeln med Scouterna, Sverok och Sveriges elevkårer 
• Deltagit på Sverok 30 år 
• Deltagit på blåsledarsymposium i Sundsvall 
• Möte med Kungl. Musikaliska akademien 
• Provat psykologfabrikens material för förbättrad arbetsmiljö 
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Rapport administration, 2018-11-26 
Personal 

• Hanna Fred Ekman är anställd om projekt- och kommunikatörsamordnare from 1 januari 
2019 

• Maria Folkegård Falk är anställd som vik GS from 21 januari 2019. 

SvUB-avtal 
• Har skickats men ej någon respons, jag ligger på för att få det klart samt få till ett gällande 

2019 

Medlemsrapporteringen 
• 73 st föreningar som går att rapportera till MUCF och 23 helt färdiga föreningar, de som är 

över 100 är inte med i denna siffra då de inte är inne i systemet ännu. 
• Listproblematiken från förra året verkar löst, så skolorna slipper nu få flera filer till resp lärare 

JMI 
Träffat ordförande för JM Sweden och har gett kontaktuppgifterna vidare till Peter Tjernberg. 
 
Framtidens Musikpris 

• 10 april i Eric Ericssonhallen 
• Presentatör/konferencier Nassim Al Fakir 

 

Assently: f4eb3f0c1fdc37f5db768333a86e9f17dfa494673c38dcaf85f7fc92aade9115936a2b0bac3d74563f156a6ef897709561384acbbf0741c04acdb6fbd1245e72



Ekonomisk rapport till FS 2018-11-26 

Inte så mycket nytt att rapportera om. Det ekonomiska läget är generellt gott. Arbete med översyn 
av rutiner och attestordning inför nästkommande verksamhetsår pågår för fullt.  

Daniel, förbundskassör. 
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Förbundsstyrelsens sammanträde den 15–16 december 2018 
Var: Skeppsholmen, Stockholm 
När: 15 december 10.00 till 16 december klockan 15.30, julbord på södra teatern kl 20.00 
Mötesordförande: Anna Rydborg 
söndag 13.20-14.10 kommer vi ha för RUM eget arbete.  
Valberedningen vill träffa oss 10.00-11.00 på söndag morgon. Se dagordning för hålltider. 

 Ärende Föredragande Antal pass 
 Formalia  1 
1 Mötets öppnande - incheckningsrunda 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.  
7 Anmälan och genomgång av föregående protokoll och 

Planner 
Ordf.  

8 Gruppkontrakt Ordf.  
 

  Föredragande Antal pass 
9 Inkomna skrivelser 

a. LSU - Underteckna avsiktsförklaring Agenda 
2030 

b. Inbjudan jubileumskonsert Örebro 
c. LSU - Uppföljning ungdomsrörelsen mot 

segregation 
      
  
    
       

Ordf. 0,5 

10 Administration Hanna 0,5 
11 Utvärdering av stämma och stämmoplats 2019 Adrian 0,5 

 

 Ärende för diskussion (DU) Föredragande Antal pass 
12 Guide för att driva förening – Michael Johansson Sandra 0,5 
13 Kvalitetssäkring av all verksamhet Hanna 1 
14 Projektplan MusikRUM Anna 0,5 
15 Uppföljning verksamhetsplan 2018 Sandra 2 
16 
 

Inspel till årshjul  Anna/Hanna 1 
17 Kommentarer på alla policydokument. Totalt 14 st. Anna 1,5 

 

 Ärende för beslut (BU) Föredragande Antal pass 
18 Stadgar 

a. Normalstadgar 
b. Gävleborg 

 
Hanna/Johan 
Daniel 

0,5 
 

19 Förtjänstmedalj Alexander 0,5 
20 Omläggning av sociala medier Adrian 1 
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21 Offert larm Hanna  
22 Arkivering av RUM:s handlingar Daniel 0,5 

 
 Övriga ärenden Föredragande Antal pass 
23 Mötesplan 2019 Anna 0,5 
24 Övriga frågor  Ordf. 0 
25 Mötets avslutande (utcheckning + val av nästa 

mötesordförande) 
Ordf. 0,5 
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Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling ger oss hopp i en tid med stora utmaningar. 
Agendan visar på vikten av att uppnå hållbarhet i alla samhällsområden och understryker hur 
sammanlänkade de sociala, ekonomiska och miljömässiga samhällsutmaningarna är. Vi alla uppmanas till 
handling, samarbete och samverkan eftersom arbetet för att uppnå ett hållbart samhälle är allas vårt 
ansvar. 

Agenda 2030 är ett politiskt löfte om en ambitionshöjning där ingen ska lämnas utanför i arbetet med 
hållbar utveckling. Det är ett förhållningssätt där det som görs nationellt och internationellt hör samman 
och förstärker varandra. Det lokala påverkar det globala, positivt men också negativt. På många sätt är 
Agenda 2030 en styrningsfråga där vi som ledare för organisationer har ett ansvar att låta den genomsyra 
våra verksamheter. 

Civilsamhällets roll och ansvar 

Ett starkt, engagerat och fungerande civilsamhälle är en viktig förutsättning för att vi ska kunna uppnå 
Globala målen för hållbar utveckling. Vi är innovatörer, förmedlar kunskap, utkräver ansvar av 
makthavare, utbildar, ger röst åt de som inte hörs och utför en stor bredd av verksamheter. Tillsammans 
utgör vi en hörnsten i samhället och har en viktig funktion i att bidra till samhällsnyttan på såväl lokal, 
nationell som global nivå.  

Ansvaret för att skapa och bidra till ett aktivt civilsamhälle vilar på oss alla, inte minst där det 
demokratiska utrymmet för civilsamhällesorganisationer krymper eller där utrymmet är helt stängt.  

Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för alla organisationers olika roll, uppdrag och 
verksamheter, tar vi organisationer i det svenska civilsamhället ett avstamp för höjd ambition i 
genomförandet av Agenda 2030. Vi åtar oss därför att utifrån våra egna förmågor och 
förutsättningar: 

 Föregå med gott exempel och arbeta långsiktigt för att alla dimensioner av hållbarhet och 
åtagandet om att ingen ska lämnas utanför blir en naturlig del i all vår verksamhet. 

 Hålla oss informerade om hur arbetet med hållbar utveckling fortskrider inom våra respektive 
fokusområden. 

 Vara folkbildande aktörer, sprida kunskap och skapa engagemang kring Globala målen och 
vår roll i uppfyllandet av dem. 

 Arbeta inkluderande, ta tillvara och synliggöra olika generationers och människors unika 
kunskap och förmågor i vår verksamhet. 

 Bygga vidare på de samverkans- och dialogformer som redan pågår på olika samhällsnivåer 
och mellan olika aktörer för att tillsammans utveckla ömsesidigt och konstruktivt samarbete, 
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. 

 Granska och utkräva ansvar av näringsliv och beslutsfattare i myndigheter, stat, kommuner och 
landsting.  

 Bidra till att agendan genomförs globalt genom de internationella nätverk som många av oss är 
del av. 

 Vara innovatörer, våga testa nya metoder och i de fall det är nödvändigt eller möjligt sätta upp 
högre uppsatta mål än Globala målen för hållbar utveckling. 

Tillsammans och var för sig arbetar vi för mänskliga rättigheter, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet 
demokrati och folkhälsa i en värld fri från våld. Detta med siktet inställt på en hållbar värld nu och efter 
2030. 
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Syftet är att med en gemensam röst visa på behoven av våra verksamheter, nyttan och 

kraften i det vi alla gör. Det är också ett sätt att gentemot beslutsfattare och samhället i stort 

markera att vi inte kommer att släppa de här frågorna, att det är angeläget och att vi inte 

kommer att glömma bort Globala målen. Ett annat syfte är att på ett tydligt sätt markera att 

agendan behöver genomföras genom partnerskap mellan flera sektorer. En gemensam 

avsiktsförklaring på nationell nivå kan också komma att fungera som ett stöd för 

lokalavdelningarna i respektive föreningar, genom att visa på vilka andra organisationer som 

jobbar med frågorna och därmed öppna upp för samarbeten på lokal nivå.  

  

Initiativet till avsiktsförklaringen togs i våras av de tre plattformarna CONCORD Sverige, 

Forum - Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges 

ungdomsorganisationer. Gemensamt såg vi behovet av att skapa en förankring kring arbetet 

för Agenda 2030 i civilsamhället. Vi såg samtidigt utrymme att komma med ett svar på den 

avsiktsförklaring som generaldirektörerna för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat. 

Detta initiativ blir på så sätt en påminnelse och ett verktyg för ansvarsutkrävande. 

  

Avsiktsförklaringen har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från 

CONCORD Sverige, Forum, LSU, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, svenska FN-förbundet, 

IOGT-NTO, PRO global och Individuell Människohjälp. NOD (tidigare Överenskommelsens 

kansli) har bidragit med samordning och administration av arbetet. 

 

Vi kommer att lansera vår gemensamma avsiktsförklaring Civilsamhället för Agenda 2030 

den 5 december på internationella frivilligdagen.  

Inför den dagen kommer CONCORD Sverige, LSU och Forum att ta fram ett gemensamt 

pressmeddelande där det framgår vilka organisationer som skrivit under. Vi hoppas och tror 

att vi kommer att bli många! Sedan är det upp till varje undertecknande organisation att 

använda det på det sätt ni själva anser bäst. Vi hoppas att ni vill synliggöra 

avsiktsförklaringen i era organisationer och på sociala medier i samband med lanseringen. 

 

CONCORD Sverige och Forum tar även ansvar för att dokumentet överlämnas till ansvarig 

minister. 
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Avsiktsförklaringen får skrivas under av organisationer inom det svenska civilsamhället som 

genom sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030 och som godkänner att en 

underskrift innebär: 

 Att ställa sig bakom idén om att genomförandet av Agenda 2030 är en viktig fråga 

som rör oss alla 

 Att se sin organisations ansvar och roll i genomförandet av Agenda 2030 

 Att ha för avsikt att bidra till uppfyllandet av Globala målen i samarbete med resten 

av civilsamhället 

 Att kräva att det offentliga och näringslivet medvetet arbetar för att genomföra 

Agenda 2030. 

Avsiktsförklaringen ska undertecknas av ordförande, generalsekreterare eller motsvarande. 

 

Skicka namn på undertecknare, organisation samt kontaktuppgifter till kontaktperson till: 

Lina Rengius Persson lina.rengius.persson@overenskommelsen.se 

eller Sofia Svarfvar sofia.svarfvar@concord.se 

Deadline för underskrift är 23 november. 

 

Vi hoppas att avsiktsförklaringen kommer att generera samtal och lärande för varje 

organisation att ta arbetet med hållbar utveckling ett steg till. Vi som plattformar kommer att 

använda avsiktsförklaringen i både påverkansarbete och kapacitetsstärkande arbete. NOD 

kommer under 2019 att utveckla arbetet med ett ömsesidigt lärande och strukturerat arbete 

för Agenda 2030 genom att starta upp ett så kallat lärnätverk om frågorna.  
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Kontakt 

Sofia Svarfvar, CONCORD Sverige. 

Sofia.svarfvar@concord.se  

Mobil: 070-6738579 

 

Lina Rengius Persson, NOD 

lina.rengius.persson@overenskommelsen.se  

Mobil: 072-204 38 25 

 
 

CONCORD Sverige samlar 63 organisationer. 
Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar 
värld genom att påverka Sveriges och EU:s 
utvecklings- och utrikespolitik.  

 
 

Forum – Idéburna organisationer med social 
inriktning samlar 39 riksorganisationer.  Vi jobbar för 

ett fritt och självständigt civilsamhälle som har ett 

naturligt utrymme att verka i vårt samhälle. 

 
 

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer samlar 83 
nationella ungdomsorganisationer. Vi är en idéburen, 
partipolitiskt och religiöst obunden organisation med 
uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med 
mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.   
 

 
NOD - Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila 
samhället  
En plattform för samverkan mellan regeringen och civilsamhället. Den spänner över 
samtliga sakfrågor och kan erbjuda mötesplatser för samtal, kunskapsutveckling och 
erfarenhetsutbyte med rätt aktörer om relevanta samhällsfrågor som kan lösas genom 
samverkan. 
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Inbjudan till att delta på RUM:s 40-årsjubileum. 

 

Hej! 

Mitt namn är Alexander Holmberg och jag är distriktsordförande i Örebrodistriktet inom RUM. 
Här med vill vi från distriktsstyrelsen i Örebro inbjuda dig till att delta på RUM:s 40-årsjubileum.  

RUM, eller Riksförbundet Unga Musikanter, är ett ungdomsförbund som finns till för att hjälpa 
barn och unga att utöva kulturaktiviteter tillsammans. Under 2018 fyller RUM 40 år och det vill 
vi fira med just dig. Vi vill uppmärksamma händelsen genom att hålla en stor konsert med och 
för distriktets alla föreningar. Under kvällen kommer vi tillsammans bjuda på musik som våra 
egna deltagare framför. Konserten har ett varierat innehåll: blås- och stråkmusik samt en duktig 
och samspelad symfoniorkester.  

Konserten kommer att hållas den 3 mars 2019 kl. 16.30, samma dag som distriktet håller sin 
distriktsstämma och organiserar en utbildning som berör föreningsteknik. Allt detta hålls i 
Örebro Kulturskolas och Conventum Kongress egna lokaler och du är välkommen att närvara 
om du så önskar.  

För att anmäla ditt deltagande så behöver du endast svara på det här mailet. De 
kontaktuppgifter som vi behöver är ditt namn och telefonnummer så att vi kan nå dig. Var även 
tydlig med vilka av aktiviteterna som du vill delta på. Vi kontaktar dig med ytterligare 
information när det börjar närma sig.  

Om du vill ha mer information eller vill ställa en fråga så får du gärna maila oss på 
orebro@rum.se eller kontakta mig på 072-964 92 10.  

 

Med vänliga Hälsningar 

Alexander Holmberg 

Distriktsordförande 

RUM Örebro 
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Tack för svar och uppföljning 

Vi vill tacka så mycket för era svar på vår enkät om ungdomsrörelsens arbete mot 
segregation. Vi håller nu på att sammanställa och analysera svaren. Vi skickar 
däremot redan nu ut en kort initial överblick på några av de områden vi bett er 
utveckla kring.  

Målet med projektet är att kartlägga vilka insatser mot segregation som görs inom 
ungdomsrörelsen, samt att skapa en bild av var insatserna görs. 

Projektets nästa steg är att vi, på basis av svaren i enkäten, kontaktar 
organisationer som på olika vis och på olika platser arbetar mot segregation. Vår 
förhoppning är att under hösten genomföra intervjuer där vi mer ingående kan 
prata om det arbete som görs runt om i landet.  

Uppdraget vi arbetar efter syftar till att kartlägga praktiska verksamheter mot 
segregation, varför mer politiska verksamheter och påverkansarbete faller utanför 
ramen för det här projektet. För att bättre kunna stödja och hjälpa till att utveckla 
det otroligt viktiga politiska påverkansarbetet hoppas vi i framtiden få möjlighet 
att kartlägga och analysera också politisk och annan mer indirekt verksamhet. I 
nuläget är det dock framförallt praktisk verksamhet som ska kartläggas.  

