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Plats: Skeppsholmen, Stockholm.
Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare
1. Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Rydborg.
Daniel Ingemarsson Wik ersätts av Caroline Näsström och Peter Tjernberg ersätts av Milda
Gontaite.
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
Milda Gontaité väljs till justerare.
6. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes, med tillägg enligt bilaga 1.
7. Anmälan och genomgång av föregående protokoll och förbundsstyrelsens Microsoft Planner
Föregående protokoll från 15–16 december är justerade och läggs till handlingarna.
Mötesordförande gick igenom och uppdaterade förbundsstyrelsens Microsoft Planner.
8. Gruppkontrakt
Detta ska göras om under helgen och därför hanteras inte denna punkt.

1 (5)
Assently: b36ac80e6efe8cdcb83caabf6a642503cf860cfaa4b48a758fe85c0910d4bdf654a41a56e845ae3cb8e76ef839aa5e6ad8d5ad48ba22a3f4b716589584ada122

9. Inkomna skrivelser
a. Kandidatur Kulturens (Bilaga 3)
Johan Groth har informerat om sin kandidatur då vi är en av organisationerna som nominerat
honom.
b. Ideell Arena – inför årsmöte (Bilaga 4)
RUM kommer inte att nominera någon till Ideell Arenas styrgrupp 2019.
c. Ideell Arena 2019 (Bilaga 5)
Information om vad som händer i Ideell Arena under 2019.
d. Kulturens regionstämmor (Bilaga 6)
Region Syd har årsmöte 30 mars i Malmö – Sandra Hammarstrand kollar med Jon Lundberg i
Malmöhus om de kan medverka på årsstämman och om de har något förslag på någon för
distriktsstyrelsen.
Region Väst har årsmöte 31 mars i Göteborg – Milda Gontaite, Anton Prang och Lena
Andersson planerar att åka på regionsstämman, Milda sammankallar och anmäler.
Region Öst har årsmöte 31 mars i Sundbyberg – Hanna Hult Rosén kollar med
Stockholmsdistriktet samt personal
Region Mitt har årsmöte 30 mars i Uppsala – Caroline Näsström, kollar med Kristoffer Ley
och Susanna Wärmegård om de har möjlighet att delta.
Region Norr har årsmöte 30 mars i Umeå – Caroline Näsström hör med Västernorrlands
distriktsstyrelse.
e. Kulturens förbundsstämma (Bilaga 7)
Anna Rydborg, Lena Andersson och Sandra Hammarstrand kan delta vid detta mötet, om
någon får förhinder har Anna rätt att tillfråga personal eller annan RUM-aktiv.
f.

NOMU – Kallelse Köpenhamn (Bilaga 8)
Anna Rydborg tar kontakt med Johan Tjäder för att se om han kan närvara under mötet.

10. Administration
Hanna Hult Rosén föredrar administrationsrapporten, se bilaga 2.
Förbundsstyrelsen beslutar….
•

att GS har mandat att ta in extra resurs för att avluta medlemsredovisningen upp till
30 000 kr.

11. Ansvar- och verksamhetsplanering 2019 utifrån verksamhetsplan 2019
Inaktiv till ett större dokument för ansvar- och verksamhetsplanering har tagits och arbetet
påbörjades under mötet, se bilaga 2.
12. Representation på Distriktsstämmor (Bilaga 2)
Uppdateras löpande, Anna Rydborg trycker på vikten av att alla i FS tar ett gemensamt ansvarar
för att kunna besöka så många som möjligt.
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13. Projektplan MusikRUM
Godkändes och lades till handlingarna, bilaga 9.
14. RUM:s Årshjul
Hanna Hult Rosén föredrar den förändring som diskuterats mellan Anna Rydborg och Hanna Hult
Rosén då FS börjat arbeta med en uppdragslista. Dessa dokument kommer att sammanställas till
en fil av Hanna Hult Rosén eller Maria Falk, beroende på vad som hinns med innan Hannas
föräldraledighet.
15. Beslut om policydokument
a. Arbetsordning
Fastställdes enligt bilaga 10.
b. Representationsordning
Bordläggs till aprilmöte och ska till dess på remis på kansliet, ansvarig Maria Falk.
c. Uteslutningspolicy
Bordläggs till aprilmöte och ska till dess på remis på kansliet, ansvarig Maria Falk.
16. Hantering av under- och överskott av verksamheter vid årsskiftet (Bilaga 11)
Förbundsstyrelsen beslutar
•

…att över- och underskott i projekt endast räknas under innevarande år och inte följer
med till nästa räkenskaps- eller projektår.

17. Förtjänstmedalj
Förbundsstyrelsen beslutar
•

…att dela ut en silvermedalj.

18. Riktlinjer för personal
Bordläggs till aprilmöte och ska till dess på remis på kansliet, ansvarig Maria Falk.
19. Nominering AX (Bilaga 2)
Väljer att nominera Anna Rydborg till Ax styrelsen. Elin Gripstrand närvarar som RUM:s
representant.
20. Representant vid Kulturskolerådets konferens, Kulturskoledagarna 2019. (Bilaga 2)
Anna Rydborg deltar under hela konferensen, Anton Prang och Milda Gontaite deltar under
onsdagen, då mässan genomförs.
21. Uppsägning och nyttjanderätt av rum i korridoren (Bilaga 12)
Förbundsstyrelsen beslutar
•

… att låta Briggen Tre Kronor komma ur avtalet med omedelbar verkan.

•

… att RUM tar över rummet med omedelbar verkan

22. Jurymedverkan Framtidens Musikpris
Äger rum den 14 februari, Milda Gontaite deltar som RUM:s representant.
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23. Fortsatta arbetet med 90-kontot
Maria Falk uppdras att se över de två paragrafer som vi fick nedslag på. Kansliet meddelar alla
distrikt om att extra stämma för korrigering av stadgarna kommer att äga rum den 16 maj
klockan 19:30.
24. Övriga frågor
a. VIP-middag MusikRUM
Ska genomföras, listan gås igenom av styrelsen, GS och Kella.
b. VIP-lista Framtidens Musikpris
Uppdateras under kommande vecka, Anna Rydborg och Hanna Hult Rosén ansvarar.
c. Budget Framtidens Musikpris
Hanna Fred Ekman har gjort en översyn av budget inför Framtidens Musikpris och önskar ett
tillskott om 80 000.
Förbundsstyrelsen beslutar
•

…att tillgodose önskemålet och bevilja utökad budget med 80 000 kr under 2019

25. Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte
Milda väljs till mötesordförande för nästa styrelsemöte.
26. Mötesplan 2019
Fysiska möten

Avstämningsmöten på Skype

2–3 februari

25 mars

13–14 april

22 maj

1–2 juni

27 augusti

14–15 september

3 oktober

19–20 oktober

25 november

14–15 december
RUM-stämma
15–17 november
27. Mötets avslutande
Ordförande Anna Rydborg förklarade mötet avslutat.

Protokollförare
Hanna Hult Rosén

Mötesordförande
Anna Rydborg

Justerare
Milda Gontaite
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Förbundsstyrelsens sammanträde den 2–3 februari 2019
Var: Skeppsholmen, Stockholm
När: 2 februari klockan 10.00 till 3 februari klockan 15.30
Mötesordförande: Anna Rydborg
Lördag kommer vi ha styrelsekickoff med diskussion om ansvarsområden, gruppkontrakt och på
kvällen gruppdynamikövning. Gemensam middag sker också lördag kväll.
*Mer info om dessa ärenden finns i dokumentet “övriga handlingar”
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Ärende
Formalia
Mötets öppnande – incheckningsrunda
Godkännande av kallelse
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justerare
Fastställande av föredragningslistan
Anmälan och genomgång av föregående protokoll och
Planner
Gruppkontrakt
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Inkomna skrivelser (se mapp inkomna skrivelser)
a. Kandidatur Kulturens
b. Ideell arena - inför årsmöte
c. Kulturens – regionstämmor
d. Kulturens - Förbundsstämma
e. NoMU – Kallelse Köpenhamn
10 Administration*
Ärende för diskussion
11 Ansvar- och verksamhetsplanering 2019 utifrån VP
2019 och nya dokumentet “Uppdragslistan”*
12
13
14
15

16
17

Ärende för beslut
Representation på Distriktsstämmor*
Projektplan MusikRUM (BU)
RUM:s Årshjul (BU)
Beslut om policydokument (Se mapp om
policydokument)
a) Arbetsordning
b) Representationsordning
c) Uteslutningspolicy
Hantering av under- och överskott av verksamheter vid
årsskiftet (BU)
Förtjänstmedalj (Motivering)
Sida 1 av 2

Föredragande
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Ordf.

Antal pass
1

Ordf.
Föredragande
Ordf.

Antal pass
0,5

Hanna

0,5

Föredragande
Anna

Antal pass
2

Föredragande
Anna
Anna
Hanna/Anna
Sandra

Antal pass
0,5
0,5
0,5
0,5

Daniel

0,5

Anna

0,5
2019-02-10
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18
19
20
21
22
23

Riktlinjer för personal i RUM (BU)
Nominering Ax*
Representant vid Kulturskolerådets konferens*
Uppsägning och nyttjanderätt av rum i korridoren
Jurymedverkan Framtidens Musikpris
Fortsatta arbetet med 90-kontot

Övriga ärenden
24 Övriga frågor
a) VIP-middag MusikRUM
b) VIP-lista Framtidens Musikpris
25 Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte
26 Mötets avslutande

Sida 2 av 2

Anna
Sandra
Anna
Hanna
Anna
Hanna
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Föredragande
Anna
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0
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0
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10 Administration
16 januari hölls uppstarten för Arvsfonden projektet Nexus, för RUM:s del kommer Hanna FE att
arbeta som projektledare på 20 % och Karin Broberg kommer att anställas som områdesansvarig Öst
för projektets tre år på 50% med start 1 februari. Under 2019 kommer hon även att ha delat
projektledarskap med Hanna på 30%.
Sedan 21 januari är Maria Falk anställd som vik. GS och kommer att gå parallellt med Hanna så länge
Hanna känner att hon orkar vara kvar.
Flytt på kontoret, under januari månad har omflyttningar på kontoret skett.

