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Förbundsstyrelsen Protokoll 
 RUM FS 2018:6 
 6–7 oktober 2018 
 
Närvaro 17/1 3–4/2 14–

15/4 
13/6 18–

19/8 
6–

7/10 
26/11 8–

9/12 
Anna Rydborg (ordf) X X X X X X   
Lena Andersson X X X  X    
Sandra Hammarstrand  X  X X X   
Daniel Ingemarsson Wik X §19- X X     
Adrian Munther  §17- X X  X   
Peter Tjernberg         
Johan Tjäder X X X X X X   
Elin Gripstrand (1) X X - §18 X §1–13    
Anton Prang (2) X  X -§18a  X   
Alexander Johansson (3) X  X X  X   

 
Plats: Skeppsholmen, Stockholm. 
Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare 
 
§ 1. Mötets öppnande 

Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Rydborg. 
Daniel Ingemarsson Wik ersätts av Anton Prang och Peter Tjernberg ersätts av 
Alexander Johansson. 

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

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

§ 4. Val av mötessekreterare 
Hanna Hult Rosén väljs till mötessekreterare. 

§ 5. Val av justerare 
Anton Prang väljs till justerare. 

§ 6. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes. (Bilaga 1) 

§ 7. Anmälan och genomgång av föregående protokoll och förbundsstyrelsen Planner 
Föregående protokoll från 13 juni samt 18–19 augusti är nu justerade och läggs till 
handlingarna. Mötesordförande gick igenom och uppdaterade förbundsstyrelsens 
Planner. 
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§ 8. Gruppkontrakt 
Förbundsstyrelsens gruppkontrakt gicks igenom. 

§ 9. Inkomna skrivelser 

a. LSU:s handlingar (Bilaga 2) 
Anton har gått igenom handlingarna och kommer att återkomma i de frågor 
oklarheter finns. Övriga styrelsen går igenom och lyfter synpunkter med Anton, 
dessa ska ha inkommit senast 4 november på mail. 

b. Fråga från Ax om deltagande på Folk och Kultur, 6–9 februari 
Hanna säkerställer att två ur personalen deltar, vi tackar även ja till att stötta AX i 
att ha en monter. 

c. Inspel Ax kulturpolitiskt program (Bilaga 3) 

• Det vi vill skicka med är barn och unga, kulturskolan, forskning på ungas kultur, 
statistik på ideellt kulturutövande, kulturverksamhet som hjälpmedel för 
integration, tillgänglighet (hur kan kulturen vara lättåtkomlig för boende i 
glesbygd, socioekonomiskt utsatta etc.)  

• AX är en stark röst för det ideella kulturlivet 

• Etableras regionala kulturskolesamordnare enligt Västmanlands-modellen 
Att det etableras forskningsprogram för att studera barn och ungas utveckling 
tack vare kulturen 

• Att ett arbetssätt kan vara att skapa ett rikskulturförbund 
Att strategi och arbetssätt kommer behöva anpassas utefter vem/vilka som styr 
Sverige 

d. Inbjudan från försvarsmakten (Bilaga 4) 
Johan Tjäder och Elin Gripstrand kommer att närvara för RUM:s räkning. 

§ 10. Administration 

• Peter Sahlin är anställd som medlem- och utbildningssamordnare sedan 1 
oktober. 

• MUCF kompletteringen är inskickad 

• Nya hyresgästerna, Evenue AB, har fått tillträde sedan 1 september. 

• Ulrika har avtackats med tårta och gåva 5:e oktober. Både personal och 
förbundsstyrelse var inbjudna till detta. 
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§ 11. Motion till Kulturensstämma (Bilaga 5) 
Motionen diskuterades och beslut togs om att Anna Rydborg ska skicka in denna till 
KULTURENS. 

§ 12. Kvalitetssäkring av verksamhet 
Bordläggs till decembermötet. 

§ 13. Jubileumskonsert 
Anna Rydborg gjorde en dragning av hur planeringen ser ut hittills. Programmet börjar 
bli klart, men det saknas ännu bekräftelse från några orkestrar. 

§ 14. Stämmohandlingar 

a. Verksamhetsplan 
Strukturen diskuteras och beslutade att bli enligt bilaga 6. 

b. Vision och värdegrund 
Förslaget från Engagemangskommittén godkändes enligt bilaga 7. 

c. Nya stadgar 
Beslut, efter diskussion, att stadgarna enligt bilaga 8 ska läggas som stadgeförslag 
på stämman. 

d. Motionssvar Valberedningen 
Beslut att Hanna tar ett samtal med Michael om ev. jämkning om detta inte blir av 
görs ett svar av Hanna och Johan. (Bilaga 9) 

e. Budgetproposition 
Gått igenom delar och beslutat att ytterligare justeringar ska gås igenom av Johan 
Tjäder och Hanna Hult Rosén, för vidare diskussion i FU. Slutligt förslag av 
budgetproposition presenteras för styrelsen i oktober. (Bilaga 10) 

f. Dagordning och föredragningslista 
Beslut att till stämmans handlingar använda materialet enligt bilaga 11. 

g. Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 
Beslut att till stämman lägga fram det förslag som finns i bilaga 12. 

h. Ansvarsområden kring stämman 
Diskussion utifrån bilaga 13, Sandra och Anna kommer att återkomma med slutliga 
besked. 

§ 15. Medlem i FRII 
a. Att ansöka till FRII 

Beslut att ansökande om medlemskap hos FRII enligt bilaga 14. 
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b. Uppförandekod 
Beslut att anta RUM:s Uppförandekod enligt bilaga 15. 

c. Finans- och insamlingspolicy 
Beslut att anta Finans- och insamlingspolicy enligt bilaga 16. 

§ 16. Nominering till förtroendeuppdrag i Kulturens 
Beslut att Anna Rydborg skickar in en nominering enligt bilaga 17. 

§ 17. Representanter till LSU och dess handlingar 
Beslut att Anton Prang åker som RUM:s representant på LSU:s årsmöte. Se även §9 a. 

§ 18. Övriga frågor 

a. Nya styrelseledamöters deltagande under decembermötet 
Till styrelsemötet i december ska även de som väljs in för verksamhetsåret 2019 
bjudas för att kunna få överlämningar samt se hur arbetet fungerar. 

b. VIP-middag MusikRUM 
Det ska planeras för en VIP-middag under MusikRUM 2019. 

§ 19. Boka rapportmöte 

• måndag 26 november klockan 20.00-21.30 

§ 20. Kommande möten 

• 15–16 december 

• 11–13 januari  

§ 21. Mötets avslutande 
Ordförande Anna Rydborg förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Protokollförare  Mötesordförande  Justerare 
 
 
 
Hanna Hult Rosén  Anna Rydborg  Anton Prang 
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Bilagor 
 

1. Föredragningslista 
2. LSU:s handlingar 
3. Inspel Ax kulturpolitiskt program 
4. Inbjudan från försvarsmakten 
5. Motion till Kulturensstämma 
6. Verksamhetsplan 
7. Vision och värdegrund 
8. Nya stadgar 
9. Motionssvar Valberedningen 
10. Budgetproposition 
11. Dagordning och föredragningslista 
12. Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 
13. Ansvarsområden kring stämman 
14. Att ansöka till FRII 
15. Uppförandekod 
16. Finans- och insamlingspolicy 
17. Nominering till förtroendeuppdrag i Kulturens 
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 Sida 1 av 2 2019-02-19 

Förbundsstyrelsens sammanträde den 5–6 oktober 2018 
Var: Skeppsholmen, Stockholm 
När: 5 oktober 10.00 till 6 oktober klockan 16.30 
Mötesordförande: Anna Rydborg.  
Daniel och Elin har meddelat frånvaro. Lena är med på Sype på söndag. På lördag kväll blir det 
gemensam middag för de som vill. 

 Ärende Föredragande Pass 
 Formalia  1 
1 Mötets öppnande Ordf.  
2 Godkännande av kallelse Ordf.  
3 Val av mötesordförande Ordf.  
4 Val av mötessekreterare Ordf.  
5 Val av justerare Ordf.  
6 Fastställande av föredragningslistan Ordf.  
7 Anmälan och genomgång av föregående protokoll och 

Planner 
Ordf.  

8 Gruppkontrakt Ordf.  
 

  Föredragande Pass 
9 Inkomna skrivelser 

a. LSU handlingar 
b. Inspel Ax kulturpolitiskt program 
c. Inbjudan från försvarsmakten 

Ordf. 0,5 

10 Administration Hanna 0,5 
 

 Ärende för diskussion (DU) Föredragande Pass 
11 Motion till Kulturensstämma Johan 0,5 
12 Kvalitetssäkring av verksamhet Hanna 0,5 
13 Jubileumskonsert Anna 1 

 

 Ärende för beslut (BU) Föredragande Pass 
14 
 

Stämmohandlingar 
a. Verksamhetsplan 
b. Vision och Värdegrund 
c. Nya stadgar 
d. Svar motion valberedning 
e. Budgetproposition 
f. Dagordning + föredragningslista 
g. ÅR och VB 
h. Ansvarsområde kring stämman  

 
Anna + Hanna 
Hanna 
Hanna + Johan 
Hanna + Johan 
Hanna 
Stämmogrupp 
Hanna 
Anna 

 
2 
0,5 
1 
0,5 
1 
0,5 
0,5 
1 

15 Medlem i FRII 
a. Att ansöka till FRII 
b. Uppförandekod 
c. Finans- och insamlingspolicy 

 
Sandra 
Hanna 
Daniel 

1 
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 Sida 2 av 2 2019-02-19 

16 Nominering till förtroendeuppdrag i Kulturens Anna 0,5 

17 Representanter till LSU och dess handlingar Anton + Anna 0,5 

 
 Övriga ärenden Föredragande Pass 
18 Övriga frågor 

a. Ny styrelses deltagande under decembermötet 
b. VIP-middag MusikRUM? 

Ordf. 0,5 

19 Boka rapportmöte Ordf.  
20 Mötets avslutande (utcheckning + val av nästa 

mötesordförande) 
Ordf. 0,5 
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10 -11 NOVEMBER 
REGERINGSGATAN 65, 
STOCKHOLM

2018-09-29 

HANDLINGAR
REPRESENTANTSKAPET 2018 - Del 1
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Förslag på föredragningslista 
 
1 § Representantskapsmötets öppnande 

2 § Val av mötesordförande 

3 § Val av mötessekreterare  

4 § Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

5 § Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 

6 § Fastställande av röstlängd 

7 § Fastställande av föredragningslista 

8 § Fastställande av arbetsordning 

9 § Val av nomineringskommitté för val av valberedning 

10 § Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 

11 § Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över innevarande verksamhets-

år 

12 § Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsår 2017 

13 § Beslut om antagande och utträde av medlemsorganisationer och  

etableringsmedlemmar 

14 § Fastställande av medlemsavgift för 2019 och preliminär medlemsavgift för 2020

15 § Beslutsuppföljning 

16 § Propositioner

 16A § Proposition om statsbidragets fördelningsnyckel

 16B § Proposition om LSU:s strategidokument

 16C § Proposition om budgetdirektiv 

17 § Motioner 

18 § Val av valberedning  

19 § Val av auktoriserade revisorer 

20 § Val av verksamhetsrevisorer 

22 § Övriga ärenden 

7§ Förslag på föredragningslista

Förslag till beslut
Representantskapet föreslås besluta:

att fastställa föredragningslistan enligt beslutsunderlaget.
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Arbetsordning för LSU:s Representantskap

I arbetsordningen beskrivs hur LSU:s Representantskap ska gå till och vilka regler som 
gäller för mötet.  Arbetsordningen gör det enklare för alla att delta och förstå vad som 
händer under mötet. Arbetsordningen bestäms gemensamt av Representantskapet för 
att alla ska kunna ha ett inflytande över hur mötet går till.
I slutet av dokumentet finns en ordlista där du hittar förklaringar till ord som är vanliga 
i mötessammanhang men kan vara svåra att förstå.

Spelregler för Representantskapet

Representantskapet finns till för att alla LSU:s medlemmars tankar och idéer ska höras 
och tas i beaktande så att LSU:s verksamhet och organisation fortsätter utvecklas i den 
riktning som medlemmarna vill. Det är därför viktigt att vi alla tillsammans anstränger 
oss för att göra mötet så demokratiskt och inkluderande som möjligt. Alla som deltar på 
Representantskapet förväntas bidra till att skapa ett bra möte genom att:

• Uppmuntra alla att komma med förslag och delta i diskussioner
• Försöka förstå vad någon menar och låta den utveckla sina tankar
• Synliggöra varandras goda idéer och bidrag till mötet och tolka varandra välvil-

ligt
• Visa hänsyn till varandra både i och utanför plenum och ha respekt för allas 

olika erfarenheter och livsvillkor
• Aktivt motverka alla former av diskriminering 

Rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt under Representantskapet

Det närvarar många personer under Representantskapet men alla har inte samma 
rättigheter. I tabellen visas vilka grupper som har rätt att göra vad under Represen-
tantskapet. Rösträtt innebär att du har rätt att vara med och fatta beslut under mötet. 
Det är endast ombud ifrån medlemsorganisationer som har rösträtt. Varje medlemsor-
ganisation kan skicka ett ombud och alltså ha en röst. Förslagsrätt innebär att du har 
möjlighet att lägga fram förslag som mötet kan rösta om. Ombuden, styrelsen och 
mötespresidiet har rätt att lägga förslag under alla delar av mötet medan andra bara har 
rätt att lägga förslag under vissa beslutspunkter. Yttranderätt innebär att du har rätt att 
uttrycka din åsikt under mötet, en del har yttranderätt under alla delar av mötet med-
an andra bara har yttranderätt i speciella frågor.  
Representantskapets sammanträden är offentliga. Representantskapet kan dock besluta 

8§ Förslag på arbetsordning

Assently: 1f53262764dbe2f74d1102639f0135dbf205a9f59dff5bceae2e284a96d282f1f6830561e425e6b253e1bd2b617a483729e4c056a26431ce93cf51046dc185f7



om att specifika frågor ska behandlas bakom stängda dörrar. När en fråga behandlas bak-
om stängda dörrar har endast personer med yttranderätt rätt att befinna sig i rummet.

Deltagare Rösträtt Förslagsrätt Yttranderätt

Ombud från medlemsorganisation X X X

Styrelsen X X

Årsmötets mötespresidium X1 X

Representant från etableringsmedlem X

LSU:s generalsekreterare X

Revisorer X1 X1

Valberedning X2 X2

Kandidater till förtroendeposter X3

Funktionärer X4

Övriga

Röstlängd
Röstlängden består av namnen på samtliga röstberättigade ombud som närvarar under 
mötet. Röstlängden ska justeras i början av årsmötet, när förhandlingar återupptas efter 
uppehåll och inför slutna omröstningar. Om en organisation behöver byta ombud måste 
det meddelas skriftligen till mötespresidiet. Detsamma gäller om ett ombud måste lämna 
mötet och därmed inte längre kan rösta. Hur många ombud som måste vara närvarande 
för att mötet ska fattas beslut bestäms av stadgan. 

Plenumförhandlingar

Plenum är Representantskapets beslutsrum där propositioner, motioner, val och andra 
frågor som ska behandlas diskuteras och tas beslut om. Plenum leds av ett mötespresidi-
um som består av det antal ordföranden och sekreterare som fullmäktige väljer. Styrel-
sen ska lämna förslag på mötespresidium till Representantskapet. 

Representantskapet ska utöver mötespresidiet utse två mötesdeltagare till mötesjustera-
re och rösträknare. Deras uppgifter är att tillsammans med mötespresidiet justera proto-
kollet samt att vid behov hjälpa mötespresidiet vid rösträkning.

¹ Vid ärenden rörande revision
² Vid valärenden
³ Vid valärenden
4 Efter beslut från mötespresidiet

Assently: 1f53262764dbe2f74d1102639f0135dbf205a9f59dff5bceae2e284a96d282f1f6830561e425e6b253e1bd2b617a483729e4c056a26431ce93cf51046dc185f7



Att begära ordet
Under plenumförhandlingarna kan du begära ordet, vilket du gör genom att räcka upp 
ditt personliga röstkort eller deltagarkort. Mötespresidiet sätter då upp dig på talarlistan 
och talar sedan om när det är din tur att tala. Under mötet används dubbla talarlistor. 
Personer som begär ordet för första gången i en fråga skrivs upp på en första talarlista. 
Personer som redan talat i en fråga skrivs upp på en andra talarlista när den begär ordet 
i samma fråga.  Den första talarlistan måste sedan vara tom innan personer på andra 
talarlistan får ordet.

I plenum kan du begära ordet av följande skäl: 

• Du vill argumentera för din ståndpunkt kring ett förslag. Du sätts då upp på 
talarlistan. När mötet har avslutat en debatt och befinner sig i beslut kan du inte 
längre begära ordet för att argumentera för din ståndpunkt.

• Du vill bidra med en sakupplysning. Det kan vara att ett viktigt faktum som 
glömts bort eller att något sagts som är fel. Då får du inte argumentera eller kom-
ma med förslag utan bara tala om vad som saknas eller blivit fel. Sakupplysning 
ska motiveras för mötespresidiet som beslutar om sakupplysningen ska beviljas. 
Beviljade sakupplysningar bryter talarlistan och för förtur.

• Du vill begära replik. En replik kan du begära när ditt tidigare inlägg blivit med-
vetet felaktigt tolkat i sak eller när du känner dig personligt angripen i en debatt. 
Mötespresidiet avgör om begäran om replik ska beviljas. Repliken ska endast vara 
ett kort svar. Replik bryter talarlistan och kan följas av kontrareplik på samma 
sätt som replik. 

• Du vill väcka en ordningsfråga. En ordningsfråga ska röra formerna för årsmö-
tet. Ordningsfrågan bryter talarlistan. Olika former av ordningsfrågor finns be-
skrivna längre ner. Rådgör gärna med presidiet om du är tveksam. 

Inför att du begär ordet är det bra att tänka på några saker för att få ett bra debattklimat. 
De är:

• Hur framför jag min poäng på mest kärnfulla och på vänligast sätt?
• Är det jag vill säga något som redan sagts?
• Är det som jag vill säga relevant för diskussionen?
• Är jag rätt person att framföra det här, eller finns det någon annan som kan mer 

om ämnet i salen?

Talartid
Personer med yttranderätt har en talartid på tre minuter för varje yttrande i en diskus-
sion. Mötespresidiet kan bevilja längre talartid vid presentationer av propositioner och 
motioner. Yttranden som tolkas har alltid dubbel talartid. Inför personval kan personer 
med yttranderätt plädera för kandidater. Personen har då två minuters talartid och varje 
ombud kan bara plädera en gång per valärende. I replikskiften är talartiden en minut. 
Mötespresidiet har rätt att införa ytterligare talartidsbegränsningar om de anser det nöd-
vändigt för att hålla mötestiden.
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Yrkanden
Alla förslag som ska beslutas om på mötet kallas för yrkanden. Yrkanden ska lämnas in 
skriftligen till mötespresidiet på speciella yrkandelappar eller skickas till mejladressen 
yrkande@lsu.se. Du kan lämna in nya yrkanden under en diskussion fram till dess att 
det är dags att fatta beslut i en fråga. Alla yrkanden protokollförs. Det ska alltid framgå 
vem som är avsändare till ett yrkande och vilken beslutspunkt yrkandet avser. Innan 
mötet fattar beslut i en fråga läser mötespresidiet upp vilka yrkanden som finns att be-
sluta om i frågan. 

Ordningsfrågor
Det finns flera olika typer av ordningsfrågor, här är några exempel.

• Paus. I långa diskussioner behövs det ibland en paus. Presidiet lägger in sådana 
där det passar bra. Tycker du att det behövs ytterligare en paus kan du begära 
det. Mötespresidiet frågar då årsmötet som beslutar i frågan. Ingen debatt förs i 
ordningsfrågan. 

• Tidsbegränsning. Om diskussioner drar ut på tiden kan årsmötet införa en kor-
tare tidsbegränsning. Du kan yrka på att en tidsbegränsning ska införas. Mötet 
röstar sedan ja eller nej till förslaget. 

• Streck i debatten. Ombud eller mötesordförande kan föreslå streck i debatten 
om du anser att debatten drar ut onödigt på tiden. Beslut tas av årsmötet efter 
fråga från mötespresidiet. När streck i debatten beslutats får de som vill tala sätta 
upp sig på talarlistan innan strecket dras. Efter det kan ingen ytterligare sätta 
upp sig. Innan debatten går vidare redovisar ordföranden vilka som skrivit upp 
sig på talarlistan. 

Beslut 

Samtliga beslut fattas i plenum. När debatten i en fråga är avslutad frågar mötets ordfö-
rande om mötet är redo att gå till beslut. När mötet gått till beslut är det inte längre möj-
ligt att lämna in nya yrkanden. Ordföranden berättar vilka yrkanden som kommit in och 
föreslår i vilken ordning yrkandena ska behandlas. Ordningen som yrkanden behandlas 
i kallas propositionsordning. Förslag från styrelsen, valberedningen och revisorerna är 
huvudförslag när propositioner behandlas i plenum. Vid motioner är motionärens förslag 
huvudförslag.

Beslut genom acklamation
Beslut fattas främst med acklamation. Det betyder att ombuden svarar på mötesordfö-
randes fråga muntligen genom att ropa “JA” och samtidigt sträcka upp sina röstkort. 
Mötesordföranden avgör vilket av förslagen som har fått majoritet och bekräftar beslutet 
med ett klubbslag.

Votering
Om något av ombuden upplever att ordföranden uppfattat omröstningen fel kan den be-
gära votering. Votering ska begäras direkt när mötesordförande talat om vilket av försla-
gen som fått majoritet. Detta sker genom att sträcka upp ditt röstkort och ropa votering. 
Om votering begärs ska förslaget prövas igen i en försöksvotering där ombuden enbart 
räcker upp sina röstkort och håller dem uppe till dess att mötesordförande ber dem att 
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ta ner dem igen. Mötespresidiet räknar då antalet röstkort för och emot förslaget och 
avgör vilket av förslagen som fått majoritet. 

Rösträkning
Det går att begära rösträkning eller sluten omröstning. Sluten omröstning är att beak-
ta som  undantagsfall. Rösträkning begärs genom att sträcka upp röstkortet och ropa 
rösträkning. Om någon begär rösträkning räcker ombuden på nytt upp sina röstkort och 
rösträknarna räknar rösterna. Om sluten omröstnings begärts ska röstningen ske via 
röstsedlar. Rösträknarna meddelar sitt resultat till ordföranden, som avgör vilket av för-
slagen som har fått majoritet. När rösträkning och sluten rösträkning genomförs redovi-
sas antalet röster för och emot förslaget i protokollet.

Reservationer och anteckningar till protokollet
Om något av ombuden vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter att 
beslutet har fattats innan nästa punkt i föredragningslistan påbörjas. Reservationen ska 
lämnas in skriftligt till ordföranden, senast vid avslutandet av årsmötet. Alla reservatio-
ner protokollförs. Ledamöter av LSU:s styrelse har rätt att anmäla avvikande mening 
till protokollet. Övriga anteckningar till protokollet ska lämnas till mötespresidiet innan 
mötet avlutas och redovisas i en bilaga till det färdigjusterade protokollet.

Valärenden

Valberedningens förslag
Valberedningens uppgift är att bereda de val som Representantskapet ska göra innan mö-
tet och att förslå mötet vilka de anser ska väljas.  Under mötet presenterar valberedning-
en sina förslag. Ombuden har sedan möjlighet att plädera för kandidaterna innan mötet 
fattar beslut.

Val av valberedning 
Vid val av ny valberedning ska Representantskapet utse en nomineringskommitté. Den-
na består av högst fem ledamöter från olika medlemsorganisationer. Förslag på ledamö-
ter till nomineringskommittén ska lämnas till mötespresidiet på den tid som anvisas. 
Nomineringar till medlemmar i en ny valberedning ska sedan lämnas in till nominerings-
kommittén senast kl.18.00 på lördagskvällen. Nomineringskommittén sammanställer 
nomineringarna och presenterar ett förslag på ny valberedning för Representantskapet. 
Om det inkommit fler nomineringar än antalet platser i valberedningen gör nominerings-
kommittén ett urval av de inkomna nomineringarna. Representantskapet beslutar sedan 
om förslaget. 

Om nomineringskommittén inte fått in tillräckligt många förslag till ledamöter i val-
beredningen eller om nomineringskommitténs förslag till valberedning röstas ner kan 
mötet besluta om att öppna upp för fri nominering. 

Sluten omröstning vid personval 
Om det vid personval finns fler kandidater än platser tillämpar årsmötet sluten omröst-
ning. För att en röst ska vara giltig ska den innehålla så många namn som det finns plat-
ser att fylla i valet. Antalet röster för varje kandidat förs till protokollet.
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Ordlista

Arbetsordning: De regler som mötet beslutar att det ska arbeta efter och följa.

Anförande: Betyder samma sak som ett talat inlägg, alltså att du begär ordet och pratar 
i en fråga.

Avslag: Avslag innebär att en röstar NEJ till ett förslag.

Behörighet: Innebär att information om mötet har skickats ut på rätt sätt och i rätt tid 
så att alla som ska ha möjlighet att delta har blivit informerade. Om det inte har gjorts så 
kan inte mötet hållas.

Beslutsmässighet: För att ett möte ska kunna fatta giltiga beslut måste ett visst antal 
eller en viss andel av organisationens medlemmar vara närvarande. Det kallas för be-
slutsmässighet. 

Bifall: Bifall innebär att en röstar JA till ett förslag.

Debatt: Diskussion om innehållet i ett förslag. Vid varje ny punkt på föredragningslis-
tan som ska behandlas startar en ny debatt. Först presenteras huvudförslaget och sedan 
öppnar mötesordförande upp för diskussion.

Delegat: Olika personer som närvarar vid möten kan kallas delegater. Oftast innebär 
det samma sak som mötesdeltagare och medför inga speciella rättigheter.

Förhandling : Ett annat ord för att beskriva de formella diskussioner som förs i plenum.