Inom de närmaste veckorna kommer LSU därför höra av sig till flera lokalförbund 
till organisationer som uppgett att de på något sätt arbetar praktiskt för att 
motverka segregation. På grund av tid- och resursbegränsningar har vi inte 
möjlighet att prata med samtliga aktörer. Även här hoppas vi att i framtiden få 
möjlighet att utöka projektets omfattning.  

Vår förhoppning med den här kartläggningen är att öka förståelsen för och 
kunskapen om vad som görs och vad det görs för att på så sätt förbättra LSU:s 
möjligheter att utveckla stöd och insatser som kan bidra till ungdomsrörelsens 
oerhört viktiga arbete för att motverka segregation. Genom att sprida den 
kompetens och kunskap ni inom ungdomsrörelsen besitter tror vi att arbetet mot 
segregation kan utvecklas, förenklas, och förhoppningsvis tilldelas större resurser.  

Om ni tror att någon av era lokalföreningar kan vara intresserade av att delta och 
berätta om sina verksamheter i den kommande intervjustudien får ni gärna 
kontakta Hampus på LSU (hampus.nilsson@lsu.se eller 0734-61 31 23).  

Återigen, stort tack för era svar! Nedan hittar ni en kortfattad analys om 
ungdomsrörelsens arbete mot segregation baserad på era enkätsvar.  
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1) Det tycks finnas en relativt stor spridning inom ungdomsrörelsen kring var och 
inom vilket område arbetet utförs. Vanligast är verksamhet mot segregation 
kopplat till förort - centrum samt kopplat till asyl och migration. Cirka 45 
procent har verksamhet för att motverka segregation på landsbygden.  
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2) Mer än hälften av de svarande uppger att de arbetar mot segregation genom olika 
typer av utbildningsinsatser, vilket enligt enkätsvaren är den vanligaste formen 
av verksamhet. Även verksamheter kopplade till folkhälsa & fritid och kultur är 
vanligt förekommande. Omkring en tredjedel av de svarande organisationerna 
bedriver sådan verksamhet.  

 
 
 

 

3) Vi ser en stor spridning av olika typer av verksamheter som drivs av 
ungdomsrörelsen. Utbildningar och workshops anordnas av en majoritet av 
organisationerna. I övrigt är kollo och lägerverksamhet vanligt, liksom 
anordnade av utflykter, kulturevenemang, läxhjälp och idrottsaktiviteter.  
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3) Typer av verksamhet
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4) Vad gäller svårigheten att nå ut till målgruppen ser vi inget entydigt mönster. De 
flesta svarande bedömer det som ganska svårt att nå ut till barn och ungdomar i 
segregerade områden, men endast 14 procent beskriver det som mycket svårt 
att nå ut. En liknande andel (13,6 procent) uppger dock att det är lätt eller 
mycket lätt att nå ut.  

Svaren indikerar därutöver att det är något svårare att nå ut till tjejer än till 
killar, och betydligt svårare att nå trans- och ickebinära personer. Nästan 70 
procent uppger att det är svårt eller mycket svårt att nå ut till trans eller 
ickebinära personer.  
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5) Resultaten visar att mycket av det arbete mot segregation som pågår inom 
ungdomsrörelsen har funnits på plats under en längre tid. 57 procent av de 
svarande uppger att de har haft verksamhet mot segregation i fem år eller mer. 
Nästan 10 procent har haft verksamhet i mindre än ett år.  

 

 

6) Enkätsvaren visar att de svarande organisationernas verksamhet för att 
motverka segregation i nästan 70 procent av fallen har vuxit under de senaste 
åren. Endast fem procent av de svarande uppger att verksamheterna har 
minskat. Segregationsfrågan tycks alltså vara ett växande och alltmer prioriterat 
arbete inom ungdomsrörelsen.  
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7) Enkätsvaren indikerar en relativt stor geografisk spridning av verksamheter 
mot segregation runt om i landet. Som väntat tycks mest verksamhet bedrivas 
inom storstadsregionerna i Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands 
län. Färst lokalkontor som driver verksamhet mot segregation finns enligt 
enkätsvaren i Jämtlands län, där endast ett lokalkontor arbetar med frågan.  
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7) Andel organisationer som har verksamhet i län:
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8) Offentliga aktörer det finns samarbete med:
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8) Drygt 50 procent av de svarande organisationerna uppger att de har kontakt eller 
samverkar med kommuner kring arbetet mot segregation. 38 procent har 
kontakt med eller samverkar med statliga aktörer på området. Vanliga lokala 
samverkansaktörer där enlig enkätsvaren skolor och fritidsgårdar som omkring 
40 procent samarbetar med. Tio procent av organisationerna samarbetar på 
något sätt med migrationsverket. 

Frågan om kvalitén på kontakt och samverkan med offentliga aktörer behöver 
analyseras ytterligare. En initial reflektion är dock att kvalitén på det 
kommunala samarbetet ofta upplevs som bättre och mer direkt än det mellan 
organisationer och statliga aktörer. Flera svarande uppger däremot att den 
kommunala samverkan och stödet ofta är avhängigt personliga kontakter med 
särskilda tjänstemän och politiker snarare än formaliserade samverkansorgan 
och kontaktkanaler.  

 

9) Det tycks finnas ett utbrett samarbete kring arbete mot segregation mellan 
organisationer och föreningar. Cirka 75 procent uppger att de har samarbete 
med andra lokala organisationer eller föreningar. Dessutom samarbetar 15 
procent med aktörer från näringslivet.  
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10) Den generella bilden som framträder i enkäten är att samarbetet med andra 
organisationer fungerar väl. Ingen av de svarande uppger att samarbete fungerar 
dåligt. Mer analys behövs dock göras för att bedöma vad som fungerar bra och 
vilket resultat samarbetet ger.  

 

Sammanfattande kommentarer 

I den kommande intervjustudien kommer vi på lokal nivå, med utgångspunkt i 
enkäten, mer ingående undersöka ungdomsrörelsens olika verksamheter mot 
segregation. Vi hoppas på så sätt kunna hitta exempel på vilka typer av 
verksamheter som upplevts fungera väl och verksamheter som på olika sätt kan 
utvecklas.  

Vi är också intresserade av att veta mer om hur ungdomsrörelsens lokalföreningar 
upplever samarbetet och samverkan med offentliga aktörer och andra 
civilsamhällsorganisationer. I arbete med en så komplex fråga som segregation, 
tror vi att en välfungerande samverkan med olika aktörer kan vara viktig och vi 
hoppas därför kunna samla in föreningarnas erfarenheter av när samverkan 
funkar bra och när den funkar mindre bra, samt vilket typ av stöd som efterfrågas.  

På ett par orter hoppas vi också kunna prata med deltagare till de verksamheter 
som arrangeras för att ta del av målgruppens erfarenheter och synpunkter. Genom 
att prata med deltagarna själva om deras behov och önskemål får verksamheterna 
också ett erkännande från målgruppen. Detta är förstås är viktigt i sig men också 
för att visa på ungdomsrörelsens kraft och betydelse i arbetet att motverka och 
minska segregation gentemot Delegationen mot Segregation och andra 
myndigheter inför framtida projekt.  

Förstudien, som alltså består av enkätsvaren samt intervjustudien, kommer att 
sammanställas i en rapport som publiceras någon gång i början av nästa år. 
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Vem kan arrangera?
Ett häfte om tillgänglighet och arrangörskap.
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Ett häfte om tillgänglighet i kulturlivet.
Producerat av: Arrangörer Utan Hinder i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet, 
KF Subvox, SUB – Riksförbundet För Subkultur och KKN. 
Foto omslag: Glenn Udehn
Projektet Arrangörer Utan Hinder genomförs med stöd från Arvsfonden.
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En dröm om att arrangera.
En vilja att utveckla arrangörskap.
En möjlighet att förändra.

Detta häfte riktar sig till dig som är kulturarrangör och som vill 
utveckla arbetet med tillgänglighet.

Det riktar sig också till dig som har en funktionsvariation och 
som är eller vill bli arrangör. 

Det riktar sig till alla som är intresserade av kultur, arrangemang 
och tillgänglighet eller du som bara är nyfiken och vill veta mer. 
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Vad är ett arrangemang?

Att arrangera är något som vi alla gör, medvetet eller omedvetet. Vi törs påstå att 
de flesta människor har arrangerat något under sitt liv. Det kan vara så enkla saker 
som en middag med vänner, en tv-spelskväll med kompisarna, en resa med familjen 
eller en hemmafest. Att arrangera handlar om att planera, genomföra och också ta 
hand om efterarbetet. Det är en process som i princip uppstår per automatik när 
något ska genomföras.

Exemplen ovan är kanske inte vad man i folkmun menar när man pratar om 
ett ”arrangemang”. Ett arrangemang kan vara mycket, från små bjudningar till 
olympiska spel. Vi tänkte dock fokusera på de arrangemang som går under 
samlingsnamnet ”kulturarrangemang” och närmare bestämt arrangemang och 
event, som det ibland kallas, av den typ som ofta görs av kulturföreningar och 
liknande arrangörer. Vi pratar om konserter, dansföreställningar, konstutställningar, 
klubbar och teatrar, med mera.

Bild från Subkultfestivalen.
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Vad är en arrangör?

Bakom varje arrangemang finns en arrangör. Utan arrangörer skulle vi inte ha 
arrangemang. Men vad är då en arrangör egentligen? Först och främst är det 
den part som står bakom ett arrangemang, men det är också den person eller 
de personer som är de som planerar, organiserar och genomför arrangemanget.

Det finns kända och okända arrangörer, såväl organisationer som personer och 
många av dessa är kända för sina arrangemang. Det finns mängder av aspekter som 
en arrangör behöver ta hänsyn till och det krävs kunskap för att bli en bra arrangör. 
Ju större och ju mer komplexa arrangemang, desto fler resurser krävs.

Vad är ett bra arrangemang?

Många tänker att ett bra arrangemang ofta handlar om upplevelser, om hur 
publiken, besökarna, de som tar del av arrangemanget upplever det hela. Många 
menar att det också handlar om vilka minnen publiken, deltagarna, bär med sig. 
När det är publika evenemang så tenderar också det som återberättas, exempelvis 
recensioner, att vara viktigt för omvärldens bild av ett arrangemang.

Men lika viktigt som det kan vara att se till besökarnas upplevelser kan det vara att 
se till andra kvalitetsaspekter. Nådde man målen? Gick ekonomin runt? Fungerade 
saker som de skulle? Löstes problem som uppstod? Det går också att se till hur de 
som medverkande, exempelvis artister, trivdes och hur de upplevde arrangemanget. 
Men faktum är att det finns ett perspektiv som också utgår från arrangörerna själva, 
hur arrangörerna upplevde sitt arrangemang och hur man hanterar processen med 
att arrangera.
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Edward ”Eddie Wheeler” Adolfsson, projektledare.

Vem kan vara arrangör?

Att arrangera är något som inte alla trivs med. Det kan vara riktigt tufft, stressigt 
och motigt men som sagan också säger, alldeles underbart. Att arrangera kan 
vara en kick, en injektion av självförtroende, stärkande för kropp och sinne, 
motiverande och stärkande. Att arrangera kan innebära att ens drömmar blir 
verkliga, att man får göra det där som man inte trodde var möjligt, att överträffa 
sina vildaste förväntningar. Att arrangera borde vara något som alla och envar 
skulle kunna ha möjlighet att göra utifrån sina egna visioner och på sina egna 
villkor.

Så är det inte. Inte än i alla fall. Det finns hinder, hinder som ibland består av 
omvärldsfaktorer, hinder som drabbar alla arrangörer. Sen finns det också 
arrangörer som har funktionsvariationer som påverkar möjligheterna att kunna 
arrangera på samma villkor som andra.
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Att arrangera när man har en funktionsvariation

Kultur är en mänsklig rättighet, det är något som till och med FN:s konvention 
slagit fast. Att leva med en funktionsvariation innebär att man ofta har ett ännu 
större avstånd till just rätten till kultur. Att kunna uppleva kultur som åskådare är 
ett område där det gjorts en del arbete för att öka medvetenhet hos arrangörerna 
om tillgängligheten. Många arenor, lokaler och platser är nu ganska tillgängliga 
för besökarna. Att kunna uppträda på en scen om man har en funktionsvariation 
är även det ett område där en del mindre, men viktiga insatser gjorts för att öka 
tillgängligheten. Till och med för personer som arbetar inom media finns numera 
vissa insatser för att arbeta med tillgängliga arrangemang.

Däremot finns det få som ser till perspektivet arrangörskap för personer som är 
funktionsvarierade. Det kanske beror på att det inte är lagstadgade krav eller på att 
medvetenhet saknas. Det kanske inte beror på ovilja utan på okunskap. Orsakerna 
kan vara många, men faktum kvarstår att om du exempelvis sitter i en rullstol så 
kan du möta många hinder som arrangör, hinder som få eller inga tänkt på, då 
kanske ingen föreställt sig att arrangören ska sitta i rullstol. För personer med 
psykiska funktionsvariationer kanske hindren är mer osynliga, men de finns där.

I det stora handlar det om en mycket djupare insikt och kunskap kring problemet 
med otillgänglig kultur. Om en viss typ av människor arrangerar kultur kommer 
arrangemangen alltid att spegla bara dessa människors mål och drömmar. Om man 
inte inkluderar personer med funktionsvariationer i att kunna arrangera kultur så 
missar vi många människors perspektiv, mål och drömmar.

Det är här som Arrangörer Utan Hinder kommer in.

Backstage på ett arrangemang. 
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Arvsfondsprojektet ”Arrangörer Utan Hinder” arbetar för att skapa bättre förut-
sättningar för personer med funktionsvariationer att kunna vara arrangörer, att 
kunna förverkliga sina visioner och idéer.

I projektet finns en deltagargrupp som arbetar med att skapa arrangemang och i 
samband med detta testa förutsättningarna för hur det fungerar rent praktiskt att 
arrangera om man har en funktionsnedsättning, vilka utmaningar man stöter på 
under resan från idé till förverkligande. I projektet får deltagarna, vilka dagligen 
lever med sina funktionsvariationer, göra sin röst hörd och ge sina egna lösningar 
till problem som dyker upp när man arrangerar. 

Förhoppningen är att projektet ska visa på möjligheter, metoder och en vilja till 
förändring som ska inspirera andra arrangörer i kulturlivet att våga ta viktiga steg 
mot ett tillgängligare kulturliv. Framförallt vill Arrangörer Utan Hinder inspirera, 
motivera och locka fler personer med alla möjliga funktionsvariationer att våga ta 
för sig, våga förverkliga sina visioner om vilka arrangemang de skulle vilja genom-
föra.