11 Ansvar och verksamhetsplanering
Vi ska under denna punkt diskutera vem som ska vara ansvarig för vilken verksamhet. Det ska tydligt
framgå i det nya dokumentet “Uppdragslistan”:
Förslag på text som gäller alla med ett ansvarsområde
Att vara ansvarig för verksamhet/projekt i RUM innebär att du har mandat att fatta nödvändiga
beslut för verksamheten/projektet. Om beslut rör ekonomi som inte finns inom budget ska detta
lyftas med förbundskassör eller generalsekreterare för vidare hantering. Du rapporterar till styrelsen
på rapportmöten. Om du behöver en längre diskussion med styrelsen avsätts tid för det på ordinarie
styrelsemöten, kontakta AU för detta senast 1 vecka innan mötet.
https://rumsverige.sharepoint.com/:x:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6E63E6FCCEB2-4DF0-8CA0-00329BD37B2F%7D&file=Uppdragslista%20%20FS%202019.xlsx&action=default&mobileredirect=true

12 Representation på Distriktsstämmor
Varje år försöker förbundsstyrelsen hinna med att delta på så många distriktsstämmor som möjligt.
Vi har bett distrikten skriva upp i denna lista när deras möten är och vart. Under styrelsemötet ska vi
bestämma vem som representerar förbundsstyrelsen vart. Kolla igenom länken och skriv in ditt
namn i kolumn A vid alla tillfällen du kan, ändå om det är två distrikt som har samma dag. Vi kommer
sortera och dela ut under helgen.
https://rumsverige.sharepoint.com/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B636d07f8-d1514fc1-94bf-a7ab902f7a06%7D&action=default&uid=%7B636D07F8-D151-4FC1-94BFA7AB902F7A06%7D&ListItemId=741&ListId=%7B85241A54-2738-4408-A77DAC88526A8DBB%7D&odsp=1&env=prod&CT=1548434130658&OR=DocLib

19 Nominering Ax
Ax är en organisation RUM är medlem i. Ax samlar rikstäckande ideella kulturorganisationer och är
således en samarbetsorganisation. Ax har årsmöte 9 april och RUM ska välja om vi ska ha en
representant i styrelsen. Anna Rydborg sitter numera som ordförande i Ax och har tackat ja till att
kunna fortsätta som ordförande.
Fråga att besluta om: Är det RUM:s mening att Anna ska fortsätta att representera RUM i Ax
styrelse?
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20 Representant vid Kulturskolerådets konferens
Kulturskolerådet är en branschorganisation som samlar alla landets musik- och kulturskolor. RUM
samarbetar med Kultuskolerådet på flera sätt. I år ska vi även ha en monter på deras utställartorg dit
flera hundra representanter från alla Sveriges kulturskolor deltar. Hanna Fred Ekman är ansvarig för
montern men behöver hjälp av styrelsen att bemanna den.
Konferensen äger rum i Stockholm 20–21 (22) mars. Det kommer också vara flera seminarier som är
intressanta att delta i.
Fråga att besluta om: Vilka från förbundsstyrelsen kan delta på konferensen?
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Hej,
Tack för att ni nominerat mig eller på annat sätt visat intresse för min kandidatur till posten som
förbundsordförande i Kulturens. Jag vill så här i början på det nya året återkomma till er och
berätta lite mer om hur jag ser på uppdraget som ordförande, vilka erfarenheter jag tar med mig
etc.
Jag har sedan ett antal år tillbaka varit engagerade i flera av Kulturens medlemsorganisationer
(bland annat Sveriges film- och videoförbund, RUM och SUB). Jag har sett den bredd och de
möjligheter men också de utmaningar som ryms inom de olika medlemsorganisationerna. Jag har
på nära håll följt utvecklingen inom folkbildningen med uppdrag hos bland annat
Folkbildningsrådet och Myndigheten för kulturanalys. Utifrån dessa erfarenheter vill jag bidra till
att utveckla Kulturens.
Frågor jag tycker är viktiga är att stärka Kulturens i en tid när folkbildningen blir alltmer ifrågasatt.
Detta kräver samverkan med andra aktörer inom folkbildningen. Det krävs också mer kunskap och
information om folkbildningens positiva effekter för individen och samhället. Jag vill sätta
medlemsorganisationerna, regionerna och deltagarna i centrum. Jag vill öppna Kulturens för nya
grupper genom att öppna för nya kulturformer. För mig är öppenhet, transparens och
förutsägbarhet viktiga värdeord.
I rollen som förbundsordförande skulle jag ta med mig tidigare erfarenheter från arbete i
Riksdagen, regeringskansliet och på flera statliga myndigheter, bland annat Kungliga
Musikhögskolan. Erfarenhet av styrelsearbete och rollen som ordförande inom offentlig, ideell och
privat sektor ger mig flera perspektiv på en organisations utveckling och utmaningar.
Mer om mina tankar kring kultur, folkbildning, Kulturens och rollen som förbundsordförande finns
på http://kulturens2019.gogab.se (text och video) eller i bifogade fil (som dock blir utan rörlig
film). För att komma in på sidan anger ni lösenord 12345.
Tveka inte att höra av er med frågor och/eller synpunkter via telefon (0708-235711) eller mail
(johan.groth@gogab.se ). Jag kommer också gärna och besöker er organisation innan årsmötet!
Hör av er så bokar vi in en tid!
Vänligen
/Johan
------------------------------------------------------------------------------------------Mobil: +46-(0)708-23 57 11 Mail: johan.groth@gogab.se
Webb: www.gogab.se Linkedin: linkedin.com/in/johangroth
Skype: johan_groth Facebook: facebook.com/JohanGroth
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Johan Groths webbsida

Protected: Kandidatur Kulturens
Jag heter Johan Groth och kandiderar till rollen som ordförande i Kulturens i
samband med årsmötet i maj 2019. Nedan berättar jag mer om hur jag ser på
rollen som ordförande och mina tidigare erfarenheter av uppdrag som
styrelseledamot och -ordförande. Titta också gärna på
min presentations lm (som nns transkriberad för ökad tillgänglighet).
Innan årsmötet trä ar jag gärna Kulturens medlemsorganisationer och regioner
och berättar mer om vem jag är och vad jag vill bidra med i rollen som ordförande. Jag deltar gärna i ett styrelse- eller medlemsmöte, på plats eller på distans. Jag tar också gärna emot frågor och synpunkter via telefon (0708-235711)
eller mail (johan.groth@gogab.se).
Jag hoppas på ert förtroende och er röst på årsmötet!

Rollen som ordförande
Varför kandiderar du som ordförande?
Jag har följt utvecklingen inom Kulturens under en stor del av förbundets åtta första år. Kulturens har utvecklats väl under denna period. Mycket fungerar bra samtidigt som det nns möjlighet till utveckling. Jag vill stärka Kulturens i en tid när folkbildningen blir alltmer ifrågasatt. Detta arbete kräver samverkan med andra aktörer inom folkbildningen. Det krävs också mer kunskap och information om folkbildningens positiva e ekter för individen och samhället. Jag vill
sätta medlemsorganisationerna, regionerna och deltagarna i centrum; det är där verksamheten
bedrivs. Jag vill öppna Kulturens för nya grupper genom att öppna för nya kulturformer. Jag vill
arbeta för ökad transparens och öppenhet. Jag berättar mer om vad jag vill uppnå i lmen.
Vad för sorts ordförande är du?
Som ordförande vill jag att alla ska få komma till tals och bidra i samtal och diskussioner. För att
det ska fungera ser jag till att mötets former är tydliga (vilka fråga är vi på? är vi i diskussion eller
beslut? etc.) och inkluderande (har alla fått yttra sig? har vi beaktat allas synpunkter?). Det är
också ordförandens uppgift att se till att styrelsen arbetar för att uppnå verksamhetsplan inom
budget. Mellan styrelsemötena ser jag till att få fram ordentliga diskussions- och beslutsunderlag till mötena och att dessa kommer styrelsen till del i god tid innan mötet. Jag brukar också vilja
vara ett bollplank för organisationens högste tjänsteperson.
Vad är en bra ledare enligt dig?
En bra ledare ser till medarbetarnas och kollegornas styrkor. En bra ledare ser till att ge tydliga
mandat och tydliga ansvar. En bra ledare delegerar men behåller alltid det yttersta ansvaret. På
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Sverok brukar jag säga att allt går som bra är medarbetarnas förtjänst och att allt som går fel är
mitt ansvar.
Vad driver dig som ledare?
Jag vill se människor och verksamheter utvecklas. Det är människor som skapar verksamhet och
det är ledarens uppgift att se till att medarbetarna har rätt förutsättningar för sitt arbete.
Vad har du för erfarenheter av liknande förtroendeuppdrag?
Jag har varit ordförande bland annat i Ax – kulturorganisationer i samverkan och Sveriges Filmoch videoförbund. Jag har suttit i styrelsen för Ideell kulturallians, Sverok och Civos. Jag har suttit
i styrelsen för Sweden-China Trade Council. Jag är just nu extern styrelseordförande i två aktiebolag. Jag är certi erad styrelseledamot enigt Styrelseakademiens krav.