Förslagsrätt: Rätten att lägga förslag, det vill säga yrka, under mötet.

Huvudförslag: Huvudförslag innebär att det är det förslag som man utgår ifrån och som 
kommer att beslutas om ifall inga ändringar görs. Det kan också beskrivas som ett grund-
förslag. Yrkanden ska förhålla sig till huvudförslaget och föreslå ändringar av innehållet 
i detta. Mötet röstar sedan om att göra den föreslagna ändringen av huvudförslaget eller 
inte.

Motion: Förslag från medlemsorganisation som via styrelsen skickats ut innan mötet.

Nominera: Att föreslå att en person ska bli vald till ett uppdrag. Oftast kan bara de som 
har rösträtt under ett möte nominera personer till uppdrag i den organisationen.

Ombud: En person som deltar i mötet med rösträtt. Antalet ombud kan variera 
beroende på vilken organisation som håller mötet. Ombud kan i vissa 
organisationer också ha olika många röster. 

Ordningsfråga: En fråga som rör formen för mötet.

Plena/Plenum: Det rum där de formella diskussioner som kallas förhandlingar hålls och 
där 
beslut fattas.  

Plädera: Att tala väl om någon. När personer ska väljas till olika uppdrag finns oftast 
möjligheten för mötesdeltagare att inför hela mötet berätta om varför en 
person vore ett bra val för uppdraget.

Mötespresidium: De personer som valts till mötesordföranden och mötessekreterare för 
mötet.

Proposition: Förslag från styrelsen som skickats ut inför mötet.

Reservation: Genom att anmäla en reservation i direkt anslutning till ett beslut kan en 
mötesdeltagare öppet visa att den tar avstånd ifrån beslutet och få detta fört 
till protokollet.
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Röstlängd: En lista över samtliga närvarande personer med rösträtt. Antalet personer i 
röstlängden avgör hur många röster som finns på mötet.

Rösträtt: Rätten att rösta för eller emot ett förslag. Varje medlemsorganisation kan 
skicka ett ombud med en röst.

Sakupplysning: En sakupplysning är ett inlägg i diskussionen som inte uttrycker en 
åsikt utan endast redogör för ett sakförhållande eller tillför fakta.

Streck i debatten: Streck i debatten kan användas för att begränsa hur många som talar 
i en fråga. Om streck i debatten införs så får personer möjlighet att skriva upp sig på 
talarlistan vid det tillfället men sedan stängs möjligheten att skriva upp sig.

Talarlista: En sammanställning över vilka som anmält att de vill tala i en fråga. Alla skrivs 
upp i den ordning som de anmäler att de vill tala och får sedan möjligheten att i den ord-
ningen hålla sina anföranden. 

Talarstol: Ofta finns en utmärkt plats varifrån alla anföranden hålls och denna plats kall-
las talarstol. 

Yrkande: Alla förslag som läggs fram till mötet kallas för yrkanden.  

Yttranderätt: Rätten att uttrycka sin åsikt under mötet. Alla som har yttranderätt kan 
skriva upp sig på talarlistan.
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Beslutsunderlag om medlemsavgifter

Förslag till beslut
Representantskapet föreslås besluta:
att fastställa medlemsavgifter som oförändrade får år 2019 och preliminärt för år 
2020.

14 § Beslutsunderlag om medlemsavgifter
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Rapport om metod för kartläggning 
för LSU:s verksamhetskartläggning till Representantskapet 2019

Inledning
LSU kommer att inför Representantskapet 2019 genomföra en verksamhetskartläggning 
för att besvara en motion och yrkanden som lyftes under Representantskapet 2017 – 
med syfte att tydligt redogöra för LSU:s verksamhet och dess prioriteringar Styrelsen 
kommer att behandla rapporten under våren 2019 och den kommer sedan presenteras 
för medlemsorganisationer i form av ett frukostseminarium. Rapporten presenteras vid 
Representantskapet 2019. 

Uppdraget
Representantskapet 2017 antog följande att-satser:

att uppdra styrelse och medlemsorganisationer att kartlägga vilka verksamhets-
områden organisationen har samt vilka resurser som tillfallit dessa.

att uppdra styrelse och medlemsorganisationer att kartlägga organisationens poli-
tiska påverkansarbete och vilka resurser [som] tillfallit respektive frågor.

Detta omformas till två utredande frågor:

1. Vilka är LSU:s verksamhetsområden, vad ryms inom dem och vilka resurser har 
tillfallit dem under de senaste åren?

2. Vilka politiska processer och frågor ingår i LSU:s påverkansarbete och vilka 
resurser har sökts och tillfallit dem?

3. Vad är kärnuppdraget och hur står kartläggningen i relation till kärnuppdraget?

Kartläggningen
Kartläggningen kommer att på ett visuellt vis redogöra för LSU:s verksamhetspriorite-
ringar och också visa hur LSU som organisation fattar beslut som skapar eller förändrar 
verksamhet. Kartläggningen kan komma att bli en del av underlaget för en eventuellt 
förändrad strategi.

Förslaget är en kartläggning i tre steg: 

Organisation: Hur är roll- och arbetsfördelningen i styrelsen och på kansliet? 
Vilka projekt och verksamheter har bedrivits – både en övergripande historisk 
genomgång och en granskning av de senaste åren. 
Vad ligger inom de olika verksamhetsområdena och hur har den utvecklingen sett 
ut? Detta mäts genom kategorisering av projekt och verksamheter.

15 § Rapport om metod för kartläggning
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Kapacitet: Hur budgeteras egna medel respektive projektmedel per projekt/verk-
samhet? Har intäkter förändrats över tid? Detta mäts genom samma kategorise-
ring av budget och ekonomiskt utfall som av verksamhet. 

Effekt: Vilka frågor når vi ut i till antingen allmänhet eller beslutsfattare? Detta 
mäts genom kategorisering av typer av möten, antal möten samt kategorisering 
och mätning av inlägg i media och på sociala medier.

Nulägesanalys 2018
Styrelsen har tagit motionen och dess yrkanden på stort allvar. Både nuvarande och 
tidigare styrelse har diskuterat hur LSU ska kunna synliggöra sitt arbete mer och hur 
relationen kan förbättras med medlemsorganisationerna så att fler känner av sitt infly-
tande på viktiga prioriteringar. Styrelsen vill därför ge en kortare beskrivning av olika 
förbättringsåtgärder som organisationen vidtagit. Detta vill styrelsen göra redan innan 
kartläggningen är på plats. 

Lägesbeskrivningen bygger på analysen att LSU uppfattas göra fel saker i relation till 
sitt kärnuppdrag. Styrelsen har vidtagit åtgärder som svarar upp emot olika utmaning-
ar. Några exempel på utmaningar för kärnuppdraget som styrelsen har sett:

• Vi har ett för litet kommunikationsarbete och saknar resurser för  
opinionsarbete;

• Vi har för hög personalomsättning;
• Vi har en utmanande arbetsmiljö;
• Vi har för låg andel intäkter som vi får styra över fritt;
• Styrelsen har för lågt ägandeskap över projektverksamheten;
• Vi behöver en bättre medlemskompetens;
• Medlemsorganisationer behöver en bättre LSU-kompetens;
• Avsaknad av nationellt kapacitetsstärkningsarbete.

GENOMFÖRT, beslut och åtgärder som genomförts för att förbättra på de områden det 
finns utmaningar.

PÅGÅENDE, beslut eller åtgärder som implementeras. Pågående processer.

PLANERAT, beslut eller åtgärder som ännu inte är påbörjade.

Bilaga
Bilaga 1 – Nulägesanalys 
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Utmaning: Bristande kommunikation

GENOMFÖRT:
• Säkerställa kommunikationskompetens på kansliet genom att aktivt styra om  

projekt i den mån det går. 
• Säkerställa kommunikationskompetens på kansliet genom att söka för ett starkare 

kommunikationsarbete i nya projekt.
• Säkerställa kommunikationskompetens genom att prioritera att avsätta  

grundbidrag för kommunikation.  
• Samordnadet hela det kommunikativa arbetet i ett verksamhetsområde med en 

verksamhetsledare.  
• Ta fram nytt avtal för press-arbete. 
• Nya arbetsbeskrivningar för kommunikatörer
• Formulera tydliga kommunikationsuppgifter kopplat till praktik

PÅGÅENDE:
• Kompetensutveckling genom aktivitet
• Ny hemsida
• Framtagande av kommunikationsstrategi
• Harmonisera LSU:s kommunikation

PLANERAT:
• Vidga sökområdet för praktikanter 
• Se över den grafiska profilen

Utmaning: Hög personalomsättning

GENOMFÖRT:
• Uppdatera det lokala avtalet
• Söka för högre löner i projekt
• Skapa en närmare arbetsledning med hjälp av verksmahetsledare
• Uppvärdera arbetsmiljöarbetet i organisationen
• Ta fram en ny mall för medarbetarsamtal med utvecklingsplaner för långsiktighet
• Komplettera kriterierna i lönepolicyn med ”kontinuitet”

PÅGÅENDE:
• Möjliggöra för växande på arbetsplatsen
• Kompetensutvecklingsplaner
• Kompetensutvecklingspott
• Arbeta aktivt med organisatoriska hållbarhetsfrågor

Bilaga 1: Nulägesanalys
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• Utvärdera alla personalpolicys
• Framtagande av personalhandbok

PLANERAT:
• Vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjning även i styrelsen för att skapa 

stabilitet i arbetsgivarskapet, till exempel genom att stärka valberedningens arbete

Utmaning: Utmanande arbetsmiljö

GENOMFÖRT:
• Söka för ett stort arbete med fokus på organisatorisk hållbarhet
• Prioritera LSUs arbetsmiljö i relation till mycket annat
• Avsätta resurser i budgeten för arbetsmiljöinsatser
• Systematisera arbetsmiljöarbetet
• Vidareutveckla samverkan men skyddsombud och lokal fack-klubb
• Tillsätta ledningsgrupp för bredare ansvarstagande i chefsgruppen

PÅGÅENDE:
• Utbilda internt i organisationen om arbetmiljöarbetet
• Översyn av fysisk arbetsmiljö inklusive uppdatering av arbetsverktyg
• Uppdatera samverkansavtalet för bredre ägandeskapet i arbetstagarparten

PLANERAT:
• Utvärdera insatser från det senaste året

Utmaning: Låg andel fria intäkter

GENOMFÖRT:
• Äskande om dubblerat grundbidrag från departementet
• Inleda ett arbete kring breddad finansiering
• Fakturera gamla fordringar 
• Trycka på för en samlad ansökan om bidrag för FN-uppdrag
• Sänka egeninsatsen från 10% till 5% inom ramen för Forum syd-programverksam-

het
• Swish-konto

PÅGÅENDE:
• Internorganisatorisk utredning om breddad finansiering
• Undersöka möjligheterna för insamling av medel
• Lobba för stärkt stöd till våra medlemmar för att på sikt genomföra en utökning av 

medlemsintäkter
• Utreda bolagsmodeller 
• Undersöka möjlighet till placeringar
• Undersöka 90-konto 

PLANERAT:
• Utreda sponsring och nya sektorsövergripande intäktsmöjligheter
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Utmaning: Lågt ägandeskap i styrelsen över projekt

GENOMFÖRT:
• Förändra rutinerna för projektansökningar
• Tillsätta styrgrupper med hög kännedom om verksmaheten och dess förutsättning-

ar
• Lägg till slutrapport på dagordningen för styrelsen
• Flrändra verksamhetsrapporten
• Handlingplan 2018-2019
• Uppdaterad form på beslutsuppföljningen

PÅGÅENDE:
• Utvärdera implementeringen av styrgrupper

PLANERAT:
• Undersöka ny rutin för verksamhetsplan

Utmaning: Medlemskompetens

GENOMFÖRT:
• Vidareutveckla LSU koll
• Fokusgrupper 
• Referensgrupper
• Baka in undersökande verksamhet i projekt, så som SIFO eller kvalitativa utred-

ningstjänster. 

PÅGÅENDE:
• Framtagning av internrutiner för att lära känna nya medlemmar
• Utredning om medlemsvärde som mynnar ut i åtgärder 
• Uppdatera och utveckla medlemsregistret

PLANERAT:
• Utbildningsplan där medlemmar tydligare fortbildar LSU internt
• Utreda behovet av förändrad medlemsgranskning
• Förbättra telefonrutinerna
• Implementera resultaten från utredning

Utmaning: LSU-kompetens

GENOMFÖRT:
• Tillsätta medlemsvårdsgruppen
• Fokusera på medlemsvårdsgruppen i vår analys av behov hos medlemmar
• Arbeta aktivt med strategins mål om att vara dörröppnare till beslutsfattare
• Kommunikationsinsatser
• Besöka 80% av medlemsorganisationerna inom ramen för ett år
• Ny hemsida
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PÅGÅENDE:
• Framtagande av internrutin för att lära känna nya medlemmar och äldre medlem-

mars nya engaerade
• Kunskapsbank på hemsidan
• Utredning om medlemsvärde som mynnar ut i åtgärder

PLANERAT:
• Ta fram en strategi för medlemskontakt
• Implementera resultaten från utredning

Utmaning: Avsaknad av kapacitetsstärkningsinsatser

GENOMFÖRT:
• Tillsätta en verksamhetsledare för Samverkan, organisation och ledarskap med ett 

helhetsgrepp på verksamhetsområdet
• Sammanföra de välfungerande långsiktiga SOLprojekten med kortare tillfälliga 

projekt
• Utredning om medlemsvärde som mynnar ut i åtgärder 
• LSU Koll

PÅGÅENDE:
• Genomlysning av möjliga verksamhetsstöd för kapacitetsstärkning
• Aktivt söka för kapacitetstärkningsinsatser inom ramen för projekt
• Undersöka nya finansiärer och samverkanspartners
• Förbättrat budgetarbete
• Verksamhetsutveckla nätverken

PLANERAT:
• Implementera resultaten från utredning
• Utveckla nya kapacitetstärkningsprogram
• Skapa bättre rutiner för spridning av verksamheten
• Skapa nya rutiner för avgifter och kostnadstäckning av verksamheten
• Bygg metod kring politiska processer såsom att ta fram studiehandledningar och 

liknande
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Utredning av statsbidragets fördelningsnyckel 

Bakgrund
Till LSU – Sveriges ungdomsorganisationers årsmöte 2017 inkom Ungdomens Nyk-
terhetsförbund, Sveriges Elevkårer och Sverok med en motion gällande LSU:s arbete 
med statsbidraget. Motionens lyfte två förslag. Dels ville motionärerna att LSU i sitt 
påverkansarbete gentemot Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
skulle verka för en ny fördelningsnyckel för statsbidraget till barn- och ungdomsorga-
nisationer, och dels ville de att LSU i sitt påverkansarbete gentemot MUCF skulle verka 
för att granskningen av statsbidragsansökan skulle förbättras.

Styrelsen yrkade att avslå förslaget om att LSU skulle verka för en ny fördelningsnyck-
el och att anse förslaget om att verka för en förbättrad granskning besvarad. Årsmötet 
valde att besluta i enlighet med styrelsens förslag. 

Utöver detta inkom ett yrkande på årsmötet, från Ung Media, att uppdra åt styrelsen att 
tillsammans med medlemmar utreda hur fördelningsnyckeln fungerar för medlemmar-
nas intressen, att se över hur den kan förbättras och presentera detta för beslut under 
årsmötet 2018. Detta yrkande bifölls av årsmötet och är bakgrunden till denna utred-
ning.

Syfte
Syfte med denna utredning är att svara upp mot årsmötets uppdrag till styrelsen. 

Vi tolkar uppdraget som att tillsammans med medlemmar undersöka och beskriva hur 
fördelningsnyckeln för statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer fungerar för 
LSU:s medlemmar samt att i denna rapport redovisa hur detta genomförts.

Frågeställningar för utredningen: 

• Påverkar fördelningsnyckelns utformning medlemmarnas intressen? 

• Om ja – på vilket sätt påverkas medlemmarnas intressen av hur fördelnings-
nyckeln är utformad?

• Vilka tänkbara förslag kan LSU lägga fram för att förbättra fördelningsnyckeln?

Avgränsningar
I denna rapport diskuterar vi endast hur själva fördelningsnyckeln för statsbidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer fungerar för barn- och ungdomsorganisationer. Vi 
berör därmed inte den pågående diskussionen om den faktiska storleken på bidraget 

16A § Utredning av statsbidragets  
fördelningsnyckel
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– detta trots att det är den faktor som oftast nämns som det största problemet för barn- 
och ungdomsorganisationerna. 

I rapporten behandlar vi hur de olika delarna ser ut i nyckelns uppbyggnad. Vi lyfter 
upp och diskuterar det fasta beloppet, den summa som delas ut till alla organisationer 
oavsett storlek, och det rörliga beloppet som fördelas efter antal medlemmar och fören-
ingar inom organisationen. Vi behandlar även uppdelningen inom det rörliga beloppet, 
där hälften idag fördelas per medlem och hälften per förening. 

Disposition
Rapporten inleder med bakgrund till uppdraget, rapportens syfte och avgränsningar. Vi 
ger därefter en bakgrund till dagens fördelningsnyckel och beskriver hur fördelnings-
nyckelns olika delar ser ut. För att tydliggöra effekterna av nyckeln har vi tagit in ett 
stycke med sex olika räkneexempel för barn- och ungdomsorganisationer av varierande 
storlek och föreningsspridning. Därefter redovisas konsultationen som genomförts med 
LSU:s medlemmar och dess slutsatser. Vi avslutar rapporten med att kort diskutera hur 
den aktuella situationen är i relation till MUCF och att föreslå hur LSU kan gå vidare 
med ett förstärkt arbete kring fördelningsnyckeln för bidrag till barn- och ungdomsor-
ganisationer. 

Fördelningsnyckeln

Bakgrund till statsbidragets fördelningsnyckel
År 2013 infördes en ny fördelningsnyckel av Ungdomsstyrelsen, nuvarande Myndig-
heten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Förändringen var baserad på 
ett utredningsarbete som pågått i flera år. I utredningsarbetet konsulterades LSU:s 
medlemmar och LSU hade en faciliterande roll i aktiviteter. I kombination med en ny 
fördelningsnyckel infördes också nya regler för statsbidraget. De nya reglerna infördes 
med en enhetligare modell och tydligare krav för organisationer att kvalificera sig för 
bidrag.

Fördelningsnyckeln byggde i stora drag på samma princip som den gjort sedan början 
av 90-talet: antal medlemmar och antal medlemsföreningar spridda över ett visst geo-
grafiskt område. Innan dess hade istället bidraget delats ut baserat på antal genomförda 
aktiviteter. Ungdomsstyrelsen lyfte att ett sådant alternativ var möjligt, men med an-
ledning av svårigheten att följa upp det och i syfte att ha en mindre byråkratisk process 
valde de att avfärda det alternativet. Många av LSU:s medlemmar hade starka åsikter i 
frågan om huruvida det var rapporterad verksamhet eller antal medlemmar som skulle 
vara bidragsgrundande.

Innan förändringen fanns det tre nivåer av stöd en organisation kunde kvalificera sig att 
få. Det var strukturbidraget, utvecklingsbidraget och etableringsbidraget som låg på oli-
ka nivåer. Därtill fanns det ett särskilt bidrag för organisationer som organiserade grup-
per som särskilt borde främjas. Typer av organisationer som åsyftades var framförallt 
minoritetsorganisationer, invandrarorganisationer och handikapporganisationer. Enbart 
strukturbidraget hade en rörlig del. I och med förändringen infördes ett organisations-
bidrag, samt ett särskilt bidrag för organisationer med särskilt krävande verksamhet.

När det nya organisationsbidraget infördes gjordes även en översyn av fördelnings-
nyckeln. Utgångspunkten för Ungdomsstyrelsen i det förändringsarbetet var att införa 
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en modell som hade så liten negativ inverkan på ungdomsorganisationernas organise-
ring och ekonomi som möjligt. I arbetet som genomfördes prövades olika modeller där 
Ungdomsstyrelsen testade olika nivåer på fasta belopp[1] och olika fördelningar på det 
rörliga beloppet[2]. De fann att:

1. Ett högre grundbidrag på 350 000 kr skulle gynna en majoritet av organisatio-
nerna som fick statligt bidrag i form av högre bidrag, medan de största organisa-
tionerna[3] skulle få ett mindre bidrag.

2. Ett lägre grundbidrag på 250 000 kr skulle leda till att en majoritet av organisa-
tionerna fick ett sänkt bidrag.

I uträkningarna för dessa slutsatser utgick Ungdomsstyrelsen ifrån att den rörliga de-
lens andel av statsbidraget var ungefärligt lika stor som den fasta delens andel av bi-
draget. Med 350 000 kr i fast bidrag till varje organisation blev den fasta delen av stats-
bidraget 35 miljoner. Den rörliga delen blev ungefär lika stort, och delarna som utgår 
ifrån antal medlemmar och medlemsföreningar blev därför hälften av 35 miljoner.[4]

Ungdomsstyrelsen agerade även utifrån kritiken att den tidigare modellen hade varit 
för krånglig att förstå, samt att den hade en alltför styrande effekt på organisationer. 
Således beslutade de att den modell som skulle ha minst negativ och styrande effekt 
på organisationernas verksamhet var den där organisationer gavs ett fast bidrag på 350 
000 kr och en rörlig del, där antalet medlemmar och antalet medlemsorganisationer 
vardera utgjorde lika stor andel. Utöver detta ges också ett stöd till den lokala verksam-
heten. Det utgör 200 % av det fasta bidraget och den rörliga delen tillsammans.

[1] Nivåerna som prövades var 250 000 kr, 300 000 kr, 350 000 kr.
[2] Ungdomsstyrelsen gjorde en viktning mellan antalet medlemmar och antalet med-
lemsorganisationer på 70/30, antalet medlemmar och antalet medlemsorganisationer 
på 30/70 samt en där de båda viktades lika.
[3] Ungdomsstyrelsens definition av en ”stor organisation” är något oklar, men verkar 
syfta till en minoritet av organisationerna som har flest antal medlemmar och med-
lemsföreningar.
[4] Ungdomsstyrelsen utgår från att de fördelar 72 miljoner kr. Den fasta andelen av 
bidraget beräknas till drygt 35 miljoner kr. Den rörliga delen beräknas till 36,5 miljo-
ner kr. En medlem beräknas utifrån det vara ”värd” 22,59 kr och en medlemsfören-
ing 1 202 kr. 

Räkneexempel
För att tydliggöra vad en förändrad fördelningsnyckel skulle få för ekonomiska konse-
kvenser kommer vi nu exemplifiera genom räkneexempel. I bilagan finns sex räkne-
exempel som har genomförts på sex ”typföreningar” bland LSU:s medlemmar. Varje 
typförening är helt eller delvis baserat på någon medlemsorganisation som ur medlems- 
och medlemsföreningsstruktur kan anses vara representativ. 

• Förening 1 ska visa hur en förening som uppfyller minimikraven påverkas av 
förändringar i fördelningsnyckeln.

• Förening 2 representerar en liten medlemsorganisation i LSU. 

• Förening 3 representerar en medelstor medlemsorganisation i LSU, med ett 
litet större antal medlemmar och ett antal föreningar väl över minimikravet. 
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• Förening 4 representerar en större medlemsorganisation, med många medlems-
föreningar.

• Förening 5 representerar en stor medlemsorganisation med relativ jämvikt mel-
lan antal medlemmar och medlemsföreningar. 

• Förening 6 representerar en stor medlemsorganisation med större andel med-
lemmar än medlemsföreningar.

Våra räkneexempel utgår ifrån förändrad nivå på den fasta delen av statsbidraget följt 
av en justerad totalsumma uppåt.

Räkneexempel A och B utgår ifrån dagens nivå av statsbidraget, och är därför de mest 
relevanta.
 
Räkneexempel C och D utgår ifrån om statsbidraget justeras uppåt så att den fasta de-
lens och rörliga delens totalsumma var lika stora delar av statsbidraget, så som det var 
tänkt.
 
Räkneexempel E och F utgår också ifrån att den rörliga och fasta delens andel av stats-
bidraget är lika stora. Däremot är statsbidraget dubblat efter ungdomrörelsens krav att 
dubbla stödet.

För att räkna ut storleken på stödet per medlem och stödet per medlemsförening har vi 
använt oss av de senaste siffror MUCF har angett på sin hemsida.[1]

[1] https://www.mucf.se/sa-fordelas-bidraget-till-barn-och-ungdomsorganisationer (häm-
tad: 2018-09-12)

Resultat av räkneexemplen
Förening 1, 2 och 3 får samtliga sänkt stöd med ett sänkt fast bidrag. I förening 1:s fall 
är det ett kraftigt sänkt stöd som beror på att den fasta delen utgör en större andel av 
vad förening 1 mottar. Det skiljer nästan 100 000 kr för förening ett man sänker den 
fasta delen av bidraget i varje räkneexempel. Den sänkningen av förenings 1:s bidrag 
följer hur mycket som den fasta delen sänks med. För förening 2 sjunker bidraget med 
mellan ca 80 000 kr och för förening 3 sjunker bidraget med ca 35 000 kr om man sän-
ker det fasta bidraget.

Förening 4, 5 och 6 får samtliga höjt bidrag om den rörliga delen av statsbidraget ökas. 
I förening 4:s fall rör det sig om ca 200 000 till 300 000 kr i höjt bidrag. För förening 5 
och 6 rör det sig om ca 1 miljon kr i höjt bidrag. Det som framförallt verkar påverka här 
är att förening 4 och 5 har i förhållande till de andra föreningarna fler lokalföreningar 
per medlem. Att det är fallet påverkas av det faktum att för förening 1, 2 och 3 rörde sig 
delen av bidraget som organisationerna får per medlemsförening rörde sig i tusen- och 
tiotusenklassen, medan för förening 4, 5 och 6 rörde de sig i från mellan 300 000 kr till 
1,7 miljoner kr.
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Medlemskonsultation

Konsultationens metod och genomförande
LSU genomförde en öppen konsultationsträff för medlemsorganisationer som ville 
dela med sig av hur verksamheten påverkas av fördelningsnyckeln. Medlemmarna fick 
skicka upp till två personer. Träffen lystes ut i interna kommunikationskanaler och re-
sponsen (tolv deltagande organisationer) var över medel för LSU:s liknande aktiviteter 
senaste året.
  