Läs mer om projektet på www.utanhinder.se

Arrangörer Utan Hinder är ett treårigt projekt som drivs av Kulturens Bildnings-
verksamhet i samarbete med föreningen Subvox i Göteborg samt även SUB – Riks-
förbundet För Subkultur. Projektet har stöd från Arvsfonden. Projektet startade i 
april 2016 och kommer pågå till och med mars 2019. Projektet har sitt säte i Göte-
borg med kontor på Brewhouse.
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Vad är en funktionsvariation?

Projektet Arrangörer Utan Hinder delar Socialstyrelsens definition av funktions-
variation: 

Funktionshinder eller funktionsvariation är den begränsning som en funktionsned-
sättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Det innebär i enkelhet att det är samhällets otillgänglighet som medför en individs 
begränsning och oförmåga att kunna delta, inte individens fysiska/psykiska förut-
sättningar. Detta tankesätt är något som projektet har arbetat efter och det är även 
den riktlinje som vi utgår ifrån i detta häfte. Definitionen är vid men det rimmar 
också med ambitionen om att arbeta tillgängligt.

FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
antogs 2006 av FN:s  generalförsamling. Sverige antog konventionen 
2008 och har därmed förbundit sig att i lag och tillämpning följa dess 
innehåll. Här följer några särskilt utvalda delar ur konventionen:

”Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande 
av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer 
med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av 
funktionsnedsättning.”

 ”Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktions-
nedsättning på lika villkor som för andra.”

”Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med 
funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, 
artistiska och intellektuella förmåga, inte endast i eget intresse utan även för 
samhällets berikande.”

Sverige har alltså tagit ställning mot diskriminering av personer med 
funktionsnedsättning. Sverige har bland annat åtagit sig att sörja för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor som 
för andra och för att de ska kunna använda sin kreativa, artistiska och 
intellektuella förmåga för samhällets berikande.
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Olika aspekter av tillgänglighet

I det här häftet utgår vi från arrangörsperspektivet och kulturlivet. I kulturlivet 
fokuserar många på vad vi kallar fysisk tillgänglighet, då det är det som gemene 
person är mest medveten om. Det är också det område som kanske är mest konkret 
och som också i vissa fall har lagar och regleringar som är tydliga. Men det finns 
också ett område som vi valt att kalla social tillgänglighet som handlar om en lite 
mer abstrakt och subjektiv nivå. Det finns även en aspekt av teknisk tillgänglighet 
som är väl värd att beakta som omfattar både fysisk och social tillgänglighet vid 
event.

Fysisk tillgänglighet 

- Att alla besökare och arrangörer, oavsett funktionsvariation, kan var delaktiga på 
samma villkor som för andra. Att som arrangör ska du kunna vistas på ytor bakom 
scener, i loger, o.s.v. Som besökare ska du kunna ta dig in på eventet, vistas över all 
tillåten plats samt ta del av och utöva alla aktiviteter som finns på plats. Du som 
person oavsett din roll som besökare eller arrangör är alltså inte hänvisad eller låst 
till en speciell plats eller område. Du  är fri att röra dig och ta del av vad än som 
eventet kräver av dig som arrangör eller erbjuder dig som besökare.

Brewhouse Awards, Arrangörer Utan Hinder informerar.
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Social tillgänglighet 

- Att alla besökare och arrangörer känner sig välkomnade och fria att vara så som 
de är. Du som person ska inte behöva känna att du är en börda eller ett problem 
utan du ska kunna utöva ditt arrangörskap på samma villkor som andra. Som 
besökare ska du vara fri och välkommen som vilken annan besökare som helst. 
Du har och bemöts av samma respekt som vem som helst som medverkar i eller 
besöker eventet. Du har samma rättigheter och ska betjänas med samma respekt 
som vem som helst av dina medmänniskor. Som arrangör har du samma respekt 
som andra och dina ord väger lika tungt som andra. Som besökare ska dina syn-
punkter värderas lika högt som andras och att just du är nöjd är lika viktigt som 
att vilken annan besökare som helst är det.

Båda områdena omfattas av att man även ser till resurser och hjälpmedel. Vad vi 
förenklat kallar den tekniska tillgängligheten handlar om hur tekniska hjälpmedel 
kan användas för att underlätta förutsättningarna för att den fysiska tillgänglig-
heten ska vara så stor som möjligt. Det kan vara allt från ramper och hissar till 
hörslingor eller textdisplayer, men även väldigt tekniskt avancerade lösningar. 
När det kommer till ett arrangörsperspektiv så handlar mycket om hur arbetet 
med tillgänglighet går till bakom kulissen på ett arrangemang, snarare än framför, 
men det hela går ändå hand i hand på många plan. Allt beror på förutsättningar, 
behov och resurser. Detta går att fördjupa sig i mycket, men här beror det till stor 
del på vilken kulturform som utövas och vilken typ av event det handlar om.

Sammantaget är tillgänglighet ett ganska brett begrepp, men det går också att 
förenkla tanken och ställa sig frågan: Hur kommer det sig att eventet är utformat 
på det sätt det är och att arrangören arbetar på det sätt den gör även om man 
inte tar in funktionsvariationer i ekvationen? Många gånger är man blind för det 
som är tillgängliggörande i sig på kulturevent av i dag. Exempelvis är en ljudan-
läggning en teknisk lösning som tillgängliggör musiken till besökarna. Om man 
börjar se med andra glasögon kan man få nya perspektiv på vad tillgänglighet kan 
vara. Frågan som bör ställas i nästa läge är: På vilket sätt görs eventet tillgängligt 
för besökarna i nuläget och på vilket sätt måste det förändras för att även möjlig-
göra för funktionsvariationer? 
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Vem är ansvarig?

Vi har inte bara konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning, utan även rätten till kultur.  ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets 
kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess 
förmåner.” Artikel 27 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Man kan debattera kring om formuleringen åsyftar rätten att få utöva eller arrang-
era kultur eller om det stannar vid att få uppleva, men den argumentationen är 
egentligen ganska onödig. Den viktiga frågan man bör ställa är om det ska vara lika 
självklart att personer med funktionsvariationer ska ha samma möjligheter som 
andra att också kunna arrangera kultur, att få välja, forma och hantera utbudet.

Så vem är då ansvarig för att så ska vara möjligt? Är det organisationerna? Är det 
myndigheterna? Är det personerna med funktionsvariationer? Är det du? Här 
finns troligen inga absoluta eller enkla svar att ge, men förhoppningen är att ni 
som läser denna text kan bidra med svar, med möjligheter, lösningar eller en vilja 
att möjliggöra.
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Till dig som är kulturarrangör

Du som i dag är aktiv som kulturarrangör, antingen själv eller tillsammans med 
andra, eller du som representerar en organisation som är kulturarrangör: 
Vi har en utmaning till dig!

Vill du hjälpa till att forma ett mer tillgängligt kulturliv? Tycker du att det är en 
självklarhet att alla som vill borde ha möjlighet att få arrangera, att få en chans att 
förverkliga visioner och drömmar? 

Vänd bladet och börja förändra världen med oss.
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Var börjar vi? 

Det gäller att våga ställa frågan och inte vara rädd för att utmana sig själv och 
andra i dialog. Hur arbetar vi tillsammans med tillgänglighetsfrågor ur ett arrang-
örsperspektiv? Vad betyder ens det? Det går tolka på många sätt men ett sätt är att 
vända på begreppen och börja prata om att se på arrangörens roll och förutsätt-
ningar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Är det möjligt för en person som har en funktionsvariation att kunna arrangera 
ett event, en händelse, en konsert, en utställning, ett seminarium, o.s.v. på samma 
villkor som andra? Vad skulle vi behöva förändra för att så skulle vara fallet?

Ett tillgängligt kulturliv är något som vi egentligen inte ska behöva lagstifta om. 
Det är något vi ska skapa tillsammans, av vilja. Låt oss arrangera detta!

Ta upp detta med dina kollegor, med din arrangörsgrupp, med din förening, ditt 
företag eller dina vänner. Var inte rädd för en diskussion. Var inte rädda för att ha 
”fel” eller för att ni inte ska ha resurser att ta hand om frågan. Var inte rädda för 
att inte klara av att lösa problemen. Att arbeta med frågor om tillgänglighet kräver 
mod, lyhördhet och vilja. Det första steget är att våga hantera frågan, att våga 
diskutera. Det leder till idéer, lösningar och möjligheter.
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Gör en handlingsplan

Vi föreslår en handlingsplan som är inspirerad av studicirkeln som form, där ni 
träffas tre gånger eller mer för att fördjupa er i frågeställningar om tillgänglighet 
och arrangörskap. På följande sida finner ni även ett förslag till frågor och ett 
upplägg för ert arbete.

Hjälp för genomförande?
Om ni vill kan ni också vända er till Kulturens Bildningsverksamhet för att få tips 
och råd kring hur ni kan genomföra detta som just studiecirkel. Kulturens är ett 
studieförbund och även huvudsaklig ägare av projektet Arrangörer Utan Hinder. 
Ni kan läsa mer om Kulturens på näst sista sidan i detta häfte.

Tipsa oss!
Vi tar med glädje emot de resultat, de erfarenheter och kunskaper, de tankar som 
ni kommit fram till när ni tagit del av detta material. Vi är nyfikna på hur ni arbetar 
med tillgänglighet inom detta område och även andra områden såklart.

Projektet Arrangörer Utan Hinder fortsätter fram till 2019 och ni kan skicka in era 
resultat till oss under perioden på mail: info@utanhinder.se

Ni får gärna både under och efter projekttiden kontakta Kulturens Bildningsverk-
samhet med era erfarenheter på området. Kulturens värnar om rätten till kultur 
och ett tillgängligt kulturliv för alla.

Planeringsmöte. Här föds idéer till ett arrangemang. 
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Förslag till handlingsplan

Vi rekommenderar att ni är minst tre personer som träffas fysiskt eller på 
distans och att ni mellan träffarna också tar er tid för reflektion.

Introduktion
Ta gärna även del av häftet ”På arrangörernas villkor” som finns att ladda ner fritt 
från www.utanhinder.se

Där finner ni också mer fakta om Arrangörer Utan Hinder samt erfarenheter från 
det första projektåret kring hur det kan vara att arrangera om man har 
funktionsvariationer.

1

På arrangörernas villkor

1

På arrangörernas villkor

1

På arrangörernas villkor
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Träff nummer 1
Denna träff kan ägnas åt att se över nuläget. Frågor för en första träff kan då vara:
• Vad betyder tillgänglighet för oss?
• Hur värderar vi tillgänglighet?
• I vilken utsträckning har vi ett ansvar att arbeta med tillgänglighet?
• Hur arbetar vi med tillgänglighet för besökare?
• Hur arbetar vi med tillgänglighet för de som arrangerar?

Träff nummer 2
Frågor för en andra träff kan vara mer konkreta, där ni själva bör forma frågorna 
utifrån vilken typ av arrangemang ni gör. Här måste ni utmana er själva och framför 
allt inte vara rädda för att ställa utmanande frågor. I synnerhet frågor som kan få 
en att tänka ”det går ju inte” är ofta just sådana frågor som kan ge oväntade och nya 
perspektiv.

Exempel på frågor:
• Kan en arrangör som sitter i rullstol arbeta backstage och möta en artist?
• Skulle en döv person kunna vara del av vår arrangörsgrupp i dag?
• Vilka hjälpmedel kan en person med autism behöva i sitt arrangörskap?

Träff nummer 3
Här rekommenderar vi att ni försöker sammanfatta era tankar och erfarenheter 
från de första träffarna och tillsammans fundera över vad ni lärt er, vilka idéer som 
fötts och vad ni skulle kunna göra för att arbeta mer tillgängligt.

• Vad skulle ni kunna göra för att öka tillgängligheten för arrangörer med funktions-
variationer?
• Vad kan ni göra med de resurser som ni har i dag?
• Vad skulle ni kunna göra om ni hade resurserna ni skulle behöva?
• Var kan ni hitta resurserna för detta?

Fördjupningsuppgifter
• Fundera på hur ni kommunicerar till omvärld att ni arbetar med tillgänglighet 
även inom arrangörsleden.
• Skriv en handlingsplan för hur ni som arrangörer hanterar frågor om tillgänglighet 
för arrangörer med funktionsvariationer.
• Genomför tester där ni utmanar er själva som arrangörer  i tillgänglighetsfrågor.
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Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell 
verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer 
med funktionsnedsättning. Det är myndigheten Arvsfonds-
delegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, 
följer upp projekt som fått stöd, ser till att erfarenheterna från 

verksamheterna sprids samt informerar om Arvsfondens ändamål och hur 
fondmedlen används.
www.arvsfonden.se

Kulturens är Sveriges nyaste studieförbund som bildades med syfte att sätta kul-
turfrågorna i fokus. Det medlemsorganisationerna har gemensamt är att de alla 
är kulturorganisationer. Kulturens är det enda studieförbund som ägs av kultur-
livets aktörer. Allas rätt till kultur är en viktig hörnsten för Kulturens och därför 
vill förbundet bland annat fördjupa arbetet med tillgänglighet tillsammans med 
föreningslivet.Kulturens driver projektet Arrangörer Utan Hinder tillsammans 
med sina samarbetspartners.
www.kulturens.se

Subvox är en ideell förening sedan april 2014 med sitt säte i Göteborg. Fören-
ingen har till ändamål att främja, lyfta och öka förståelsen för subkulturella och 
normöverskridande uttryck i samhället och arrangerar event och andra mötes-
platser. Föreningen inriktar sig främst mot subkulturer såsom goth, rock, metal, 
punk, emo, synth, o.s.v.
www.subvox.se

SUB – Riksförbundet För Subkultur arbetar för att stärka förutsättningarna 
för estetisk alternativkultur i landet och organiserar demokratiska föreningar, 
utövare och aktörer inom genrer som synth, goth med mera.
www.subkulturer.se
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Vill du vara med och skapa framtidens kulturarrangemang? 
Vill du förändra normer och motverka fördomar? 

Har du en funktionsvariation? 
Vill du vara med i ett kreativt gäng där du är välkommen som du är? 

Välkommen att vara med i Arrangörer Utan Hinder. Du anmäler ditt intresse enkelt 
via hemsidan där du även finner mer information om projektet.

Besöksadress: 
BREWHOUSE

1 trappa upp (hiss finns)
Åvägen 24 

41251 Göteborg

www.utanhinder.se
info@utanhinder.se
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• ARBETSMILJÖ 
~ VERKET 

Du kan göra skillnad! 

d• k. . . • 1s r1mmermgs ~ 
ombudsmannen -

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier eller kränkande 
särbehandling på sin arbetsplats. Men det förekommer. Som arbetsgivare har du 
ett stort ansvar för att förebygga sexuella trakasserier och agera snabbt om det 
ändå händer. 

I bifogad broschyr och på våra webbplatser kan du läsa om ditt ansvar enligt 
diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Där får du också en god överblick 
över hur du som arbetsgivare kan förebygga och motverka sexuella trakasserier. 
Ta dig tid att läsa vad du behöver göra. En väl investerad stund som kan göra 
stor skillnad för många. 