Tidigare erfarenheter i sammandrag
Utbildning
KTH, civ.ing. och tekn.dr., 1980-1991
Anställningar
Sverok, kanslichef, 2016 – idag
egen konsultverksamhet, 1998 – idag (se uppdrag nedan)
Riksförbundet Unga musikanter, 2015-2016
MSB, 2014-2015
Kungliga Musikhögskolan, förvaltningsråd, 2010-2011
Metamatrix, 1999-2009
Interaktiva institutet (forskningsinstitut med fokus på konst, design och teknologi), 1998-1999
Utbildningsdepartementet, Skolverket och Riksdagen, 1994-1997
Konsult Cap Programator, 1991-1993
Styrelseuppdrag etc.
Ideell kulturallians, ledamot, 2016-2017
Sveriges Film- och Videoförbund, förbundsordförande, 2015-2017
Sweden-China Trade Council, ledamot, 2015-2017
Studiefrämjandet i Stockholms län, ledamot, 2015-2016
Civilsamhällets organisationer i samverkan (CIVOS), era roller, 2013-2017
Ax – kulturorganisationer i samverkan, ordförande, ledamot 2012-2017
Sverok, ledamot, förbundssekreterare, 2010-2015
ordförande i tre bolagsstyrelser
Uppdrag
Folkbildningsrådet, utredning om digitalisering inom folkbildningen
Kulturens, organisationsanalys utifrån då gällande statsbidragsregler
Myndigheten för kulturanalys, ta fram plan för utvärdering av kulturverksamheten inom
folkbildningen.
Ett komplett CV nns här.

Presentationsﬁlm
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Presentationsﬁlm (transkription)
Den första kulturupplevelse jag minns är Klas Klättermus på Dramaten. Jag bör ha varit ca fem år gammal.
Jag minns klart de många känslorna: glädje, spänning och inte minst skräcken när räven jagade upp Klas i ett
träd. Teater är fortfarande ett stort intresse och har under året kompletterats med bland annat musik, från
opera till black metal, och lm. För den som gillar lm nns få platser som är lika spännande som denna:
Filmstaden i Solna, på sin tid en av världens främsta lmproduktionsanläggningar.
Jag heter Johan Groth och kandiderar till posten som förbundsordförande för Kulturens. Jag har tidigare
bland annat varit ordförande i Sveriges Film- och Videoförbund och Ax – kulturorganisationer i samverkan.
Kulturens är ett studieförbund som har utvecklats på ett bra sätt under sina åtta första år. Mycket fungerar
bra men det nns utrymme för förbättring och förnyelse.
I rollen som förbundsordförande vill jag verka stärka folkbildningen i en tid när kultur och bildning blir allt
mer ifrågasatt och därför också blir allt viktigare. Jag vill sätta medlemsorganisationerna, regionerna och
deltagarna i centrum och öppna Kulturens för nya grupper och nya kulturformer. För mig är öppenhet,
transparens och förutsägbarhet viktiga värdeord, både inom förbundet och externt.
Kulturens framtida verksamhet ska utgå deltagarnas behov och önskemål. Det är i medlemsorganisationerna och regionerna verksamheten bedrivs och kontakten nns med deltagarna. Under min tid som ordförande i Ax besökte jag ertalet av de förbund som ingår i Kulturens. Det gav förståelse för de förutsättningar och utmaningar som nns inom olika förbund och olika kulturformer. Jag vill utveckla Kulturens i
nära dialog med medlemsorganisationerna och regionerna. Kulturens stöd ska vara anpassat för verksamheternas behov och förutsägbart.
För att utveckla sin verksamhets behöver Kulturens vara en aktiv part inom Studieförbunden och gentemot
Folkbildningsrådet. Folkbildningen ifrågasätts på ett helt nytt sätt i dagens politiska klimat. Tillsammans med
andra aktörer inom folkbildningen ska Kulturens tydliggöra folkbildningens roll i samhället. Det behövs mer
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kunskap om kulturens och folkbildningens positiva e ekter för individen och samhället. Det måste vara tydligt vad folkbildningen är, gör och står för.
Folkbildningen har svårt att nå ut till nya grupper. Får att nå nya grupper måste folkbildningen anpassa arbetssätt och regelverk till hur människor idag vill kunna nå folkbilda sig. Det kan handla om att digitalisera
mera, ta fram nya former för cirkelverksamhet etc. En styrka för oss är att kultur är något som berör och engagerar alla människor. Detta kan Kulturens dra nytta av genom att öppna för era och nya kulturformer.
Genom att släppa fram nya kulturformer som engagerar nya grupper kan Kulturens gå i bräschen för arbetet med att nå ut till nya grupper. Genom att bejaka nya kulturformer nns också goda möjligheter att engagera nya medlemsorganisationer.
Jag kommer från en föreningstradition där ord som transparens, öppenhet och ett inkluderande arbetssätt
är viktiga värdeord. Det handlar om praktiska saker som att förenkla administration och rapportering, ta
hjälp av IT för att stödja verksamheten, arbeta med tydlig kommunikation och, inte minst, tillgängliga underlag, planer och styrdokument. Men det handlar också om ge insyn i förbundets verksamhet och ekonomi,
om att alla kort ska ligga på bordet. I ett inkluderande arbetssätt ingår också att alla bemöts på ett respektfullt sätt oavsett vem man är.
I rollen som förbundsordförande tar jag med mig tidigare erfarenheter från arbete i Riksdagen,
regeringskansliet och på era statliga myndigheter, bland annat Kungliga Musikhögskolan. Med erfarenhet
av uppdrag inom akademin, ideell och o entlig sektor och näringslivet har jag en bred grund att stå på och
mycket att bidra med i Kulturens utveckling. Erfarenhet av styrelsearbete och rollen som ordförande inom
o entlig, ideell och privat sektor ger mig era perspektiv på en organisations utveckling och utmaningar.
Kulturens årsmöte är i maj 2019. Innan dess vill jag gärna besöka Kulturens medlemsorganisationerna och
regioner. Jag vill ta del av era tankar och idéer om hur ni vill att vi, medlemsorganisationer, regioner och förbund, tillsammans ska agera för att göra Kulturens ännu bättre. Ett bra tillfälle kan vara i samband med ett
medlemsmöte eller styrelsemöte!
Jag hoppas få er röst som ny ordförande i Kulturens.
Poster med snarlikt innehåll:
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This entry was posted in Arbetsrelaterat, Åsikter and tagged folkbildning, kultur, styrelsearbete on
2018/12/06 [http://www.gogab.se/2018/kandidatur-kulturens] .
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Nomineringar till styrgruppen för IDEELL ARENA
Det har återigen blivit dags att nominera personer till styrgruppen för Ideell Arena som ska
väljas vid Partnerskapsmötet den 24 april 2019. Huvudfokus för Ideell Arena är ledarskaps-,
forsknings- och utvecklingsfrågor. Information om verksamheten finns på
www.ideellarena.se .
Vi uppmuntrar er att inkomma med förslag på personer som ni anser vara lämpliga för
styrgruppen (gäller även för omval), och vi hoppas kunna nominera en styrgrupp som
representerar en bredd av partners. Eftersom vi är en nomineringskommitté/ valberedning
arbetar vi i första hand med de förslag som vi får från partners.
Se bilagd kravprofil för styrgruppen, tillsammans med mer information om uppdraget. I årets
nomineringsprocess söker vi särskilt efter personer som kan förstärka bredden i styrgruppen
med perspektiv på forskning och nya engagemangsformer samt som förtroendevalda.
Välkomna med era nomineringar med namn, kontaktuppgifter och gärna några korta rader
om den föreslagna kandidaten. Skicka nomineringarna per e-post till karin.olsson@kfum.se ,
mattias.hjelmberg@rf.se eller sanna.warn@cancerfonden.se senast den 1 mars 2019.
Följande personer från styrgruppen 2018-19 har aviserat att de gärna kandiderar för omval:
Anders Åhlin, Lärarförbundet
Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen
Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna
Karin Svedberg, arbetsgivarföreningen KFO
Maria Ekelund, Studieförbundet Bilda
Åsa Hagelstedt, Djurskyddet
Ordförande Inger Ashing, Rädda Barnen, har bett om respit för att lämna besked om
möjlighet till omval. Vi återkommer inom kort.
Vänliga hälsningar
Nomineringskommittén för Ideell Arena
Karin Olsson, KFUM Sverige karin.olsson@kfum.se
Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet mattias.hjelmberg@rf.se
Sanna Wärn, Cancerfonden sanna.warn@cancerfonden.se
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Uppdrag ledamot i styrgruppen för Ideell Arena
Om styrgruppens uppdrag
Om uppdraget som styrgruppsledamot
Styrgruppens roll är att leda arbetet för Ideell Arena på en strategisk nivå. Styrgruppen ska bestå
av ordförande samt 6, 8 eller 10 övriga ledamöter. Styrgruppen har under det senaste året haft 4
möten à 3 tim/tillfälle samt en strategidag. Mötena har genomförts i Stockholm både på och
utanför kontorstid. Den nya styrgruppen planerar efter konstituerande möte in möten på det sätt
som passar dem och uppdraget på bästa sätt. Därtill kan styrgruppen inom sig bilda
arbetsgrupper för olika verksamheter och uppdrag. Utöver detta tillkommer tid för deltagande på
Ideell Arenas arrangemang, såsom Partnerskapsmötet och Ledarskapsarenan. Mandatperioderna
är enligt stadgarna 2-åriga, och ordförandes mandatperiod är 1 år.