Träffen genomfördes i LSU:s lokaler på Stora Essingen. På plats delades deltagarna upp 
i två grupper som sedan i mindre grupper besvarade fem frågor som varit utskickade på 
förhand.

De 12 medlemsorganisationerna som deltog var:  
CISV, Junis, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Svenska Alliansmissionens  
ungdom, Svenska Kyrkans Unga, Sveriges blåbandsungdom, Sveriges Elevkårer, 
Sveriges elevråd - SVEA, Sverok, Tamam, Ungdomens Nykterhetsförbund och Vi 
Unga.

Konsultationens utfall
Vi har analyserat svaren från konsultationen och valt att dela in dem i tre övergripande 
kategorier och områden: 

• Hur nuvarande nyckeln påverkar organisationer beroende på storlek och orga-
nisationsstruktur

• Hur nuvarande nyckeln (och förändringar av den) styr verksamheten i organisa-
tionerna  

• Ytterligare detaljer i nyckeln som skapar risker identifierade av LSU medlem-
mar

Dessa svar och faktorer är de som LSU bedömer varit viktigast för de medlemmar som 
valt att bidra till utredningens arbete. 

Hur nuvarande fördelningsnyckel påverkar organisationer beroende på storlek 
och organisationsstruktur
Generellt går det att fastslå att fördelningsnyckeln påverkar olika för organisationer be-
roende på hur stora eller små de är, men också hur gamla och nya organisationerna är. 
När den nuvarande fördelningsnyckeln togs fram var det med vetskapen att ett högt fast 
belopp gynnar mindre organisationer. En ökning av den fasta andelen - fasta beloppet 
- skulle därmed gynna små organisationer och missgynna stora och vice versa. Detta 
påverkar ungdomsrörelsen på så vis att det i dagsläget tillkommer fler organisationer. 
När det är relativt enkelt att bilda nya föreningar och förbund så blir de gamla organisa-
tionerna lidande. 
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Fördelningsnyckeln baseras på tanken att det blir billigare per 
medlem och förening när man är ett stort förbund. Det stämmer 
inte. Det kostar t.ex. lika mycket att anta en förening hos Sverok 
som hos ett mindre förbund. Vi vill kunna hålla samma höga kva-
litet och erbjuda samma stöd som ett mindre förbund. Det är inte 
möjligt idag när stora förbund får mindre per medlem och fören-
ing än små förbund. Våra medlemmar och föreningar är värda 
lika mycket som medlemmar och föreningar i andra förbund och 
det måste återspeglas i fördelningsnyckeln. - Sverok

Samtidigt är detta något som för de nyskapade förbunden fungerar bra och möjligheter-
na för unga att organisera sig är stora eftersom det relativt snabbt går att bygga upp en 
verksamhet för sitt intresse. 
För en liten organisation, som Sveriges Blåbandsungdom, skulle en förskjutning från 
fast till rörligt bidrag innebära en direkt minskning i resurser, eftersom deras stöd i så 
stor utsträckning baseras på den fasta delen. 
För andra lite större organisationer, skulle det innebära en tydlig förändring i själva bi-
draget, men ingen större skillnad i förmågan att genomföra verksamhet, eftersom man 
har andra intäktskällor eller lokalt är mindre beroende av en stark riksorganisation. 
Det framförs av bland annat IOGT-NTO:s juniorförbund Junis och Nykterhetsrörelsens 
scoutförbund.

Hur nuvarande fördelningsnyckel och förändringar av den styr verksamheten i 
organisationerna  
De konsulterade organisationerna bedömer att de idag har en organisation och struktur 
som skulle förändras om nyckeln förändrades – även om de inte är eniga om hur kon-
sekvenserna skulle se ut. Bilden är samstämmig bland flera deltagare att den nuvaran-
de nyckeln har misslyckats i ambitionen med att inte vara styrande för verksamheten 
genom att den så tydligt ger incitament för en särskild organisering.

Det skulle vara väldigt svårt att göra om organisationen. Vi vill inte 
tänka om kring verksamheten. - Tamam

Sett till medlemsvärvning har fördelningsnyckeln generellt en regressiv struktur, i bety-
delsen att den ger mindre och mindre stöd per värvad medlem. Sveriges Elevkårer lyfte 
att fördelningsnyckeln är uppbyggd på ett sådant sätt att det är mer ekonomiskt att 
starta många föreningar istället för att se till att föreningarna är stabila och i Sveriges 
Elevkårers ögon är medlemsantalet i föreningen ett mått på hur framgångsrik den är. 
Sveriges Elevkårer anser att det skapar en konflikt mellan inkomst och kostnader i hur 
mycket ekonomiska resurser de kan lägga på varje enskild elevkår i relation till vilken 
summa vi får in.
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En medlem är 26 kr medan en förening är 1800 kr. Även om an-
delen av totalen är samma styr det mot att starta nya förening-
ar istället för att inkludera fler. Ungdomsrörelsen borde inkludera 
många och fördelningsnyckeln borde premiera stort antal indivi-
duella medlemmar som ett mått på att föreningen är framgångs-
rik. Just nu är det lättare att starta en förening än att värva ihop 
medlemmar som motsvarar samma summa. - Sveriges Elevkårer 

Samtidigt baseras inte alla organisationers verksamhet på medlemsvärvning. För Sveri-
ges elevråd - SVEA och Vi Unga är till exempel föreningen den viktigaste beståndsdelen. 
De skulle tvingas ställa om själva organisationsstrukturen för att ha samma incitament 
att växa och utvecklas som föreningar. 

Ett annat motargument som framfördes mot en större andel avsett till medlemskap 
jämfört med föreningar är att föreningar också kan ha ett egenvärde, och att medlem-
skapet i en förening med hög kvalitet och verksamhet borde väga tyngre än vad det gör 
idag.

Det spelar också roll hur man definerar kvalitet i medlemskap. Är 
det bättre att vara en av 100 eller en av 5. Blir man mer eller min-
dre aktiv? - Sveriges Blåbandsungdom

En stor diskussion handlar om just kvalitet på organisationernas arbete. En brist som 
är svår att lösa med fördelningsnyckeln är fortfarande att många upplever att MUCF 
som ansvarig bidragsgivande myndighet inte granskar organisationerna på rätt sätt. 

I grund och botten kan vi ha vilken fördelningsnyckel som helst. 
Det behövs snarare mer granskning av kvalitet. Det är lite som 
privata aktörer debatterar mot offentlig sektor. Det behövs en 
kvalitetssökring och ett tydligt ramverk för hur man granskar verk-
samheten. - Vi Unga

Slutligen bör konstateras att oavsett förbundets storlek bygger dagens system på att den 
enskilda organisationen måste växa för att bibehålla sin del av bidragen. Detta riske-
rar att gå ut över kärnuppdraget i en organisation. Vi unga beskriver tydligt hur deras 
bidrag minskat trots att de själva ökat både sett till medlemmar och föreningar:
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Vi har gått back 800 000 kr sedan år 2012 trots att vi vuxit. Det har 
gjort att vi blivit väldigt inriktade på att få mer medlemmar och 
föreningar, och mindre på att kvalitetsgranska, vilket är problema-
tiskt. Principerna om att fördelningsnyckeln inte ska styra verksam-
heten efterlevs inte. - Vi Unga 

Detta är Vi Unga inte ensamma om. LSU:s snitt-medlemmar tappar bidrags-intäkter 
varje år och har gjort det under flera år.

Ytterligare detaljer i fördelningsnyckeln som skapar risker identifierade av LSU 
medlemmar
Vissa medlemmar framhåller utmaningar med att fördelningsnyckeln innehåller fak-
torer som är mer anpassade för ungdomsverksamhet än för barnverksamhet. Detta 
är något som Representantskapet även tidigare tagit ställning till genom att uppdra åt 
styrelsen att verka för att undanta barn-medlemmar mellan 0-5 år från statuterna i 
medlemsansökan.  

Idag finns det inga särskilda krav på ytterligare egenfinansiering. Många föreningar i 
ungdomsrörelsen väljer att ha gratis medlemskap, och många har även gratis verksam-
hetsavgift. För vissa organisationer är detta en del av ideologin och verksamhetsidén. 
En del organisationer har ett aktivt arbete med ytterligare extern finansiering. Detta 
innebär att organisationerna är olika beroende av bidraget på lite längre sikt, alla ut-
trycker dock att bidraget är av otroligt hög vikt för dagens organisering.  

Resonemang om LSU:s vägar framåt

Med stöd i LSU:s medlemskonsultations slutsatser samt i hur LSU själva förstår sin roll 
i ungdomsrörelsen är en slutsats att LSU som organisation inte ska verka för en särskild 
förändring av fördelningsnyckeln. 

Vilken roll är då möjlig? 
Vi ser att fördelningsnyckeln och framförallt statsbidraget till våra medlemmar är en 
mycket angelägen fråga för ungdomsrörelsens utveckling de kommande åren. LSU är 
en viktig part i det fortsatta arbetet, både för barn- och ungdomsorganisationerna och 
för myndigheten som fördelar bidraget. Vår slutsats av medlemskonsultationen är att 
LSU bör följa förutsättningarna och eventuella förändringsförslag av fördelningsnyckeln 
noga. LSU bör besitta stor kunskap om hur bidragen fungerar, både praktiskt och teore-
tiskt. Det är viktigt för medlemmarna att få stöd och kunna söka information hos LSU 
om fördelningsnyckelns effekter. Medlemmarna menar också att det är av stor vikt att 
LSU fortsätter att beskriva deras situation för såväl MUCF som ansvariga departement. 
LSU kan förmedla information om olika aspekter av fördelningsnyckeln utan att driva 
på en särskild linje i förändringsarbetet. 

LSU har tidigare bedömt att en lämplig roll är att agera mer som en facilitator eller 
processledare och kunskapsbank än en påverkansaktör när det gäller vilka förändringar 
som bör eller inte bör drivas igenom gällande fördelningsnyckeln. Med stöd från med-
lemskonsultationen tolkar vi det som att den rollen fortfarande gäller, men också att 
medlemmarna önskar se ett förstärkt arbete hos LSU när det gäller att sprida informa-
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tion och kunskap om för- och nackdelar med olika förslag. 

Utöver detta bedömer vi det som fortsatt viktigt att bibehålla en nära relation med 
MUCF och erbjuda LSU:s kompetens i myndighetens utvecklingsarbete. 

MUCF:s utvecklingsarbete 
I juni 2018 gick MUCF ut med information i ett pressmeddelande där de beskrev att de 
skulle genomföra en översyn av fördelningsnyckeln. LSU kontaktade omgående MUCF 
för att visa intresse för god samverkan kring översynen. LSU presenterade för myn-
digheten att vi skulle genomföra en egen översyn och vi erbjöd vår hjälp i arbetet med 
MUCF:s översyn. LSU och MUCF har vid tidigare revidering av fördelningsnyckeln haft 
god samverkan där LSU kunnat erbjuda stöd i målgruppsanpassning och faciliterat sna-
rare än att bedriva ett aktivt påverkansarbete för en särskild typ av fördelningsnyckel. 

LSU efterlyste kontakt med ansvarig handläggare och önskade boka möte om arbetet, 
gärna innan sommaren då LSU:s egna arbete med denna översyn stod i startgroparna. 

MUCF meddelade i en mejlkontakt att arbetet inte ännu var påbörjat. Även i augusti, 
då LSU:s ledning deltagit i andra MUCF-verksamheter, låter myndigheten meddela att 
arbetet ännu inte är påbörjat eller ens planerat för start under 2018.

LSU tolkar i nuläget myndigheten som att arbetet kommer att påbörjas först efter års-
skiftet när myndigheten genomfört sin flytt till de nya lokalerna i Växjö. Detta förutsatt 
att inget oförutsett händer i omvärlden.

Inkludera ungdomsrörelsen i MUCF:s process
Innan vi helt vet vad MUCF planerar för omfattning på sin översyn och eventuell revi-
dering är det inte möjligt att fullt ut planera för hur ungdomsrörelsen bäst inkluderas i 
arbetet. 

LSU:s hållning är att fortsätta att bevaka hur arbetet framskrider och bjuda in till kon-
sultationer med medlemsorganisationer när arbetet påbörjats. 
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Förening 1

Antal medlemmar: 1 000
Antal medlemsföreningar: 5

Exempel A. Oförändrad fördelningsnyckel och totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 22,59 kr
Bidrag per medlemsförening: 1 202R
Resultat: 378 600 kr
Resultat uppräknat 201%: 1 139 000

Exempel B. Sänkt fastbidrag men oförändrad totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 30,54
Bidrag per medlemsförening: 1625
Resultat: 288 665 kr
Resultat uppräknat 201%: 868 881 kr

Exempel C. Oförändrad fördelningsnyckel med höjd totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 27,85
Bidrag per medlemsförening: 1482
Resultat: 385 260
Resultat uppräknat 201%: 1 159 632

Exempel D: sänkt fast bidrag med höjd totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 35,80
Bidrag per medlemsförening: 1905
Resultat: 295 325
Resultat uppräknat 201%: 888 928

Exempel E: Oförändrad fördelningsnyckel med dubblat stöd
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 73,03
Bidrag per medlemsförening: 3 886
Resultat: 442 560
Resultat uppräknat 201%: 1 331 804

Exempel F: Sänkt fast bidrag med dubblat stöd
Fast bidrag: 250 000

Bilaga 1: Räkneexempel
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Bidrag per medlem: 80,98
Bidrag per medlemsförening: 4 309
Resultat: 352 525
Resultat uppräknat 201%: 1 061 100

Förening 2

Antal medlemmar: 1 212
Antal medlemsföreningar: 13

Exempel A. Oförändrad fördelningsnyckel och totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 22,59 kr
Bidrag per medlemsförening: 1 202
Resultat: 393 005
Resultat uppräknat 201%: 1 182 945

Exempel B. Sänkt fastbidrag men oförändrad totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 30,54
Bidrag per medlemsförening: 1625
Resultat: 308 139
Resultat uppräknat 201%: 927 498 

Exempel C. Oförändrad fördelningsnyckel med höjd totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 27,85
Bidrag per medlemsförening: 1482
Resultat: 403 020
Resultat uppräknat 201%: 1 213 090

Exempel D: sänkt fast bidrag med höjd totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 35,80
Bidrag per medlemsförening: 1905
Resultat: 318 154
Resultat uppräknat 201%: 957 643

Exempel E: Oförändrad fördelningsnyckel med dubblat stöd
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 73,03
Bidrag per medlemsförening: 3 886
Resultat: 489 030
Resultat uppräknat 201%: 1 471 980

Exempel F: Sänkt fast bidrag med dubblat stöd
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 80,98
Bidrag per medlemsförening: 4 309
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Resultat: 404 164
Resultat uppräknat 201%: 1 216 533

Förening 3

Antal medlemmar: 7 000
Antal medlemsföreningar: 22

Exempel A. Oförändrad fördelningsnyckel och totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 22,59 kr
Bidrag per medlemsförening: 1 202
Resultat: 534 574
Resultat uppräknat 201%: 1 609 068

Exempel B. Sänkt fastbidrag men oförändrad totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 30,54
Bidrag per medlemsförening: 1625
Resultat: 499 530
Resultat uppräknat 201%: 1 503 585

Exempel C. Oförändrad fördelningsnyckel med höjd totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 27,85
Bidrag per medlemsförening: 1482
Resultat: 577 554
Resultat uppräknat 201%: 1 738 438

Exempel D: sänkt fast bidrag med höjd totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 35,80
Bidrag per medlemsförening: 1905
Resultat: 542 510
Resultat uppräknat 201%: 1 632 955

Exempel E: Oförändrad fördelningsnyckel med dubblat stöd
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 73,03
Bidrag per medlemsförening: 3 886
Resultat: 946 702
Resultat uppräknat 201%: 2 849 573

Exempel F: Sänkt fast bidrag med dubblat stöd
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 80,98
Bidrag per medlemsförening: 4 309
Resultat: 911 658
Resultat uppräknat 201%: 2 744 091
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Förening 4

Antal medlemmar: 10 336
Antal medlemsföreningar: 266

Exempel A. Oförändrad fördelningsnyckel och totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 22,59 kr
Bidrag per medlemsförening: 1 202
Resultat: 903 222
Resultat uppräknat 201%: 2 718 698

Exempel B. Sänkt fastbidrag men oförändrad totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 30,54
Bidrag per medlemsförening: 1625
Resultat: 997 911
Resultat uppräknat 201%: 3 003 713

Exempel C. Oförändrad fördelningsnyckel med höjd totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 27,85
Bidrag per medlemsförening: 1482
Resultat: 1 032 070
Resultat uppräknat 201%: : 3 106 530

Exempel D: sänkt fast bidrag med höjd totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 35,80
Bidrag per medlemsförening: 1905
Resultat: 1 126 759
Resultat uppräknat 201%: 3 391 544

Exempel E: Oförändrad fördelningsnyckel med dubblat stöd
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 73,03
Bidrag per medlemsförening: 3 886
Resultat: 2 138 514
Resultat uppräknat 201%: 6 436 927

Exempel F: Sänkt fast bidrag med dubblat stöd
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 80,98
Bidrag per medlemsförening: 4 309
Resultat: 2 233 203
Resultat uppräknat 201%: 6 721 942
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Förening 5

Antal medlemmar: 40 000
Antal medlemsföreningar: 400

Exempel A. Oförändrad fördelningsnyckel och totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 22,59 kr
Bidrag per medlemsförening: 1 202
Resultat: 1 734 400
Resultat uppräknat 201%: 5 220 544

Exempel B. Sänkt fastbidrag men oförändrad totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 30,54
Bidrag per medlemsförening: 1625
Resultat: 2 121 600
Resultat uppräknat 201%: 6 386 016

Exempel C. Oförändrad fördelningsnyckel med höjd totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 27,85
Bidrag per medlemsförening: 1482
Resultat: 2 056 800 
Resultat uppräknat 201%: : 6 190 968

Exempel D: sänkt fast bidrag med höjd totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 35,80
Bidrag per medlemsförening: 1905
Resultat: 2 444 000
Resultat uppräknat 201%: 7 356 440

Exempel E: Oförändrad fördelningsnyckel med dubblat stöd
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 73,03
Bidrag per medlemsförening: 3 886
Resultat: 4 825 600
Resultat uppräknat 201%: 14 525 056

Exempel F: Sänkt fast bidrag med dubblat stöd
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 80,98
Bidrag per medlemsförening: 4 309
Resultat: 5 212 800
Resultat uppräknat 201%: 15 690 528

Assently: 1f53262764dbe2f74d1102639f0135dbf205a9f59dff5bceae2e284a96d282f1f6830561e425e6b253e1bd2b617a483729e4c056a26431ce93cf51046dc185f7



Förening 6

Medlemmar:107 358
Antal föreningar: 342

Exempel A. Oförändrad fördelningsnyckel och totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 22,59 kr
Bidrag per medlemsförening: 1 202
Resultat: 3 187 503 kr
Resultat uppräknat 201%: 9 594 384 kr

Exempel B. Sänkt fastbidrag men oförändrad totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 30,54
Bidrag per medlemsförening: 1625
Resultat: 4 086 088 kr
Resultat uppräknat 201%: 12 299 125 kr

Exempel C. Oförändrad fördelningsnyckel med höjd totalsumma
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 27,85
Bidrag per medlemsförening: 1482
Resultat: 3 848 246 kr
Resultat uppräknat 201%: 11 583 221 kr

Exempel D: sänkt fast bidrag med höjd totalsumma
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 35,80
Bidrag per medlemsförening: 1905
Resultat: 4 746 831 kr
Resultat uppräknat 201%: 14 287 962 kr

Exempel E: Oförändrad fördelningsnyckel med dubblat stöd
Fast bidrag: 350 000
Bidrag per medlem: 73,03
Bidrag per medlemsförening: 3 886
Resultat: 9 523 253 kr
Resultat uppräknat 201%: 28 664 991 kr

Exempel F: Sänkt fast bidrag med dubblat stöd
Fast bidrag: 250 000
Bidrag per medlem: 80,98
Bidrag per medlemsförening: 4 309
Resultat: 10 421 837 kr
Resultat uppräknat 201%: 31 369 732

Assently: 1f53262764dbe2f74d1102639f0135dbf205a9f59dff5bceae2e284a96d282f1f6830561e425e6b253e1bd2b617a483729e4c056a26431ce93cf51046dc185f7



Beslutsunderlag om proposition om fördelningsnyckeln

Bakgrund
Fördelningsnyckeln och framförallt statsbidraget till våra medlemmar är en mycket 
angelägen fråga för ungdomsrörelsens utveckling de kommande åren. LSU är en vik-
tig part i det fortsatta arbetet, både för barn- och ungdomsorganisationerna och för 
myndigheten som fördelar bidraget. I utredningen om statsbidragets fördelningsnyckel 
framför medlemsorganisationer att LSU:s roll ska vara att skapa möjligheter för med-
lemsorganisationer att uttrycka sina åsikter i frågan till beslutsfattare. Motiveringen till 
medlemsorganisationernas ställningstagande bygger på solidariteten som finns i ung-
domsrörelsen och LSU:s tradition av att arbeta med fördelningsnyckeln. 

Medlemsorganisationerna värnar ungdomsrörelsens solidaritet. Fördelningsnyckeln är 
ett system som alltid kommer att missgynna någon oavsett hur den utformas. Om LSU 
skulle ha ett ställningstagande som förespråkar en fördelning mer än en annan, inne-
bär det att vi aktivt missgynnar några av våra medlemsorganisationer. Kompetensen i 
frågan finns inte i LSU, utan hos våra medlemsorganisationer. Därför är det viktigt att 
medlemsorganisationernas åsikter, politik och expertis når Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Med utredningen som bakgrund bör LSU:s roll i arbetet med statsbidragets fördelnings-
nyckel vara att möjliggöra påverkansarbete av våra medlemsorganisationer gentemot 
relevanta beslutsfattare, följa utvecklingen och förändringsförslag, vara en kunskapskäl-
la om hur statsbidraget fungerar och vilka effekter olika fördelningsnycklar ger, vara en 
kontakt mellan medlemsorganisationer och MUCF samt informera om allsidiga konse-
kvenser av fördelningsnyckeln utan att driva en linje.

Förslag till beslut
Representantskapet föreslås besluta:

att LSU som organisation inte ska verka för en särskild fördelningsnyckel. 

att sträva efter stark samverkan med MUCF för att möjliggöra medlemsorgani-
sationers makt och inflytande över statsbidragets fördelningsnyckel.

16A § Proposition om statsbidragets  
fördelningsnyckel
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Beslutsunderlag om proposition om fördelningsnyckeln

Bakgrund
På Representantskapet 2017 inkom en motion från medlemsorganisationer om att 
kartlägga LSU:s politik och verksamhet. Dåvarande styrelse yrkade då på att LSU:s stra-
tegidokument (se bilaga 1) skulle ses över för att ge medlemsorganisationer ett större 
ägandeskap över LSU:s verksamhet. Yrkandet bifölls av Representantskapet, och lyder:

Strategidokumentet är ett styrdokument som sätter riktning för LSU:s verksamhet 
många år framöver. Mer konkret gäller strategimålen så länge Representantskapet anser 
att utmaningarna gäller. Strategidokumentet fungerar även som en målstyrning. Perso-
nalens verksamhetsplaneringar behöver bygga på styrelsens handlingsplan, som i sin 
tur är en konkretisering av verksamhetsplanen vars struktur och innehåll kommer från 
strategidokumentet. På så sätt bygger styrdokument på strategidokumentet så varje 
mandatperiod tar steg närmare verkställande av strategimålen.  

Nuvarande strategidokument innehåller en bakgrundsbeskrivning av ungdomsrörelsen 
och syftesbeskrivning av själva styrdokumentet, därefter listas samhällstrender som 
påverkar LSU:s medlemmar, sedan de två strategimålen som bryts ner i delmål och 
slutligen en beskrivning av LSU:s nyckelkompetenser. Strategimålen bygger på två in-
riktningar. LSU:s sex stycken strategimål är följande:

16B § Proposition om LSU:s strategidokument

att uppdra styrelsen att tillsammans med medlemsorganisationerna  
genomföra en översyn av LSU:s strategi till Representantskapet 2018.

1.1: Förutsättningar och villkor för ungas organisering ska förbättras.

1.2: Ungdomsorganisationer ska nå fler unga med sin verksamhet.

1.3: Ungdomsorganisationers ekonomiska och organisatoriska stabilitet ska 
stärkas.

1.4: Ungdomsorganisationer ska påverka fler relevanta beslutsprocesser.

2.1: Allmänhetens kännedom om ungdomsorganisationer ska öka.

2.2: Samhällets erkännande av ungdomsorganisationer och deras arbete 
ska öka.
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Mer information finns i bilaga 1.

I bilaga 1 beskrivs även att strategidokumentet är en utveckling från tidigare strategier 
eftersom den bygger på sakfrågor och framtidsscenarios istället för verksamhetsområ-
den. Det som är särskilt viktigt att belysa är den inkluderande och omfattande proces-
sen i framtagandet av det nuvarande strategidokumentet, som gav medlemsorganisa-
tioner stort ägandeskap i utformningen av strategimålen. För ett sådant styrdokument 
är ägandeskapet innan lika viktigt som efter, eftersom det återigen sätter riktning för 
LSU:s verksamhet många år framöver. Det nuvarande strategidokumentet skapades år 
2014. 

Syftet med detta beslutsunderlag är att presentera översynen av strategidokumentet 
som styrelsen har genomfört. Både LSU:s styrelse och personal har konsulterats. Med-
lemsorganisationer har konsulterats genom LSU:s årliga medlemsundersökning som två 
tredjedelar av alla LSU:s medlemmar har svarat på i år.