Tack för att du bidrar till ett samhälle fritt från sexuella trakasserier. 

Erna Zelmin-Ekenhem 
Generaldirektör 
Arbetsmiljöverket 

Läs mer och ladda ner broschyren på: 

www.av.se/sexuella-trakasserier 
www.do.se/sexuella-trakasserier 

Arbetsmiljöverket 
112 79 Stockholm • www.av.se 
arbetsmiljoverket@av.se • 010-730 90 00 
Organisationsnummer 202100-2148 

Diskrimineringsombudsmannen 
Box 4057 • 169 04 Solna • www.do.se 
do@do.se • 08-120 20 700 
Organisationsnummer 202100-6073 
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Mellan den som utsätts 
och den som utsätter 
står du.

information till arbetsgivare – om sexuella trakasserier 2018

Som arbetsgivare är det din skyldighet 
att förebygga och motverka sexuella 
trakasserier i din verksamhet. 
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© Arbetsmiljöverket och  
Diskrimineringsombudsmannen
Artikel ADI 713

Tryck Exakta Print AB 

Tillgänglig pdf finns för nedladdning på  
www.do.se. Andra alternativa format, 
exempelvis Daisy, lättläst eller punktskrift, 
kan beställas vid behov. Kontakta då DO på 
order@do.se.
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Sexuella trakasserier  
får aldrig accepteras. 

Du som är arbetsgivare kan göra stor skillnad. 

Sexuella trakasserier förekommer inom alla delar av samhället,  
i en mängd olika skepnader, och orsakar många stort lidande. 
Konsekvenserna för den som drabbas är ofta långtgående. Såren  
kanske inte syns på ytan, men de finns där, går på djupet och  
påverkar hela tillvaron. Inte minst på jobbet.  

Och det är här du som arbetsgivare kommer in i bilden. 

I din roll har du inte bara möjligheten att göra tillvaron tryggare  
och bättre inom din verksamhet genom att förebygga och förhindra 
sexuella trakasserier. Enligt de lagar som finns har du även en  
skyldighet att göra detta på ett aktivt och organiserat sätt. 

Den här broschyren har tagits fram för att du ska veta vilket ansvar du 
har som arbetsgivare. Den täcker in tre områden – en inledning som  
går igenom vad sexuella trakasserier är och vilken lagstiftning som finns, 
därefter ett avsnitt om det förebyggande arbetet och så en avslutande 
del om hur du förväntas agera om sexuella trakasserier ändå skulle  
förekomma på din arbetsplats. Broschyren ger dig dessutom flera  
konkreta exempel på situationer som en arbetsgivare kan ställas inför. 

Genom att läsa den skaffar du dig på kort tid en god överblick  
över arbetsgivarens främsta verktyg när det gäller att förebygga och 
motverka sexuella trakasserier. En väl investerad stund som kan göra  
stor skillnad för många. 

Tack för att du bidrar till ett samhälle fritt från sexuella trakasserier.
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Två lagar – ingen ska bli utsatt för sexuella 
trakasserier. 

Som arbetsgivare ansvarar du för att motverka sexuella trakasserier  
på arbetsplatsen. Det gör du genom att arbeta främjande och  
förebyggande mot sexuella trakasserier och agera för att stoppa dem  
om de ändå skulle uppstå. 

För de allra flesta låter det här som en självklarhet som många gånger 
redan hanteras på arbetsplatsen. Det är dock inte lika många som vet 
att detta ansvar är reglerat i lag. Och faktiskt inte bara i en lag, utan i 
två. Som arbetsgivare behöver du uppfylla kraven i båda lagarna.

Diskrimineringslagen syftar till att motverka  
diskriminering och på andra sätt främja lika  
rättigheter och möjligheter. Enligt lagen är  
sexuella trakasserier en form av diskriminering. 

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god  
arbetsmiljö. Sexuella trakasserier kan vara en 
form av kränkande särbehandling som är  
reglerat med stöd av lagen. 

§

§
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Vad kan vara sexuella trakasserier?

Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier ett samlingsbegrepp 
som beskriver uppträdanden av sexuell natur som kränker någons  
värdighet. Några exempel är  

• krav på sexuella tjänster

• fysisk kontakt, till exempel tafsningar

• gester av sexuell natur

• sms eller bilder av sexuell natur

• ovälkomna komplimanger

• närgångna blickar

• sexuella anspelningar.

För att handlingarna eller uttalandena ska betraktas som sexuella  
trakasserier ska de vara ovälkomna. Det är alltid den som blir utsatt  
som har tolkningsföreträde och avgör om handlingarna eller  
uttalandena är ovälkomna. 

Sexuella trakasserier kan vara händelser på arbetsplatsen men också 
sådant som händer utanför arbetsplatsen och ordinarie arbetstid – om 
det finns ett samband med arbetet. Det gäller till exempel händelser 
som inträffar under en tjänsteresa, på en fest, eller en utflykt som  
kollegor gör tillsammans. 

Sexuella trakasserier kan också vara brottsligt enligt brottsbalken och 
kan polisanmälas.
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Det ska inte hända. 

Som arbetsgivare är det din uppgift att 
motverka sexuella trakasserier genom 
förebyggande insatser.

Enligt diskrimineringslagen ska du som arbetsgivare arbeta främjande 
och förebyggande för att motverka sexuella trakasserier. Det innebär 
att du behöver vara vaksam och aktivt se över alla förhållanden på 
arbetsplatsen som kan orsaka sexuella trakasserier – från snacket i 
fikarummet till hur arbetet är organiserat. 

Arbetsmiljölagen uttrycker samma slags proaktiva regler. Arbetsgivaren 
ska motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till  
kränkande särbehandling. Sexuella trakasserier kan vara en form  
av kränkande särbehandling.  

För att ge dig en bättre överblick och större förståelse följer här en 
beskrivning av de olika delarna som enligt lag tillhör ditt ansvarsområde. 
Alla tre delarna är lika viktiga. Oavsett var du befinner dig i kedjan,  
ska du alltid veta vad som förväntas av dig. 

Så hur går ett proaktivt arbete för att undvika sexuella trakasserier  
egentligen till, rent konkret? 
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Fortlöpande arbete

Aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Enligt diskrimineringslagen ska du som arbetsgivare fortlöpande  
genomföra ett arbete i fyra steg för att förebygga sexuella trakasserier.

1.
Undersök om det

finns risker för sexuella 
trakasserier. 

2.
Analysera

orsakerna till de risker 
som upptäckts. 

3.
Genomför

åtgärder för att
förebygga sexuella

trakasserier och främja 
lika rättigheter och

möjligheter. 

4.
Följ upp och  

utvärdera ditt arbete  
i steg 1–3. 

Läs mer om hur du arbetar med aktiva åtgärder och de fyra stegen  
på www.do.se/aktivaatgarder.

Läs mer om förebyggande arbetsmiljöarbete på www.av.se och i  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt  
arbetsmiljöarbete.
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Riktlinjer
Låt alla veta. Sexuella trakasserier accepteras aldrig.  

Redan från början ska alla på arbetsplatsen, inklusive vikarier,  
praktikanter, inhyrda och nyanställda, känna till att du som arbetsgivare 
inte accepterar sexuella trakasserier. Denna information måste finnas  
i en skriftlig riktlinje och kan integreras i verksamheten på olika sätt.  
Till exempel genom att lyfta ämnet på arbetsplatsträffar, i personliga  
samtal eller via intranätet. Därefter behöver undersökningar som 
bekräftar att informationen har nått fram till alla göras regelbundet. 

Rutiner
Ta fram rutiner. Vem gör vad?

Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen kräver att alla har tillgång till 
tydliga rutiner för att hantera sexuella trakasserier respektive kränkande 
särbehandling om sådana situationer uppstår på arbetsplatsen.  
Rutinerna ska tala om

•

•

•

 

  

  

hur arbetsgivaren ska agera vid kännedom om att någon  
anser sig utsatt för sexuella trakasserier – vad som händer  
med informationen, vad mottagaren ska göra och hur den  
som upplever sig utsatt snabbt kan få hjälp

till vem den som upplever sig utsatt kan vända sig – det vill  
säga vem hos arbetsgivaren som ska ta emot informationen

vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.

Enligt diskrimineringslagen måste rutinerna vara skriftliga.

Läs mer om diskrimineringslagens krav på riktlinjer och rutiner gällande 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på www.do.se.
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För att rutinerna ska fungera ska du som arbetsgivare se till så att både 
arbetstagare och chefer känner till att rutinerna finns, vet vad de innebär 
och förstår vad var och en ska göra.

Har du tagit ditt ansvar som arbetsgivare? Ta hjälp av checklistan.  

Har cheferna i din verksamhet kunskap om hur de förebygger  

sexuella trakasserier?  

Har du undersökt om det finns risker för sexuella trakasserier i din  

verksamhet, steg 1?

Har du analyserat orsakerna till de risker du har upptäckt, steg 2?

Har du genomfört de åtgärder som behövs så att riskerna försvinner  

och sexuella trakasserier förebyggs, steg 3?

Har du följt upp och utvärderat ditt arbete, steg 4? 

Finns det skriftliga riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier inte  

accepteras och inte får förekomma i din verksamhet? 

Finns det skriftliga rutiner där det framgår vem den utsatte kan vända sig 

till, vad du som arbetsgivare måste göra när du får veta, samt vem som 

ansvarar för att situationen utreds?

Har du säkerställt att alla i verksamheten känner till riktlinjerna och rutinerna?

Vet dina chefer vilket ansvar de har enligt rutinerna, alltså  

hur de ska agera om de får kännedom om att sexuella trakasserier  

har förekommit? 
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Om det händer – agera! 

Skulle du som arbetsgivare få veta att någon i din verksamhet anser sig 
ha blivit utsatt för sexuella trakasserier, så är du enligt diskriminerings- 
lagen skyldig att utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att få 
stopp på de uppgivna trakasserierna. 

Hur upptäcks sexuella trakasserier? 

Sexuella trakasserier sker av uppenbara skäl ofta i det fördolda. Att få 
reda på om sexuella trakasserier pågår kräver med andra ord att alla  
i arbetsledande ställning är lyhörda, vaksamma och kommunicerar  
aktivt med sina medarbetare. Här är några vanliga exempel på hur  
arbetsgivare kan få veta att sexuella trakasserier förekommer:   

• 

• 

• 

 Den som blivit utsatt eller en kollega till denne uppmärksammar 
dig på vad som händer.

 Du får information från en facklig organisation eller från ett 
skyddsombud.

 Du lägger själv märke till något du uppfattar som sexuella  
trakasserier.
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Agera direkt, dröj aldrig!

Din skyldighet att utreda och åtgärda träder i kraft så fort du får veta  
att någon känner sig utsatt för sexuella trakasserier, oavsett vem som 
berättar och hur denne berättar.  

Utred! Så här kan du lägga upp arbetet:  

•  

•  

•  

•  

Börja med att ta reda på vad som har hänt. 

Prata därefter med den eller de som påstås ligga bakom  
trakasserierna. 

Ibland kan det också vara nödvändigt att prata med vittnen.  

Bedöm om det finns behov av omedelbara åtgärder under 
pågående utredning.

Tänk på att...

...syftet med utredningen är att du ska kunna bilda dig en egen  
uppfattning om vad som hänt och om det har förekommit sexuella  
trakasserier. 

...du behöver inte ta slutlig ställning till vem som talar sanning om  
de inblandade arbetstagarna lämnar helt olika uppgifter och  
omständigheterna är för oklara. 

...det är viktigt att utredningen görs diskret, med visad hänsyn och  
med respekt för de inblandade. 

...informera de närmast inblandade om utredningens gång. 

...du kan även ta hjälp av företagshälsovården eller annan extern  
kompetens för att göra en utredning.
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Sätt stopp! Om din utredning visar att sexuella trakasserier har  
inträffat så måste du hindra att de fortsätter. Här är några exempel:

• 

•

• 

  

 

 

I vissa situationer kan en tillsägelse eller uppmaning räcka  
för att trakasserierna ska upphöra. 

I andra fall kan det vara nödvändigt med en varning eller  
omplacering. 

Om inget annat hjälper kan det bli aktuellt med uppsägning       
eller avsked.

         

Oavsett vilka åtgärder som du behöver vidta i det enskilda fallet ska du  
även inrikta dig på framåtsyftande främjande och förebyggande insatser, 
se ovan under rubriken “Det ska inte hända.”. Du bör till exempel se över 
riktlinjer, rutiner och handlingsplaner och ta ställning till om dessa behöver 
förtydligas, kompletteras eller spridas. 

Även arbetsmiljölagen har krav på att händelser i arbetsmiljön ska  
utredas för att se till att det inte händer igen. Läs mer om förebyggande 
arbetsmiljöarbete på av.se och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 
om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Tänk på att...

...informera de inblandade om vilka åtgärder som kommer att  
genomföras.

...vara uppmärksam på om det finns behov av stöd och hjälpinsatser till 
den utsatta, till exempel genom företagshälsovården. 

...ta hänsyn till annan arbetsrättslig lagstiftning när åtgärderna vidtas.
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Följ upp situationen! Ställ dig följande frågor:  

• 

• 

• 

 

 Har de sexuella trakasserierna upphört? 

Fortsätter trakasserierna? Då har dina insatser inte varit tillräckliga 
och du måste vidta ytterligare åtgärder för att stoppa dem.

 Har det främjande och förebyggande arbetet enligt  
diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen fungerat?  
Hur kan det förbättras? 

Repressalieförbud råder! 

Det är viktigt att den som vill anmäla sexuella trakasserier kan göra det 
utan att behöva oroa sig för att arbetsgivaren reagerar negativt. Därför 
innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud, som 
skyddar arbetstagaren mot bestraffningar eller hämndaktioner som  
leder till försämrade arbetsförhållanden eller arbetsvillkor. Det kan  
handla om att arbetstagaren får en orimlig arbetsbörda, blir fråntagen 
sina uppgifter, tilldelas sysslor som inte motsvarar kompetensnivån, eller 
behandlas hotfullt och kränkande. Repressalieförbudet innebär att du 
som arbetsgivare inte får bestraffa

• 

• 

• 

 den som har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har överträtt 
någon bestämmelse i diskrimineringslagen. En anmälan eller ett 
påtalande kan till exempel handla om att arbetsgivaren har utsatt 
en arbetstagare för sexuella trakasserier, eller att arbetsgivaren 
inte har utrett och åtgärdat påstådda sexuella trakasserier på  
arbetsplatsen

 den som medverkar i en utredning, det vill säga den som för sin 
egen eller någon annans räkning lämnar uppgifter till exempelvis 
Diskrimineringsombudsmannen under en utredning av ett ärende

 den som avvisar eller fogar sig i sexuella trakasserier.
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Har du tagit ditt ansvar som arbetsgivare? Ta hjälp av checklistan.  