Önskvärd kravprofil för styrgruppen som helhet
Representation och sammansättning:
• Ledamöter med bred och djup förankring i idéburen sektor
• Ledamöter med kompetens och egen erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå
• En kombination av anställda och förtroendevalda
• En bredd i representationen från Ideell Arenas partnerorganisationer: nya och gamla
partners, stora och små organisationer etc.
• En bredd i erfarenhet och bakgrund
• Jämställd
Erfarenhet av och kompetens i:
• Strategiskt styrelsearbete
• Forskning
• Ekonomiansvar
• Personalfrågor
• Arbetsmiljö
Gärna med erfarenhet av och kännedom om:
• Utvecklingsprogram, utbildning och ledarskapsutveckling
• Kommunikation och marknadsföring
• Näringsliv och offentlig sektor
• Verksamhetsutveckling och förändringsarbete

Uppdaterad jan. 2019
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Hanna Hult Rosén
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Truls Neubeck (Ideell Arena) <Truls.Neubeck@ideellarena.se>
den 9 januari 2019 09:13
Ett nytt år med nya möjligheter på Ideell Arena
FIRENZE_svensk_nett_ensidig.pdf

God fortsättning!
Det är nu 2019 och Ideell Arena fortsätter samarbetet för att stärka det strategiska ledarskapet i civilsamhället. Det
är med både allvar och glädje som partnerskapet fortsätter med ledarprogram, forskningsprojekt och mötesplatser
för erfarenhetsutbyte.
Nya kontaktuppgifter
Den förändring som beslutades om på partnerskapsmötet är nu genomförd och verksamheten bedrivs från och med
den 1 den 2019 i den ideella föreningen Ideell Arena. Vidare har vi på kansliet fortsatt med traditionen att flytta runt
bland partnerorganisationer, denna gång till Rädda Barnen. Våra nya kontaktuppgifter hittar ni här (obs att vi även
har ny fakturaadress):
http://www.ideellarena.se/om‐oss/kontakt/
LedarskapsArenan
Inför den närmaste tiden vill jag särskilt uppmärksamma er på LedarskapsArenan den 7 feb, en spännande dag om
hur vi ser på och tar ansvar som idéburna ledare. Läs mer och anmäl er till denna viktiga dag här:
http://www.ideellarena.se/event/ledarskapsarenan‐2019‐tema‐ansvar/
Nätverk
Se också gärna över möjligheten för er eller andra i er organisation att delta på något av Ideell Arenas nätverk. De är
en viktig plats för ett kontinuerligt och förtroendefullt erfarenhetsutbyte mellan ledare i civilsamhället, tvärs över de
vanliga kontaktytorna. Mer information om nätverken hittar ni här:
http://www.ideellarena.se/natverk/
Xploring leadership
Vill du vara med och utforska renässansledaren i innovationens tidsålder? Om så finns en möjlighet att genomföra
en studieresa till Italien i mitten av augusti 2019 (12/8‐16/8). Idén kring denna resa har uppstått ur flera olika samtal
kring den ideella sektorns särart och vad det idéburna ledarskapet därmed innebär. Vid tillräckligt stort intresse av
att på detta sätt utforska ledarskapet och vad det skulle kunna betyda för det svenska civilsamhället, finns en
möjlighet att Ideell Arena ordnar en gemensam resa till Florens. Resan leds av norrmannen, Steinar Bjartveit. Steinar
är psykolog, arbetar med ledarutveckling och strategiskt ledarskap och har genomfört flertalet liknande resor
tidigare. Resan genomförs som en del av Ideell Arenas Xploring leadership och sker till självkostnadspris för Ideell
Arenas partners. (Beroende på antal deltagare beräknas kostnaden bli ca 18 500 kr exklusive resa, boende och mat.
Bifogat detta mail finns en kortfattad flyer från Steinar som beskriver centralt innehåll under besöket).
Är du intresserad av att veta mer och prata om detta så kom till informationsmötet på Famna, Klara södra
kyrkogata 1 i Stockholm, den 21 jan, kl 14:30‐16:00, och skicka ett mail till mig så jag vet att du kommer. På plats
finns även Helen Mellström, direktor Bräcke Diakoni, som delar med sig av egna erfarenheter från en liknande resa
hon deltagit i tidigare.
Avslutningsvis vill jag bra påminna om att om du har frågor, idéer eller vill bidra med något perspektiv i samarbetet
Ideell Arena, så tveka inte att kontakta oss. Jag ser framemot ett spännande 2019, fullt av strategiska
ledarskapsfrågor, spännande forskning och ett givande erfarenhetsutbyte!
Hälsningar Truls
Verksamhetschef
IDEELL ARENA
070‐376 36 14
1
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STORHET ELLER
MEDELMÅTTA
ANVÄNDA SIN POTENTIAL SOM LEDARE
SKAPA EN INNOVATIV MILJÖ

Makt og
värdighet

MAKTENS HEMLIGHETER
FÖRBÄTTRING AV LEDARE
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Renässansledaren

i innovationens tidsålder

D

Det är något med renässansen och Florens
som inte bara intresserar konst- älskare och
upptagna turister. Ingen tid, ingen plats kan
mäta sig med denna. Under två till tre generationer händer här saker som förändrar Europa och som
leder långt in i vår egen tid. Det gäller inte bara konst.
Paradigmskifte inträffar i olika fält som filosofi, statsvetenskap, arkitektur, ledarskap och ekonomi. Niccolò
Machiavelli skriver en bok som skrämmer vettet av
dåtidens ledare och lägger grunden för realpolitik. Marsilio
Ficino satsar allt på människans godhet och ger humanismen en vagga i Florens. Filippo Brunelleschi bygger en
kupol på Florens Duomo som revolutionerar byggkonsten.
Och allt går hastigt och fort.
Visste dem att de förändrade världen? I tusen år har Europa
skyndat sig långsamt. En mörk tid viskas det om. Men så
händer det något. I Italien men framförallt Florens. Ett vårsläpp utan like. Förändringarnas tidsålder är inte nu, den
fanns då! Vi känner namnen: Leonardo, Michelangelo,
Botticelli. Tror du att det är en tillfällighet att dessa dyker
upp under en kort period i Florens? Då har inte staden
något att lära dig. Men vad om det inte var en tillfällighet….?

makt och maktens skuggsidor. Människan har en plikt att
uträtta något. Livet kräver att vi gör något med det. Att
realisera sig själv gör man genom att använda sina bästa
egenskaper. Självförverkligande var närmast ett mål för
renässansen, men det var inte ett mål i sig själv. Det var
inte något privat. Det är inte bara för min egen del som jag
utvecklar mig. I Florens jagade dem på storhet och på äran
som kan hjälpa till i människans strävan.
På så sätt griper renässansens människosyn in i vår tid:
Är det skadligt att tro på sig själv? Ska vi sträva mot det
genomsnittliga eller ska vi tro att vi är unika och kan uträtta
något? Detta bryter mot allt medelmåttigt och mot all
press mot genomsnittet i Gauss-kurvan. Vår tid är proppfull
av det genomsnittliga. Till och med avvikelser är standardiserade och kontrollerade. Florens bryter mot pressen,
mot likheten och konformiteten. Svaren som staden ger,
är starka. Det är människan själv som står i centrum, och
det är människans storhet och värdighet de slåss för. Den
undertryckande och fördömande jantelagen hade de starkt
protesterat mot.
Och i denna stad kommer vi hitta helt andra svar på ledarskap, kreativitet och förändring. 

Vad är det med Florens?
Renässansen handlar om växt. Om utveckling, om mångfald, innovationer och makt och inte minst reflektioner över

HUMANISMENS VAGGA
Humanismen uppstår i renässansens Florens. Det är ett uppror mot kyrkans auktoriteter och gamla sanningar. Gud är inte längre i centrum, utan
människan! Och Gud har gett människan alla möjligheter. Som den enda
skapelsen på jorden kan människan fritt bestämma sitt liv. En människa kan göra allt, bara hon vill! Och detta präglar hela staden. Vansinniga
projekt, gränssprängande idéer och ren skönhet. De innovativa lösningarna uppstår i krysspunkten mellan olika ämnesdiscipliner och olika sätt att
tänka. Florens blir ett levande exempel på organiserande av innovation och
nytänkande. Vi är det nya Aten, viskar de på gatorna i Florens, vi är den
nya guldåldern.

Det är inte för
småsaker, utanför
stora, som Gud
skapade människan
Marsilio Ficino
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Halvvägs på livet stig, som vi ska vandra, fann jag mig själv i en dunkel skog, för
att jag vikit av från den rätta vägen. Dante

Kanske är det goda i vårt sinne, och inte nås
av andra, bara oss själva. Lorenzo

När en furste måste lära sig den djuriska
kampformen, bör han välja räven och
lejonet som förebild. Machiavelli

Jag kan fortsätta leva om jag tål elden för
evigt för jag är mejslad, inte av järn,
men av guld. Michelangelo

Program
DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

Fokus på Lorenzo
de`Medici

Fokus på
Michelangelo

Fokus på
Machiavelli

Fokus på Dante

Lorenzo de´Medici är
utgångspunkten för
seminariet. Florens okrönta konung, som styrde
staden med hjälp av unika
förmågor i relationsbyggande och politisk insikt.
En renässansmänniska
som ledde en av Europas
största banker, som studerade filosofi, skrev dikt,
jagade och festade. Han
omgav sig med dåtidens
ledande statsmän, konstnärer och intellektuella.
En ledare med en idé om
att skapa en guldålder för
Florens.

Florens var på Lorenzos
tid präglat av en mängd
av innovativa krafter.
Störst av dem var
Michelangelo Buonarroti,
som växte upp i Lorenzos
eget hem. Michelangelos
verk är en evig hyllning
till renässansens syn
på människan som ett
gränssprängande väsen
som har alla möjligheter.
Men Michelangelos verk
berättar också mycket
om innovationens hemligheter. Framförallt ger
Michelangelos verk en
förståelse för Lorenzos
geni som ledande i att
skapa en kreativ miljö i
Florens.

Lorenzo var en politisk
aktör av rang. Machiavelli beundrade honom
och använder honom
som exempel i flera av
sina verk. Machiavelli är
missförstådd om man ser
honom som en rådgivare
för sluga maktspelare.
Tvärtom så är Machiavellis
synsätt nödvändigt för
att gynna det gemensammas goda. Därmed
har han konkreta råd
att ge i förhållande till
genomförande av stora
ändringar. Han kan peka
på acceptabel och oacceptabel användande
av makt. Och få förstår
maktens väsen bättre än
honom.