Översyn

Metod
Styrelsens och personalens konsultationer byggde på fyra frågor. Frågorna var olika 
beroende på vilket organ i LSU det gällde och har därför också sammanställts olika. 
Konsultationen genomfördes av beredningsgruppen för strategidokumentet som är en 
arbetsform där utvalda styrelsemedlemmar och personal arbetar tillsammans. 

Medlemsorganisationers översyn genomfördes genom LSU:s årliga medlemsundersök-
ning, LSU Koll, där medlemsorganisationer får svara på vilka utmaningar de har och 
hur de vill att LSU ska arbeta med dem. I detta underlag kommer svaren att samman-
fattas i stora drag, i och med att det finns mycket data att hämta från så många organi-
sationer som har svarat. I 2018-års Ungdomsrörelsen i siffror hittar ni mer information 
och analyserade svar från medlemsundersökningen. LSU:s personal har tagit fram och 
sammanställt LSU Koll. 

Svar från styrelse
Styrelsen ser det vidare arbetet med översynen som en förstärkt möjlighet att ge med-
lemsorganisationer ett större ägandeskap över LSU. Styrelsen är medveten om att 
det enbart har gått fyra år sedan det nuvarande strategidokumentet togs fram, men 
samtidigt har samhällsförändringen gått väldigt fort med stora händelser såsom fler 
människor på flykt, negativ normförskjutning, islamofobi och antisemitism, fascism och 
annan våldsbejakande extremism, misstänkliggörande av civilsamhället, världspolitiska 
maktskiftningar, ökat fokus på klimat och hållbarhet samt mycket mer. Under dessa år 
har demokrati och mänskliga rättigheter prövats. Styrelsen anser att ungdomsrörelsen 
är den primära aktören som ska försvara det LSU beskriver som sitt idéprogram – alltså 
demokrati och mänskliga rättigheter; barn, ungas och asylsökandes rättigheter; social-, 
ekonomisk- och ekologisk hållbarhet; samt fri och demokratisk organisering. Även om 
vi försvarar dessa värden, påverkas vi av att deras förändringar som blir våra utmaning-
ar. Styrelsens konsultationssvar tog avstamp utifrån förståelsen över att mycket har 
hänt under fyra år. 

Inledningsvis anser styrelsen att förändringarna under de senaste fyra åren har varit 
extraordinära och påverkar samhällsutmaningar som är relevanta för LSU och våra 
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medlemsorganisationer. Formen för att presentera styrelsens svar bygger på de två in-
riktningarna i strategidokumentet samt ett sista stycke om struktur.

Styrelsen identifierade följande i de fyra första strategimålen med inriktningen  
Ungdomsorganisationer är starka samhällsaktörer som spelar roll i fler ungas liv:

• Det nya idéprogrammet behöver förankras i strategidokumentet. Många per-
spektiv från idéprogrammet saknas nu i strategidokumentet. 

• Barnperspektivet saknas och behöver framhävas i samma uträckning som ung-
domsperspektivet. 

• Framhäva alla diskrimineringsgrunder, för att stärka inkludering och tillgänglig-
het i ungdomsrörelsen som samhället i stort.

• Civilsamhällets krympande utrymme behöver definieras som en grundläggande 
utmaning för ungdomsrörelsen. 

• Andra viktiga rörelser, såsom idrottsrörelsen, ska inte identifieras som en kon-
kurrent till ungdomsrörelsen utan snarare ett komplement. Föreningslivet bör 
stå starkt tillsammans.

• Ett ökat statsbidrag är absolut nödvändigt för ungdomsrörelsen. Den stora utma-
ningen nu är dock inte att öka statsbidraget, utan snarare att behålla det efter-
som beslutsfattare har börjat ställa sig kritiska till stödet. 

• Lyfta hållbart engagemang och ledarskap för unga engagerade. Den psykiska 
ohälsan påverkar individer och demokratin i en allt större utsträckning.

• Fokusera mer på att fler ska vilja engagera sig i ungdomsrörelsen och inte en-
bart att medlemsorganisationer ska nå fler barn och unga. 

• Fokusera mer på faktisk makt i beslutsprocessen och inte enbart synlighet i 
dem. Även om ungdomsrörelsen bjuds in behöver vi ha reell makt att påverka 

• Strategimål 1.1 och 1.3 kan bli ett gemensamt mål eller en egen inriktning.

Styrelsen identifierade följande i de två sista strategimålen med inriktningen  
Samhällets bild av ungdomsorganisationer och ungas engagemang är  
rättvisande:

• Barnperspektivet saknas och behöver framhävas i samma uträckning som ung-
domsperspektivet. 

• Barn – och ungdomsorganisationers roll i civilsamhället behöver inkluderas.

• Barn - och ungdomsorganisationers relation till moderorganisationer behöver 
inkluderas.

• Barn – och ungdomsorganisationers roll i relation till statsförvaltning, såsom 
konsultationsinstans behöver inkluderas.

• Barn – och ungdomsorganisationer som folkbildningsaktör behöver inkluderas.

• Utmaningen med samhällets erkännande av barn- och ungdomsorganisationer 
handlar fortfarande om låg kännedom men en ny utmaning är misstänkliggöran-
det av ungdomsrörelsen. 

Styrelsens identifierande följande om strukturen: 

• En positiv målbild behöver beskrivas om hur samhället och ungdomsrörelsen 
kommer att se ut efter att strategimålen har uppnåtts. Problemformuleringar 
behöver mötas av motsvarande lösningsformuleringar.  
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• LSU:s nyckelkompetenser behöver tydligare vara i relation till strategimålen 
och motivera varför just de utmaningarna prioriteras över andra utmaningar.

• Formen för strategidokumentet behöver ha ett flexibelt förhållningssätt till den 
ständigt föränderliga världen vi lever i. Det är viktigt att hitta en balans i vad 
som är aktuella utmaningar och vilka mönster vi ser kommer påverka ungdoms-
rörelsen framöver. 

• Vissa strategimål är vaga medan andra är specifika. Det behövs ett helhetsgrepp 
för att göra strategidokumentet konsekvent. 

• Strategidokumentet måste ha en tydligare koppling till verksamhetsplanen och 
andra styrdokument såsom idéprogrammet. 

• Det saknas en beskrivning om hur strategidokumentet ska användas, operatio-
naliseras och hur styrningsmodellen ska se ut. 

• Till skillnad från nuvarande strategidokument, anser styrelsen att strategidoku-
mentet behöver vara tidsbegränsat för att öka möjligheten till att mäta resultat 
och omvärdera relevans efter en återkommande revideringsprocess. Hur lång 
tidsbegränsningen ska vara beror på medlemsorganisationers formuleringar av 
utmaningar och i vilken takt samhället förändras. 

Svar från personal
Personalen är det organ i LSU som varje dag arbetar steg i riktning för att uppfylla vår 
strategi. Styrelsens översyn av strategidokumentet är otillräcklig om inte personalens 
erfarenhet av att operationalisera LSU:s strategi inkluderas. Formen för att presentera 
personalens svar utgår först ifrån strategidokumentets innehåll och därefter struktur. 

Personalen identifierande följande om strategimålen:

• Strategimålen är fortfarande relevanta men behöver förändringar och tillägg.

• Strategidokumentet behöver balansera bättre mellan kapacitetsstärkande och 
påverkansarbete. Just nu är påverkansarbetet i större fokus, medan medlemsor-
ganisationer efterfrågar kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i lika hög 
utsträckning som genomförande av politik.  

• Utmaningar som saknas är relativ fattigdom och ekonomiska samhällstrenden. 
Barnfattigdomen och ojämlikheten ökar i Sverige. Det slår hårdast mot barn och 
unga. De socioekonomiska förhållandena påverkar även möjligheten till engage-
mang.  

• Utmaningar som saknas är urbanisering, utanförskap samt unga utan utbild-
ning, jobb eller sysselsättning. Krav på högre utbildning är en växande trend.

• Möjligtvis behövs en ny åldersgräns för när en person är ungdom. Utifrån ett 
etableringsperspektiv har åldern höjts till 29 år. ”Ungdomstiden” har därför 
förlängts. 

• Utmaningar som saknas är barn – och ungdomsorganisationers relation till mo-
derorganisation.

• Kommunala och regionala förutsättningar behöver inkluderas.

• Det behövs ett större fokus på hållbar utveckling, miljö- och klimatfrågor. Det är 
vår generation som är sista möjligheten att skapa hållbarhet.

• Antidemokratisk organisering och hot mot ungdomsrörelsen.

• Digitalisering behöver inkluderas – allt från att adressera näthat till innovation 
och entreprenörskap. 
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• En viktig utmaning är krympande demokratiskt utrymme och hur ungdomsrö-
relsen ska förhålla sig till det, politiskt och administrativt. 

• Ett stort informationsöverflöd med blandning av evidensbaserad vetenskap och 
alternativa fakta. Här behöver vi skapa en motståndskraft. 

• Det finns ett ökat politiskt engagemang i civilsamhället där främst tjejer och 
unga kvinnor engagerar sig i. 

• De ekonomiska bidragen som ges från den offentliga sektorn till ideella sektorn 
förstärker främst verksamhet som engagerar killar och unga män. 

• Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. 

• Globaliseringen, den sociala och ekonomiska.

• Sexualiserat våld i ungdomsrörelsen är ett hot som inte står med i strategin.

• Stöd till nyanländas egen organisering när offentlig sektor inte ställer upp.

• Det behövs en beskrivning om att civilsamhället breddas till att inkludera andra 
former av organisering än föreningsformen, såsom nätverk och stiftelser. Ung-
domsrörelsen behöver förhålla sig till det.

• Strategimålen behöver vara nivåöverskridande. Det som står i strategimålen ska 
kunna tillämpas på alla samhällsnivåer. 

• Vissa strategimål kan bli ett, såsom 2.1. och 2.2 medan vissa kan delas in till att 
bli fler, såsom 1.4 mellan reell makt och antirasism. 

Personalen identifierade följande om strukturen:

• Strategimålen borde tydligare utgå ifrån nyckelkompetenser. Det är mest lo-
giskt att LSU arbetar med den kompetens och funktion vi har. De tre delarna 
(Samhällstrender, Strategimålen och Nyckelkompetenser) i strategidokumentet 
behöver kopplas ihop på ett bättre sätt. 

• I beskrivning av nyckelkompetenser skulle det även behöva inkluderas ett 
stycke om vilka kompetenser LSU vill sträva efter att ha.

• Hur strategidokumentet, verksamhetsplan och idéprogram hänger ihop behöver 
definieras. 

• Strategimålen är antingen vaga eller specifika vilket gör att styrdokumentet blir 
svårt att använda. Verksamhetsplanen och idéprogrammet används istället för 
styrning i vardagen. Beroende på om strategimålen blir vaga eller specifika av-
görs också hur styrningen ska se ut i LSU. LSU är generellt en kanslistyrd orga-
nisation och då ger vaga lydelser handlingsutrymme. 

• Strategidokumentet används oftast vid projektansökningar. Om strategidoku-
mentet får en tidsbegränsning som är kortare än LSU:s projekt är ett förslag att 
inkludera skrivelser som motiverar verksamhet och skapar kontinuitet.  

• Strategidokumentets målgrupp behöver förtydligas, om det är för våra med-
lemsorganisationer, externa aktörer, internt bruk eller en blandning.

• Den röda tråden är otydlig och det saknas motivering till varför just dessa stra-
tegimål har valts. 

• Styrningsmodellen behöver beskrivas, exempelvis om hur ofta och på vilket sätt 
strategidokumentet ska följas upp. Tidigare har det funnits en ambition att ta 
fram indikatorer. 

• Använda källhänvisningar vid påståenden om verklighetsbild och samhällstren-
der.
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Svar från medlemsorganisationer
LSU är en medlemstyrd organisation. Vad som är viktigt för våra medlemsorganisatio-
ner är viktigt för LSU. Strategidokumentet är ett verktyg för medlemsorganisationerna 
att sätta en långsiktig riktning för LSU, där de kan känna trygghet att varje styrelse ska 
arbeta efter den riktningen. Strategidokumentet möjliggör också ägandeskap och ett 
samlat grepp om vad LSU bör arbeta. Som tidigare skrivet kommer inte all data från 
årets medlemsundersökning att återges i detta beslutsunderlag utan enbart det som 
bedöms vara relevant information till översynen av strategidokumentet. Formen för att 
presentera medlemsorganisationers svar utgår ifrån en beskrivning av ungdomsrörel-
sens utmaningar som inte inkluderas i strategidokumentet.

Utmaningar som våra medlemsorganisationer identifierar är följande:

• Avsaknad av hållbar och långsiktig finansiering samt kapacitetsstärkning i att 
söka medel. Barn- och ungdomsorganisationer får minskade ekonomiska intäk-
ter samtidigt som verksamheten växer. I vissa fall uteblir statsbidrag, vilket är 
förödande. Finansiering har under många är identifierats som den största utma-
ningen för våra medlemsorganisationer. 

• Kontinuitet i verksamhet, bibehållande och upprätthållande av engagemang 
bland medlemmar. Det handlar även om breddande av engagemang och med-
lemsrekrytering.

• Stress och hållbart engagemang. I medlemsundersökningen 2018 uppger 76,5% 
att det finns en problematik med utbrändhet och negativ stress.

• Tekniska problem med ökad administration och ny lagstiftning såsom GDPR.

• Diskriminering, exempelvis kommuner som inte hyr ut lokaler till föreningar på 
grund av islamofobi.

• Kapacitetsstärkande genom utbildning. Det allra tydligaste behovet är utbild-
ningar i föreningsjuridik, civilsamhällespolitik och mer. 

• Skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationer och 
påverkansarbete mellan ideell sektor och offentlig sektor.

• Välfärdsfrågor och solidaritet. I medlemsundersökningen uppger 63,4% att de 
arbetar med/för unga nyanlända och asylsökande. Vi ser alltså en ökning på 
11,4% från tidigare år, och samtidigt ett ökat samhällsbehov av etablering och 
human politik. Fler av våra medlemsorganisationer bistår med utbildning,  
boende, jobb och tillgång till grundläggande rättigheter för asylsökande och 
flyktingar. 

• Den ohållbara utvecklingen. Fler medlemsorganisationer har angett att de arbe-
tar med Agenda 2030 och hållbarhet.

Ovanstående utmaningar behöver förtydligas i det nuvarande strategidokumentet. Vik-

tigt att nämna är att utmaningarna inte bara är något för detta år utan har identifierats 

i minst två år. Medlemsorganisationerna har inte fått möjlighet att kommentera stra-

tegidokumentets struktur men det vill styrelsen givetvis åtgärda inför en eventuell ny 

process beroende på Representantskapets beslut.
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Slutsats
Styrelsens, personalens och medlemsorganisationernas svar är i samklang. Det finns 
många likheter i svaren vilket indikerar på behov. Styrelsen ser ett demokratiskt mo-
mentum att skapa ett större ägandeskap för medlemsorganisationer och påbörja en 
revideringsprocess som innebär ett helt nytt strategidokument för LSU – i allt från 
innehåll till struktur. En prioriterad fråga som lyftes av medlemsorganisationer i med-
lemsundersökningen är att LSU bör driva medlemmarnas kärnfrågor och inte sakfrågor. 
Vad detta innebär möjliggör ett strategidokument att formulera. Revideringsprocessen 
skulle innebära ett nära och omfattande samarbete med medlemsorganisationer där 
alla ska ges lika möjlighet till makt över den nya strategin och där en mångfald av per-
spektiv aktivt ska inkluderas. Även om det bara har gått fyra år sedan strategidokumen-
tet togs fram, har mycket förändrats.

Förslag till beslut
Med översynen som bakgrund föreslår styrelsen Representantskapet 2018:

att anse översynen av strategidokumentet som genomförd. 

att uppdra styrelsen att tillsammans med medlemsorganisationer ta fram ett 
nytt strategidokument för LSU till Representantskapet 2019.
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Beslutsunderlag om förslag på budgetdirektiv

Bakgrund
LSU:s Representantskap 2017 antog ett preliminärt budgetdirektiv om 80 000 för år 
2019.

LSU:s ekonomi är komplex. Ekonomin består av flera olika projekt som redovisas till 
olika finansiärer. Projektstart och projektavslut ligger spritt under året och avslutas inte 
vid räkenskapsårets avslut. Projekten kan inte gå plus och generera ett positivt resultat. 
Det positiva resultatet kan därför främst hämtas hem från medlemsintäkter. Medlem-
sintäkterna är den intäktskälla LSU har, utöver en mindre bokförsäljning, som är helt 
och hållet egenfinansiering. LSU har inte några krav på återbetalning på dessa medel, 
vilket vi har på de projekt och uppdrag som vi utför med olika statliga bidrag. 

Styrelsen har påbörjat ett arbete för att bredda LSU:s finansiering och är hoppfulla in-
för att skapa intäktsmöjligheter som innebär att det går att bygga på LSU:s egna kapital. 

Förslag till beslut
Representantskapet föreslås besluta:

att förslag till budgetdirektiv för år 2019 är att bibehålla nivån på 80 000 kr.

att förslag till preliminärt budgetdirektiv för 2020 är att sträva efter att öka de 
fria intäkterna och ett positivt resultat på 120 000 kr.

16C § Proposition om budgetdirektiv 
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UNGDOMSORGANISATIONERNA, 
SAMHÄLLET OCH FRAMTIDEN – VÅR 
ROLL OCH VÅRT VÄRDE 
 
LSU:s uppdrag och syfte  
LSU är samarbetsorganet för svenska ungdomsorganisationer. LSU arbetar utifrån 
demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och i världen.  
 

LSU:s strategi 2014 och framåt 
LSU:s styrelse pekar med detta dokument ut riktningen för verksamheten 
kommande år. Den bryts sedan ned i verksamhetsplan 2014-2015 och senare 2016-
2017. Strategin gäller så länge samhällsutmaningarna är relevanta och så länge 
medlemmarna vill att verksamheten ska se ut som den gör. LSU:s styrelse styr sedan 
den operativa verksamheten genom årliga mål och kontinuerlig uppföljning av 
strategins mål. 
 

LSU är en medlemsstyrd organisation 
LSU är en medlemsorganisation och vårt viktigaste fokus är att komma 
medlemmarna nära. Detta befäster vi med denna strategi i det att målen är tydligt 
medlemsorganisations-relaterade. Med denna strategi blir det enklare för LSU att 
besluta vad som är rätt för organisationen att göra, och kopplingen till oss som 
medlemsstyrd organisation med ett uppdrag och syfte blir tydligare. 
 

LSU:s strategi beskriver och möter samhällsutmaningar 
Ungdomsorganisationer påverkas av hur samhället förändras. Ungas rörelsemönster 
och livsstil påverkar det unga föreningslivet – när många unga går utan arbete 
påverkar det hur många unga som kan engagera sig på sin fritid, till exempel. 
Enskilda organisationer kan ha svårt att svara upp mot de stora 
samhällsutmaningarna och därför ser vi att LSU ska stärka 
medlemsorganisationerna i det arbetet. Vi ser dessutom att ungdomsorganisationer 
har en viktig roll att fylla i ett samhälle som förändras snabbt. 
 
Denna strategi är på så vis en utveckling från tidigare strategier. Vi fokuserar på 
övergripande trender och framtidsscenarion istället för att skissa upp specifika 
verksamhetsområden. LSU:s strategiska dokument tar avstamp i de utmaningar som 
medlemsorganisationerna beskriver och vi pekar ut en riktning för att bemöta dem 
på ett effektivt sätt i Sverige och världen. 
 
Eftersom utmaningarna är många, stora och strukturella kommer det ta tid att 
överbrygga dem. Med den nya strategin samlar vi kraft för att gemensamt kunna 
åstadkomma reell förändring inom de områden som påverkar 
ungdomsorganisationer mest, allt för att ungdomsorganisationer ska fylla sin viktiga 
roll och ta mer plats i samhället. 
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SAMHÄLLSTRENDER SOM PÅVERKAR 
LSU:S MEDLEMMAR 

 
Unga har fler möjligheter 
Unga möter fler möjligheter idag än för bara ett årtionde sedan. Det är något i 
grunden positivt. I en global värld kan många unga förverkliga sina drömmar, men 
samtidigt skapar det en förändring i hur engagemang tar sig uttryck, där det sker 
kortare och på fler ställen.  Organisationer behöver också kunna visa vad en medlem 
får ut av att engagera sig. Genomströmningen av personer i organisationerna är en 
långsiktig utmaning. 
 
Fler flyttar till städer 
Sverige har Europas skarpaste urbaniseringstrend. Det skapar förändrade 
förväntningar på föreningsliv i städer men också utmaningar för föreningsliv utanför 
städerna. Detta får konkreta konsekvenser för ungdomsorganisationer och deras 
lokalavdelningar, som blir än viktigare för de som inte är en del av 
urbaniseringstrenden, men lokalavdelningarna får samtidigt svårare att bedriva 
verksamhet när unga väljer att flytta.  
 
Organisering sker i allt fler former 
Det ideella engagemanget förändras i Sverige. Det traditionella medlemskapet möter 
konkurrens av både kommersiella alternativ och olika former av volontärskap – utan 
medlemskap. Nätverksbaserade engagemangsformer och organisationer som utförare 
i välfärden betonas också i samhällsdebatten som bättre versioner av traditionell 
organisering. Med förändrade engagemangsformer riskerar den viktiga demokratiskt 
utbildande funktionen i ungas organisering att tappas, och den stora utmaningen här 
blir hur traditionell organisering kan ta intryck av nyare former – och vice versa.  
 
Ungas förutsättningar är allt mer olika 
Många unga vet precis hur de kan påverka samhället och genomföra sina idéer, 
medan andra unga helt saknar den kunskapen och de möjligheterna. I ett modernt 
medielandskap fördjupas informationsklyftor, där unga i samma samhälle lever liv 
utifrån helt olika förutsättningar och i olika verkligheter. Många beskriver också en 
ökande intolerans, som till exempel tar sig uttryck i rasism och näthat. Det unga 
civila samhället ska vara en plats där unga oavsett bakgrund och förutsättningar ska 
kunna mötas, men hur möter vi de klyftor som ökar – och hur ser vi till att inte vara 
en del av en negativ utveckling utan att istället motverka den? 
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VÅRT SVAR  
 
LSU ska arbeta utifrån två övergripande prioriteringar. Prioriteringarna bryts ned i 
strategiska mål, som är mätbara och ligger till grund för verksamhetsplanen. Målen 
följs löpande upp och rapporteras av till varje årsmöte utifrån indikatorer som 
fastställs av LSU:s styrelse. 
 
 

1. Ungdomsorganisationer är starka samhällsaktörer 
som spelar roll i fler ungas liv 
 
Strategimål 

1.1: Förutsättningar och villkor för ungas organisering ska förbättras  

Vissa villkor, regler och lagar skapar hinder för ungdomsorganisationers möjligheter att 
verka, och premierar andra rörelser framför ungdomsorganisationer, främst 
idrottsrörelsen. Detta behöver förändras på lokal, regional, nationell och internationell 
nivå. En viktig prioritering i Sverige är ett ökat nationellt statsbidrag – eftersom det 
utgör en stor del av ungdomsorganisationers finansiering.  
 

1.2: Ungdomsorganisationer ska nå fler unga med sin verksamhet 

Ungdomsorganisationers styrka och genomslag beror mycket på hur många unga som är 
medlemmar, engagerade och tar del av verksamheten. Det är både ett medel för 
genomslag och egenvärde för individen – engagemang i ungdomsorganisationer innebär 
gemenskap men också möjlighet att förverkliga sina idéer. Det kräver arbete med 
konkreta och varierande metoder om hur fler unga, även de som inte tidigare varit 
organiserade, kan bli medlemmar i organisationerna.  
 

1.3: Ungdomsorganisationers ekonomiska och organisatoriska stabilitet ska stärkas 

Ungdomsorganisationer möter ofta problem gällande ekonomisk och organisatorisk 
stabilitet, genom ett beroende av enskilda finansieringskällor, hög genomströmning av 
engagerade eller andra utmaningar. Stärkt stabilitet, kontinuitet och hållbarhet är 
viktiga aspekter för att rusta ungdomsorganisationer att möta samhällsutmaningar och 
bedriva politiskt arbete. 
 

1.4: Ungdomsorganisationer ska påverka fler relevanta beslutsprocesser  

Ungdomsorganisationer representerar viktiga perspektiv som bör synas i politiska 

processer, och i större utsträckning påverka samhällsutvecklingen. Det  unga  
civilsamhället  ska  bidra  med  analys  och  metoder  för  hur  man  motverkar  rasism  och  
odemokratiska  strömningar  i  samhället. För att det ska ske måste 

ungdomsorganisationers perspektiv värderas högre, beslutsfattare behöver ha större 
kännedom om ungdomsorganisationer, och främst: ungdomsorganisationers verktyg att 
påverka politiskt behöver bli bättre. 
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2. Samhällets bild av ungdomsorganisationer och 
ungas engagemang är rättvisande 
 

Strategimål: 

2.1: Allmänhetens kännedom om ungdomsorganisationer ska öka 

Trots att nästan hälften av Sveriges unga är medlemmar i ungdomsorganisationer är 
kännedomen låg om organisationerna och engagemanget i dem. Detta märks till 
exempel genom en mediabild av unga som präglas av brist på engagemang och ovilja 
till organisering, samtidigt som samhällsengagemanget hos den unga generationen 
faktiskt är större än någonsin. Denna bild behöver ungdomsorganisationer förändra 
gemensamt, och media är ett centralt verktyg för att göra det. 
 