Vet cheferna vad de måste göra om sexuella trakasserier inträffar? 
Känner de till riktlinjerna och rutinerna som finns i verksamheten?

Gör ni alltid en utredning direkt när ni får veta att någon känner  
sig utsatt för sexuella trakasserier? 

Sätter ni stopp för sexuella trakasserier och följer upp att det inte  
inträffar igen?

Vet cheferna att de inte får utsätta någon för repressalier? 

Behöver du ytterligare stöd i arbetet för att 
motverka sexuella trakasserier?

Läs gärna mer på www.do.se/sexuella-trakasserier eller  
www.av.se/sexuella-trakasserier.
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Denna broschyr är gemensamt framtagen av  
Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen. 
Syftet är att motverka sexuella trakasserier på  
arbetsplatsen genom att informera om det ansvar  
arbetsgivare har enligt aktuella lagar.
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Beslut
 2018-12-12

Diarienummer
 1061/18  

 

Riksförbundet Unga Musikanter
 Slupskjulsvägen 34

  
11149 STOCKHOLM

 

Beslut om bidrag för barn- och ungdomsorganisationer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat att

bevilja er organisationsbidrag
godkänna er redovisning för bidragsåret 2017.

Storlek på bidraget

Ni får totalt 4 724 788 kronor i bidrag varav 3 152 486 kronor är ett bidrag som ska komma era
medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.

Villkor som gäller för bidraget

Beslutet gäller om följande villkor uppfylls:

Pengarna används för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och
inflytande i det svenska samhället under år 2019.
Ni uppfyller de villkor som anges i förordningen (2011:65) § 8.
Ni lämnar sådan redovisning som myndigheten begär.
En godkänd eller auktoriserad revisor granskar den ekonomiska redovisningen.

Myndighetens motivering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedömer att ni uppfyller villkoren för bidraget
enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Myndigheten grundar sin bedömning på er ansökan och de underlag som har bifogats ansökan.

Beräkning av bidragets storlek

Bidragets storlek villkoras att gälla under förutsättning att anslaget för bidragsåret 2019 ligger kvar
på 2018 års anslagsnivå.

Beräkningen av ert bidrag har gjorts baserat på 309 medlemsföreningar och 34 110 medlemmar.
Notera att beloppen för medlemmar och medlemsföreningar är avrundade.

Organisationsbidraget består av fyra delar.

Samtliga organisationer beviljas ett fast belopp om 350 000 kronor.
Organisationer som uppfyller samtliga villkor får också ett rörligt bidrag som grundas på
antalet medlemmar i åldrarna 6-25 och på antalet medlemsföreningar i organisationen;

 Bidrag per medlem: 24,15 kronor
 Bidrag per medlemsförening: 1 289 kronor

Den tredje delen är ett påslag på 200 procent på summan av de delarna i bidraget som nämns
ovan. Det är ett bidrag som ska komma era medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga
lokala verksamhet till del.
För barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning
fördelas dessutom ett extra bidrag för att deras verksamhet är särskilt resurskrävande.

Utbetalning av bidraget

Pengarna betalas ut till bankgiro 5854-3661. Bidrag över 232 500 kronor betalas ut vid två tillfällen,
vardera gången med hälften av det beviljade beloppet. Den första utbetalningen sker i januari 2019.
Den andra utbetalningen sker i månadsskiftet juni/juli 2019.

Redovisning av bidraget
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Ni ska ha redovisat hur ni har använt bidraget till oss senast den 1 september 2020.
 Redovisningen ska göras i enlighet med god redovisningssed och innehålla en verksamhetsberättelse,

revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 2019.

Några uppgifter ska redovisas uppdelat på kön. Det är:

Styrelsens sammansättning
Antalet medlemmar

Rätt att kräva tillbaka bidraget

Myndigheten kan kräva tillbaka bidraget om:

Det har lämnats felaktigt eller med för högt belopp på grund av att vi har fått oriktiga uppgifter
av er eller att bidraget har blivit felaktigt av något annat skäl och ni borde ha insett det.
Villkoren i beslutet inte har följts.
Ni inte redovisar på det sätt som beskrivs i avsnittet Redovisning av bidraget ovan.

Övriga upplysningar

Utöver vad som anges under rubriken "Rätt att kräva tillbaka bidraget" kan MUCF även fatta beslut att
det beviljade bidraget inte ska betalas ut, om det framkommer att bidraget felaktigt beviljats på
grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från er organisation.

Ni kan läsa mer om bidraget på vår webbplats. (länken öppnas i ett nytt fönster)

Har ni frågor om beslutet är ni också välkomna att kontakta handläggaren som har varit
föredragande.

 E-post: nada.bucar@mucf.se

Beslutet har fattats av Lotta Persson, chef för avdelningen för stöd och samverkan, efter föredragning
av Nada Bucar.

Lotta Persson Nada Bucar

© Copyright 2004, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige

 Besöksadress: Medborgarplatsen 3, Plan 11 
 (T-bana Medborgarplatsen, pendeltåg Södra Station) | Hitta hit

 Telefon växel: 08-566 219 00, Fax: 08-566 219 98 
 e-post: info@mucf.se, webbmaster: usred@mucf.se
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  2018-12-21 

Administrationsrapport 
• Samira är nyanställd som distriktskonsulent för  

• Anna Gustafsson kommer att ta 15% för Fyrbodal 

• Medlemsrapport 

o 228 plus 55 med listor = 283 st 

o 115 saknar medlemmar eller har under 3 st 

• Larmöversyn, offert finns för diskussion under helgen. Kostnad är ca 31 100 

• Avtackning av Anna Lena, hölls för FS och personalen på Skeppsholmen 14 december. 
Korridoren och övrig personal kommer att avtacka henne tisdagen den 18 december. 

• MUCF bidraget för redovisningen 2017 har godkänts, 4 724 788 kronor i bidrag varav 
3 152 486 kronor är det lokala organisationsbidraget 

• Projektet Nexus är nu godkänt hos Arvsfonden, utan inskränkning i budget och 
kommer att starta 2019. 
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DU: Guide för att driva förening 
Skriven av: Michael Johansson 
Datum: 2018-11-18 

Beskrivning och bakgrund 
Under stämman påtalades det flertalet gånger vilken stor förändring RUM är inne i, vilket är oerhört 
roligt och spännande. Men det spelar ingen roll hur bra system och styrning vi skapar om inte 
medlemsföreningarna vet om det. Idag finns engagemang att starta föreningar eller föreningar med 
nya styrelsemedlemmar, men där personerna har tvekat att ansluta/fortsätta vara ansluten till RUM 
p.g.a. av ”krånglighet” och otydlighet vad det innebär. Under hösten har flera medlemsföreningar 
efterfrågat en tydligare vägledning för hur föreningen ska fungera. 

Det behövs en effektivare kommunikation med medlemmar kring hur föreningar kan fungera, som 
antingen består av ett dokument eller webbaserad guide, där det på ett enkelt sätt står beskrivet hur 
en förening startas och drivs. 

För något år sedan utvecklade Hanna vardagsRUM som sedan dess verkar har fallit i glömska (bifogar 
kopia) av säkert av naturliga skäl med tanke på allt annat som istället har utvecklats i RUM. Här har vi 
grundjobbet gjort! Men den behöver lättas upp, kompletteras med konkreta och praktiska tips för att 
vara lätt att ta till sig som ny i RUM:s fantastiska värld. 

Detta skulle möjliggöra att tröskeln sänks för nya föreningar och engagemang som finns men som 
inte riktigt vågar och vet. Vilket i sin tur skapar aktivare och fler föreningar som bygger ett starkare 
förbund. 
 

Underlag (om det finns) 
Se Hannas utkast till vardagsRUM daterat 2017-05-13. 
 

Konsekvensbeskrivning 
Mindre föreningar hör av sig till kansliet med samma frågor vilket bidrar till en mindre stressad 
Hanna. Även att medlemsantalet kan slå rekord och ökade kostnader för stämmor eftersom det finns 
fler engagerade medlemmar. 

Handboken bör revideras varje eller vartannat år, utefter hur fort förändringstakten i förbundet sker i 
framtiden. 
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Resurser 
Som vi sa i gamla fina valberedningen: 

”Allt arbete som kan avlasta Hanna är bra arbete.” 
 

Därav vill jag ålägga valberedningen, som i sitt befintliga arbete bör/skall ha kommunikation med 
många distrikt och andra personer, att utreda vilka frågor och frågetecken det finns ute i landet med 
att starta/driva föreningar och aktiviteter. Dessutom sammanställa en guide med arbetsordning, 
problem, hjälp och möjligheter som finns inom RUM. Guiden bör vara klar för remiss innan 
höstterminens början, för att kunna presenteras den 16 november 2019. 

Frågor att diskutera 
Bör valberedningen åläggas att utreda detta parallellt och inkluderat med valberedningens befintliga 
arbete. 

 

 

[När diskussionsunderlaget 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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DU: Kvalitetssäkring av verksamhet 
Skriven av: Hanna Hult Rosén 
Datum: 2018-12-13 

Beskrivning och bakgrund 
Att leda och bedriva verksamhet för barn och unga innebär inte bara ett ansvar under 
aktiviteter där de närvarar utan vid all verksamhet som bedrivs i organisationen. För att 
säkerställa allas medvetenhet, kunskap och förståelse för ansvaret och möjliga konsekvenser 
av handlingar i organisationen bör ett kvalitetssäkringsdokument tas fram. Dokumentet 
behöver sedan vara levande och aktivt diskuteras i all verksamhet där RUM:s namn och 
varumärke förekommer. 

 

Med denna bakgrund samt önskemål från flera distrikt om riktlinjer för hantering av 
verksamhet behövs en diskussion hållas. Till grund för diskussionen finns ett antal frågor för 
att till nästa möte skapa möjlighet till ett utkast på ramverk för dokumentet med 
arbetsnamn Kvalitetssäkring av verksamhet. Se dessa frågor endast som kom igång frågor 
och lyft under diskussionen alla de tankar som dyker upp. 

 

Frågor att diskutera 
• Hur kan vi på nationell nivå säkerställa kvalité i den lokala verksamheten? 

• Hur kan vi säkerställa att de nationella verksamhetsbesluten arbetas med på lokal 
samt regional nivå? 

• Hur säkerställer vi att alla deltagare, instruktörer och arrangörer känner sig trygga, 
informerade och sedda, i all verksamhet som bedrivs i RUM:s namn? 

• Närvaro av vuxna? 

o I vilken utsträckning? 

o Gäller det alla typer av arrangemang? 

• Hur kan FS resp personal arbeta med dessa frågor? 

o När är det FS roll att gå in? 

o När är det personalens roll att gå in? 
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Exempel på distriktsstadgar 
 
Kapitel 1 Inledande bestämmelser 
§1. Distriktet är ett regionalt organ för RUM – Riksförbundet Unga 

Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, 
vilkas säte finns inom XXXX-län. 
Distriktets säte är XXXX-stad. 
Föränding av detta geografiska område får endast göras efter samråd 
med RUM:s förbundsstyrelse. 

 
§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 arbetsgrupper 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 distriktsstämmahålls varje år senast den 15 mars31 maj, på 

plats som bestäms av distriktsstyrelsen.  
Tiden för distriktsstämmor ska kommuniceras till medlemmarna på 
förbundets distriktets webbplats två tre månader i förväg. 

 
§2. Medlemsföreningar har på distriktsstämma rätt att representeras av 

följande antal ombud  
1) fem sex ombud om föreningen har fler än 1000 betalande  

medlemmar i åldern 6-25 
1)2) fem ombud om föreningen har fler än 500  medlemmar i åldern 

6-25 
2)3) fyra ombud om föreningen har fler än 200 betalande 

medlemmar i åldern 6-25 
3)4) tre ombud om föreningen har fler än 50 betalande medlemmar 
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i åldern 6-25 
4)5) två ombud för övriga föreningar 
Distriktsstyrelsen har rätt att bjuda in person som inte är ombud att 
deltaga i distriktsstämmans överläggningar. 
Förbundsstyrelseledamot har yttrande- och förslagsrätt på 
distriktsstämma. 

 
§3. Kallelse till distriktsstämma sker skriftligen av 

distriktsstyrelsenordföranden till medlemsföreningarna senast sex veckor 
före stämman. 
Distriktsordföranden utfärdar kallelsen. 

 
§4. Varje ombud på stämman har en röst, . Rröstning 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) Val av stämmans funktionärer 

a) : ordförande 
b) , sekreterare  
1)c) och två justerare, tillika rösträknare 

2)3) Fastställande av röstlängd 
3)4) Fråga om kallelse till stämman skett  på rätt sätt 
4)5) Fastställande av föredragningslistan 
5)1) 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 

Formaterat
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11)1) Motioner och propositioner 
10) Fastställande av verksamhetsplan, budget, årsavgifter och ersättningar 

för nästföljande verksamhetsår 
11) Motioner och propositioner 
12) Förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen 
13) Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen 
14) Val  

a) Fråga om distriktsstämman ska välja ordförande och val av 
ordförande 

b) Val av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen 
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 

h)15) Allmän diskussion 
15)16) Mötets avslutande 

 
§7. Vid distriktsstämma ska beslutsprotokoll föras. Justerat protokoll ska 

hållas tillgängligt för medlemmarna, senast sex veckor efter mötet. 
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. 
Begär medlemsföreningarna eller revisorerna en extra distriktsstämma ska 
den hållas senast inom två månader. 
 

 
§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. 
 

 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. 

Formaterat

Formaterat: Indrag: Vänster:  0,63 cm,  Ingen numrering,
Tabbstopp:  0,78 cm, Till vänster

Formaterat: Teckensnitt:Inte Kursiv

Formaterat: Indrag: Vänster:  0,8 cm,  Ingen numrering
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§9.§10. Begäran om extra distriktsstämma ska ske skriftligen och anses 

inkommen när skrivelsen lämnats in till distriktsordföranden eller 
förbundets kansli.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. 

 
§10.§1. Begär medlemsföreningarna eller revisorerna en extra 

distriktsstämma ska den hållas senast inom två månader. 
 

§11.§1. 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. 

 
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 väljes 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. Har distriktsstämman valt 

ordförande är distriktsstyrelsen bunden av det valet. 
 
§4. Distriktsstyrelsen kan adjungera personer inom eller utom förbundet och 

välja kommittéerarbetsgrupper och utskott. Styrelsen kan överlåta 
beslutsrätt till kommittéerarbetsgrupper och utskott. 
KommittéArbetsgrupp eller utskott som beslutar i ärenden som 
delegerats av distriktsstyrelsen ska föra beslutsprotokoll. Medlem i 
distriktet får överklaga kommitténs eller utskottets beslut till 
distriktsstyrelsen. 

Formaterat: Flernivålista + Nivå: 1 + Numreringsformat: 1, 2,
3, … + Starta vid: 1 + Justering: Vänster + Justerad vid:  0 cm
+ Indrag vid:  0,8 cm
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KommittéArbetsgrupp eller utskott är beslutsmässigt om mer än hälften 
av ledamöterna dess medlemmar är närvarande. Distriktsstyrelsen kan 
besluta om strängare andra 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. 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.  