Att kämpa för sina mål
och idéer kräver både
vilja till makt och förmåga till reflektion och
självförståelse. Ledarskap
är ett spann mellan
utövande av makt och
förändringskraft på den
ena sidan och ödmjukhet
och reflektion på den
andra sidan. Dantes resa
genom helvetet och
uppför skärseldens berg
berättar om människan
fallgropar och felsteg i
jakten på storhet och ära.
I helvetet finns det många
ledare som har trampat
snett. På skärseldens
berg betalar de för sina
misstag. Dante kan ge ett
enastående perspektiv
på egenutveckling hos
ledare… och ledarskap för
värdighet.
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Den särskilda profilen till Keiron ger sig till känna genom att firman
integrerar moderna ledarskapsteorier med historiska personer och
epoker. Extrema prestationer skapas inte genom att lära om ordinära former
av ledarskap. Vi lär av de bästa. Konst och skönlitteratur dras in för att belysa
fasetter vid ledarskap och samspel. Tankegods och insikter från andra
tider och kulturer utvidgar våra horisonter.
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Tre hörnstenar står fast i vår tillnärmning till ledarutveckling,
och dessa skiljer oss från andra aktörer:
Klassiska perspektiv – användande av historia, filosofi och konst
Akademisk tyngd – tillnärmningar förankrade i solid teori och forskning
Reflektion över egen erfarenhet – lärande genom reflektioner och praktik
i egen ledargärning. Våra konsulter har därför tvärfacklig bakgrund från
psykologi, historia, filosofi och ledarämnen.




JAKTEN PÅ
LEDERSKAP

REFLEKTION ÖVER
EGEN ERFARENHET

KEIRON vill driva fram ledare som står för något själv, och som genom
detta når resultat. Vi utvecklar ledare, inte administratörer. Vi utvecklar
handlingskraftiga ledare som vågar operera i komplexa och svåra situationer.
Vi utvecklar ledare som strävar efter något större än bara sin egen karriärutveckling. Vi utvecklar reflekterande ledare som vågar sätta frågetecken vid
sitt eget sätt att leda och sina egna svagheter.
Och genom sådana ledare –
berättar teori, forskning och erfarenhet
-uppnår man reslutat.

WWW.KEIRON.NO
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Copyright KEIRON AS 2018

KEIRON är en välrenommerad konsultfirma som har specialiserat sig inom
ledarutveckling och organisationsförändring. Firman har jobbat på hög nivå
i näringslivet med flera koncernledningsgrupper. Men det jobbar också brett
och fokuserat med olika delar av organisationer. Firman har solid erfarenhet
från många branscher, både inom offentlig och privat sektor.

DESIGN: OCTOBER.NO

KEIRON

Meddelande till medlemsorganisationerna i Kulturens Regioner

Angående valberedningsarbete i Kulturens Regioner
Det är dags att nominera ledamöter till styrelsen, verksamhetsrevisorer och valberedning i Regioner
inom Kulturens.
Nominera gärna ledamöter till respektive region. Önskar vi svar så snart som möjligt.
Vi är tacksamma om den nominerade presenteras/nomineringen motiveras på ett par rader och vi i
samband med nomineringen får kontaktuppgifter – telefon och e-post till den nominerade.
Valberedningen har haft kontakta de nuvarande ledamöterna för återkoppling inför vårt arbete.
Information om Kulturens bildningsverksamhet se: http://www.kulturens.se/

Med varma hälsningar
Sammankallande i respektive regions valberedning
Region Syd: Christel Larsson Lunderquist cll@sverigeskorforbund.se 0701-90 17 53
Region Väst: Gunnar Wockatz gwockatz@hotmail.com 0730-45 80 18
Region Öst Ulf H Svensson ulf.h.svensson@folkdansringen.se 070-3300138
Region Mitt: Ulf H Svensson ulf.h.svensson@folkdansringen.se 070-3300138
Region Nord: Marie-Charlotte Berg marie-charlotte@norrkorsang.se 073-204 03 60
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Årsstämma
Kulturens Bildningsverksamhet, Region Mitt,
inbjuder härmed till årsstämma
Lördag 30 mars 2019, klockan 13.00 - 15.00, Uppsala
Plats: Hjalmar Brantingsgata 1, Uppsala
– Kulturens lokaler (Evelyn verksamheten)
Anmälan senast den 27 februari till Jan-Anders Andersson
jan-anders.andersson@kulturens.se
Med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare
Då regionen tänker bjuda på lunch, var god ange eventuell avvikande kost.
OBS! För lunch träffas vi kl. 12.00 föranmälan krävs.
Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud
som har anmält sig.
Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. Saknas
regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem
som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

Välkomna!

Önskar styrelsen i Region Mitt
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Årsstämma
Kulturens Bildningsverksamhet, Region Norr,
inbjuder härmed till årsstämma
Lördag 30 mars 2019, klockan 13.00 - 17.00, Umeå
Plats: Umeå Folkets Hus, Vasaplan
Anmälan senast den 27 februari till Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se
Med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare
Program
13.00 -14.00 Föreläsning av Camilla Thorn Wollnert, Region Västerbottens kulturchef.
Regionen (landstinget) som aktör och möjliggörare för kultur- och
folkbildningsverksamheten.
14.00 – 17.00 Årsstämman

Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som
har anmält sig.
Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

Välkomna!

Önskar styrelsen i Region Norr
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Årsstämma
Kulturens Bildningsverksamhet, Region Syd,
inbjuder härmed till årsstämma
Lördag 30 mars 2019, klockan 11.00 -15.00, Malmö
Plats: HSB Kroksbäcks fritidslokal, Mobäcksgatan 29-31, Malmö
Anmälan senast den 12 februari till Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se
Med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare.
Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell
avvikande kost
Program:
11.00 - 12.00 Föreläsning Per T Ohlsson, författare, Senior Columnist i Sydsvenskan och
hedersdoktor vid Lunds universitet, föreläser om demokrati utifrån sina böcker "Svensk politik"
och "1918. Året då Sverige blev Sverige".
12.00 - 13.00 Lättare förtäring
13.00 - 15.00 Regionstämma
Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud
som har anmält sig.
Om någon MO vill nominera kandidat till styrelsen skall man kontakta valberedningens
sammankallande Christel Larsson Lunderquist (cll@ukl.se) senast den 28 februari.

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

Välkomna!

Önskar styrelsen i Region Syd
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Årsstämma
Kulturens Bildningsverksamhet, Region Väst,
inbjuder härmed till årsstämma
Söndagen den 31 mars 2019, klockan 13.00, Göteborg
Plats: Grafnäsgården, Slottsskogen, Göteborg
Anmälan senast den 27 februari till Britt-Marie Jonsson
Britt-marie.jonsson@kulturens.se
Med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare
Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell
avvikande kost.
Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud
som har anmält sig.
Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

Välkomna!
Önskar styrelsen i Region Väst
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Årsstämma
Kulturens Bildningsverksamhet, Region Öst,
inbjuder härmed till årsstämma
Söndagen den 31 mars 2019, klockan 13.00, Stockholm
Plats: Kulturens, Ågatan 12B, Sundbyberg
Anmälan senast den 27 februari till Hans Nordmark
hans.nordmark@telia.com
Med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare
Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell
avvikande kost.
Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som
har anmält sig.
Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.

Välkomna!
Önskar styrelsen i Region Öst
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KULTURENS
2019-01-11

Kallelse

Välkomna till Kulturens förbundsstämma 2019!
Datum

Lördagen den 25 maj 2019

Tid

Klockan 12.00 - 16.00
Lunchbuffe serveras från klockan 11 .15

Plats

7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm. Lokal: Vasa

Kulturens Bildningsverksamhet inbjuder till förbundsstämma i Stockholm.
Förbundsstämma består av ombud utsedda av stiftarna, medlemsorganisationer och
regionerna. Stiftarna har rätt att representeras med tre (3) ombud vardera,
medlemsorganisationer och regionerna har rätt att representeras av två (2) ombud
vardera.
Stiftarorganisationer är Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Riksförbundet för
Unga Musikanter, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges
Orkesterförbund och Sveriges Spelmäns Riksförbund. Medlemsorganisationer är
Folk You, Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet,
Riksförbundet Visan i Sverige, Svensk Jazz, Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund, Sveriges Film- och Videoförbund, Sveriges Unga Blåsare, SUB Riksförbundet för Subkultur, Ung Media Sverige, Ung Teaterscen och upSweden.
Kulturens regioner: Region Norr, Region Mitt, Region Öst, Region Väst och Region
Syd.
Ombud svarar själva för eventuella resor och resekostnader etc.
Anmälan om ombud skall skickas till kundservice@kulturens.se snarast.
Välkomna!
Förbundsstyrelsen för Kulturens Bildningsverksamhet
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KULTURENS
Föredragningslista Kulturens förbundsstämma 2019-05-25
1.

öppnande samt fastställande av röstlängd

2.

fråga om mötets behöriga utlysande

3.

val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två
rösträknare

4.

fastställande av föredragningslista för stämman

5.

behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser och
årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren

6.

behandling av revisorernas berättelser för de senaste två
verksamhetsåren

7.

fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årens
resultat

8.

fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

9.

anmälan/inval av nya medlemmar

10.

uteslutning av medlemmar

11.

fastställande av medlemsavgift

12.