2.2: Samhällets erkännande av ungdomsorganisationer och deras arbete ska 

öka 

Samhällets låga kännedom om ungdomsorganisationer bidrar också till att 
ungdomsorganisationers arbete inte värderas eller erkänns tillräckligt, vilket 
påverkar deras position i samhället negativt. Den samlade kunskapen och statistiken 
om sektorn är dessutom bristfällig eller till och med obefintlig. Detta måste 
förändras. Den roll engagemanget i ungdomsorganisationer spelar för samhället 
behöver synliggöras och kommuniceras, för ett rättmätigt erkännande av värdet i 
ungas organisering.  
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VÅRA NYCKELKOMPETENSER 
 
I arbetet med att ta fram denna strategi har vi analyserat vilka som är våra 
nyckelkompetenser – det vill säga det vi kan göra bäst, som ingen annan kan. Detta 
är en viktig utgångspunkt, eftersom LSU har en roll medan våra 
medlemsorganisationer har en annan. Det finns också många behov hos 
ungdomsorganisationer som redan fylls bra av andra aktörer i samhället. Där finns 
det inte någon anledning för LSU att fokusera.  

Genom att koncentrera oss på att möta de behov som vi kan möta bättre än någon 
annan kan placerar vi oss i ett strategiskt guldläge. Det är med ett sådant fokus som 
LSU har bäst möjligheter att få maximalt genomslag för vår verksamhet. 

 

 
 
För att hitta våra nyckelkompetenser har vi alltså värderat vår roll i relation till att 
det ska vara svårt för någon annan aktör att imitera, att det ska skapa nytta i många 
delar av vår verksamhet och att det är relevant för våra medlemsorganisationer. 
 

Vi har identifierat följande: 
 
Vi samlar en unik bredd av organisationer och skapar möten över 
organisationsgränser 
Få andra paraplyorganisationer i Sverige samlar organisationer från ett sådant brett 
tematiskt spektrum. Inga andra möjliggör den typen av utbyten som kan ske hos LSU. Detta 
är en särskilt stark del i våra utbildningar, nätverk och mötesplatser. 
 
Vi påverkar och bevakar frågor som berör alla medlemsorganisationer 
LSU bevakar ungdomspolitiken, lyfter frågor inom den för diskussion, driver ungas makt i 
samhället, men också förutsättningar för organisering och statsbidrag för 
ungdomsorganisationer. Expertrollen inom ungdomspolitiken ska utvecklas ytterligare. 

Strategiskt 
guldläge 
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Vi utser legitima företrädare till viktiga politiska organ  
Det är genom LSU som legitima ungdomsrepresentanter till FN:s Generalförsamling, EU:s 
ungdomspolitiska konferenser, Nordiska samarbetsforum, m.fl., utses. Det är ett viktigt 
verktyg för att påverka politiken utanför Sveriges gränser. 
 
Vi stärker ungdomsrörelser i auktoritära stater 
Vi är unika i att vi samarbetar med liknande paraplyorganisationer i flera auktoritära stater, 
som därmed påverkar sina länder för ett starkare ungt civilsamhälle. Genom LSU:s globala 
arbete påverkas politiken i Libanon, Zimbabwe och Belarus – för att nämna några länder. 
 
Vi påverkar Sveriges roll i världen i en ung riktning 
Både svensk utrikespolitik och biståndspolitik påverkas av de perspektiv LSU driver. Vi är 
till exempel experter på att inkludera unga i beslutsfattande och i utvecklingssamarbeten. 
Här ska vi lyfta våra medlemmars perspektiv och öppna dörrar för deras påverkansarbete på 
ett än tydligare sätt. 
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Kulturpolitiskt program för AX 
Styrelsen har beslutat att ta fram ett kulturpolitiskt program, detta för att tydligare kunna 
ställa politiska krav på de olika aktörer Ax kommer i kontakt med. Dessa krav ska vara 
gränsöverskridande och gemensamma för alla aktörer, således kommer de inte att vara krav 
som organisationerna bäst driver själva. Som exempel kommer Ax inte att driva politik för att 
få fram fler ateljéer, men vi kommer att driva på för att få fler lokaler för kulturverksamhet. En 
liten men viktig skillnad.  
 
För att göra detta behöver du svara på följande frågor och de sammanlagda svaren från 
medlemmarna kommer att vara ett underlag för styrelsen att diskutera, för att sedan ta fram 
ett konkret förslag på politiskt program enligt följande process: 

 
Frågor: 
1.    Ax ska ta fram ett kulturpolitiskt program. När du hör det, vad tänker du på i första hand 

som bör finnas med i detta? 
2.    Ge förslag på formulering av ax kulturpolitiska vision (drömbild)? 
3.    I det kulturpolitiska programmet det finnas ett antal kulturpolitiska mål att uppnå 

formulerade. Vilka bör de vara? Ge exempel på några sådana!  
4.    Hur bör det arbetet inom ax gå till för att förverkliga innehållet i det kulturpolitiska 

programmet ? Vilka arbetssätt bör användas, vilka kontakter bör tas etcetera? 
 
Exempel på Ax kulturpolitiska vision 
Ax är en stark, drivande part inom kulturlivet. Ax synliggör och påvisar den ideella kulturens 
kraft och betydelse som en viktig del av civilsamhället. Ax ger ett kraftfullt stöd till sina 
medlemsorganisationer. 
 
Exempel på mål för Ax kulturpolitiska arbete 
·      Regeringen utarbetar mål för den ideella kulturen 
·      En breddad kultursyn/Ett breddat kulturbegrepp har slagit igenom 
·      Utökat statligt och regionalt stöd till ideellt kulturutövande i föreningsform 
·      En utvecklad kultursamverkansmodell 
·      Statistik för den ideella kulturen (deltagar- och utövarkulturen) finns tillgänglig 
·      Ett rikskulturförbund inrättas.  

 
Exempel på arbetssätt: 
·      Ax är ett stöd till de politiska partierna i skapandet av deras respektive kulturpolitiska 

program 
·      Ax anordnar seminarier för beslutsfattare 
·      Ax skapar och driver kampanjer för enskilda politiska frågor 
·      Ax skriver remisser på aktuella frågor 
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Till Förbundsstämman i Kulturens bildningsverksamhet 
 
Motion 
 
Riksförbundet Unga Musikanter föreslår 
Att stadgarna ändras på så sätt att förbundsstämma ska hållas årligen 
Att nästa stämma ska hållas våren 2020 
Att stadgarna ändras på så sätt styrelsens ordinarie ledamöter ska väljas hälften växelvis vartannat år  
Att stadgarna ändras på så sätt att övriga funktionärer väljs varje år 
 
Motiv 
 
Kulturens verksamhet växer både volymmässigt och med antalet medlemsorganisationer. Detta är 
mycket glädjande. Samtidigt ställer det större krav på hur medlemsorganisationernas inflytande ska 
utövas. I ett tidigt skede då grundarna ensamma styrde fanns det plats för alla i styrelsen. Det 
kommer inte att kunna förbli så.  
 
Med en ökad omsättning är det också viktigt att medlemmarna får möjlighet att med tätare 
intervaller diskutera styrelsens förvaltning samt principerna för hur verksamhet ska utformas och 
medel fördelas. 
 
En årlig stämma gör det också enklare för styrelsen att hänskjuta vissa principiella frågor som annars 
skulle behöva fattas av styrelsen på grund av tidsfrister och liknande villkor. 
 
Med organisationens nuvarande ekonomi så innebär kostnaden för ytterligare ett möte ingen stor 
påfrestelse bedömer vi. 
 
Vi utgår från att styrelsen kan formulera en konkret ändring av stadgarna i enlighet med vad som 
sagts ovan, samt de konsekvensändringar som styrelse anser behövs vid en sådan ändring. 
 
En viktig kontinuitetsfråga är att inte hela styrelsen väljs om samtidigt. En vanlig ordning är att 
ledamöterna väljs växelvis hälften vartannat år, vilket blir möjligt med årlig stämma. 
 
Kontinuitet i styrelsearbetet är viktigt inte minst i en snabbt växande organisation som kulturens. 
 
Övriga funktionärer bör få sina mandat prövade vid varje stämma. Det är vad som är brukligt nu och 
den principen bör bevaras. 
 
Denna motion har beslutats av RUM:s förbundsstyrelse. 
 
RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER 
 
 
Anna Rydborg 
Förbundsordförande  
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RUM:s vision

RUM:s musikpolitiska  
vision

Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges 
största musikorganisation för barn och unga, 
med en bred rikstäckande verksamhet som öpp-
nar nya perspektiv för våra medlemmar, samt är 
en självklar dialogpartner och drivande i frågor 
som rör unga musikanter och kulturutövare.

RUM vill förändra samhället så att det blir mer 
vänligt för unga musikanter och andra som vill 
dela livsglädjen i att musicera. Därför ska RUM 
överallt och på alla plan verka för

• att alla barn från tidig ålder ska få upptäcka 
möjligheten att musicera

• att alla barn och unga har tillgång till musikun-
dervisning

• att barn och unga som väljer att musicera 
ska ha största möjliga nytta av sitt musicerande 
både kulturellt och socialt

• att alla som musicerar som unga tar med sig 
musicerandet in i vuxenvärlden som fritidssys-
selsättning eller profession
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Verksamhetsplan
2019
I RUM:s strategi finns det tre fokusområden: medlemmar, kommunikation och politisk påverkan. Denna 
verksamhetsplan bygger på strategins fokusområden. Under 2019 prioriteras förbundets befintliga och 
nya medlemmar samt hur förbundet kan förenkla och bygga upp tydliga kommunikationsvägar.

Medlemmar
RUM finns tack vare sina medlemmar, därför är förbundets viktigast uppgift att säkerställa att ett med-
lemskap i RUM är enkelt, förståeligt och givande. Verksamheten ska vara givande och utvecklande, så 
väl som för den enskilde individen som den grupp som skapar verksamheten. Alla ska känna att de kan 
vara del av att skapa verksamhet genom att exempelvis vara del av någon av förbundets kommittéer. 
Verksamheten skapas av och för medlemmarna med stöd från förbundet och anställd personal.

De unga medlemmarna är RUM:s primära målgrupp, ytterligare en viktig målgrupp är musik- och kul-
turskolelärare. 

1. Distrikts- och föreningsutveckling
 1.1. Ha en effektiv organisation kring medlemsfrågor 
  1.1.1.  Tillhandahålla mallar med instruktioner till distrikt och föreningar prioritet   
   det som kommit fram till kansliet från medlemmar
  1.1.2. Tillhandahålla ett medlemssystem
  1.1.3. Säkerställa att den person som medlemsrapporterar alltid har möjlighet till   
   svar inom 24 timmar (undantag är helgdag)
 1.2. Ha ett tydligt arbete med distriktskonsulenter och verka för att fler distrikt ska kunna  
  använda denna tjänst

2. Verksamhet, engagemang och medlemsinflytande
 2.1. Förbundsgemensamma aktiviteter under 2019
  2.1.1. MusikRUM Västerås 17–19 maj
  2.1.2. Sommarmusikskolan i samarbete med Försvarsmusiken
  2.1.3. Landslaget i blåsmusik
  2.1.4. Samarbetspartner i NYSS - Nordisk Yngre Stryger Stafet, som är en nordisk   
         stråkutbildning för unga, tillsammans med Musikhögskolan Ingesund och  
   Ingesunds folkhögskola
 2.2. Se över möjligheten att på sikt ha en sommaraktivitet med inriktning på stråk
 2.3. Utveckla plattformarna för att engagera fler medlemmar på såväl lokal, regional och  
  nationell nivå
  2.3.1. Bredda kommittéarbetet, så att flera medlemmar har en insyn och vet hur en  
   kan vara del av någon kommitté
  2.3.2. Förkorta kontaktvägarna mellan förbundet och den enskilde medlemmen
  2.3.3. På hemsidan ska möjlighet ges att kunna ge tips, feedback samt önskemål om  
   engagemang 
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  2.4. RUM stämma (förbundsstämma)  
 2.5. Verksamhet för pedagoger
  2.5.1. Förbundet ska vara en part i och delta under musikledarsymposium som 
   arrangeras av samarbetspartners
  2.5.2.  Vara referenspart i Kulturskoleklivet
  2.5.3.  Verka för att intresserade pedagoger ska bli medlemmar i RUM

3. Utbildning
 3.1. SPETS-utbildning för unga ledare
 3.2. VardagsRUM
  3.2.1.  Verka för att minst 50 personer ska ha gått den digitala föreningsutbildningen:  
   Driva förening mellan årsmöte och årsmöte (VardagsRUM online)
  3.2.2. Fyra stycken fysiska VardagsRUMs-kurser genomförs i samarbete med distrikten
 3.3. Distriktskickoff
  3.3.1. Alla distrikt ska erbjudas möjlighet till att ha en distriktskickoff, de distrikt som  
   inte haft någon kickoff de senaste tre åren har första tjing 

4. Medlemsutveckling
 4.1. Aktivt söka upp folkhögskolor samt musik- och kulturskolor som idag inte har 
  föreningar anslutna till RUM
 4.2. Skapa ett välkomstpaket som skickas ut till alla nya medlemmar och föreningar

Kommunikation
RUM vill arbeta strategiskt, medvetet och professionellt med kommunikation. Framöver vill vi hitta nya 
kanaler där vi når en bredare medlemsbas. RUM vill ha en tydlig dialog med alla medlemmar. Därför 
påbörjar vi under året en satsning kring varumärkesbyggande och kommunikation. Visionen i det arbe-
tet är att “alla ska veta vilka RUM är och verkar för”.

5. Sedda, hörda och lyssnade på!
 1.1. Skapa konkreta mallar och metoder för att alla i RUM ska kunna svara på frågorna   
  “Varför finns vi och vad gör vi?”
 1.2. Stärka den nationella synligheten genom påverkansarbete kring RUM:s politiska 
  påverkansfråga, Framtidens Musikpris och genom MusikRUM
 1.3. RUM ska skapa en ökad allmän varumärkeskännedom kring det egna varumärket
 1.4. RUM ska öka trovärdigheten som ungdomsorganisation och politisk remissinstans

6. Kommunikation för fler
 2.1. Hemsidan 
  2.1.1. Se över möjligheten att ha hemsidan på flera språk, där engelska prioriteras
  2.1.2. Fliken “Om RUM” ska finnas tillgänglig i en längre och kortare version
  2.1.3.  Tydliggöra hur medlemmar kan söka bidrag från förbundet och distrikten
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7. Kommunikationsvägar
 3.1. En ny tjänst inrättas på kansliet med fokus på kommunikation. Denna tjänst ska verka  
  utifrån förbundets kommunikationsstrategi
 3.2. Verka för att RUM:s kommunikation upplevs som aktiv och aktuell
 3.3. Se över den grafiska profilen

8. RUMba Vägg 
 4.1. Ska ges ut sex gånger 
 4.2. Verka för att distriktens verksamheter ska ta större del av utrymmet
 4.3. Prova möjlighet för extern annonsering

9. Nyhetsbrev
 5.1. Se över ett verktyg som även kan hålla på sikt
 5.2. Möjliggöra så att alla intresserade av RUM:s verksamhet kan ta del av nyhetsbrev
 5.3. Verka för att alla distrikt och föreningar inkommer med material

10. Media
 6.1. RUM ska omnämnas minst 100 gånger i media (tidningsartiklar, radio, TV-program etc.)
 6.2. Genomföra projektet Framtidens Musikpris med ett nytt verksamhetsår
 6.3. Dela ut priset för årets ungdomskommun tillsammans med andra ungdomsorganisationer

11. Dialog och träffar
 7.1. Distriktsträff genomförs under första halvåret
 7.2. Facebookgruppen DistriktsRUM, ska hållas aktiv och intressant. Distrikten behöver   
  hjälpa till att bjuda in nya aktiva styrelsemedlemmar till gruppen
 7.3. Onlineträffar med distrikten genomförs minst två gånger under året
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Politisk påverkan
RUM ska vara en självklar dialogpartner och remissinstans i alla typer av kultur- och kulturpolitiska frå-
gor. RUM ska även kunna stötta sina lokalföreningar i det lokala påverkansarbetet.

12. Skapa nätverk
 8.1. Delta i forum där det går att utöva politiskt inflytande, exempelvis politikerveckan i   
  Almedalen, Järvaveckan m.m.
 8.2. Delta i samarbetsorganisationer för kulturorganisationer
 8.3. Delta i samarbetsorganisationer för ungdomsorganisationer

13. Påverkan
 9.1. Svara på relevanta remisser
 9.2. Närvara på minst två nationella arrangemang för att stärka förbundets kännedom
 9.3. Träffa kulturministern, samt det nya kulturutskottet, efter valet
 9.4. Gör en jämförelse av distriktens landstingsbidrag 
 9.5. Ta fram material för lokal påverkan

Framtidsfokus
14. Stabilisera den långsiktiga finansieringen
 10.1. Utveckla arbetet med sponsorskap
 10.2. Skaffa 90-konto för att kunna jobba med donationer och insamling

15. Projekt
 11.1. Aktivt arbeta med att se över vilka projekt vi vill initiera och delta i samt utifrån det   
  söka tillgängliga projektmedel 

16. Skapa en strategi för förbundet år 2020–2025
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Budget 2019
INTÄKTER Resultat 2017 Beslut 2018 Förslag 2019 

Medlemsavgifter  1 414 096  1 600 000   1 365 000  

Administrationsavgift  404 350  420 000   409 000  

MUCF Organisationsbidrag        1 630 000   1 491 000  

Lokalt organisationsbidrag  5 056 385  3 280 000   2 998 000  

Kansli  628 748   510 000   773 000  

RUM-stämma  51 817   190 000   210 000  

Sålda tjänster  1 268 181   1 290 000   1 313 000  

Utbildningar  42 883   70 000   90 000  

Verksamhetsutveckling  59 000   -   - 

Framtidens musikpris  100 000   110 000   270 000  

Musikaliskt ledarskap  -  70 000   - 

Landslag  364 816   310 000   370 000  

MusikRUM  1 310 219   1 300 000   1 265 000  

Medlemstidningen  174 450   -  - 

Räntor  67   -  - 

Övriga intäkter  30 160   30 000   - 

Summa intäkter 10 905 175 10 810 000 10 554 000 
    

KOSTNADER Resultat 2017 Beslut 2018 Förslag 2019 

Infrastruktur 5 424 465 4 920 000 6 350 000 

Den ideella organisationen 2 473 394 3 220 000 2 475 000 

Varumärket RUM 3 065 651 2 510 000 1 813 000 

Summa kostnader 10 963 512 10 650 000 10 638 000 
    

RESULTAT -58 337 160 000 -84 000 
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Sammanfattning
Budgeten är gjord på så sätt att förbundet ska klara av sina finansiella åtagande under kommande år 
samt i relation till föreslagen verksamhetsplan.

Budgetens intäktsberäkning bygger därför på en 5 % minskning av kvotbeloppet, då allt fler vill komma 
in i statsbidragssystemet.

Budgeten bygger på att arvoden och ersättningar beslutas enligt valberedningens förslag samt att 
medlemsavgiften ligger på samma nivå som 2017.

Arvode och ansvarspeng för förbundsordföranden är inräknat under anslagsposten Styrelse. Regler 
avseende ersättningar och arvode utgår från att posten ska vara fortsatt halvtidsarvoderad.

Förslag till arvoden och ersättningar
Enligt valberedningens förslag.

Förslag till medlemsavgifter
Medlemsavgift tas ut kollektivt per förening. I samband med debitering av medlemsavgifter avses med 
ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och som har fyllt 6 år men inte 
26 år.

Medlemsavgift för föreningar som har högst 59 ungdomsmedlemmar är 2 000 kronor och för föreningar 
som har minst 60 ungdomsmedlemmar är 34 kronor per ungdomsmedlem. Nya föreningar som inträder 
under året betalar inte medlemsavgift.

Förslag till regler för lokalt föreningsstöd
Endast föreningar som har fullföljt sin redovisning till RUM och är statsbidragsgrundande för RUM kan 
få lokalt föreningsstöd, vilket betalas ut en gång per år. Lokalt föreningsstöd ges med ett fast belopp 
om 3 000 kronor till föreningar som har högst 59 ungdomsmedlemmar. Till övriga föreningar ges lokalt 
föreningsstöd med 51 kronor per ungdomsmedlem.

Har en person medlemskap i flera föreningar får alla berörda föreningar bidrag för den personen.

Nya föreningar erhåller ett startbidrag på 1 000 kronor.
I dessa regler avses med ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och 
som har fyllt 6 år men inte 26 år.
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Intäkter
I budgeten ovan visas alla förbundets intäkter.

Medlemsavgifter
För medlemsavgifter räknar förbundsstyrelsen med en nedgång på grund av att flera RUM-föreningar i 
stället redovisas för den nya organisationen Sveriges Unga Blåsare, ett specialmusikförbund som RUM 
är initiativtagare i. Avtal med reglering kring detta finns sedan 2018 och ses över årligen.

Administrationsavgift
Förbundsstyrelsen föreslår att administrationsavgiften är förändrad till 11 kronor per medlem (en ökning 
med 1 kr) för det totala antalet redovisade medlemmar i de medlemsföreningar som ingår i distriktet. 
Avgiften har inte höjts på många år och sedan dess har RUM ökat medlemsantalet, inflationen i samhället 
är högre. Därför är en höjning viktig att göra nu för att inte behöva göra en stor höjning senare.

Administrationsavgiften betalas av de distrikt som får organisations- eller verksamhetsbidrag från 
landstinget eller motsvarande bidrag. Den är ett led i finansieringen av den gemensamma administrationen 
i form av kansli- och IT-tjänster som är nödvändiga både för distrikten och organisationen som helhet.

Organisationsbidrag och lokalt organisationsbidrag
Staten, via Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), delar varje år ut bidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer. För att räknas som barn- och ungdomsorganisation måste en kunna 
styrka att minst 60 procent av medlemmarna har fyllt 6 år men inte 26 år. Organisationen måste också 
uppfylla vissa kriterier när det gäller rikstäckning. Bidraget har en fast del och en rörlig del som förra 
året uppgick till 22,59 kronor per bidragsgrundande medlem och 1 202 kronor per förening. Beloppen 
varierar från år till år beroende på hur många organisationer som godkänns. Det lokala organisations-
stödet uppgick till 200 % av det centrala organisationsstödet.

För 2019 beräknas stödet på grundval av ett medlemsantal på 35 035 bekräftade medlemmar och 
309 medlemsföreningar. Kvotbeloppen beräknas bli 5 % lägre än föregående år.

Nivåerna i bidragssystemet är mycket osäkra eftersom den proportionella bidragsdelen urholkas kraftigt 
med ett det ökande antalet godkända barn- och ungdomsorganisationer vi sett under de senaste åren.

Bidraget är beroende av att medlemsföreningarna rapporterar in medlemsbekräftelser och verksam-
hetsrapporter. För att säkerställa att medlemsredovisningen sköts korrekt granskar RUM medlemsbe-
kräftelser och verksamhetsrapporter.

Sålda tjänster
Sålda tjänster omfattar de kostnader som RUM centralt fakturerar distrikten och en del medlemsföreningar 
för främst distriktskonsulenters personalkostnader, samt arvoden för kursledare etc. 
Förbundet tar ut ersättning för den handläggning som detta innebär för förbundet i form av bokförings- 
och faktureringskostnader såväl som arbetstid för personalen. Detta beräknas ge en nettointäkt på 
ca. 100 000 kronor som stämman kan förfoga över.
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Infrastruktur

 Resultat 2017 Beslut 2018 Förslag 2019 Nettojämförelse 

Styrelse 562 542 500 000 486 000 -485 085 

Kommittéer m.m. 17 905 50 000 56 000 -55 500 

Kansli 1 135 968 1 060 000 1 062 000 -287 756 

Personal 1 763 898 1 290 000 2 851 000 -2 851 000  

Medlemsregister 191 782  140 000 177 000 -176 775 

ClubOnWeb drift 50 000 - - - 

RUM-stämma 196 942  440 000 274 000 -63 440 

Revisionsarvode 100 482  80 000  90 000 -90 000 

Sålda tjänster 1 197 907  1 190 000  1 217 000  97 800 

Övriga kostnader 45 331  50 000  87 000 -87 000 

Oförutsedda kostnader 161 709  120 000  50 000 -50 000 

Summa kostnader 
 
5 424 466 
 

 4 920 000  6 350 000 -63 440 
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Styrelsen
Det till styrelsen budgeterade beloppet används för att finansiera den ideella ledningen i RUM samt 
förbundsordförandes arvode. Under detta anslag belastas resor, kost, logi, utrustning, deltagande i 
konferenser samt representation för förbundsstyrelsen och arbetsutskottet.

Kommittéer m.m.
Anslaget till kommittéer m.m. används för att finansiera valberedningen, kommittéer och andra arbets-
grupper som antingen är helt ideella eller en mix av ideella och personal.

Kansli
Anslaget till kansli finansierar kontorsplatsen i Stockholm. Det omfattar kostnader för lokal, utrustning 
och inventarier. Anslaget finansierar ingen personal.

Personal
Anslaget till personal finansierar 350 % tjänster samt med en bokföringsbyrå. Årskostnaden för byrån 
beräknas bli ca 570 000 kronor.

Från och med 2019 kommer alla personalkostnader, för den nationella personalen, bokföras här istället 
för på respektive projekt.

Medlemsregister
Detta är kostnaderna förbundet har för eBas och de tjänster som finns i eBas.

RUM-stämmor
Detta är till för att kunna sänka distriktens egeninsats i RUM-stämman och delfinansierar resa, kost och 
logi samt lokal- och evenemangskostnader i samband med RUM-stämman. 

Förbundet utgår från ett fast deltagarpris, så att kostnaden för distrikten är kända i förväg. Det fasta 
deltagarpriset ska inkludera alla kostnader för resa, kost och logi på av förbundet anordnat boende. 

Förbundsstyrelsen har rätt att göra rimliga begränsningar för vilka färdmedel som får användas.

Revisionsarvode
Anslaget för revisionsarvode finansierar arvode för den auktoriserade eller godkända revisorn, eller 
den registrerade revisionsbyrå som utsetts av stämman. Kostnader ersätts på löpande räkning. 
Revisionsuppdraget omfattar såväl granskning av årsredovisning och styrelsens förvaltning som bestyr-
kande av förbundets ansökan om statsbidrag.

Sålda tjänster
Kostnader för lokaler, löner till distriktskonsulenter, kursledararvoden etc. som RUM centralt betalar 
för att sedan fakturera distrikten, se även Sålda tjänster under intäkter.