 
§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 kännedomom det begärs av förbundsstyrelsen. 

 
§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 
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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 samt enlilgt rådande 
lagstifning. Sker inte detta får förbundsstyrelsen föreskriva hur 
handlingarna ska förvaras. 
Räkenskapshandlingar ska bevaras i minst tio 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, 
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. 
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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 och enkel 
majoritet. 

 
§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 förbundsstyrelsen. 

 
§5. Om förbundet skulle upplösas eller träda i likvidation ska bestämmelser 

som rör förbundsstyrelsens rättigheter anses ha upphört att gälla. 
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Kommentarer om nya distriktsstadgar 

Varför distriktsstadgar? 
Bestämmelsen i stadgarna om distriktens grundregler tas bort. Det har i 
praktiken visat sig svårt att ha ett annat namn på det dokument som vanligen 
benämns som stadgar. Banker har i vissa fall inte accepterat det. I värsta fall kan 
ett distrikt komma att betraktas som ett enkelt bolag och inte en ideell förening. 
Därför måste distrikten så snart det kan ske anta egna stadgar. I distriktens 
grundregler införs en bestämmelse med innebörden att distriktsmötet kan 
besluta om stadgar för distriktet.  
 

Krav på distriktsstadgars innehåll 
 
För att distrikten inte ska utvecklas i helt olika riktning måste distriktsstadgarna 
innehålla vissa bestämmelser enligt följande. 
 

1. Det ska framgå att distriktet är en del av RUM och har ett ansvar att 
genomföra det vi beslutar gemensamt på RUM-stämma 

2. Distrikten kan inte själva välja sina medlemmar, utan medlemmarna är de 
medlemsföreningar som har säte inom distriktets område. Det är 
förbundsstyrelsen som antar och utesluter medlemmar. 

3. Distrikten ska som högsta beslutande organ ha distriktsstämmor. Dessa 
ersätter de distriktsmöten eller årsmöten som tidigare hållits. 
Terminologin är viktig för att den ska hänga ihop med de bestämmelser i 
förbundets stadgar som hänvisar till distriktsstämmor. 

4. Distrikten ska ha kalenderår som verksamhetsår. Detta eftersom den 
huvudsakliga inkomstkällan, landstingsbidraget, kommer kalenderårsvis. 

5. För att distrikten ska hinna välja ombud till RUM-stämman, måste de 
hålla stämma senast den 15 mars. Annonsering ska ske två månader före 
stämman. 

6. Medlemsföreningarna ska ha rätt till olika antal ombud beroende på 
deras storlek. I dag har RUM föreningar med bara ett fåtal medlemmar 
och föreningar som har flera tusen medlemmar. Det är inte demokratiskt 
rimligt att dessa föreningar ska ha lika många ombud på stämman. 
Däremot behöver man inte göra någon strikt proportionell fördelning. 

7. Alla distrikt ska ha minst en professionell revisor. Detta är en garanti dels 
för att medlemmarnas pengar sköts på rätt sätt, dels är det en 
trovärdighetsfråga gentemot omvärlden. Många bidragsgivare kräver att 
man har professionell revisor.  

8. Förbundsstyrelsens ledamöter får delta på stämmor men utan rösträtt. 
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Förbundsstyrelsens ledamöter är representanter för hela organisationen, 
men också en länk mellan olika distrikt och till förbundet.  Distrikten 
uppmuntras även att bjuda in RUM:s personal, men det ska vara frivilligt. 

9. Förbundsstyrelsen ska kunna begära en extra distriktsstämma när det 
behövs. Ibland krävs det för att den distriktsstyrelse som valdes inte har 
träffats som den ska, eller på annat sätt brister. 

10. För att dessa krav ska kunna upprätthållas och för att inte distrikten ska 
göra något olämpligt i stadgefrågor så ska alla ändringar godkännas av 
förbundsstyrelsen. Distrikten får själva besluta om de former som de vill 
använda för att besluta om ändring av stadgarna, men även detta ska 
godkännas av förbundsstyrelsen. 

11. I de fall förbundsstyrelsen anser att distriktens stadgar bör ändras så ska 
förbundsstyrelsen kunna föreslå det. Ett förslag som kommer från 
förbundsstyrelsen ska kunna godkännas oförändrat och i sin helhet med 
enkel majoritet, dvs. att det är fler som röstar för förslaget än emot. 

12. I några fall har RUM:s indelning i distrikt ändrats så att två eller flera 
distrikt har slagits ihop. I sådana fall upphör det ena distriktet och det 
måste förbundsstyrelsen kunna besluta om. Vanligen finns inte heller i 
sådana fall någon aktivitet i ett sådant distrikt, så det finns inte heller 
någon i distriktet som skulle kunna fatta ett sådant beslut. 

 
Förslaget ställer inte några krav på hur distriktsstyrelsen och dess arbete ska 
organiseras. Det finns ett komplett förslag, men distrikten är inte skyldiga att 
följa det, utan kan anpassa sin organisation på det sätt som är lämpligt för det 
distriktet. 
 

Områden 
Distriktens områden beslutas av förbundsstyrelsen. Likväl föreslås att distrikten 
reglerar detta i sina egna stadgar också. Följande områden gäller. 
 

Distrikt Område 
Blekinge Blekinge län 
Fyrbodal Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Lysekils, 

Melleruds, Munkedals, Sotenäs, Strömstads, 
Tanums, Trollhättans, Uddevalla, Vänersborgs 
och Åmåls kommuner 

Gotland Gotlands län 
Gävledala Dalarnas län och Gävleborgs län 
Göteborg Ale, Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lilla Edets, 

Mölndals, Orusts, Partille, Stenungsunds, Tjörns 
och Öckerö kommuner 
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Halland Hallands län 
Jämtland Jämtlands län 
Jönköping Jönköpings län 
Kalmar Kalmar län 
Kristianstad Bromölla, Båstads, Hässleholms, Klippans, Osby, 

Perstorps, Simrishamns, Tomelilla, Åstorps, 
Ängelholms, Örkelljunga och Östra Göinge 
kommuner 

Kronoberg Kronobergs län 
Malmöhus Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, 

Hörby, Höörs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, 
Lunds, Malmö, Sjöbo, Skurups, Staffanstorps, 
Svalövs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads 
kommuner 

Norrbotten Norrbottens län 
Skaraborg Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, 

Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, 
Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, 
Töreboda och Vara kommuner 

Stockholm Stockholms län 
Södermanland Södermanlands län 
Södra Elfsborg 
 

 

Alingsås, Bollebygds, Borås, Herrljunga, Lerums, 
Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och 
Vårgårda kommuner 

Uppsala Uppsala län 
Värmland Värmlands län 
Västerbotten Västerbottens län 
Västernorrland Västernorrlands län 
Västmanland Västmanlands län 
Örebro Örebro län 
Östgöta Östergötlands län 

 

Distriktsstämma 
Distriktsstämman är det högsta beslutande organet i distriktet. I linje med 
ändringen i stadgarna byts ordet ”möte” ut mot ”stämma”. Däremot föreslås 
inte att distrikten ska ta efter ordet ”RUM-stämma”, eftersom det föreslås vara 
förbehållet den nationella nivån. 
 
Distriktsstämman hålls före 15 mars 
Reglerna för när distriktsstämma ska hållas förenklas och datumet 15 mars sätts 
som stoppdatum. Datum för distriktsstämman behöver inte annonseras i 
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medlemstidningen. Alla distrikt gör inte det i alla fall. Tiden för stämman ska 
annonseras på förbundets webbplats. Därefter följer ett normalt 
kallelseförfarande med kallelse sex veckor före stämman. Kallelsetiden har 
tidigare varit två månader, men det har ofta inneburit att kallelsen måste skickas 
ut mitt i julhelgen. 
 
En förening kan ha olika antal ombud beroende på dess storlek 
I nuvarande grundregler får varje medlemsförening reprenteras av tre ombud. 
Eftersom RUM numer har föreningar i väldigt många storlekar, allt från några 
enstaka medlemmar till tusentals medlemmar är inte det lämpligt. Förslaget är 
att en förening ska representeras av två-fem ombud beroende på dess storlek. 
Storlekarna avspeglar de storleksklasser vi har på föreningar i dag. 
Fullmaktsröstning får inte ske. Den förening som inte låter sig representeras 
förlorar sin röst på stämman. 
 
Distriktsstämman behandlar förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen kan i skrivelser till distriktet lämna förslag om ändringar av 
distriktets stadgar. Det ska ske när stadgarna på något sätt strider mot kraven i 
förbundets stadgar, eller när stadgarna visat sig inte fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Distriktsstyrelsen har fortfarande huvudansvaret för att 
distriktens stadgar fungerar. 
 
 
Extra distriktsstämma 
Begäran om extra distriktsstämma ska enligt förslaget undertecknas av en 
firmatecknare. Detta underlättar kontrollen eftersom det vanligen finns en 
fullmakt som talar om vem som är föreningens firmatecknare. 
 
Denna ändring gör reglerna lättare att förstå, men snävar också in kretsen av 
personer som kan begära extra distriktsstämma. I praktiken borde det ändå 
inte bli någon skillnad. 
 

Distriktsstyrelsen 
Distriktsordförande måste inte väljas av stämman 
Bestämmelsen att distriktsordförande ska väljas av stämman tas bort. 
Styrelsen väljer en ordförande bland ledamöterna. 
 
Anledningen är att det ibland är svårt att få någon person att vlija vara 
permanent distriktsordförande. I sådana lägen kan denna bestämmelse öppna 
upp för att man växeldrar och alltså byter ordförande under året.  
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Förste vice distriktsordförande 
Ett bytt begrepp ”förste vice distriktsordförande” införs. Förste vice 
ordförande fullgör distriktsordförandens uppgifter när distriktsordföranden 
har förhinder. Denna ändring frigör titeln ”vice distriktsordförande” som då 
kan innehas av fler ledamöter. 
 
Att just föste vice ordförande används är en markering för att det är just 
förste vice ordförande som i kraft av sitt  ämbete kan vara ställföreträdare för 
ordföranden. Därefter inträder ledamöterna beroende på hur länge de har 
varit med i styrelsen. Övriga vice ordförande har inte någon förtur i det 
avseendet. 
 
Antalet ledamöter i styrelsen 
Principen att det ska vara ett udda antal röstberättigade ledamöter i styrelsen 
kvarstår, men regeln är omformulerad så att detta ska framgå tydligare. 
Ordföranden räknas i det här sammanhanget som en ledamot. 
 
I grundreglerna var det hårdare reglerat hur många ledamöter man måste ha, 
men i många distrikt har man varit tvungen att vakantsätta platser, eftersom 
antalet ledamöter och suppleanter bara kunde växa, eller minska, i steg om 
tre. 
 
Hur många ledamöter som kan vara lämpligt att ha bör kunna avgöras av 
stämman efter förslag av valberedningen. Detta beror i stor del på hur många 
som vid varje tillfälle är villiga att ställa upp. 
 
Suppleanter behöver inte väljas 
Det blir inte längre tvingande att välja suppleanter. Styrelsen kan alltså bestå 
endast av ledamöter.Reglerna för beslutsmässighet förenklas, så att det alltid 
ska vara enkel majoritet. Röstande suppleanter räknas också. Så har det inte 
varit förut.  
 
Anledningen till ändringen är att det anses omodernt idag att barn och 
ungdomar inte deltar i arbetet på lika villkor. Även om tanken med 
suppleanter har lång tradition och fungerat väl så anser förbundsstyrelsen att 
det på sikt kan vara till nackdel för en ungdomsorganisation att ha en sådan 
uppdelning. 
 
Bokslut ska undertecknas av alla ledamöter 
Bokslut ska alltid undertecknas av alla ledamöter. Det är en del av styrelsens 
årliga redovisning. Detta är praxis inom såväl föreningsliv som företagsvärld. 
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Revision 
I grundreglerna fanns bestämmelser om att distriktet under vissa 
omständigheter kunde begära att förbundet utsåg en revisor i stället för 
auktoriserad eller godkänd revisor. 
 
Den möjilgheten tas nu bort. Det är viktigt att alla distrikt har en professionell 
revisor som gör den ekonomiska granskningen. Därför undatas inga distrikt. 

Stadgebestämmelser 
Stadgebestämmelser är nytt eftersom det tidigare inte funnits 
distriktsstadgar.  
 
Stadgarna kommer att kunna ändras genom två likalydande beslut med enkel 
majoritet. För att bli giltiga måste beslutet också godkännas av 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fattar beslut efter distriktsstämmans 
andra beslut.  
 
I de fall där förbundetts krav på distrikten ändras, så att en stadgeändring blir 
nödvändig så har förbundsstyrelsen rätt att föreslå sådana ändringar. För 
sådana ändringar behövs förstås inte förbundsstyrelsens godkännande i 
efterhand och beslutet kan fattas på ett enklare sätt. 
 
Frågan om distriktets upplösning aktualiseras vanligen när ett distrikt 
fusioneras med ett annat, eller när ett distrikts verksamhet upphör för att en 
styrelse inte kunnat tillsättas. Distriktets medel ska då tas  omhand av det nya 
sammanslagna distriktet – eller av förbundsstyrelsen till dess regional 
verksamhet kan återupprättas. 
 
I händelse av förbundets likvidation eller upplösning kan ett distrikt leva 
vidare som en separat och fristående juridisk person. I en sådan situation blir 
förstås alla bestämmelser som rör förbundet meningslösa. 
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Riksförbundet Unga Musikanter, RUM 
Gävleborgsdistriktet 
 

Förslag till nya stadgar för distriktsmötet att ta beslut om 2019-03-24 
§   1 Syfte 
 Distrikten är riksförbundets regionala organ och ska utöver egen verksamhet  

bistå förbundsstyrelsen i förverkligandet av RUM stämmans beslut.  
Gävleborgsdistriktet har organisationsnummer 88 70 00-77 57. 
  

§   2 Medlemskap 
Distriktets medlemmar är de av RUM:s medlemsföreningar som har sitt säte inom 
Gävleborgs län. Medlemsföreningarnas inflytande över distriktet utövas på årliga 
ordinarie eller extra distriktsmöten. 

 
§   3 Verksamhets- och räkenskapsår 

Distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två distriktsmöten. 

 
§   4 Beslutande organ 

Gävleborgsdistriktets beslutande organ är årsmötet/distriktsmötet, medlemsmöten   
och distriktsstyrelsen. I förekommande fall även extra distriktsmöte. 

 
§   5 Distriktsstyrelse 

Distriktsstyrelsen består av ordförande och det antal ordinarie ledamöter som 
distriktsmötet bestämmer. Antalet ska bestämmas till ett jämnt tal och till minst fyra 
ledamöter (förutom ordföranden). 
Ordförande väljs av distriktsmötet för en period av ett år. Ordinarie ledamöter väljs 
på två år växelvis. Ersättare 2 st. väljs på ett år.  
Distriktsstyrelsen konstituerar sig själv. Distriktsstyrelsen ansvarar för att protokoll, 
räkenskaps- och andra handlingar förvaras på ett tryggt sätt. 
Räkenskapshandlingar ska arkiveras i minst tio år.  