ärenden som väckts av förbundsstyrelsen

13.

motioner som inkommit i föreskriven ordning

14.

fastställande av Kulturens verksamhetsinriktning för de två kommande
verksamhetsåren

15.

valberedningens förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter

16.

fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen

17.

fastställande av Kulturens budget för de två kommande verksamhetsåren

18.

val av förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens ordförande

19.

val av ledamöter i förbundsstyrelsen

20.

val av revisorer jämte personliga ersättare

21.

val av ledamöter och suppleanter i valberedningen och valberedningens
sammankallande

22.

eventuella tillägg

23.

stämmans avslutande
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Nationella
medlemsorganisationer:
DAO
Dansk Amatör Orkesterforbund
DAOS
Dansk Amatörorkester Samvirke
LGF
Landsgardeforeningen
DO
Danske Orkesterdirigenter
FSSMF
Finlands Svenska Sång och
Musikförbund
SOLI
Suomen Laulajain ja Soittajain
Liitto
MFH
Meginfelag fyri Föroysk
Hornorkestur
SIL
Samband Islenskra Lúdrasveita
SISL
Samtök Islenskra Skolúdrasveita
NMF
Norges Musikkorps Forbund
RUM
Riksförbundet Unga Musikanter
SOF
Sveriges Orkesterförbund
SvUB
Sveriges Unga Blåsare
ÅSMF
Ålands Sång och musikförbund

KALLELSE
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Nordisk Orkestermusik
Union till ordinarie representanskapsmöte 15-17.3.2019 i
Köpenhamn.
Program
Fredag 15.3
18.00 -22.00 Medlemsorganisationernas rapporter samt styrelsens rapport.
		
Lördag 16.3
09.00 Velkomst og introduktion til temamødet v. Ronnie Jaakkola,
ordförande for NOMU
09.10 Peter Lyster, projektleder giver et overblik fra sin rejse til de
nordiske lande samt projekterne OrkesterMester
(http://www.dmkl.dk/orkestermester.html) og Skolemix
(http://skolemix.dk)
09.35 Finland v. Ronnie Jaakola
09.55 Haderslev-modellen v. Peter Vogel, souchef Haderslev Musikskole
10.15 Orkesterskolen.dk præsenteres af Ulf Nordlund, orkesteriværksætter
10.35 Direktion: Steen Finsen, formand for Danske Orkesterdirigenter 		
fortæller om skoleorkester-egnede dirigentkurser hos Danske
Orkesterdirigenter/DirigentInstituttet og Ingesund Musikhöjskole i 		
Sverige
10.45 Rune Hannisdal, musikchef i NMF fortæller om det norske
dirigentuddannelsessystem
11.00 Pause inkl. værelsesrydning
11.20 Sverige v. Perry Göransson, ordförande for SVUB - Sveriges Unga 		
Blåsare
11.35 Færøerne v. Heini Nygaard, bestyrelsesmedlem i FMH
11.45 Island v. Vilborg Jónsdóttir, bestyrelsesmedlem SISL
11.55 Debat, erfaringsudveksling
12.50 Videnskabelig forskning om amatørmusikken ved Steen Finsen
12.55 Afrundning ved Ronnie Jaakkola
13.00 Frokost

Sekretariat: Riksförbundet för Unga Musikanter Slupskjulsvägen 34 1149 Stockholm
www.nordiskmusikunion.org
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14.00 Representanskapsmöte
Nationella
medlemsorganisationer:
DAO
Dansk Amatör Orkesterforbund
DAOS
Dansk Amatörorkester Samvirke
LGF
Landsgardeforeningen
DO
Danske Orkesterdirigenter
FSSMF
Finlands Svenska Sång och
Musikförbund
SOLI
Suomen Laulajain ja Soittajain
Liitto
MFH
Meginfelag fyri Föroysk
Hornorkestur
SIL
Samband Islenskra Lúdrasveita
SISL
Samtök Islenskra Skolúdrasveita
NMF
Norges Musikkorps Forbund
RUM
Riksförbundet Unga Musikanter
SOF
Sveriges Orkesterförbund
SvUB
Sveriges Unga Blåsare
ÅSMF
Ålands Sång och musikförbund

Söndag 17.3
10-		
Musik & Ungdoms orkesterfestival i Danmark Radios
		konsertsal.
		
Konsertdag med Danmarks bästa ungdoms		symfoniorkestrar
		Fritt inträde.
Representantskapsmötet hålls denna gång i Köpenhamn i hotell
CABINN Scandinavias lokaliteter. Adress: Vodroffsvej 55, 1900
Frederiksberg C.
Man anmäler sig till veckoslutet genom att använda formuläret som
finns på länken
		
https://goo.gl/forms/cH8lA8HZakeTGdyq2
Föredragningslista 16.3
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelse och fastställande av
ärendelista
5. Styrelsens årsberättelse
6. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
7. Inlämnade förslag från styrelsen och medlemsorganisationerna
8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2018
9. Fastställande av medlemsavgifter och budget
10.Kompletteringsval av styrelsen
11. Val av revisor
12. Övriga frågor

Ronnie Jaakkola
Ordförande
Nordisk Orkestermusik Union
Sekretariat: Riksförbundet för Unga Musikanter Slupskjulsvägen 34 1149 Stockholm
www.nordiskmusikunion.org
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Slupskjulsvägen  34,  111  49  Stockholm  
www.rum.se  

MusikRUM  2019  
  
1.  Bakgrund  
MusikRUM  Västerås  är  RUMs  (Riksförbundet  Unga  Musikanter)  egen  festival  och  den  är  unik.  Den  är  
unik  då  det  är  deltagarnas  egen  festival.  MusikRUM  är  väl  etablerad  i  musik-‐  och  kulturskole-‐Sverige.  
Festivalen  genomförs  17-‐19  maj  2019  för  11:e  gången  i  Västerås.  
MusikRUMs  huvudarrangör  är  Riksförbundet  Unga  Musikanter/RUM  med  stöd  av  Västerås  Stad,    
Region  Västmanland,  Kulturens,    Västerås  &  Co,  Västerås  Citysamverkan,  Västmanlandsmusiken,  
Musik-‐  och  Operahögskolan  vid  Mälardalens  högskola,  Sveriges  Unga  Blåsare  samt  Västmanlands  
musik-‐  och  kulturskolor.  
Samarbetspartners  till  MusikRUM  är  följande  föreningar  som  är  festivalens  funktionärer:  
Gospelkören  Kaos,  Västerås  Ungdomsstorbandsförening  samt  Västerås  Youth  Marching  Band  från  
Västerås  Kulturskola  och  Rudbeckianska  skolans  IF.  Dessutom  deltar  volontärer  från  hela  Sverige  som  
funktionärer.  
2.  Syfte  
Syftet  är  att  musicerande  barn  och  ungdomar  från  hela  Sverige  ska  få  sammanstråla  en  gång  per  år  i  
festivalen  MusikRUM  och  spela,  sjunga  och  lyssna  på  musik  under  tre  dagar.  Festivalen  är  unik  då  det  
är  deltagarnas  egen  festival.  Man  kan  likna  den  vid  en  spelmanstämma.  Vi  förväntar  oss  1500-‐2500  
barn  och  ungdomar  från  hela  landet.  Det  kommer  att  komma  körer,  stråkorkestrar,  blåsorkestrar  och  
symfoniorkestrar.  
3.  Mål  
Målet  är  att  deltagande  barn  &  ungdomar,  deras  ledare  och  medföljande  föräldrar  ska  få  en  trevlig  
helg  med  mycket  upplevelser.  Även  en  bra  fortbildning  för  dessa  körer  och  orkestrar  och  deras  
ledare.  
4.  Omfattning  och  begränsningar  
a,  Workshops  och  seminarier  18-‐19  maj  2019    
b,  Körtävlingar/Körmästerskapet  17  maj  2019  
c,  Stråktävlingar/symfoniorkestertävlingar  18  maj  2019  
d,  Blåsorkestertävlingar  19  maj  2019  
e,  Konserter  i  Västerås  Konserthus  17,  18  och  19  maj  2019  Lördag  18  maj  med  Arméns  Musikkår.  
f,  Parad  2  1/2  km  i  Västerås  centrum  18  maj,  
g,  Egna  deltagarkonserter  på  stan  18  maj.  
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5.  Leveranser  
Ange  vad  som  ska  levereras.  Om  projektet  omfattar  flera  arbetsgrupper  bör  även  internleveranser  
mellan  dessa  ingå.  (Förstår  inte  vad  som  ska  stå  här).  
6.  Tids-‐  och  aktivitetsplan  
Se  tidsplan  som  bilaga.  
  