Övriga kostnader
Här ligger bland annat kostnader för medlemskap i nationella och internationella organisationer, så 
kallade kontingenter, och andra kostnader som inte ryms under övriga rubriker. 

Oförutsedda kostnader
Medlen ska kunna disponeras av förbundsstyrelsen för att hantera situationer som inte förutsetts i 
denna budget eller i verksamhetsplanen, men som ändå är angelägna för RUM att involvera sig i.
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Den ideella organisationen
Kostnadsområdet Den ideella organisationen omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM:s 
ideella organisation starkare. Området omfattar såväl utbildning som förnyelsearbete.

Utbildningar
Anslaget till utbildningar finansierar breddutbildning, spetsutbildning samt utbildning i värdebaserat 
ledarskap. I breddutbildningen ingår VardagsRUMs-kurser som erbjuds distrikt och föreningar via 
webb-samt fysisk utbildning. Spetsutbildningen fördjupar kunskaperna i ledarskap och föreningsteknik 
samt ger metoder och verktyg för arrangerande av medlemsinriktade aktiviteter. Utbildningar är ett 
prioriterat område för förbundsstyrelsen och en stor del i förverkligandet av förbundets strategi kom-
mer att beröra utbildning.

Verksamhetsutveckling
Anslaget för verksamhetsutveckling syftar till att göra det möjligt för förbundet att starta nya projekt 
som kan utveckla organisationen och verksamheten. Idéarbetet sköts av ideella krafter, men anslaget 
behövs för att kunna ha en obligatorisk egeninsats eller anlita experthjälp inför projektansökningar.

Framtidens musikpris
Framtidens musikpris är instiftat för att ta tillvara på behovet av att uppmärksamma barns och ungas 
möjlighet till utveckling. Det lyfter fram de bakomliggande faktorer, personer och organisationer som 
möjliggör bredd och spetskompetens inom svenskt musikliv.

Musikaliskt ledarskap
Verksamheten syftar till att stärka den ideella organisationen genom dess musikaliska ledare. Genom 
olika aktiviteter som riktar sig till det musikaliska ledarskapet vill förbundsstyrelsen bidra till förnyelse 
och vitalitet i medlemsföreningarnas verksamhet. RUM vill kunna stötta initiativ.

Lokalt föreningsstöd
Lokalt föreningsstöd är det huvudsakliga medlet att fördela statens lokala organisationsbidrag. 

 Resultat 2017 Beslut 2018 Förslag 2019 Nettojämförelse 

Utbildningar 93 604  250 000   148 000  -57 500  

Verksamhetsutveckling 14 501  100 000   -  - 

Framtidens musikpris 180 157  220 000   263 000   7 000  

Musikaliskt ledarskap 26 250  250 000   15 000  -15 000  

Lokalt föreningsstöd 2 158 883  2 400 000   2 049 000  -2 048 694  

Summa kostnader 2 473 395 3 220 000 2 475 000  
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Varumärket RUM
Kostnadsområdet Varumärket RUM omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM mer känt och 
uppskattat. 

Kommunikation
Genom anslaget till kommunikation finansieras åtgärder för att informera om RUM på olika sätt via 
hemsidan, utställningar annonsering samt RUM’ba Vägg. Kostnader för nyhetsbrev samt pressklipp 
ingår också. Årligen genomförs en rad kommunikationsaktiviteter som beslutas av förbundsstyrelsen i 
en kommunikationsplan. 

Här har även höjd tagits för det som i verksamhetsplanen 2019 heter Sedda, hörda och lyssnade på!

MusikRUM 
Festivalen genomförs i samarbete med Västerås Kulturskola. RUM är projektägare och står för den 
finansiella risken. Förbundsstyrelsen räknar med att RUM själv behöver finansiera 200 000 kronor år-
ligen, denna kostnad ligger dock under Personal och det är därför denna post ser ut att gå med vinst i 
nettojämförelsen. Övriga kostnader finansieras med bidrag, deltagaravgifter och sponsring.

Landslaget i blåsmusik
Landslaget i blåsmusik finansieras till stor del av deltagaravgifter. Bidrag till landslaget förekommer men 
varierar kraftigt mellan åren, beroende på turnéplaner.

 Resultat 2017 Beslut 2018 Förslag 2019 Nettojämförelse 

Kommunikation 119 496 550 000 150 000 -150 000 

Landslag 542 946 460 000 521 000 -150 500  

MusikRUM 1 612 468 1 500 000 1 142 000  123 834  

Medlemstidningen 790 742 - - - 

Summa kostnader 3 065 652 2 510 000 1 813 000  
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Valberedningens förslag till 
arvodering och ersättningar 
 
Halvtidsarvode utgår med 25 % av ett prisbasbelopp per månad till förbundsordföranden. Vid omval 
av förbundsordförande utgår en ökning av arvodet med 2 % på gällande prisbasbelopp, höjningen 
kan endast genomföras en gång och påverkar inte vid ett andra omval. Utöver arvode tillfaller även 
en pensionsavsättning motsvarande ITP 1 till förbundsordföranden. Därtill utfaller en ansvarspeng 
om ett prisbasbelopp inklusive pensionsavsättning per år. 
 
I övrigt utgår inte arvode till förbundsstyrelsens ledamöter eller andra förtroendevalda, med 
undantag av vad som sägs nedan. 
 
Arvode till auktoriserad eller godkänd revisor, eller registrerad revisionsbyrå, utgår i enlighet med 
löpande räkning. 
 
Reseersättning utgår till förbundsordföranden för resor till destinationer som är minst 5 mil från 
förbundsordförandens hem, och som hör till uppdraget och ersätts med högsta skattefria belopp, 
f.n. 18,50 kr/mil per bil eller för hela kostnaden för kollektivt färdmedel. 
 
Reseersättning utgår till övriga förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda med högsta 
skattefria belopp eller för hela kostnaden för kollektivt färdmedel. 
 
För förbundsordföranden utgår dagtraktamente med högsta skattefria belopp för ökade 
levnadsomkostnader i samband med resor som hör till uppdraget, såvida det inte är fråga om intern 
eller extern representation. 
 
För övriga förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda ersätts måltidskostnader som har 
samband med uppdraget med faktiskt belopp. 
 
Ersättning för logi vid resor som hör till uppdraget utgår med faktisk kostnad. Ej redovisad 
logikostnad ersätts med nattraktamente med högsta skattefria belopp. 

 

Stockholm 2018-08-18 

 

Valberedningen 2017/2018 

Susanna Wärmegård, sammankallande 
Karl-Fredrik Kylesten 
Michael Johansson 
Herman Miller 
Anna Strandberg 
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BU: Vision och värdegrund 
Skriven av: Hanna Hult Rosén 
Datum: 2018-10-05 

Vision RUM – Riksförbundet Unga Musikanter 
Ett förbund där vinsten ligger i personlig, social och kreativ utveckling och som möjliggör 
möten för alla barn och unga, med musik och kultur som gemensam nämnare. 

Hur kan detta användas? 
RUM och andra organisationer består av medlemmar som engagerar sig för att de vill uppnå 
något. För att underlätta har vi sammanfattat det vi vill i en vision. 

Visionen är något vi strävar mot, vår drömbild som vi alltid kan komma lite närmare. 

Visionen talar om varför organisationen finns, sedan skapar vi långsiktiga mål som säger hur 
vi tar oss närmare visionen och kortsiktiga mål som berättar vad vi gör för att uppfylla de 
långsiktiga målen. 

Visionen är stor och odetaljerad, men enkel att förstå. Att detaljerna inte är bestämda gör 
att den kan inspirera våra medlemmar till att röra sig närmre. Enkel för att så många som 
möjligt ska förstå den och kunna jobba för den. 

Främst handlar det om att de beslut vi tar ska sträva mot visionen och att de mål vi sätter 
upp ligger i linje med visionen. Om ett beslut går emot visionen ska det brytas upp, tänkas 
om eller finnas en bra anledning som skapar möjlighet för t.ex. ett nytt beslut som tar oss 
ännu närmre visionen. 

Så fort vi skapar någonting nytt ska vi vara säkra på att det är i linje med visionen. Detta för 
att veta att vi hela tiden närmar oss drömmen vi har. 
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Värdegrund RUM – Riksförbundet Unga Musikanter 
Inkludera 
Alla ska få möjlighet att delta på sina villkor i den gemenskap vi skapar med vår musik. 

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

Inspirera  
Vår musik inspirerar till både tankar och engagemang.  

Hur dessa kan användas i den dagliga verksamheten  
Värderingarna definierar kulturen inom organisationen. När vi tar beslut ska detta finnas 
med i tankegången åt vilken riktning vi vill. Speciellt vid svåra beslut är det viktigt att stå fast 
vid sina värderingar.  

Detta är vad som präglar vår kultur och det ska vara ett tema genom hela verksamheten. Allt 
ifrån små ensembler till stora möten. Hur kan vi få in mer av detta i all vår verksamhet?  

Försök se normerna i er verksamhet och tänk igenom ifall några av dem går emot 
värderingarna. Om ja – diskutera ifall ni vill ändra på normerna.  

Värdeorden betyder inte alltid samma sak för alla personer  
Fundera på vad orden betyder för dig? Diskutera med andra, betyder det samma sak för er? 
Eller olika? Det går inte att tvinga in någon i din syn på en värdering. Försök istället diskutera 
och komma överens om en gemensam definition ni kan använda när ni arbetar tillsammans. 
Använd er av dessa tankar när ni bedriver er verksamhet.  

Till exempel kan Inkludera betyda olika saker bland olika grupper. Ibland kanske det handlar 
om att inkludera alla typer av instrument, i ett annat sammanhang alla musikstilar, och i ett 
tredje att människor av alla åldrar känner sig välkomna. 
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Stadgar för Riksförbundet Unga Musikanter 
RUM-stämman har den XX-XX-XX antagit och den XX-XX-XX fastställt stadgar för 
Riksförbundet Unga Musikanter med följande lydelse. 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 
§1. Förbundet, vars namn är RUM - Riksförbundet Unga Musikanter består av föreningar 

med musikanknuten verksamhet för ungdomar. 
Förbundet är religiöst och politiskt obundet och arbetar på ideell grund. 
Förbundet skall stimulera ungdomars kulturella och sociala utveckling genom att främja 
ett aktivt musiksamarbete. 

§2. RUM:s högsta beslutande organ är förbundsstämman. RUM-stämmans beslut verkställs 
av förbundsstyrelsen som även ska leda organisationens arbete. 

§3. För förbundets regionala verksamhet är förbundet indelat i distrikt som vart och ett 
administrerar verksamheten inom ett begränsat geografiskt område.  
Distrikten får ta ut årsavgift för skötseln av sina uppgifter. 

§4. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

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

§6. Förbundet ska ha sitt säte i Stockholm.  

Kapitel 2 Medlemskap  
§1. Medlem är den som aktivt begärt medlemskap och blivit beviljad som medlem i 

medlemsförening eller de som vid RUM-stämman valts till förtroendeuppdrag, 
undantag från detta är revisionsbyrå. 

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

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

§4. Medlemmarna ska betala medlemsavgift som bestäms av RUM-stämman. 
Medlemsavgifter kan upptas kollektivt per förening om RUM-stämman beslutar det. 

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

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

Kapitel 3 RUM-stämma 
§1. Ordinarie RUM-stämma ska hållas senast under november månad på tid och plats som 

bestäms av förbundsstyrelsen. Tiden för RUM-stämma ska kommuniceras till 
medlemmarna på förbundets webbplats minst tre månader i förväg. 

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

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

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

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

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

§7. Med kallelsen ska följande handlingar finnas med 

1) Förslag till föredragningslista 

2) Verksamhetsberättelse 

3) Årsredovisning 

4) Revisionsberättelse 

5) Propositioner 

6) Motioner med yttrande från förbundsstyrelsen 

7) Valberedningens förslag 

8) Verksamhetsplan 

9) Budget 

§8. Vid ordinarie RUM-stämma ska följande punkter finnas på föredragningslistan: 

1) Stämmans öppnande 

2) Val av stämmans funktionärer:  
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a) ordförande 

b) sekreterare 

c) två justerare  

d) två rösträknare 

e) nomineringskommitté för valberedningen 

3) Fastställande av röstlängd 

4) Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt 

5) Fastställande av föredragningslistan 

6) Föredragning av förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret 

7) Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 

8) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det närmaste föregående 
verksamhetsåret 

9) Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

10) Föredragning av innevarande verksamhetsår 

11) Beslut om motioner och propositioner 

12) Beslut om verksamhetsplan 

13) Beslut om budget 

14) Val av förbundsordförande, de år val av ordförande ska ske 

15) Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelse  

16) Val av revisor och suppleant 

17) Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen 

18) Stämmans avslutande 

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

§9. Förbundsordföranden ska kalla till extra RUM-stämma om något av de tre fallen nedan 
sker 

1) förbundsstyrelsen begär det  

2) minst halva antalet distrikt begär det  

3) revisorn begär det 

Om förbundsordföranden underlåter att kalla till den extra RUM-stämman inom fjorton 
dagar får den som begärt RUM-stämman kalla till denna. 
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§10. Den extra RUM-stämman ska behandla den fråga som föranlett stämmans 
sammankallande. 
Kallelse till extra RUM-stämma sker skriftligen till distrikt och ombud senast en månad 
före RUM-stämman. 

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

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

Kapitel 4 Förbundsstyrelse 
§1. Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter. 

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

§3. Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv. Förbundsstyrelsen ska välja en förste vice 
ordförande som är ställföreträdare för ordföranden. Förste vice ordförande tjänstgör 
när ordföranden har förhinder.  

Har förste vice ordförande förhinder ska den ordinarie ledamot som har varit ordinarie 
ledamot längst tid fullgöra ordförandens uppgifter. 

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

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

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

§7. Ordföranden leder styrelsens arbete och övervakar att såväl förbundets stadgar som 
övriga för förbundet bindande regler efterlevs. 
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§8. Förbundsstyrelsens arbetsuppgifter är att 

1) verkställa RUM-stämmans beslut när detta inte har uppdragits åt annan 

2) leda och planera förbundets verksamhet 

3) ansvara för förbundets ekonomi, vilket innefattar bokföringsskyldighet 

4) upprätta verksamhetsplan och budget 

5) bereda ärenden till RUM-stämman 

6) ansvara för förbundets informationsverksamhet 

7) underlätta enskildas kontakter med förbundet 

8) ansvara för vård och förtecknande av förbundets arkiv 

9)  årligen avge årsredovisning 

10)  i övrigt följa de händelser i omvärlden som kan påverka förbundets verksamhet. 

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

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

Kapitel 5 Distrikten 
§1. Distrikten är – vart och ett inom sitt geografiskt begränsade område av landet – organ 

för förbundets regionala verksamhet. Distrikten omfattar de av förbundets 
medlemsföreningar, vilkas hemort är belägen inom distriktens område. 

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

§3. Följande distriktshandlingar ska tillställas förbundet så snart det kan ske 

protokoll och övriga handlingar från distriktsstämman. 

På begäran ska även distriktsstyrelsens protokoll tillsändas förbundet. 

§4. Distriktens stadgar ska ha bestämmelser som tillgodoser följande 

1) Distrikten är förbundets regionala organ och ska utöver egen verksamhet bistå 
förbundsstyrelsen i förverkligandet av RUM-stämmans beslut 
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2) Distriktens medlemmar är de av RUM:s medlemsföreningar som har säte inom 
distriktets område 

3) Medlemsföreningarnas inflytande över distriktet utövas på årliga ordinarie och 
extra distriktsstämmor 

4) Distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

5) Ordinarie distriktsstämma ska hållas varje år senast den 31 maj och skall 
annonseras minst två månader i förväg 

6) På distriktsstämmor ska medlemsföreningarna ha rätt till ombud i förhållande till 
deras medlemsantal 

7) Distriktsstyrelsen ska årligen avge verksamhetsberättelse och årsbokslut 

8) Revision skall utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat 
revisionsbolag. 

9) Förbundsstyrelsens ledamöter ska ha rätt att delta på distriktsstämmor med 
yttrande- och förslagsrätt.  

10) Förbundsstyrelsen ska ha rätt att begära en extra distriktsstämma 

11) Distriktets stadgar får inte ändras utan förbundsstyrelsens godkännande. 

12) Distriktets stadgar ska kunna ändras på förslag från förbundsstyrelsen. En sådan 
ändring ska kunna fattas i ett beslut med enkel majoritet. 

13) Förbundsstyrelsen ska rätt att besluta om distriktets upplösning om det är föranlett 
av en områdesändring 

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

Kapitel 6 Medlemsförening 
§1. En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlemsförening i förbundet, 

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

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

§3. Medlemsförening ska 

1) Följa dessa stadgar och beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom 
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förbundet 

2) Årligen till förbundet skicka in en medlemsredovisning senast den dag 
förbundsstyrelsen bestämmer  

3) Årligen betala medlemsavgifter i enlighet med RUM-stämmans beslut 

4) Till förbundet skicka in de uppgifter som av förbundsstyrelsen begärs beträffande 
föreningens verksamhet 

5) Till förbundet anmäla stadgeändringar, vilka ska godkännas av förbundsstyrelsen. 

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

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

Kapitel 7 Revision 
§1. RUM-stämman väljer en revisor som ska granska förbundets räkenskaper och 

förvaltning. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd. 

1) För revisorn ska en suppleant väljas. 

2) Istället för auktoriserad eller godkänd revisor och suppleant, kan ett registrerat 
revisionsbolag utses. 

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

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

Kapitel 8 Stadgebestämmelser 
§1. Förbundets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. 

Meningsskiljaktigheter beträffande tolkning av förbunds- och distriktsstadgar avgörs av 
förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen ska tillse att stadgarna finns tillgängliga för medlemmarna. 

§2. Endast RUM-stämman kan stifta och ändra stadgar. 

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

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

§5. Stadgeändring gäller från den tidpunkt RUM-stämman bestämmer. 

§6. Beslut om frivillig upplösning av detta förbund fattas på det sätt som stadgas i § 3. 
Förbundets tillgångar ska, sedan skulderna reglerats, efter upplösning överlämnas till 
det musikfrämjande ändamål RUM-stämman bestämmer. På den senare RUM-stämman 
väljer RUM-stämman en eller flera likvidatorer att verkställa upplösningsbeslutet.  
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Svar på Valberedningens motion 
Förbundsstyrelsen håller med om att valberedningens funktion är otroligt viktig och att den alltid 
ska prioriteras. Däremot så ser styrelsen att valberedningen arbetar på uppdrag av stämman och 
då stadgeändring kräver två beslut bör istället en arbetsordning reglera mycket av det 
valberedningen lyfter i sin motion. Det gör att om stämman vill ge valberedningen nya direktiv, 
förändra storlek etc. krävs endast ett stämmobeslut. 

Vidare ser styrelsen att det är viktigt att sammankallande väljs på förbundsstämman för att 
säkerställa att det är tydligt för alla i organisationen vem det är. Om det under året behöver göras 
justeringar kan valberedningen inom sig förflytta ansvaret för att sammankalla till möte. 

Därför yrkar styrelsen på  

• att inte göra det stadgeändringar som nämns i motionen  

• att komplettera det som redan regleras i stadgarna med en Arbetsordning för 
valberedningen enligt förslaget nedan 

Arbetsordning för RUM:s valberedning 
Denna arbetsordning är fastställd på förbundsstämman 2018. 

• Valberedningen skall bestå av minst fem (5) ledamöter som bör inneha viss geografisk 
spridning. 

• Förslaget valberedningen lämnar skall vara en komplett styrelse och även förslag till 
förbundsordförande. 

• Valberedningen ska lämna sitt förslag skriftligen till medlemmarna innan 
förbundsstämman. 

• Det är endast medlemmar i förbundet som kan verka i valberedningen. 

• Valberedningen har tystnadsplikt kring interjuver med både befintlig förbundsstyrelse, 
nominerade kandidater och övriga personer valberedningen anser behöva åsikter ifrån. 
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  Sida 1 av 1 2019-02-19 

Hela helgens schema 
Fredag 16 november (Frivilliga aktiviteter) 
19.15 - 20.00 Stämmoutbildning (Frivilligt) 

20.15-  21.30 Hemsideutbildning  

Lördag 17 november 
09:00 Välkomna 

09:15 RUM-stämma: Föredragningslistan 1–10 

12:30 Lunch 

13:30 Diskussionsforum 

• Nya stadgar 
• Verksamhetsplan 
• Varumärkesstärkande arbete 
• En vision och värdegrund för RUM 
• RUM:s ekonomi 

15.00 Summering av diskussionsforum 

15:30 Fika samt egen tid 

16:30 Bussen avgår från Scandic till Kungl. Musikhögskolan 

17:00 Jubileumskonsert på Kungl. Musikhögskolan 

19:00 Jubileumsmiddag med efterföljande jubileumsfest 

Söndag 18 november 
09:00 RUM-stämma: Föredragningslistan 11–13 

11:00 Fika 

11:30 RUM-stämma: Föredragningslistan 14–15 

12:30 Lunch 

13:30 RUM-stämma: Föredragningslistan 16–21 

15:30 Slut – Finns fika att ta med eller äta på plats 
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Föredragningslista 
 

Inledande ärenden 

1. RUM-stämmans öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om kallelse till RUM-stämman skett på rätt sätt 
4. Fastställande av föredragningslistan 
5. Val av stämmans funktionärer 

a. Ordförande 
b. Sekreterare 
c. Två justerare 
d. Två rösträknare 
e. Nomineringskommitté för valberedningen 

Redovisning av föregående verksamhetsår 

6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av årets resultat 
9. Beslut om ansvarsfrihet 

Rapport av innevarande verksamhetsår 

10. Rapport av innevarande verksamhetsår 

Motioner, skrivelser och propositioner 

11. Motion från Valberedningen 
12. Förbundsstyrelsens proposition, nya stadgar 
13. Förbundsstyrelsens proposition, varumärkessärkande arbete 
14. Förbundsstyrelsens proposition, verksamhetsplan 
15. Förbundsstyrelsens budgetproposition 

Valärenden 

16. Val av förbundsordförande 
17. Val av tre ordinarie ledamöter 
18. Val av tre suppleanter 
19. Val av revisorer 
20. Val av valberedning 

Avslutande ärenden 

21. RUM-stämmans avslutande 
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RUM:s vision

RUM:s musikpolitiska  
vision

Riksförbundet	Unga	Musikanter	är	Sveriges	
största	musikorganisation	för	barn	och	unga,	
med	en	bred	rikstäckande	verksamhet	som	öpp-
nar	nya	perspektiv	för	våra	medlemmar,	samt	är	
en	självklar	dialogpartner	och	drivande	i	frågor	
som	rör	unga	musikanter	och	kulturutövare.

RUM	vill	förändra	samhället	så	att	det	blir	mer	
vänligt	för	unga	musikanter	och	andra	som	vill	
dela	livsglädjen	i	att	musicera.	Därför	ska	RUM	
överallt	och	på	alla	plan	verka	för

•	att	alla	barn	från	tidig	ålder	ska	få	upptäcka	
möjligheten	att	musicera

•	att	alla	barn	och	unga	har	tillgång	till	musikun-
dervisning

•	att	barn	och	unga	som	väljer	att	musicera	
ska	ha	största	möjliga	nytta	av	sitt	musicerande	
både	kulturellt	och	socialt

•	att	alla	som	musicerar	som	unga	tar	med	sig	
musicerandet	in	i	vuxenvärlden	som	fritidssys-
selsättning	eller	profession
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Förbundsordföranden har ordet
Stärka	och	effektivisera	organisationen

Till	att	börja	med	vill	jag	nämna	Kulturskoleutred-
ningen.	Den	omtalade	utredning	som	engagerat	
många	organisationer,	kulturskolor	och	personer.	
RUM	var	en	av	de	viktiga	aktörerna	i	framtagan-
det	av	utredningen	och	fortsättningsvis	i	den	
kulturskoleproposition	som	presenterats.	Stolta	
kunde	vi	under	2017	lämna	in	vårt	remissvar,	som	
flera	av	RUM:s	medlemmar	varit	med	och	arbetat	
fram	det.	

Det	har	varit	ett	år	med	fokus	på	att	stärka	och	 
effektivisera	organisationen.	Projektet	”Bestämma	
trots	ålder”	har	utmynnat	i	en	metodbank	och	
boken	Maxa	mötet	som	ger	tips	på	att	planera	
årsmöten.	Assently,	Office	365	är	bara	några	av	de	
verktyg	vi	tagit	fram	för	att	förenkla	för	förbundet,	
distrikten	och	föreningarna.	
Under	året	har	vi	fått	igång	en	ny	kommitté,	
nämligen	engagemangskommittén.	Deras	uppgift	
är	att	förenkla	möjligheten	att	driva	verksamhet	
och	föreningar	i	RUM.	

Efter	stora	nerskärningar	i	vårt	stadsbidrag	sade	
vi	hej	då	till	vår	kära	medlemstidning	som	gavs	ut	
för	sista	gången	i	april.	Med	det	vill	vi	också	tacka	

Bertil	Håkansson,	som	i	många	års	tid	varit	redaktör	
för	tidningen.

Så,	med	en	tillbakablick	på	2017	kan	vi	säga	att	
RUM	har	under	året	fått	säga	tack	och	hej	då	till	
mycket	kära	verksamheter,	men	samtidigt	foku-
serat	på	att	stärka	och	effektivisera	inifrån.	Vi	tar	
steg	för	varje	dag	som	går	och	med	alla	medlem-
mars	engagemang	kan	vi	inget	annat	än	att	fort-
sätta	på	den	vägen!

Förbundsordförande
Anna Rydborg (f.d.	Edlund)

Riksförbundet	Unga	Musikanters	styrelse
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Verksamhetsberättelse 
Förbundsstyrelsen	avger	följande	verksamhetsberät-
telse	över	verksamhetsåret	2017. 
 