 
§   6 Firmatecknare 

Gävleborgsdistriktets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
 
§   7 Distriktsmöte 
 Distriktsmöte ska hållas innan mars månads utgång. Kallelse ska skickas till 

medlemsföreningarna senast sex veckor före distriktsmötet. 
Varje medlemsförening har rätt att skicka två representanter till mötet samt att ställa 
förslag eller motion till mötet. Motioner eller förslag ska vara distriktsstyrelsen 
tillhanda senast fyra veckor innan distriktsmötet. Förbundsstyrelsens ledamöter har rätt 
att delta i distriktsmöten med yttrande- och förslagsrätt.  
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Vid distriktsmötet ska följande punkter ingå i föredragningslistan/dagordningen: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om kallelse till distriktsmötet skett enligt stadgarna 
4. Fastställande av föredragningslista/dagordning 
5. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare samt två justerare tillika 

rösträknare 
6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 
7. Revisionsberättelse 
8.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat 
9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 
10. Inkomna motioner eller förslag 
11. Fastställande av verksamhetsplan, budget för kommande verksamhetsår 
12. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen 
13. Val 

a) Val av distriktsordförande  
b) Val av ordinarie ledamöter 
c) Ev. fyllnadsval 
d) Val av ersättare i distriktsstyrelsen 
e) Val av revisor samt revisorsersättare 
f) Val av ombud till RUM:s förbundsmöte 
g) Val av valberedning 

14. Mötet avslutas 
  
§   8 Extra årsmöte 
 Extra årsmöte ska hållas om distriktsstyrelsen begär det eller minst antalet anslutna 
 föreningar begär det. Förbundsstyrelsen eller revisorn begär det.  
 Extra distriktsmöte får endast behandla fråga som föranlett detsamma.  
 Kallelse ska skriftligen till varje medlemsförening senast två veckor innan 
 mötesdagen. 
 
§   9 Revision  
 För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning väljs en revisor samt en 
 revisorsersättare vid ordinarie distriktsmöte. Revisionsberättelse ställs till distrikts-
 mötet och överlämnas till distriktsstyrelsen senast fjorton dagar före mötet. 
 
§  10 Stadgeändring  
    Ändring av Gävleborgsdistriktets stadgar får endast göras under inseende av 
 förbundsstyrelsen. Distriktets stadgar ska kunna ändras på förslag av 
 förbundsstyrelsen. 
 
§  11 Gävleborgsdistriktets upplösning 
 Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om distriktets upplösning om det är föranlett av 
 en områdesändring alternativt att styrelsen önskar att avgå. 
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Omläggning av sociala medier

Hej!
I takt med a� dagens klimat i sociala medier har förändrats är det dags a� även se över våra digitala kanaler. Vi har lagt
ned mycket �d på vår externa kommunika�on på webben det senaste året, men det är dags a� ge sig på de sociala
medierna.
 
Idag har vi följande sociala medier:

Facebook-sidan RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
Twi�er-kontot RUM (@ungmusikant)
YouTube-kanalen Riksförbundet Unga Musikanter (ak�v sedan sommaren 2018)
YouTube-kanalen Ung Musikant (ej ak�v sedan 2014)
Instagram-kontot RUM (@ungmusikant)

 
I tre av fem kanaler har vi inte ens vårt namn med, vilket gör det svårt med a� egentligen komma ut med vår
kommunika�on. YouTube-kanalen ungmusikant har inte använts på fyra år och har endast en video, vilket gör a� vi kan
reducera antalet �ll fyra stycken. Kort och go� har vi då två konton där jag tycker a� vi behöver förändra det
användarnamn och hashtags vi fak�skt använder.
 
Jag föreslår istället a� vi använder följande i sociala medier:

Konton kallas riksforbundetungamusikanter
Hashtags som primärt används är #ungmusikant #ungamusikanter #rum, men a� dessa naturligtvis komple�eras
med fler då �llfälle ges �ll de�a.

 
I och med beslutet av vår nya kommunika�onsplan för a� förändra vårt sä� a� nå utåt ser jag de�a som en
nödvändighet. För en utomstående är idag ungmusikant väldigt otydligt med vad som avses. Genom a� istället använda
vårt fulla namn förtydligar vi vilka vi egentligen är.
 
Jag föreslår a� vi tänker på de�a fram �ll nästa FS-möte i december då vi kan lägga upp en plan för vår fram�da externa
kommunika�on, inte minst för a� kunna förenkla Hanna FE:s arbete. Feedback �ll dess är givetvis välkommen då de�a
inte ska ses primärt som e� BU utan även e� diskussionsunderlag.
 
Ha en rik�gt fin helg så hörs vi!
 
Med vänlig hälsning
 
Adrian Munther, Förbundsledamot och IT-utvecklare
Telefon 072 449 65 57
adrian.munther@rum.se
www.rum.se
 

rum40ar_mail
 
RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, har ca 40 000 medlemmar och är
Sveriges största musikorganisa�on för ungdomar. Vi anordnar fes�valer, kurser,

Adrian Munther
fr 2018-11-30 16:11

Till:Förbundsstyrelsen <fs@rum.se>;

Kopia:Hanna Fred Ekman <hanna.fred.ekman@rum.se>; Hanna Hult Rosén <hanna.hult.rosen@rum.se>;
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SHL

Visionen "Alla ska veta vilka vi är"
 
För a� komma �ll målet/visionen behöver vi:

Konkre�sera "Varför finns vi?", inkluderat minst en poli�sk påverkansfråga
Konkre�sera "Vad gör vi?" och "Varför ska du bli medlem i RUM?"
Stärka/upprä�a kommunika�onen och rela�onen med medlemmarna
Stärka distriktens påverkan och därigenom synlighet lokalt kring RUMs poli�ska påverkansfråga
Stärka den na�onella synligheten genom påverkansarbete kring RUMs poli�ska påverkansfråga, Fram�dens
musikpris och genom MusikRUM.

 
Lågt hängande frukt – inte nödvändigtvis omfa�ande – som svar på frågorna:
RUMs "Varför finns vi?"

Främja livslångt musicerande genom a� ge alla barn och unga från �dig ålder möjlighet a� spela instrument
Betona vikten av och verka för stärkt musikundervisning i skolan för alla barn och unga
Påverka poli�ken na�onellt och lokalt för a� stärka förutsä�ningar för musicerande på fri�den för barn och unga,
och frågor som påverkar dem, som kommunal musikskola, anskaffning av instrument, lokaler för konsert och
repe��on, etc.
Utbilda barn och unga i föreningsdemokra�, ledarskap, gruppdynamik och personlig utveckling

 
Varför ska du bli medlem?

Få bidrag �ll föreningen så a� ni kan göra mer musik �llsammans, som a� åka på läger eller gå kurser
Lära dig föreningsdemokra�, ledarskap, gruppdynamik och få personlig utveckling, sam�digt som du spelar di�
instrument

 
Övergripande hjälp med varumärkesbyggnade och kommunika�on
Räknat på en budget på runt 150 000 kr skulle vi kunna genomföra (i form av både projektledning och produk�on)

Strategi för synlighet inom förbundet på både riks och regional nivå, t.ex. konkret produk�on:
Påverkansarbete från Riks på na�onell nivå, i form av deba�ar�klar. Sy�ar dels �ll a� påverka men också för a�
visa upp för distrikten a� ni påverkar
”Kit" för a� driva påverkansarbete för distrikten
Bollplank åt kansliet för a� få ut vetskap om RUM och verksamheten bland medlemmarna, inklusive a� fler vet
svaret på frågorna "Varför finns vi?", "Vad gör vi?" och "Varför ska du bli medlem i RUM?"
Det inkluderar a� hjälpa kansliet a� utkristallisera och konkre�sera svaret på de frågorna

 
Vilket skulle kunna åstadkomma

Ökad kännedom bland medlemmarna
Ökad känsla av na�onellt stöd hos distrikten
Ökad medlemsrekrytering genom a� fler vet om a� de är medlemmar
Ökad allmän varumärkeskännedom
Ökad trovärdighet som ungdomsorganisa�on och �ll exempel poli�sk remissinstans

 
Och skulle kunna kräva i arbetsinsats från kansliet

Deltagande i workshops och arbetsmöten för a� ta fram strategier, plan och svar på frågorna
Konkret arbete i kommunika�on med och distribu�on �ll medlemmar och distrikt, med oss som stöd och
projektledning om så önskas
Hjälp a� ta fram bakgrundsmaterial om och från RUM
Regelbundna avstämningar för arbetet i stort och korrekturrundor för producerat material

Hanna Hult Rosén
sö 2018-12-16 11:15

Till:Daniel Ingemarsson Wik <daniel.ingemarsson.wik@rum.se>;
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Kort sagt håller vi er i handen i hela arbetet och kan hjälpa �ll med både tankearbete, projektledning och produk�on,
och i den takt ni är redo för det lämna över produk�onen – och för den delen även projektledningen – �ll er.
 
Vänliga hälsningar
Hanna
 

Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare

Telefon 070 282 25 60

hanna.hult.rosen@rum.se

www.rum.se

 

RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, har ca 40 000 medlemmar och är

Sveriges största musikorganisa�on för ungdomar. Vi anordnar fes�valer, kurser,

konserter m.m. och verkar för a� unga ska få möjlighet a� utveckla si� musikintresse.
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BU: Arkivlösning 
Skriven av: Daniel Ingemarsson Wik och Hanna Hult Rosén 
Datum: 2018-12-11 

Förslag till beslut: 
• Förbundsstyrelsen beslutar att 

…anta offerten och teckna avtal med Iron Mountain gällande ny arkivlösning 
enligt alternativ X. 
…alla handlingar som passar in i nya arkivlösningen ska föras in så snart som 
möjligt samt att inaktuella arkivlösningar ska sägas upp. 
…kostnaden ska belasta konto 1200 Kansli. 
…kostnaden ska fördelas enligt nedanstående förslag. 
 

Beskrivning och bakgrund 
Förbundet har idag större delen av sina handlingar i ett föreningsarkiv i Linköping. 
Responstiden för att komma åt handlingar har varit väldigt lång. Ibland har de inte 
återkopplat alls. En del handlingar så som bokföring finns idag också i RUMs egna 
lokaler, vilka inte håller tillräckliga mått enligt de lagkrav som finns idag. Även 
handlingar som alla gamla RUM’ba och RUM’ba Vägg lagras idag på kansliet. 
 

Underlag (om det finns) 
Iron Mountain erbjuder oss 2 olika alternativ. 

1. Indexering och arkivering i brandsäkra utrymmen i bergRUM av alla våra 
handlingar (vilket idag uppgår till ca 30 hyllmeter i föreningsarkivet plus det 
som finns på kansliet och hos BDO). När ett utdrag från arkivet beställs av 
förbundet finns det fysiska originalet på kansliet inom 24 timmar utan extra 
kostnad. 

2. Allting i alternativ 1 plus inscanning av alla förbundets handlingar samt tillgång 
till ett digitalt system där alla handlingar finns tillgängliga och går att söka fram 
samt söka i. 

 

Startkostnaden för alternativ 1 är ungefär 50 000 kr och för alternativ 2 är 319 415 kr. 
Den årliga licenskostnaden är sedan för det första alternativet 6 315 kr och för det 
andra alternativet 92 895 kr. Dessa priser är inklusive moms och kraftigt rabatterade 
för oss. 
 
Beslut måste fattas senast under FS-helgen för att Iron Mountain ska hinna fakturera 
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och vi bokföra den första kostnaden på innevarande år. Detta är bokföringsmässigt 
fördelaktigt då vi har ett budgetöverskott i år. 

Om vi väljer alternativ 2 så erbjuder Iron Mountain oss en delbetalning på 3 år. Vi 
föreslår då att följande uppdelning ska göras: 
2018: 219 415 kr 
2019: 50 000 kr 
2020: 50 000 kr 

Ett fungerande arkiv som dessutom finns lättillgängligt digitalt kommer att underlätta 
vårt arbete väsentligt. Från kansliets sida ser man fördelar så som att komma åt 
historik från ClubOnWeb som idag inte finns på kansliet eller i eBas, lättheten att vid 
behov snabbt hitta de handlingar som efterfrågas samt att minska lagringen på 
kansliet. Detta hjälper oss också att följa de lagkrav som råder kring lagringen av vår 
bokföring. 

Dessutom finns en koppling till Palette, det vill säga det system som idag hanterar 
attest av våra fakturor, då de använder samma inscanningscentral som Iron 
Mountain. Detta möjliggör att våra orginalfakturor som postas till Östersund för 
scanning till Palette, och sedan digitalt vidare till bokföring, direkt postas till arkivet 
och arkiveras på lämpligt sätt. Idag skickas alla fakturor från inscanningen till BDO 
som sedan budar dem till oss och vi förvarar dem själva på kansliet. 
 

Konsekvensbeskrivning 
Iron Mountain är ett världsomfattande stort företag som levererar dessa tjänster till 
många stora bolag och vi ser därför inga risker med att anlita just det bolaget. 

Det är kostnaden som måste vägas mot nyttan. En stor investering som till största del 
kan kvittas mot årets överskott och sedan bli billigare framöver och innebära en 
stabil, trygg och framtidsäkrad lösning för våra dokument. 
 

Resurser 
Ekonomi enligt resonemang ovan. 

 

[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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Kost          1 
      
Lokal          4 

Starka dofter       6 
 
Pollen och pälsdjur     9

INNEHÅLL

www.ungaallergiker.se
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KOST
Mat är en viktig och rolig del av ett arrangemang men det är samtidigt något som 
personer med allergier ofta oroar sig för. Eftersom vi har deltagare med födoäm-
nesallergier ställs det högre krav på maten, och vad det innebär kan ni läsa om i 
detta avsnitt. Det är för att både vi och ni ska vara säkra på att maten ni serverar är 
allergisäker, för att arrangemanget ska bli så bra som möjligt för alla deltagare!

Kostpreferenser/allergier
Inledningsvis är det viktigt att särskilja allergier från kostpreferenser. Kostpreferen-
ser är när en person av olika skäl väljer att avstå från särskilda livsmedel. Om en 
person har en allergi finns det inget val, då måste denna person undvika att få i 
sig livsmedlet för att slippa få en allergisk reaktion. En allergisk reaktion kan visa 
sig på olika sätt, men några exempel är klåda, utslag, magont, diarré, kräkningar, 
andnöd eller anafylaktisk chock. Vid en anafylaktisk chock behöver ambulans 
tillkallas. För att undvika dessa reaktioner är det viktigt att allergier tas för just  
allergier – och inte en preferens. 