7.  Personer  
Kella  Næslund,  projektledare  MusikRUM  2019.  Ansvarig  för  kontakter  med  workshopsledare,  jurys,  
artister  m.m.  Arbetar  deltid  på  50  %  med  festivalen.  
Lotta  Centerskog,  samordnare  MusikRUM  2019.  Ansvarig  för  kontakter  med  deltagarna.  Arbetar  
deltid  på  c:a  20  %  med  festivalen  och  finns  på  kontoret  på  Växhuset,  Västerås.  
MusikRUM  har  en  styrgrupp  bestående  av  fem  personer:  Perry  Göransson  –  styrgruppens  
ordförande,  Anna  Rydborg  –  RUMs  ordförande,  Peter  Bladh  -‐  Västerås  Kulturskolas  rektor,  Lotta  
Centerskog  –  MusikRUMs  samordnare  och  Kella  Næslund  –  MusikRUMs  projektledare.  
Kontaktpersoner  för  de  olika  funktionärsgrupperna.  Dessa  deltar  i  planeringen  av  när  och  var  alla  
festivalens  funktionärer  ska  arbeta  under  pågående  festival.  
Under  pågående  festival,  festivalens  funktionärer:  Gospelkören  Kaos,  Västerås  
Ungdomsstorbandsförening  samt  Västerås  Youth  Marching  Band  från  Västerås  Kulturskola  och  
Rudbeckianska  skolans  IF.  Dessutom  deltar  volontärer  från  hela  Sverige  som  funktionärer.  
8.  Kostnader  
Se  budget  som  bilaga.  
9.  Förutsättningar  
Förutsättningar  för  att  genomföra  planering  och  genomförande  av  MusikRUM  2019  är:  
a,  Tillräckligt  mycket  arbetstid.  
b,  Tillräckligt  mycket  personal  för  att  hinna  alla  förberedelser.  
c,  Hårdvaror:  Dator,  skrivare  och  telefoner  till  projektledare  och  samordnare.    Mjukvaror:  Lagring  på  
Dropbox,  Officepaket,  databasprogrammet  FileMaker  Pro,  anmälningsdatabas  i  FileMaker  Pro,  
festivaldatabas  i  FileMaker  Pro.  
d,  Tillräckligt  med  funktionärer  under  festivalens  genomförande.  Behövs  c:a  120  st.  
10.  Risker  
a,  Att  inte  ha  tillräckligt  mycket  arbetstid.  
b,  Att  inte  ha  tillräckligt  mycket  personal  för  att  hinna  alla  förberedelser.  
c,  Att  inte  ha  tillräckligt  med  funktionärer  under  festivalens  genomförande.  Behövs  c:a  120  st.  
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11.  Arbetsformer  och  organisation  
Kella  Næslund,  projektledare  MusikRUM  2019.  Ansvarig  för  kontakter  med  workshopsledare,  jurys,  
artister  m.m.  Arbetar  deltid  på  50  %  med  festivalen.  
Lotta  Centerskog,  samordnare  MusikRUM  2019.  Ansvarig  för  kontakter  med  deltagarna.  Arbetar  
deltid  på  c:a  20  %  med  festivalen  och  finns  på  kontoret  på  Växhuset,  Västerås.  
MusikRUM  har  en  styrgrupp  bestående  av  fem  personer:  Perry  Göransson  –  styrgruppens  
ordförande,  Anna  Rydborg  –  RUMs  ordförande,  Peter  Bladh  -‐  Västerås  Kulturskolas  rektor,  Lotta  
Centerskog  –  MusikRUMs  samordnare  och  Kella  Næslund  –  MusikRUMs  projektledare.  
Kontaktpersoner  för  de  olika  funktionärsgrupperna.  Dessa  deltar  i  planeringen  av  när  och  var  alla  
festivalens  funktionärer  ska  arbeta  under  pågående  festival.  
Under  pågående  festival,  festivalens  funktionärer:  Gospelkören  Kaos,  Västerås  
Ungdomsstorbandsförening  samt  Västerås  Youth  Marching  Band  från  Västerås  Kulturskola  och  
Rudbeckianska  skolans  IF.  Dessutom  deltar  volontärer  från  hela  Sverige  som  funktionärer.  
  
12.  Styrning  och  uppföljning  
Projektet  –  MusikRUM  2019  –  styrs  av  projektledaren  Kella  Næslund.    
Uppföljning  sker  genom  regelbundna  möten  med  festivalens  styrgrupp  bestående  av:  Perry  
Göransson  –  styrgruppens  ordförande,  Anna  Rydborg  –  RUMs  ordförande,  Peter  Bladh  -‐  Västerås  
Kulturskolas  rektor,  Lotta  Centerskog  –  MusikRUMs  samordnare  och  Kella  Næslund  –  MusikRUMs  
projektledare.  
13.  Hantering  av  kravändringar  
Om  något  av  de  sökta  bidragen  till  festivalen  inte  beviljas  förändras  hela  festivalens  omfattning.  
Detta  diskuteras  då  i  styrgruppen.  
14.  Referenser  
Tids-‐  och  aktivitetsplan:  Se  tidsplan  som  bilaga.  
Kostnader:  Se  budget  som  bilaga.  
Kella  Næslund,  Projektledare  MusikRUM  
Västerås  2018-‐10-‐03  
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Tidsplan	
  inför	
  MusikRUM	
  2019:	
  	
  
Version	
  2018-‐‑09-‐‑25	
  

	
  

Aug-‐‑18:	
  
	
  
*	
  Efterarbete	
  MusikRUM	
  2018.	
  Fakturering,	
  bokslut	
  etc.	
  Kella	
  gjort.	
  
	
  
*	
  Se	
  över	
  alla	
  bokade	
  lokaler,	
  fler	
  att	
  boka?	
  Följande	
  är	
  bokade:	
  	
  
•   Västerås	
  Konserthus	
  17-‐‑19	
  maj.	
  
•   All	
  mat	
  från	
  Aros	
  Congress	
  Center	
  17-‐‑19	
  maj.	
  
•   Växhusets	
  konsertsal,	
  teatersal	
  och	
  konferensrum	
  17-‐‑19	
  maj.	
  
•   Västerås	
  Kulturskolas	
  lokaler	
  i	
  Växhuset	
  för	
  boende,	
  uppvärmningsrum	
  
körtävlingen	
  och	
  workshops	
  17-‐‑19	
  maj.	
  
•   Rudbeckianska	
  skolan	
  för	
  boende	
  17-‐‑19	
  maj.	
  
•   Frälsningsarméns	
  kyrksal	
  lördag	
  18	
  maj.	
  
•   Stora	
  salen	
  i	
  skönlitteraturavdelningen	
  (kallad	
  Ljushallen	
  i	
  vår	
  programbok)	
  och	
  
även	
  Hörsalen	
  lördag	
  18	
  maj.	
  Jesper	
  Zels	
  tillfrågad.	
  
Kella	
  gjort.	
  
	
  
*	
  Festivalens	
  hemsida	
  finjusteras.	
  Kella	
  gjort.	
  
	
  
	
  

Sept-‐‑18:	
  
	
  

*	
  Gör	
  budget	
  för	
  MusikRUM	
  2019.	
  Kella	
  gjort.	
  
	
  
*	
  Gör	
  ny	
  tidsplan	
  för	
  MusikRUM	
  2019.	
  Kella	
  och	
  Lotta	
  gjort.	
  
	
  
*	
  Funktionärsbehovet	
  bokas	
  in:	
  tillfråga	
  gospelkören	
  Kaos	
  (Åsa	
  G)	
  och	
  
föräldraföreningarna	
  i	
  Västerås	
  Kulturskola	
  (Ingrid	
  Rinaldo).	
  Gjort.	
  
	
  
*	
  Nyhetsbrev	
  nr	
  1:	
  Första	
  utskick	
  med	
  datum.	
  September	
  månads	
  nyhetsbrev	
  har	
  
skickats	
  ut	
  till	
  ca	
  1787	
  st	
  på	
  24	
  olika	
  nyhetsbrevslistor.	
  Därmed	
  vet	
  musik-‐‑Sverige	
  att	
  
MusikRUM	
  2019	
  äger	
  rum	
  17-‐‑19	
  maj	
  2019	
  och	
  att	
  anmälan	
  öppnar	
  torsdag	
  15	
  
november	
  2018	
  och	
  är	
  öppen	
  fram	
  till	
  söndag	
  3	
  februari	
  2019.	
  Nyhetsbrev	
  till	
  dessa	
  
1787	
  st	
  kommer	
  att	
  skickas	
  ut	
  en	
  gång	
  per	
  månad	
  fram	
  till	
  anmälningstidens	
  slut	
  i	
  febr-‐‑
19.	
  Därefter	
  går	
  nyhetsbreven	
  endast	
  till	
  de	
  som	
  anmält	
  sig	
  till	
  MusikRUM	
  2019.	
  Kella	
  
gjort.	
  
	
  
*	
  Gratis	
  annons	
  för	
  MusikRUM	
  2019	
  fanns	
  med	
  i	
  svensk	
  Blåsmusikfestivals	
  
festivalprogram	
  13-‐‑16	
  september.	
  Där	
  framgick	
  det	
  anmälningstid	
  och	
  när	
  festivalen	
  
genomförs	
  2019.	
  Kella	
  gjort.	
  
	
  
*	
  Boka	
  in	
  4	
  st	
  jurymedlemmar	
  för	
  Blåsorkestertävlingen.	
  Kella	
  gjort.	
  
Heléne	
  Andersson	
  &	
  Håkan	
  Johansson.	
  Stefan	
  Sundqvist	
  &	
  Perry	
  Göransson.	
  Skriv	
  
kontrakt	
  med	
  dem.	
  	
  
	
  
*	
  Boka	
  in	
  2	
  st	
  jurymedlemmar	
  för	
  Körmästerskapet.	
  Kella	
  gjort.	
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Bengt	
  Ollén	
  och	
  Agneta	
  Sköld.	
  Skriv	
  kontrakt	
  med	
  dem.	
  	
  
	
  
*	
  Boka	
  in	
  2	
  st	
  jurymedlemmar	
  för	
  Stråkorkestertävlingen.	
  Kella	
  gjort.	
  
Per	
  Borin	
  &	
  Håkan	
  Johansson.	
  Skriv	
  kontrakt	
  med	
  dem.	
  	
  
	
  
*	
  Boka	
  in	
  2	
  st	
  jurymedlemmar	
  för	
  Symfoniorkestertävlingen.	
  Kella	
  gjort.	
  
Per	
  Borin	
  &	
  Håkan	
  Johansson.	
  Skriv	
  kontrakt	
  med	
  dem.	
  

	
  

*	
  Boka	
  in	
  konferencier.	
  Mejl	
  gjort	
  till	
  TinaMaria.	
  Svar?	
  Kella.	
  	
  
	
  
*	
  Kontakt	
  med	
  Västerås	
  Co	
  +	
  Västerås	
  Citysamverkan	
  för	
  samverkan	
  inför	
  MusikRUM	
  
2019.	
  	
  Boka	
  in	
  möte	
  med	
  Kella,	
  Lotta	
  och	
  dem.	
  
	
  
	
  

Okt-‐‑18:	
  
	
  

*	
  Nyhetsbrev	
  nr	
  2.	
  	
  
	
  
*	
  Efterarbete	
  MusikRUM	
  2018.	
  Bidragsrekvirering.	
  	
  
	
  
*	
  Utveckla	
  databasen	
  i	
  FileMaker	
  Pro	
  14	
  med	
  fler	
  passande	
  layouter.	
  	
  
Nya	
  funktioner:	
  Skicka	
  e-‐‑post.	
  