RUM	bedriver	verksamhet	i	syfte	att	stimulera	barns	
och	ungas	kulturella	och	sociala	utveckling	genom	att	
främja	ett	aktivt	musiksamarbete.		Genom	att	möjlig-
göra	inspirerande	och	kreativa	möten	i	musiken	
uppnår	RUM	dessa	mål	och	visar	på	mångfalden	och	
styrkan	hos	landets	unga	musikanter.

Förbundsaktiviteter 
RUM-stämma
Den	21–23	april	hölls	RUM:s	Vårstämma	i	Sundsvall.	
Detta	var	den	enda	stämma	som	hölls	då	ett	beslut	
om	stadgeändring	togs	som	reglerat	antal	stämmor	
från	två	till	en.	Vi	fick	besöka	av	riksdagspolitikern	
Eva	Lohman	(M)	samt	av	projektledare	för	Bestämma	
trots	ålder	som	höll	i	ett	pass	som	förenklade	presen-
tationen	av	RUM:s	budget.	Då	platsen	för	stämman	
var	på	en	skola	kunde	vi	också	erbjuda	boendealternativ	
för	de	som	ville	sova	kvar	i	skolan	i	gemensamma	
sovsalar.	Trivselgruppen	skötte	återigen	trivsel	och	
fadderprogram	under	helgen.

Efter	önskan	från	tidigare	stämmor	har	vi	också	byggt	
om	vår	budget	och	kunde	under	stämman	presentera	
en	ny	budgetmodell	som	utgår	från	bruttoprincipen.	

MusikRUM Västerås
MusikRUM	genomfördes	i	Västerås	den	12–14	maj.	
Bland	annat	Sallyswag	och	Süperstar	Orchestra	
gästade	festivalen.

Festivalen	stöds	av	Västerås	stad,	Landstinget	
Västmanland,	Västmanlandsmusiken,	KULTURENS,	
Västmanlands	musik-	och	kulturskolor,	Citysamverkan	
och	Västerås	&	co.	Festivalen	ingår	i	den	regionala	
kulturplanen	som	ett	medel	att	främja	ungas	kultur-
utövande.	Under	året	har	vi	också	haft	möjlighet	att	
samarbeta	med	UNGiKÖR	och	Kammarmusikprogram-
met	vid	Mälardalens	högskola.

Nytt	för	i	år	var	en	fotoutställning	med	bilder	från	
tidigare	års	festival	tagna	av	Bertil	Håkansson.
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Framtidens Musikpris blomstrar
Framtidens	Musikpris	delades	ut	för	tredje	året	i	rad	den	25	oktober	på	Scenkonstmuseet.	Statens	
Musikverk	har	varit	en	nyckelsamarbetspartner	under	året	genom	att	bidra	med	lokal.

Framtidens	Musikpris	är	instiftat	för	att	ta	till	vara	på	behovet	av	att	uppmärksamma	barn	och	ungas	
möjlighet	till	utveckling.	Vi	sammanför	branschen	i	ett	pris	till	dem	som	idag	skapar	möjligheter	för	ett	
rikt	framtida	musikliv.	Priset	är	framåtblickande	och	syftar	till	att	stärka	och	utveckla	samarbetet	mellan	
såväl	skolor,	organisationer	som	institutioner	och	företag.	Framtidens	Musikpris	är	en	manifestation	i	
syfte	för	att	inspirera	andra.

De	samarbetspartners	som	stöttade	och	medverkade	med	representant	i	juryn	2017	var:	RUM,	Svensk	
Scenkonst,	Kulturskolerådet,	Swedish	Music	Hall	of	Fame,	SKAP,	FST,	Musikverket,	SYMF,	Lärarförbundet	
och	Stims	promotionnämnd.

2017	livestreamades	prisceremonin	för	första	gången.
Under	året	har	Jonas	Söderlund	projektlett		priset	tillsammans	med	Jaquline	Boström.

Pristagare 2017
Bästa	Ungdomsinitiativ	-	Hannes Aiff
Enastående	Pedagogisk	Gärning	-	Jan-Olof Eriksson
Nyskapande	Innovativt	Projekt	-	Songlines

Landslaget i blåsmusik
Landslaget	i	Blåsmusik	ägde	rum	och	förberedde	sig	
inför	VM,	där	de	tog	ett	guld.	Ny	dirigent	var	Helge	
Haukås	från	Bergen.	

Beviljade projektmedel
Förbundet	beviljades	2017	medel	från	stiftelsen	 
Konung	Gustav	V:s	90-årsfond	för	projektet	
Värdegrundsledare,	som	genomförs	2018.

Hannes	Aiff	på	Framtidens	Musikpris.
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Projektsamarbeten
RUM	har	under	året	deltagit	i	följande	projekt:

”Bestämma trots ålder” 
som	syftar	till	att	skapa	mer	inkluderande	metoder	för	
unga	inför,	under	och	efter	årsmöten.	
Daniel	Ingemarsson	Wik	satt	med	i	styrgruppen.	
Projektet	avslutades	under	2017	med	en	lansering	av	
materialet	som	går	att	hitta	på	
http://viunga.se/driva-forening/arsmote/materialbanken/

”Med öra för orkester” 
som	syftar	till	att	lyfta	frågor	och	öka	kunskapen	kring	
hörselskador	inom	ideell	orkesterverksamhet.

”Dags för motståndskraft!” 
som	syftar	till	att	sprida	kunskap	om	stress	bland	unga	
och	ge	unga	metoder	för	hur	de	kan	förebygga,	förhindra	
och	hantera	stress.

Alla	ovan	stöds	av	Allmänna	Arvsfonden.

Påverkansarbete

Kulturskoleutredningen har landat
RUM	har	under	året	bjudit	in	medlemmar	för	att	tycka	
till	om	utredningen.	Arbetet	med	remissvaret	avslutas	
under	våren	2017.

Kontakt med politiker och myndigheter 
Efter	ett	tidigare	besked	om	att	vi	får	en	stor	minskning	
av	statsbidraget	blev	påverkansarbetet	allt	viktigare.	
Tack	vare	en	halvtidsarvoderad	ordförande	har	påver-
kansarbetet	kunnat	fortskrida	och	fördjupas.	Under	
året	har	möte	med	politiker	om	bland	annat	bidrags-
systemet	skett.	Vi	har	också	varit	på	plats	i	Almedalen	
där	förbundsordföranden	deltagit	i	en	panel	om	ungas	
inflytande.	
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Medlemskap i olika intresseföreningar
Tillsammans	med	tre	av	de	största	ungdomsorganisa-
tionerna	har	vi	tagit	fram	en	skrivelse	om	bidragssys-
temet	som	skickats	in	till	Kulturdepartementet.

Intresseföreningar
RUM	verkar	tillsammans	med	andra	i	olika	intresseför-
eningar	för	att	få	större	kraft	och	tyngd	att	påverka	i	
gemensamma	frågor.	RUM	är	medlem	eller	associerad	
medlem	i	följande	organisationer:

•	Ax,	Kulturorganisationer	i	samverkan 
•	Folkspel 
•	IDEA	–	arbetsgivareföreningen	för	ideella	 
	 organisationer 
•	Ideell	arena 
•	Jeunesses	musicales	International 
•	Kulturens	bildningsverksamhet 
•	Kulturskolerådet 
•	LSU	-	Sveriges	Ungdomsorganisationer 
•	NORBUSANG 
•	Nordisk	musikunion,	NoMU 
•	Svensk	blåsmusik																																																										

 Ax, Kulturorganisationer i samverkan 
Anna	Edlund,	ordförande

Kulturens bildningsverksamhet
Hanna	Hult	Rosén,	ledamot	i	förbundsstyrelsen
Johan	Tjäder,	verksamhetsrevisor
Sandra	Hammarstrand,	ledamot	Kulturens	Region	väst

Svensk blåsmusik
Jesper	Olofsson,	Östgötadistriktet

RUM	har	deltagit	med	ombud	på	medlemsmöten / stäm-
mor	i	följande	organisationer:
Folkspel
Kulturens 
Kulturskolerådet 
Nordisk musikunion 
LSU
Ax
IDEA
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Den ideella organisationen
Under	året	har	förbundsstyrelsen	deltagit	på	flera	
distriktsstämmor	och	regionkonferens	i	norr.	
Ett	arbete	med	att	ta	fram	en	ny	vision	och	värdegrund	
har	påbörjats	tillsammans	med	skapandet	av	engage-
mangskommittén.	

Medlemsvärvning 
En	ny	tjänst,	eStart,	för	att	bilda	och	anmäla	nya	
föreningar	via	webben	har	lanserats.	Personalen	har	
under	ett	möte	haft	en	workshop	om	medlemsvärvning.	
Engagemangskommittén	har	under	året	genomfört	
en	undersökning	hos	våra	lokala	föreningar	om	
deras	kunskap	och	insyn	i	RUM	samt	önskemål	kring	
RUM:s	verksamhet.

Ledarskapsutbildning - stark part inom 
utbildningsområdet
Under	2017	har	utvecklingsarbetet	kring	RUM:s	ut-
bildningar	fortsatt.	Då	alla	utbildningar	i	RUM:s	regi	
ligger	här,	har	även	Landslaget	fått	mer	administrativ	
hjälp	av	utbildningskonsulenten.	SPETS	har	efter	
uppfräschningen	2016	anpassats	ytterligare	under	2017.	
VardagsRUM	blev	under	våren	en	webbutbildning	
hos	KULTURENS.

Den	stämmoskola	som	genomförs	vid	stämmorna	har	
vidareutvecklats	för	att	passa	stämmans	utformning	
och	genomfördes	inför	stämman	2017.

Under	MusikRUM	hölls	två	workshops	framtagna	
under	RUM:s	utbildningar,	VardagsRUM	samt	Skapa	
ditt	drömevent.

Det musikaliska ledarskapet
RUM	arrangerade	inget	eget	blåsledarsymposium	
under	2017	på	grund	av	tidigare	nerskärningar.	
Däremot	var	RUM	delaktiga	i	RUM	Stockholms	nya	
satsning	på	musikledarsymposium.	Den	planerade	
stråkledarkursen	fick	ställas	in	då	det	saknades	ledare.		

Lokalt föreningsstöd
Det	lokala	föreningsstödet	har	tillhandahållits	med-
lemsföreningarna	som	planerat.

Assently: 1f53262764dbe2f74d1102639f0135dbf205a9f59dff5bceae2e284a96d282f1f6830561e425e6b253e1bd2b617a483729e4c056a26431ce93cf51046dc185f7



																	Verksamhetsberättelse	för	Riksförbundet	Unga	Musikanter,	räkenskapsåret	2017,	org.	nr.	82	20	01-3646																																																																															9	 																																																																																					

Varumärket
Kommunikationsarbetet
Kommunikationskommittén	har	under	året	arbetat	med	flera	specifika	satsningar.	Den	uppmärksam-
made	stämman	på	sociala	medier,	gjorde	en	film	till	stämman,	Instagram-takeover	hos	LSU,	adminis-
trerat	Facebookgruppen	”DistriktsRUM”	och	nyhetsbrev.

RUM	var	med	i	rekryteringsarbetet	av	en	kommunikatör,	som	anställdes	hos	Kulturens	bildningsverk-
samhet	RUM	tog	del	av	25%	av	tjänsten.	Konceptet	att	dela	på	tjänsten	fungerade	inte	som	planerat	
och	avslutades	två	månader	senare.

En	grafisk	bild,	som	använts	på	bland	annat	på	tygkassar,	har	tagits	fram	av	RUM-medlemmen	Anna	
Strandberg.

En	ny	kommunikationsstrategi	har	tagits	fram	med	hjälp	av	inflytande	från	stämmodeltagarna.	

Inför	40-årsjubileet	2018	har	arbetet	med	jubileumslogotyp	och	jubileumsfotobok	skett	under	hösten.

Medlemstidningen RUM´ba
Under	året	gavs	två	nummer	av	RUM´ba	ut	och	med	det	också	det	sista	numret	av	medlemstidningen.	
Vi	tackar	speciellt	vår	redaktör	Bertil	Håkansson	för	ett	gediget	arbete	med	tidningen	i	alla	dessa	år.	
Tack	också	till	er	läsare	som	följt	tidningen.	

Väggtidningen RUM´ba Vägg
RUM´ba	vägg	kom	ut	med	6	nummer	som	planerat.

   3 · 2017

Söker kandiater till nästa års pris. 

Känner du någon lämplig? Gå in och

nominera på: framtidensmusikpris.se

Nomineringen  öppnar den 23 januari 2017.

Chefredaktör:  Bertil Håkansson         Ansvarig utgivare:  Anna Edlund      RUM:  kansliet@rum.se    Tel:  0771-91 91 40
    

Svensk blåsmusikfestival,15-17 sept
Festival i Linköping. På programmet: deltagande 
orkestrars konserter, professionella gästspel 
och Tattoo. Dessutom blir det SM för alla blås-
orkestrar. Anmälan senast 17 juni. 
www.svenskblasmusik.se

Vägg

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER                   2 · 2017

sista numret av papperstidningen RUM´ba! 
nominera till Framtidens Musikpris

Tema: dirigering

Från kulturskolan 
till turné i Sibirien

"Släpp in oss unga
i Musiksverige!"

RUM initierade
dirigentubildning

Sista numret av RUM´ba, gick nyligen ut till 
RUM:s 40 000 medlemmar. Nu satsar vi på nätet. Du hittar oss 
på www.rum.se och på vår Facebooksida. 

Hur ska det bli med Kulturskolan i framtiden? Det 
har Kulturskoleutredningen försökt reda ut. Men 
nu får utredningen  kritik.

RUM anser att den borde ta mer hänsyn till kom-
munernas olika förutsättningar.  RUM menar också 
att det är fel att den inte uppmärksammar be-
hovet av att koppla Kulturskolan till föreningslivet. 
Det står heller inget i utredningen om hur man 
går vidare med orkesterinstrumenten. Samarbetet 
med den vanliga skolan behöver en helt ny utred-
ning anser RUM.
  –Men det är bra att den lyfter behovet av ökat in-
flytande för unga, säger Anna Edlund, ordförande 
i RUM.

Bättre kulturskola?

Symfoniorkester, 8-13 Augusti
Sommarläger Symfoniorkester på Viskadalens 
Folkhögskola. www.rum.se

Foto: Anna-Carin Isaksson

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, initiativtagare till Kultur-
skoleutredningen, spelar luftklarinett tillsammans med Anna Edlund, Lena 
Andersson och Johan Tjäder.

   3 · 2017

Charanga Spånga, en av 22 orkestrar som är anmälda till paraden vid MusikRUM Västerås 28 maj.

RUM och Slagverkspedagoger i Sverige ordnar i samverkan med SMI ett stort symposium 
för pedagoger vid Musik- och kulturskolan 31/10 - 1/11. Platsen är Campus Flemingsberg i 
Stockholm. Anmälan senast den 15 maj.  www.rum.se

Musiksymposium och fortbildning för pedagoger i Kulturskolan

Hur gör man?
Foto: B. Håkansson

Ur programmet:
• Inspiration.  Peter Melin och Joakim An-
terot  visar hur man får eleverna inspirerade 
och motiverade till eget övande.

• Funktionsnedsättningar. Yann Le Nestour 
och Anna Petraskevica berättar hur man når 
fram till elever som har särskilda svårigheter.

• Musik och hjärna. Anita Collins, från 
Australien, har bedrivit hjärnforskning uti-
från frågeställningen “Vad händer om barn 
möter musikalisk fostran redan från föd-
seln?”

Fagottläger på Stenudden, Hammarö vid Vänerns 
norra strand. “Vi spelar fagott, lyssnar på fagott, 
pratar om fagott, spelar fagottorkester, lär oss 
om rörtillverkning, fagottergonomi, kontrafagott, 
kvintfagott och fagonello”. Kontakta: anna_bas-
son@hotmail.com

FAGottläger, Hammarö, 17-19 juni

Musik på ekebyholm, 18-22 juni
Har du spelat ditt instrument minst sex terminer? 
Pröva musiklägret på Ekebyholm, nära Rimbo 
utanför Stockholm. 11-19 år. www.rum.se

Sommarläger Kammarmusik, Billströmska 
Folkhögskolan på Tjörn. www.rum.se

Kammarmusik, 27-30 juni

Kurs för unga blåsare och slagverkare i ett samar-
bete mellan Försvarsmusiken och RUM Stock-
holm. Plats: ledningsregementet i Enköping. 
Kursen avslutas med en konsert i Stockholm.

SOMMARMUSIKSKOLA, 26 juni -1 juli
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Chefredaktör:  Bertil Håkansson         Ansvarig utgivare:  Anna Edlund      RUM:  kansliet@rum.se    Tel:  0771-91 91 40
    

Datum för 2018 års festival, 10:e året i 
Västerås, är äntligen spikat: 18-20 maj. Vi 
kan erbjuda ännu en helg med tävlingar, 
workshops, konserter och spännande 
möten.

Den största nyheten för nästa års festival 
är att det blir fler tävlingar än tidigare:

Körmästerskap
Blåsorkestertävling
Symfoniorkestertävling
Stråkorkestertävling

Viktiga datum inför MusikRUM 2018:

Boka upp 18-20 maj i era kalendrar och 
fundera på hur ni vill delta.

8 januari - anmälan öppnar.
1 mars - sista anmälningsdag för festival 
samt tävlingar.
15 april - tävlingsbidrag samt noter till 
tävlingarna inskickade.
28 april - skicka in fullständiga 
deltagarlistor.

www.festival.rum.se

MUSIKRUM 18-20 MAJ

Vägg

•spelGlädje
•Gemenskap
•IdÉer

Dags att gå med i RUM

PROVSPELA TILL LANDSLAGET

Är du riktigt bra på ditt instrument? I så fall kanske 
det är dags för dig att söka till Landslaget i Blås-
musik. Provspelningar i hela landet. Kursen hålls 
1-12 augusti 2018. Anmäl dig på: snwb.se

Låtskrivarkurs

Utveckla dina egna låtar. Lär dig sjunga, skriva och 
spela tillsammans med några av landets bästa 
låtskrivare och artister. Inom visan och singer-song-
writergenren fokuserar vi på ditt låtskriveri, med 
text och poesi i fokus. 25-26 november kl 10-16, 
Mötesplats Vänersborg.

Framtidens Musikpris 25 oktober

Vem får Framtidens Musikpris i år? Det avslöjas 
den 25 oktober vid en cermoni på Scenkonstmu-
séet i Stockholm. 130 har nominerats, av dem har 
juryn vaskat fram pristagare i tre kategorier. 

Som vanligt håller RUM i arrangemanget i sam-
arbete med SYMF, SKAP, FST, Kulturskolerådet, 
Musikverket, Lärarförbundet, Swedish Music Hall 
of Fame, Svensk Scenkonst och STIM.

Följ prisceremonin i våra sociala medier. 
 #framtidensmusikpris

Foto: B. Håkansson

Foto: B. Håkansson

Är din ensemble inte med i Riksförbundet Unga Musikanter? Att vara med i RUM ger er 
möjlighet att delta i festivaler, kurser, konserter och workshops. Ett exempel är festivalen 
MusikRUM, 18-20 maj 2018 i Västerås. RUM är till för alla barn och unga som musicerar 
på något sätt. Hör av er till Hanna eller Ulrika på medlem@rum.se (www.rum.se).

Foto: J. Tjäder

Fler kurser
Fler kurser, workshops och events hittar du på 
RUM:s kalendarium: www.rum.se/kalender

PROVSPELA TILL LANDSLAGET
Vid den här tiden förra året anmälde 
Oskar Back, (bilden) sig till provspelning 
för Landslaget i Blåsmusik. Han kom 
med och var med om att ta guld vid VM i 
Holland i somras. 
   Nu är det din tur att söka till orkestern. 
Provspelningar på tio orter, från Lund 
till Piteå 20/1 - 18/2. Kursen hålls 1-12 
augusti 2018. Anmäl dig på: snwb.se

Spela med sallyswag!
Bandet Sallyswag fick Framtidens Musikpris 
år 2016.  Året därpå spelade de och höll i en 
workshop med 334 deltagare på MusikRUM 
Västerås. Den 4 februari nästa år bjuder nu 
medlemmar ur bandet på workshopen Dala 
MusikRUM. Lär dig rytmer, komp och melodier på 
gehör och spela i stor orkester efter noter. Rabatt 
för RUM-medlemmar. Anmälan till musikskolan@
borlange.se

18-20 maj 2018 är det dags för MusikRUM Västerås för 
tionde året i rad. Anmälan öppnar måndag 8 januari 
och sedan är det följande datum som gäller:

• 1 mars. Sista anmälningsdag för festival samt 
tävlingar.

• 15 april. Tävlingsbidrag samt noter till tävlingarna 
inskickade.

• 28 april. Skicka in fullständiga deltagarlistor med 
namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Det blir tävlingar, workshops, konserter och spän-
nande möten. Den stora nyheten är att det blir fler 
tävlingar än tidigare:
• Körmästerskap
• Blåsorkestertävling
• Symfoniorkestertävling
• Stråkorkestertävling

www.musikrum.se

Vem blir nästa års vinnare?
Hannes Aiff, 13-årig violinist från Ulricehamn, tog 
hem segern i kategorin “Bästa ungdomsinitiativ “ 
vid årets utdelning av Framtidens Musikpris.
   Priset för “nyskapande innovativt projekt” gick 
till Songlines, som använder musik för att stödja 
unga flyktingar.
   Jan-Olof Eriksson fick priset för “enastående 
pedagogisk gärning”.
   Snart är det dags att nominera dem som du vill 
ska bli nästa års vinnare. Håll utkik på www.fram-
tidensmusikpris.se   

WORKSHOP MED GOTHIA CONCENTUS
Gothia Concentus är en stor symfoniorkester 
som spelar verk som ingen av de ordinarie icke 
professionella orkestrarna i Göteborg med 
omnejd har numerären eller kvalitén till att göra, 
exempelvis stora filmmusikverk. För andra året 
i rad inbjuder Gothia Concentus, i samarbete 
med RUM, musiker att spela med orkestern i en 
spännande och utvecklande workshop.
Fredag 19 januari kl. 16:00 till 21:30
Lördag 20 januari kl. 09:30 till 20:00

NY BAROCKORKESTER
Under vårterminen kommer RUM Västra 
Götaland/Halland att i samarbete med Karlssons 
Barock och Kulturens Studieförbund starta en 
ungdomsbarockorkester. Mer info från pia.
hjalmarsson@rum.se

KOMPONERA TILL BILDER
Jacob Linke komponerar musik till tv-spel och 
film. Med fantasi och kreativitet lär han dig skapa 
musik i programmet Garageband till dina favorit-
serier. Ipad finns att låna, eller ta med din egen! 9 
träffar under våren med start 27/1. 
Samarbete mellan Dynamo, Riksförbundet Unga 
Musikanter och Kulturens Bildningsverksamhet. 

Mer om kurserna på www.rum.se/kalender.

Musik RUM 
18-20 maj 2018
10:e året i Västerås

   6 · 2017

Chefredaktör:  Bertil Håkansson         Ansvarig utgivare:  Anna Edlund      RUM:  kansliet@rum.se    Tel:  0771-91 91 40
    

Vägg

Assently: 1f53262764dbe2f74d1102639f0135dbf205a9f59dff5bceae2e284a96d282f1f6830561e425e6b253e1bd2b617a483729e4c056a26431ce93cf51046dc185f7



						10																					Verksamhetsberättelse		för	Riksförbundet	Unga	Musikanter,	räkenskapsåret	2017,	org.	nr.	82	20	01-3646 

Infrastruktur
Förbundet	har	lagt	stor	vikt	vid	att	uppdatera	infrastrukturen	under	året.	Under	året	har	det	gjorts	en	
större	översyn	av	digitala	system	för	att	effektivisera	organisationen.	Det	har	lett	till	att	vi	lanserat	rum.
se	2.0,	med	möjlighet	för	distrikten	att	ha	en	helt	egen	hemsida.	Verktygen	Microsoft	Office	365	och	
Assently,	som	ger	möjlighet	till	digital	signering,	finns	tillgängligt	kostnadsfritt	för	distrikten	där	även	
Assently	finns	för	föreningarna.	Sedan	tidigare	tillhandahålls	även	bokföringssystem	via	Fortnox.

Nytt medlemsregister
Dotterbolaget	ClubOnWeb	Community	Sweden	AB	har	avvecklats	och	vi	har	bytt	till	ett	nytt	medlems-
system,	eBas,	från	Sverok	Admin	AB.	Föreningskonsulenten	har	fokuserat	på	att	integrera	det	nya	med-
lemsystemet	i	verksamheten.

Kansli
Under	året	har	det	skett	en	omflyttning	på	kansliet	på	Skeppsholmen	till	mindre	rum	för	att	bättre	
anpassa	behovet	av	mindre	utrymmen	och	sänka	förbundets	hyreskostnad.	

Kansliet	i	RUM	Väst	har	under	året	bytt	lokaler	från	Kultur	i	Väst	till	Brewhouse.	I	Västra	Götalandsre-
gionen	har	distriktskonsulenten	representerat	RUM	i	Ax	projekt	”En	starkare	regional	närvaro”.

Ingenstans	blir	RUM:s	verksamhet	så	påtaglig	för	de	enskilda	medlemmarna	som	på	det	lokala	och	
regionala	planet.	RUM	har	bistått	åtta	distrikt	med	personal	för	att	de	i	sin	tur	ska	kunna	hjälpa	distrikts-
styrelserna	med	att	anordna	aktivitet	i	sina	distrikt.	Våra	fyra	distriktskonsulenter	är	en	viktig	länk	
mellan	centralorganisationen	och	sina	respektive	distrikt.	Det	gör	det	också	möjligt	att	etablera	en	
bättre	kontakt	med	andra	institutioner	och	aktörer	inom	kulturlivet.

Kansliet - Slupskjulsvägen 34
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FörvaltningsberättelseRIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER RUM
Org.nr. 822001-3646

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, är Sveriges fjärde största barn- och ungdomsorganisation och den största på kulturens 
område. Bland medlemsföreningarna finns såväl musikensembler som elevföreningar vid ett flertal musik- och kulturskolor.