Födoämnesallergier/intolerans/överkänslighet
Oavsett om det handlar om en allergi, intolerans eller överkänslighet är det viktigt 
att vara noggrann med maten som serveras. Det är svårt att veta hur en person 
reagerar vid kontakt med allergenet och därför ska försiktighet alltid beaktas.  
Detta gäller vid alla delar i matlagningsprocessen, som att använda olika skär brä-
dor och knivar, olika kastruller och att inte servera allergimat på samma fat som 
den vanliga maten. Oftast går det bra att använda samma redskap om de diskas 
ordentligt innan tillagning.

Luftburna allergier
De flesta med födoämnesallergier blir bara sjuka om de äter livsmedlet, men  
det finns också de som blir sjuka av att bara vara i närheten av livsmedlet. Det 
kallas då luftburen allergi. Några exempel på livsmedel som kan ge en luftburen 
reaktion är nötter, ägg, fisk, skaldjur och citrus. Personer med luftburen allergi kan 
ofta inte äta mat som tillagats i närheten av livsmedlet de är allergiska mot, därför 
är det bäst att utesluta livsmedlet från allas mat.

Förutom mat och fika som serveras till deltagarna kan det vara nödvändigt att se 
över andra platser där livsmedlet kan dyka upp, som till exempel ett café eller en 
kiosk i lokalen. Vid luftburen nötallergi behöver till exempel allt som innehåller 
nötter tas bort från försäljningen den dagen. Vidare kan det vara nödvändigt att 
sätta upp skyltar i lokalen som undanber besökare att äta exempelvis nötter. Alla 
tänker kanske inte på att det kan vara livshotande för någon annan att öppna en 
påse nötter under evenemanget. 

Kontaminering
Det är viktigt att vara medveten om att även väldigt små mängder av ett livsmedel 
kan göra att en allergisk person får en reaktion. Kontaminering brukar man kalla 
det när allergener (de ämnen som orsakar allergi) råkar följa med till en rätt som 

1www.ungaallergiker.se
Assently: f4eb3f0c1fdc37f5db768333a86e9f17dfa494673c38dcaf85f7fc92aade9115936a2b0bac3d74563f156a6ef897709561384acbbf0741c04acdb6fbd1245e72



annars är allergisäker. Kontaminering kan ske vid tillagningsprocessen om  
samma redskap används till två olika maträtter. Det kan även ske om de färdiga 
rätterna är uppställda i närheten av varandra, så att det finns en risk att mat  
spiller över till en annan bytta. För att motverka kontaminering kan man vid  
buffé se till att ställa olika rätter en bit ifrån varandra. Det kan också vara bra  
att sätta upp skyltar om att det är viktigt att inte använda samma slev till flera  
olika byttor. Det enklaste är att undvika buffé och istället servera mat i  
individuellt packade kärl. 

2www.ungaallergiker.se

Vi som arrangörer ansvarar för:

▶ Att tillhandahålla en tydlig allergilista till de som ansvarar för maten.

▶ Att vara behjälpliga vid menyförslag anpassade efter de behov vi har.

▶ Att göra kompletterande inköp om en deltagare endast kan äta en sort av  
ett livsmedel.

Ni som tillagar/hanterar maten ansvarar för:

▶ Att ni är säkra på vilka rätter som innehåller vilka ingredienser, och att dessa kan 
redovisas på begäran. Ett bra alternativ är att alltid skriva ut ingredienserna (även 
för buljonger och kryddmixer) och lämna dessa där maten serveras, så  
deltagarna själva kan ta del av det. 

▶ Att ni använder olika verktyg för tillagandet av olika rätter, eftersom endast 
smulor av något en allergisk person inte tål kan göra hen sjuk.

▶ Att kärlen ni använder vid tillagning är ordentligt diskade så inga allergener  
riskerar att följa med från något som tidigare tillagats. 

▶ Att maten serveras på ett sätt som minimerar risken för kontaminering mellan 
olika rätter.
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 Kosten är planerad utifrån allergilistan som arrangören  
tillhandahållit.

 Personalen som lagar maten är säker på vilka allergier som finns på 
arrangemanget och känner sig säkra på att laga mat fri från detta.

 Kosten är tillagad på ett allergisäkert sätt, där olika redskap  
använts till olika rätter och där alla redskap diskats ordentligt  
emellan och innan användning.

 Maten är uppställd på ett allergisäkert sätt, där risken för  
kontaminering mellan rätter är liten.

 Det finns en ingrediensförteckning på de olika rätterna, och de 
som serverar maten känner sig säkra på vilken mat som är till vilken 
person.

CHECKLISTA – KOST
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LOKAL
Vi har deltagare som är allergiska mot kvalster eller har astma. Personer som har 
allergi mot kvalster reagerar på kvalstret som finns i damm, och kan få symtom 
som rinnande näsa, kliande ögon, nysningar och nästäppa. Personer med ast-
ma kan få symtom som svårigheter att andas, hosta eller andning med pipande/
väsande ljud. Med deltagare som har någon av dessa diagnoser behöver man 
vara extra noga med att se till att lokalerna är välstädade och har en fungerande 
ventilation.

Ventilation
En god ventilation är en förutsättning för att alla i lokalen ska må bra och det är 
särskilt viktigt för personer med astma. Det är viktigt att försäkra sig om att OVK 
(obligatorisk ventilationskontroll) är godkänd. Det är också viktigt att det inte  
befinner sig fler personer i lokalen än vad som är tillåtet med hänvisning till luft-
kvalitén. 

Möbler och textilier
Vissa möbler eller inredning är mer benägna att samla på sig damm som kan 
skapa svårigheter för en person med kvalsterallergi eller astma. Detta gäller till 
exempel gardiner, heltäckningsmattor, möbler med textilier som soffor eller  
fåtöljer samt kuddar. Vid ett arrangemang med kvalsterallergiker samt astmatiker 
är det därför viktigt att städa dessa utrymmen extra noga, och plocka bort de 
textilier som är onödiga från lokalen. Det kan till exempel vara bättre att ställa ut 
en soffa till ett annat rum för att alla ska kunna vistas i lokalen och må bra. 

Städning
Vissa deltagare, såsom astmatiker och kvalsterallergiker, är extra beroende av  
en fungerande städning för att må bra. Ibland är det därför nödvändigt att  
arrangören köper in extra städning för att se till att det är så lite damm och  
partiklar i rummet som möjligt. Städningen behöver ske med doftfria rengörings-
medel. 
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Vi som arrangörer ansvarar för:

▶ Att vid behov köpa in extra städning av lokalerna.

▶ Att införskaffa doftfria städmedel om det inte är möjligt för lokalansvariga att 
göra detta.

Ni som har ansvar för lokalen ansvarar för:

▶ Att noggrant städa alla utrymmen så även astmatiker och kvalsterallergiker kan 
delta på arrangemanget.

▶ Att OVK är godkänd och att inga lokaler blir överfulla.

▶  Att plocka bort de textilier som är möjliga att plocka bort. 
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 OVK är godkänd.

 Textilier är bortplockade i den mån det är möjligt.

 Lokalen är välstädad.

CHECKLISTA – LOKAL
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STARKA DOFTER
Vi har deltagare med doftöverkänslighet, vilket innebär att man reagerar på starka 
dofter. Dofter kan komma i många olika former, såsom parfym, parfymerade 
hudvårdsprodukter, blommor, rök, rengöringsmedel och tvålar. Om en person 
med doftöverkänslighet kommer i kontakt med starka dofter kan reaktionen 
innebära besvär i hals, näsa och luftvägar, yrsel, huvudvärk och trötthet. Det är 
därför viktigt att undvika starka dofter under arrangemanget för att våra deltagare 
ska må bra.

Parfymer och andra doftsatta produkter
Parfymer och parfymerade produkter kan verka trevliga, men kan förstöra  
dagen för en person med doftöverkänslighet. Under arrangemanget är det viktigt 
att både deltagare och personal kommer fria från dofter. Det gäller dels parfym, 
men även andra produkter som kanske inte känns lika självklara. Några exempel 
är hårspray, parfymerad deodorant, hudkrämer, schampo och sköljmedel. 

Rökning
Rök är något som många inte tänker på som en doft men det kan bidra till en 
kraftig reaktion för en doftöverkänslig. För att deltagarna ska kunna ta sig in och 
ut ur lokalen får rökning inte ske i anslutning till någon av entréerna. För att  
minska doften rökning lämnar efter sig kan man ta på sig ett extra ytterplagg som 
sedan hängs undan när man är inne i lokalen igen. En vanlig fallgrop vid rökning 
är att använda parfym för att dölja röklukten, något som naturligtvis skapar ännu 
mer problem för doftöverkänsliga. 

Växter
Växter är en trevlig inredningsdetalj i lokaler som också kan fungera som  
luftrenare. Tänk dock på att ha doftfria växter för att undvika att deltagare mår  
dåligt av lukterna. 

Tvålar 
Glöm inte att byta ut tvålar på toaletterna till doftfria varianter, annars sprids  
dofterna från tvålarna i lokalen när deltagarna tvättar händerna. 

Städning
Som tidigare nämnt är det viktigt att städning utförs med doftfria  
rengöringsmedel för att undvika att en person med doftöverkänslighet  
reagerar på doften som sitter kvar efter att städningen är färdig. 
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Vi som arrangörer ansvarar för:

▶ Att meddela alla deltagare att de ska komma till arrangemanget doftfria.

▶ Att ta med eller betala för inköp av doftfria tvålar om det inte redan finns. 

▶ Att bistå med doftfria rengöringsmedel för städning om detta inte redan  
används.

Ni som arbetar i lokalen ansvarar för:

▶ Att meddela personalen att de ska komma till arrangemanget doftfria.

▶ Att plocka undan eventuella doftande växter.

▶ Att städa med doftfria rengöringsmedel.

Assently: f4eb3f0c1fdc37f5db768333a86e9f17dfa494673c38dcaf85f7fc92aade9115936a2b0bac3d74563f156a6ef897709561384acbbf0741c04acdb6fbd1245e72



 Personalen som ska arbeta under arrangemanget är meddelade 
om att de ska komma fria från dofter.

 Växter som doftar är bortplockade från lokalerna där  
arrangemanget sker.

 Tvålar med doft är utbytta mot doftfria tvålar på alla toaletter.

 Städning är utförd med doftfria städmedel.

 Personalen som ska arbeta under arrangemanget och är rökare är 
meddelade om att de av hänsyn för doftöverkänsliga bör ta på sig ett 
ytterplagg vid rökning som de sen hänger av sig inomhus. De är även 
informerade om att de inte får röka vid entrén. 

CHECKLISTA – STARKA DOFTER
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POLLEN OCH PÄLSDJUR
Vi har deltagare som är allergiska mot pollen och pälsdjur. Personer med  
pollenallergi reagerar på pollenet i blommor, träd, buskar och gräs och kan få 
symtom som rinnsnuva, nysningar, klåda i halsen och trötthet. Personer med 
pälsdjursallergi reagerar på ämnen i djurets saliv, urin, talgkörtlar eller päls  
och kan få symtom som rinnande näsa, nysningar eller kliande ögon. Med  
deltagare som är allergiska mot pälsdjur eller pollen är det extra viktigt att inte ha 
några djur i lokalerna, att inte gosa med djuret innan man går hemifrån samt att 
inte ha öppna fönster under pollensäsongen.

Pälsdjur i lokalerna
Det viktigaste att tänka på när en deltagare har pälsdjursallergi är att inte ha  
pälsdjur i lokalerna. Om det vanligtvis är pälsdjur i lokalen måste det städas 
mycket noggrant för att minimera mängden allergener. Då vissa har så svår  
allergi att städning inte räcker behöver vi meddelas i de fall pälsdjur ofta är  
där för att ta ställning till att eventuellt byta lokal. 

Information till personal och deltagare
Innan arrangemanget ska personal och deltagare informeras om att komma  
till arrangemanget i kläder som inte varit i kontakt med pälsdjur. Det är viktigt  
att djurägare inte klappar sina pälsdjur innan de går hemifrån, då pälsdjursaller-
gen inte bara finns i pälsen på djur. Allergenerna kan följa med även om det inte 
ser ut som att kläderna har något hår på sig. Eftersom vissa arbetsmiljöer tillåter 
pälsdjur på jobbet är det även viktigt att informera personalen i god tid så att de 
kan hitta andra lösningar för sina djur under den aktuella dagen. 

Pollenallergi
Det är viktigt att tänka på att inte ha några öppna fönster under pollensäsongen,  
eftersom pollen då kan komma in i lokalen och göra att pollenallergiker mår  
dåligt. Om fönstren varit öppna dagarna innan arrangemanget är det extra viktigt 
att städa noga för att minimera pollenet i lokalerna. 
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Vi som arrangörer ansvarar för:

▶ Att informera deltagare på arrangemanget att komma dit i kläder som inte varit 
i kontakt med pälsdjur.

Ni som arbetar i lokalen ansvarar för:

▶ Att informera personalen om att inte ta med pälsdjur till lokalerna, samt att inte 
komma dit i kläder som varit i kontakt med pälsdjur.

▶ Att inte öppna fönster under arrangemanget.
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 Personalen som ska arbeta under arrangemanget är meddelade 
om att inte ha med pälsdjur till lokalen.

 Personalen som ska arbeta under arrangemanget är meddelade 
om att inte ha kläder på sig som varit i kontakt med pälsdjur.

 Personalen som ska arbeta under arrangemanget är meddelade 
om att de inte ska öppna några fönster under dagen.
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 Kosten är planerad utifrån allergilistan som arrangören  
tillhandahållit.

 Personalen som lagar maten är säker på vilka allergier som finns på 
arrangemanget och känner sig säkra på att laga mat fri från detta.

 Kosten är tillagad på ett allergisäkert sätt, där olika redskap  
använts till olika rätter och där alla redskap diskats ordentligt  
emellan och innan användning.

 Maten är uppställd på ett allergisäkert sätt, där risken för  
kontaminering mellan rätter är liten.

 Det finns en ingrediensförteckning på de olika rätterna, och de 
som serverar maten känner sig säkra på vilken mat som är till vilken 
person.

 OVK är godkänd.

 Textilier är bortplockade i den mån det är möjligt.

 Lokalen är välstädad.

 Personalen som ska arbeta under arrangemanget är meddelade 
om att de ska komma fria från dofter.

 Växter som doftar är bortplockade från lokalerna där  
arrangemanget sker.

 Tvålar med doft är utbytta mot doftfria tvålar på alla toaletter.

 Städning är utförd med doftfria städmedel.

 Personalen som ska arbeta under arrangemanget och är rökare är 
meddelade om att de av hänsyn för doftöverkänsliga bör ta på sig ett 
ytterplagg vid rökning som de sen hänger av sig inomhus. De är även 
informerade om att de inte får röka vid entrén. 

 Personalen som ska arbeta under arrangemanget är meddelade 
om att inte ha med pälsdjur till lokalen.

 Personalen som ska arbeta under arrangemanget är meddelade 
om att inte ha kläder på sig som varit i kontakt med pälsdjur.

 Personalen som ska arbeta under arrangemanget är meddelade 
om att de inte ska öppna några fönster under dagen.
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