Finansiering
Förbundets huvudsakliga finansieringskällor är statsbidrag, samt medlems- och deltagaravgifter. 

Statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer består dels av en fast del, dels av en rörlig del som är beroende av antalet aktiva 
medlemsföreningar och antalet medlemmar i förbundet. Statsbidraget är ett organisationsbidrag som syftar till att stödja barns och 
ungdomars självständiga organisering. Statsbidraget var år 2017 på 1,67 miljoner (1,87 miljoner 2016) kronor.

Staten ger också bidrag riktat till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Detta bidrag ska komma 
medlemsföreningarnas ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del. Medel som inte används måste lämnas tillbaka. År 2017 
fick RUM 3,37 miljoner (3,63 miljoner 2016) kronor för denna del.

Medlemsavgiften var under året 2 000 kr för föreningar med upp tom 59 medlemmar och föreningar med 60 personer eller fler hade 
en medlemsavgift på 34 kr per medlem.

I övrigt finansierar verksamheterna sig själva genom deltagaravgifter, samhällsbidrag och gåvor till musikfestivalen MusikRUM 
Västerås, och Landslaget i Blåsmusik samt annonsförsäljning i medlemstidningen RUM´ba. I verksamhetsberättelsen för 2017 
framgår hur RUM har använt de intjänade medlen för att uppfylla förbundets ändamål.

Förbundet tar också ut en administrationsavgift från distrikten för ett flertal centrala tjänster. Ett flertal distrikt utnyttjar möjligheten 
att förbundet bemannar arbetsuppgifter mot betalning. Dessa distriktskonsulenttjänster tillhandahålls av effektivitetsskäl eftersom det 
är onödigt att alla distrikt själva ska behöva hantera alla de rutiner som är förknippade med anställd personal.

Club on web Community Sweden AB
Club on web Community Sweden AB, COW, är ett helägt dotterbolag till RUM, vars syfte är att utveckla och driva medlemsregister 
och därtill hörande funktioner som en molntjänst. Denna tjänst avvecklades under 2017. Förbundet var en av kunderna till COW 
mellan 2003–2017. 

Händelser efter årets slut
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor har för 2018 beslutat att bevilja RUM drygt 1,63 miljoner konor i statsbidrag och 
drygt 3,29 miljoner kronor till stöd för den lokala verksamheten. Detta är drygt 120 000 kronor mindre än föregående år.  

Företagets säte är Stockholm

Flerårsjämförelse*

2017 2016 2015 2014 2013
Betalande medlemmar 34 110 41 085 43 167 38 906 40 122
Bidragsberättigande medlemmar 34 110 39 482 39 892 35 224 35 862
Bidragsgrundande föreningar 309 357 389 393 383
Statsbidrag (tkr) 1 670 1 873 2 011 1 993 1 908
Lokalt/statsbidrag (tkr) 3 370 3629 4020 3997 3826
Resultat (tkr) -58 -756 -694 737 136
Eget kapital (tkr) 1 953 2012 2767 3462 2725

*Definitioner av nyckeltal, se noter
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RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER RUM
Org.nr. 822001-3646

Förändringar i eget kapital

Balanserat Ändamålsbest. Årets Summa Eget
resultat fonder resultat kapital

Belopp vid årets ingång 2 337 655 429 625 -755 685 2 011 595
Återföring ändamålsbestämda fonder 429 625 -429 625
Omf f.å -755 685 755 685
Årets resultat 58 337 -58 337
Belopp vid årets utgång 2 011 595 0 58 337 1 953 258

Resultatdisposition

Förslag till disposition av föreningens vinst

Till stämmans förfogande står
balanserad vinst 2 011 595
årets förlust -58 337

1 953 258
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 1 953 258

1 953 258

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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BalansräkningRIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER RUM
Org.nr. 822001-3646

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 55 702 56 891

55 702 56 891

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 250 000 400 000

250 000 400 000

Summa anläggningstillgångar 305 702 456 891

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 835 383 547 413
Övriga fordringar 88 990 70 830
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 253 606 579 155

1 177 979 1 197 398

Kassa och bank
Kassa och bank 1 468 001 1 122 337
Summa kassa och bank 1 468 001 1 122 337

Summa omsättningstillgångar 2 645 980 2 319 735

SUMMA TILLGÅNGAR 2 951 682 2 776 626
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RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER RUM
Org.nr. 822001-3646

RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01
Not 2017-12-31 2016-12-31

Föreningens intäkter m.m.
Medlemsavgifter 1 443 906 2 477 221
Nettoomsättning 2 1 299 311 1 786 150
Övriga rörelseintäkter 3 2 187 435 1 540 691
Bidrag/Gåvor 4 5 974 523 6 111 871

10 905 175 11 915 933

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader -7 326 158 -8 666 290
Personalkostnader 5 -3 483 354 -3 967 780
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 189 -35 661

-10 810 701 -12 669 731

Verksamhetsresultat 94 474 -753 798

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -150 000 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 67 268
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 878 -2 155

-152 811 -1 887

Resultat efter finansiella poster -58 337 -755 685

Årets resultat -58 337 -755 685
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Eget kapital och skulderRIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER RUM
Org.nr. 822001-3646

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Ändamålsbestämda medel 0 429 625

0 429 625

Balanserat resultat 2 011 595 2 337 655
Årets resultat -58 337 -755 685
Summa eget kapital 1 953 258 2 011 595

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 438 485 190 929
Aktuell skatteskuld 24 664 0
Övriga skulder 234 631 186 354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 300 644 387 748
Summa kortfristiga skulder 998 424 765 031

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 951 682 2 776 626
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NoterRIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER RUM
Org.nr. 822001-3646

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Föreningen klassificeras som mindre företag och har 
utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2016 enligt K3s principer.

Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2016:10 (K2) och 
BFNAR 2012:1 (K3). Några effekter på balans- eller resultaträkningar av övergången har dock inte uppkommit till följd av 
skillnaderna i redovisningsprinciper mellan år 2016 och 2017.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Verksamhetens intäkter består huvudsakligen av medlemsavgifter och redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått 
eller kommer att få. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från 
medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad 
bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller 
inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga 
gåvor, som inte förbru-kats, redovisas som omsättningstillgångar.
I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner 3-5
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RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER RUM
Org.nr. 822001-3646

NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Nettoomsättning 2017 2016

Nettoomsättning 
Annonsförsäljning RUM´ba 33 090 335 339
Deltagaravgifter kurser, festival 1 256 121 1 436 091
Konsertintäkter 10 100 14 720

1 299 311 1 786 150

Not 3 Övriga rörelseintäkter 2017 2016

Administrationavgifter distrikten 404 350 430 810
Övrigt 1 783 084 1 109 882

2 187 434 1 540 692

Not 4 Bidrag 2017 2016

Lokalt organisationsbidrag 3 378 162 3 629 174
Statsbidrag 1 678 223 1 873 275
Projektbidrag 416 903 321 114
Gåvor 0 75 404
Övrigt 501 235 212 904

5 974 523 6 111 871

Not 5 Medelantal anställda 2017 2016

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 8,00 7,00

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 733 096 733 096
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 733 096 733 096
Ingående avskrivningar -676 205 -640 544
Försäljningar/utrangeringar 0 -18 964
Omklassificeringar 24 474 0
Årets avskrivningar -25 664 -16 697
Utgående redovisat värde 55 702 56 891

Not 7 Andelar i koncernföretag 2017-12-31 2016-12-31

Företag Redovisat Redovisat
Ingående anskaffningsvärde 400 000 400 000
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 400 000 400 000
Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -150 000 0
Utgående redovisat värde 250 000 400 000
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RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER RUM
Org.nr. 822001-3646

NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Nettoomsättning 2017 2016

Nettoomsättning 
Annonsförsäljning RUM´ba 33 090 335 339
Deltagaravgifter kurser, festival 1 256 121 1 436 091
Konsertintäkter 10 100 14 720

1 299 311 1 786 150

Not 3 Övriga rörelseintäkter 2017 2016

Administrationavgifter distrikten 404 350 430 810
Övrigt 1 783 084 1 109 882

2 187 434 1 540 692

Not 4 Bidrag 2017 2016

Lokalt organisationsbidrag 3 378 162 3 629 174
Statsbidrag 1 678 223 1 873 275
Projektbidrag 416 903 321 114
Gåvor 0 75 404
Övrigt 501 235 212 904

5 974 523 6 111 871

Not 5 Medelantal anställda 2017 2016

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 8,00 7,00

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 733 096 733 096
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 733 096 733 096
Ingående avskrivningar -676 205 -640 544
Försäljningar/utrangeringar 0 -18 964
Omklassificeringar 24 474 0
Årets avskrivningar -25 664 -16 697
Utgående redovisat värde 55 702 56 891

Not 7 Andelar i koncernföretag 2017-12-31 2016-12-31

Företag Redovisat Redovisat
Ingående anskaffningsvärde 400 000 400 000
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 400 000 400 000
Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -150 000 0
Utgående redovisat värde 250 000 400 000

Sida 8 av 9Underskrifter
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Revisionsberättelse
Till förbundsstämman i Riksförbundet Unga Musikanter, org.nr 822001-3646

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi	har	utfört	en	revision	av	årsredovisningen	för	Riksförbundet	Unga	Musikanter	för	år	2017.

Enligt	vår	uppfattning	har	årsredovisningen	upprättats	i	enlighet	med	årsredovisningslagen	och	ger	en	i	alla	väsentliga	avse-
enden	rättvisande	bild	av	föreningens	finansiella	ställning	per	den	31	december	2017	och	av	dess	finansiella	resultat	för	året	
enligt	årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden
Vi	har	utfört	revisionen	enligt	International	Standards	on	Auditing	(ISA)	och	god	revisionssed	i	Sverige.	Vårt	ansvar	enligt	
dessa	standarder	beskrivs	närmare	i	avsnittet	Revisorns	ansvar.	Vi	är	oberoende	i	förhållande	till	föreningen	enligt	god	revi-
sorssed	i	Sverige	och	har	i	övrigt	fullgjort	vårt	yrkesetiska	ansvar	enligt	dessa	krav.
Vi	anser	att	de	revisionsbevis	vi	har	inhämtat	är	tillräckliga	och	ändamålsenliga	som	grund	för	våra	uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det	är	styrelsen	som	har	ansvaret	för	den	andra	informationen.	Den	andra	informationen	består	av	verksamhetsberättelse	
2017	men	innefattar	inte	årsredovisningen	och	vår	revisionsberättelse	avseende	denna.
Vårt	uttalande	avseende	årsredovisningen	omfattar	inte	denna	information	och	vi	gör	inget	uttalande	med	bestyrkande	
avseende	denna	andra	information.
I	samband	med	vår	revision	av	årsredovisningen	är	det	vårt	ansvar	att	läsa	den	information	som	identifieras	ovan	och	över-
väga	om	informationen	i	väsentlig	utsträckning	är	oförenlig	med	årsredovisningen.	Vid	denna	genomgång	beaktar	vi	även	
den	kunskap	vi	i	övrigt	inhämtat	under	revisionen	samt	bedömer	om	informationen	i	övrigt	verkar	innehålla	väsentliga	 
felaktigheter.
Om	vi,	baserat	på	det	arbete	som	har	utförts	avseende	denna	information,	drar	slutsatsen	att	den	andra	informationen	
innehåller	en	väsentlig	felaktighet,	är	vi	skyldiga	att	rapportera	detta.	Vi	har	inget	att	rapportera	i	det	avseendet.

Styrelsens ansvar
Det	är	styrelsen	som	har	ansvaret	för	att	årsredovisningen	upprättas	och	att	den	ger	en	rättvisande	bild	enligt	årsredovis-
ningslagen.	Styrelsen	ansvarar	även	för	den	interna	kontroll	som	den	bedömer	är	nödvändig	för	att	upprätta	en	årsredovis-
ning	som	inte	innehåller	några	väsentliga	felaktigheter,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	på	fel.
Vid	upprättandet	av	årsredovisningen	ansvarar	styrelsen	för	bedömningen	av	föreningens	förmåga	att	fortsätta	verksam-
heten.	De	upplyser,	när	så	är	tillämpligt,	om	förhållanden	som	kan	påverka	förmågan	att	fortsätta	verksamheten	och	att	
använda	antagandet	om	fortsatt	drift.	Antagandet	om	fortsatt	drift	tillämpas	dock	inte	om	styrelsen	avser	att	likvidera	för-
eningen,	upphöra	med	verksamheten	eller	inte	har	något	realistiskt	alternativ	till	att	göra	något	av	detta.

Revisorns ansvar
Våra	mål	är	att	uppnå	en	rimlig	grad	av	säkerhet	om	huruvida	årsredovisningen	som	helhet	inte	innehåller	några	väsentliga	
felaktigheter,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	på	fel,	och	att	lämna	en	revisionsberättelse	som	innehåller	våra	
uttalanden.	Rimlig	säkerhet	är	en	hög	grad	av	säkerhet,	men	är	ingen	garanti	för	att	en	revision	som	utförs	enligt	ISA	och	
god	revisionssed	i	Sverige	alltid	kommer	att	upptäcka	en	väsentlig	felaktighet	om	en	sådan	finns.	Felaktigheter	kan	uppstå	
på	grund	av	oegentligheter	eller	fel	och	anses	vara	väsentliga	om	de	enskilt	eller	tillsammans	rimligen	kan	förväntas	påverka	
de	ekonomiska	beslut	som	användare	fattar	med	grund	i	årsredovisningen.
Som	del	av	en	revision	enligt	ISA	använder	vi	professionellt	omdöme	och	bar	en	professionellt	skeptisk	inställning	under	
hela	revisionen.	Dessutom:
					•	 identifierar	och	bedömer	vi	riskerna	för	väsentliga	felaktigheter	i	årsredovisningen,	vare	sig	dessa	beror	på	oegent-	
	 ligheter	eller	på	fel,	utformar	och	utför	granskningsåtgärder	bland	annat	utifrån	dessa	risker	och	inhämtar 
	 revisionsbevis	som	är	tillräckliga	och	ändamålsenliga	för	att	utgöra	en	grund	för	våra	uttalanden.	Risken	för	att			
	 inte	upptäcka	en	väsentlig	felaktighet	till	följd	av	oegentligheter	är	högre	än	för	en	väsentlig	felaktighet	som	beror		
	 på	fel,	eftersom	oegentligheter	kan	innefatta	agerande	i	maskopi,	förfalskning,	avsiktliga	utelämnanden,	felaktig	
	 	information	eller	åsidosättande	av	intern	kontroll.
					•	 skaffar	vi	oss	en	förståelse	av	den	del	av	föreningens	interna	kontroll	som	har	betydelse	för	vår	revision	för	att	ut-	
	 forma	granskningsåtgärder	som	är	lämpliga	med	hänsyn	till	omständigheterna,	men	inte	för	att	uttala	oss	om	 
	 effektiviteten	i	den	interna	kontrollen.
					•	 utvärderar	vi	lämpligheten	i	de	redovisningsprinciper	som	används	och	rimligheten	i	styrelsens	uppskattningar	i		
	 redovisningen	och	tillhörande	upplysningar.
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					•	 drar	vi	en	slutsats	om	lämpligheten	i	att	styrelsen	använder	antagandet	om	fortsatt	drift	vid	upprättandet	av	års-	
	 redovisningen.	Vi	drar	också	en	slutsats,	med	grund	i	de	inhämtade	revisionsbevisen,	om	huruvida	det	finns	någon		
	 väsentlig	osäkerhetsfaktor	som	avser	sådana	händelser	eller	förhållanden	som	kan	leda	till	betydande	tvivel	om	
	 föreningens	förmåga	att	fortsätta	verksamheten.	Om	vi	drar	slutsatsen	att	det	finns	en	väsentlig	osäkerhetsfaktor,												
	 måste	vi	i	revisionsberättelsen	fästa	uppmärksamheten	på	upplysningarna	i	årsredovisningen	om	den	väsentliga		
	 osäkerhetsfaktorn	eller,	om	sådana	upplysningar	är	otillräckliga,	modifiera	uttalandet	om	årsredovisningen.	Våra		
	 slutsatser	baseras	på	de	revisionsbevis	som	inhämtas	fram	till	datumet	för	revisionsberättelsen.	Dock	kan	fram-	
	 tida	händelser	eller	förhållanden	göra	att	en	förening	inte	längre	kan	fortsätta	verksamheten.
					•	 utvärderar	vi	den	övergripande	presentationen,	strukturen	och	innehållet	i	årsredovisningen,	däribland	upplys-	
	 ningarna,	och	om	årsredovisningen	återger	de	underliggande	transaktionerna	och	händelserna	på	ett	sätt	som	ger		
	 en	rättvisande	bild.

Vi	måste	informera	styrelsen	om	bland	annat	revisionens	planerade	omfattning	och	inriktning	samt	tidpunkten	för	den.	Vi	
måste	också	informera	om	betydelsefulla	iakttagelser	under	revisionen,	däribland	de	eventuella	betydande	brister	i	den	
interna	kontrollen	som	vi	identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver	vår	revision	av	årsredovisningen	har	vi	även	utfört	en	revision	av	styrelsens	förvaltning	för	Riksförbundet	Unga	Musi-
kanter	för	år	2017.
Vi	tillstyrker	att	föreningsstämman	beviljar	styrelsens	ledamöter	ansvarsfiihet	för	räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi	har	utfört	revisionen	enligt	god	revisionssed	i	Sverige.	Vårt	ansvar	enligt	denna	beskrivs	närmare	i	avsnittet	Revisorns	
ansvar.	Vi	är	oberoende	i	förhållande	till	föreningen	enligt	god	revisorssed	i	Sverige	och	har	i	övrigt	fullgjort	vårt	yrkesetiska	
ansvar	enligt	dessa	krav.
Vi	anser	att	de	revisionsbevis	vi	har	inhämtat	är	tillräckliga	och	ändamålsenliga	som	grund	för	vårt	uttalande.

Styrelsens ansvar
Det	är	styrelsen	som	har	ansvaret	för	förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt	mål	beträffande	revisionen	av	förvaltningen,	och	därmed	vårt	uttalande	om	ansvarsfrihet,	är	att	inhämta	revisionsbevis	
för	att	med	en	rimlig	grad	av	säkerhet	kunna	bedöma	om	någon	styrelseledamot	i	något	väsentligt	avseende	företagit	nå-
gon	åtgärd	eller	gjort	sig	skyldig	till	någon	försummelse	som	kan	föranleda	ersättningsskyldighet	mot	föreningen.
Rimlig	säkerhet	är	en	hög	grad	av	säkerhet,	men	ingen	garanti	för	att	en	revision	som	utförs	enligt	god	revisionssed	i	Sverige	
alltid	kommer	att	upptäcka	åtgärder	eller	försummelser	som	kan	föranleda	ersättningsskyldighet	mot	föreningen.

Som	en	del	av	en	revision	enligt	god	revisionssed	i	Sverige	använder	vi	professionellt	omdöme	och	har	en	professionellt	
skeptisk	inställning	under	hela	revisionen.	Granskningen	av	förvaltningen	grundar	sig	främst	på	revisionen	av	räkenskaperna.	
Vilka	tillkommande	granskningsåtgärder	som	utförs	baseras	på	vår	professionella	bedömning	med	utgångspunkt	i	risk	och	
väsentlighet.	Det	innebär	att	vi	fokuserar	granskningen	på	sådana	åtgärder,	områden	och	förhållanden	som	är	väsentliga	
för	verksamheten	och	där	avsteg	och	överträdelser	skulle	ha	särskild	betydelse	för	föreningens	situation.	Vi	går	igenom	och	
prövar	fattade	beslut,	beslutsunderlag,	vidtagna	åtgärder	och	andra	förhållanden	som	är	relevanta	för	vårt	uttalande	om	
ansvarsfrihet.

Stockholm	den	4	oktober	2018
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  Sida 1 av 1 2019-02-19 

BU: Ansvar kring stämman 
Skriven av: Anna Rydborg 
Datum: 2018-10-05 
 

Vi behöver diskutera och besluta: 
• Vad har vi för roller under stämman? 

o Trivselgrupp 
o Vem föredrar vad kopplat till föredragningslistan 
o Ansvar för faddrarna 
o Ansvar för jubileumsaktivitet? 
o Andra områden vi kan komma att tänka på? 

 

Assently: 1f53262764dbe2f74d1102639f0135dbf205a9f59dff5bceae2e284a96d282f1f6830561e425e6b253e1bd2b617a483729e4c056a26431ce93cf51046dc185f7



Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm 
www.rum.se 

 

 

 

 
  Sida 1 av 1 2019-02-19 

BU: Medlemskap i FRII 
Skriven av: Sandra Hammarstrand 
Datum: 181004 

Förslag till beslut: 
• Förbundsstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i FRII 

 
Beskrivning och bakgrund 

• RUM:s verksamhet är viktig för många barn och unga. Vi vill ge möjlighet för 
fler att kunna bidra till att stödja verksamheten för att möjliggöra för fler att 
delta 

• RUM vill därför starta en insamlingsverksamhet som gör det möjligt för såväl 
privatpersoner som företag att på ett enkelt och säkert sätt stödja 
verksamheten 

• Om RUM ska bedriva insamlingsverksamhet bör vi vara medlemmar i FRII, då 
det medför en kvalitetsstämpel, trovärdighet och möjlighet att gå på 
utbildningar och seminarier 
 
 

Konsekvensbeskrivning 
• Ansökan om medlemskap är omfattande och kräver resurser. Nya policys och 

dokument behöver skapas.  
• Det kan komma krav som måste mötas i framtiden och som kan kräva att RUM 

förändrar sitt arbetssätt eller inkommer med redovisning årligen.  
• Medlemskapet kan medföra extra arbete för personal och förtroendevalda.  
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BU: Uppförandekod 
Skriven av: Hanna Hult Rosén 
Datum: 2018-10-05 
 

Uppförandekod RUM – Riksförbundet Unga Musikanter 

Att vara en förebild 
Att vara del av en ungdomsorganisation innebär ofta att vara en förebild, även i den situationer en 
själv inte ser eller uppfattar det. Därför arbetar RUM aktivt med att stärka organisationens förebilder 
genom att påminna om vad det innebär att vara en förebild, hur beroendeställningar kan uppfattas 
samt vikten av att säkerställa att aldrig utnyttja en maktposition för egen vinning. 

Diskriminering 
RUM ska vara en organisation där alla känner sig välkomna och all form av diskriminering är 
oacceptabel. Diskriminering är reglerat enligt svensk lagstiftning och RUM:s förbundsstyrelse 
kommer att agera vid varje kännedom om diskriminering inom förbundet. 

Relationer till intressenter  
RUM vårdar och respekterar sina intressenters förtroende för organisationen, genom att ha tydlig 
information om organisationen, värderingar och verksamhet. Genom att alltid ha en öppen dialog 
med de som påverkas av vår verksamhet och besvara frågor som uppkommer om vår verksamhet 
arbetar vi aktivt för att alla ska känna sig väl bemötta och få ett förtroende för organisationen. 

Kommunikation 
Kommunikation och dialog är viktigt och något vi alla arbetar med dagligen, oavsett om det gäller e-
post, sociala medier eller telefon. Skriv, läs och tala med en vänlig ton. Vid skrift undvik versaler, 
understruken eller fet text. Detta kan, lättare än vad du tror, missuppfattas som otrevligt. Tänk även 
om de extra punkterna eller utropstecknet behövs. Din kommunikation är för mottagaren en del av 
upplevelsen av organisationen. 
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Fundraising och finansieringspolicy 
 
RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, strävar hela tiden efter att se över förbundets 
finansiering för att på så vis kunna stärka och vidareutveckla den verksamhet som 
bedrivs inom organisationen. 
 
Fundraisingarbete samordnas i regel av förbundet även om det finns samverkansorganisationer i 
arbetet. Samverkansorganisationer bör meddela sitt arbete inom dessa områden så att konflikt inte 
uppstår. Basen för samarbete med andra organisationer är att arbetet måste vara i linje med 
förbundets värderingar och verksamhet och tillföra förbundet något. 
 
Ett samarbete bör alltid syfta till att tillför något både till förbundet, förbundets verksamhet och 
samarbetspartner. 
 
Sponsorer vars varor eller tjänster strider mot RUMs värderingar får inte förekomma. RUM 
accepterar inte bidrag från politiska partier eller från kampanjer med uttalade partipolitiska syften. 
RUM accepterar inte heller bidrag från partners som huvudsakligen arbetar med alkohol, tobak, 
pornografi eller vapen. 
 
Inom detta område fastslår styrelsen riktlinjer för fundraising, sponsring, partnerskap och 
annonsering. 
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BU: Nominering till Kulturens styrelse 
Skriven av: Anna Rydborg 
Datum: 2018-10-05 

Förslag till beslut: 
• Att RUM nominerar Hanna Hult Rosén till ledamot i Kulturens förbundsstyrelse 

för mandatperioden 2019-2021 
• Att RUM nominerar Johan Groth till ordförande alternativt ledamot i Kulturens 

förbundsstyrelse för mandatperioden 2019-2021 
• Att RUM nominerar Johan Tjäder till verksamhetsrevisor för mandatperioden 

2019-2021 
 

Beskrivning och bakgrund 
• RUM vill fortsatt ha en representant i Kulturens förbundsstyrelse 
• Det vi däremot behöver diskutera innan är om vi sak ha en tjänsteperson eller 

förtroendevald som representant i styrelsen, därav inget namn i att-satsen 
ännu 
 

Konsekvensbeskrivning 
Med en tjänsteperson i styrelsen kommer tid från denne att tas under möten som inte är arvoderade 
hos Kulturens. Det innebär att ungefär 4 extra heldagar till på ett år kommer att krävas av RUMs 
arbetstid.  

Assently: 1f53262764dbe2f74d1102639f0135dbf205a9f59dff5bceae2e284a96d282f1f6830561e425e6b253e1bd2b617a483729e4c056a26431ce93cf51046dc185f7



Följande handlingar har undertecknats den 22 februari 2019
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