Nya	
  layouter:	
  xxxxxxxxx	
  
	
  
*	
  Gör	
  bidragsansökningar	
  till	
  MusikRUM	
  2019.	
  Kella.	
  	
  
	
  
*	
  Göra	
  grund	
  till	
  RAM-‐‑schema	
  med	
  tomma	
  block	
  för	
  att	
  fylla	
  på	
  så	
  småningom.	
  	
  
	
  
*Börja	
  göra	
  ett	
  funktionärsschema	
  utefter	
  vårt	
  strukturschema.	
  	
  
	
  
*	
  Planering	
  av	
  Blåsspåret.	
  Bestäm	
  workshop	
  och	
  framträdanden	
  under	
  MusikRUM	
  2019.	
  	
  
	
  
*	
  Planering	
  av	
  Stråkspåret.	
  Bestäm	
  workshop	
  och	
  framträdanden	
  under	
  MusikRUM	
  
2019.	
  	
  
	
  
*	
  Planering	
  av	
  Körspåret.	
  Bestäm	
  workshop	
  och	
  framträdanden	
  under	
  MusikRUM	
  2019.	
  	
  
	
  
*Inbokning	
  av	
  workshopsledare.	
  Skriv	
  kontrakt	
  med	
  dem.	
  	
  
	
  
*	
  Hitta	
  artisten	
  till	
  MusikRUM	
  2019.	
  	
  
	
  
*	
  Plocka	
  in	
  alla	
  workshops	
  i	
  vårt	
  strukturschema	
  för	
  att	
  dubbelkolla	
  med	
  tider	
  och	
  
lokaler	
  med	
  maxantal	
  och	
  dubbelkolla	
  detta	
  med	
  workshopsledare.	
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Nov-‐‑18:	
  
	
  

*	
  Nyhetsbrev	
  nr	
  3.	
  	
  
	
  
*	
  Fortsatt	
  planering	
  av	
  de	
  tre	
  olika	
  delspåren	
  och	
  tävlingarna.	
  	
  
	
  
*Uppdatering	
  av	
  RAM-‐‑schemat	
  genom	
  att	
  nu	
  fylla	
  i	
  så	
  mycket	
  som	
  möjligt	
  för	
  att	
  leda	
  
planeringen	
  vidare	
  av	
  festivalens	
  innehåll	
  och	
  logistik.	
  Detta	
  sker	
  dagligen.	
  
	
  
*Uppdatering	
  av	
  denna	
  tidsplan.	
  	
  
	
  
*	
  Hitta	
  artisten	
  till	
  MusikRUM	
  2019.	
  
	
  
*	
  Anmälan	
  öppnar	
  torsdag	
  15	
  november	
  2018	
  och	
  är	
  öppen	
  fram	
  till	
  söndag	
  3	
  februari	
  
2019.	
  	
  Anmälan	
  öppnas	
  med	
  hela	
  festivalens	
  utbud	
  utskrivet	
  med	
  maxantal/workshop.	
  	
  
Sedan	
  äger	
  festival	
  rum	
  17-‐‑19	
  maj	
  2019.	
  
	
  

	
  
	
  
Dec-‐‑18:	
  

	
  
*	
  Nyhetsbrev	
  nr	
  4.	
  	
  
	
  
*	
  Bestäm	
  varifrån	
  teknik	
  och	
  scenbyggen	
  ska	
  ordnas.	
  Offerter	
  tages	
  in	
  från	
  olika	
  
ljudfirmor.	
  	
  
	
  
*	
  Hitta	
  artisten	
  till	
  MusikRUM	
  2019.	
  Kella.	
  	
  
	
  
*	
  Kontakt	
  tages	
  med	
  musikklasserna	
  vid	
  Fryxellska	
  skolan,	
  Västerås	
  för	
  att	
  locka	
  dem	
  att	
  
vara	
  med	
  i	
  MusikRUM	
  2019.	
  	
  
	
  
*	
  Kontakt	
  tages	
  med	
  estetiska	
  programmet	
  vid	
  Carlforsska	
  skolan,	
  Västerås	
  för	
  ev	
  
samarbete	
  inför	
  MusikRUM	
  2019.	
  	
  
	
  
*	
  Senast	
  rekvirering	
  av	
  bidrag	
  för	
  MusikRUM	
  2018.	
  Kolla	
  med	
  BDO/RUM	
  vad	
  som	
  redan	
  
inkommit	
  och	
  vad	
  som	
  behövs	
  rekvireras.	
  Kella.	
  	
  
	
  
*Ska	
  vi	
  ev	
  ha	
  en	
  banner	
  till	
  varje	
  scen	
  så	
  att	
  det	
  syns	
  tydligt	
  att	
  det	
  är	
  MusikRUM.	
  Ta	
  in	
  
offerter.	
  	
  
	
  
*	
  Ta	
  kontakt	
  med	
  VT	
  och	
  VLT	
  och	
  höra	
  om	
  eventuell	
  sponsring	
  för	
  att	
  marknadsföra	
  
MusikRUM	
  för	
  Västeråsare.	
  	
  
	
  
	
  
*	
  Polistillstånd	
  sökes	
  till	
  alla	
  utomhusplatser	
  MusikRUM	
  2019	
  ska	
  vara	
  på.	
  	
  
	
  
*Ta	
  fram	
  en	
  tydlig	
  beskrivning	
  på	
  alla	
  scener.	
  Teknik	
  för	
  varje	
  scen	
  samt	
  en	
  beskrivande	
  
text	
  för	
  vem	
  den	
  passar.	
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*	
  Boka	
  in	
  workshopledare.	
  	
  
	
  
*	
  Boka	
  in	
  instrumentlagare	
  till	
  nästa	
  års	
  MusikRUM.	
  	
  
	
  
*ClearChannel	
  och	
  E18-‐‑skyltarna.	
  	
  
	
  
	
  
*Möte	
  med	
  Git	
  på	
  Tackreklam	
  för	
  att	
  hitta	
  medaljer	
  som	
  är	
  beständiga	
  så	
  vi	
  kan	
  ha	
  
utdelning	
  under	
  festivalen.	
  	
  
	
  
*	
  Kontakt	
  tages	
  med	
  kyrkorna	
  i	
  Västerås	
  genom	
  kyrkomusikerna	
  om	
  ev	
  samarbete	
  
under	
  MusikRUM	
  2019	
  med	
  körkonserter	
  under	
  lördagen.	
  Samtidigt	
  informera	
  dem	
  om	
  
festivalen	
  för	
  att	
  locka	
  barn-‐‑	
  och	
  ungdomskörer	
  från	
  kyrkor	
  att	
  vilja	
  vara	
  med	
  på	
  
MusikRUM.	
  	
  
	
  
*	
  Artist	
  klar	
  till	
  avslutningskonserten.	
  	
  
	
  
*Kan	
  vi	
  även	
  detta	
  år	
  få	
  hjälp	
  med	
  Västeråsfrågorna	
  till	
  RUM-‐‑kampen?	
  Ska	
  vi	
  utöka	
  
denna	
  något	
  detta	
  år?	
  Åsa.	
  
	
  
*Fortsätta	
  med	
  strukturschema	
  och	
  funktionärsschema.	
  	
  
	
  
*Bestämma	
  hur	
  vi	
  ska	
  fakturera.	
  Om	
  fakturan	
  ska	
  ut	
  innan	
  sommarlovet	
  bör	
  vi	
  vara	
  
tydliga	
  med	
  detta	
  i	
  anmälningsförfarandet	
  och	
  vi	
  måste	
  då	
  kommunicera	
  med	
  
ekonomifirman	
  som	
  ska	
  vara	
  redo.	
  	
  
	
  
*Förbereda	
  för	
  anmälningsöppnande.	
  Alla	
  tider	
  och	
  scheman	
  ska	
  vara	
  klara.	
  	
  
	
  
	
  
	
  

Jan-‐‑19:	
  
	
  

*	
  Nyhetsbrev	
  nr	
  5.	
  	
  

	
  

*	
  Workshopsledare	
  klara	
  –	
  utsatta	
  i	
  RAM-‐‑schemat	
  med	
  kontrakt	
  skrivna,	
  tider,	
  lokaler	
  
samt	
  maxgräns	
  på	
  antal	
  deltagare	
  klart.	
  	
  
	
  
*Boka	
  hotell	
  för	
  workshopsledare	
  och	
  oss.	
  (Specialavtal?).	
  	
  
	
  
*	
  Boka	
  in	
  nattvakter.	
  	
  
	
  
*	
  Nu	
  bör	
  hela	
  planeringen	
  av	
  MusikRUM	
  2019	
  vara	
  klar!	
  (Vad	
  har	
  vi	
  glömt?	
  Ta	
  tag	
  i	
  detta	
  
denna	
  månad).	
  	
  
	
  
	
  
*	
  Nationell	
  marknadsföring	
  av	
  MusikRUM	
  2019:	
  Tidningar,	
  radio	
  och	
  tv.	
  Kella.	
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Febr-‐‑19:	
  
	
  
*	
  Nyhetsbrev	
  nr	
  6.	
  OBS!	
  två	
  stycken	
  denna	
  månad.	
  	
  

	
  

*	
  Se	
  över	
  programboken.	
  	
  
	
  
*Ta	
  in	
  offert	
  på	
  tryck	
  av	
  programbok.	
  Tryck	
  lagom	
  många	
  ex.	
  Den	
  måste	
  levereras	
  två	
  
veckor	
  i	
  förväg	
  för	
  att	
  hinna	
  spridas	
  på	
  olika	
  ställen	
  i	
  Västerås.	
  	
  
	
  
*	
  Anmälan	
  öppnar	
  torsdag	
  15	
  november	
  2018	
  och	
  är	
  öppen	
  fram	
  till	
  söndag	
  3	
  februari	
  
2019.	
  Sedan	
  äger	
  festival	
  rum	
  17-‐‑19	
  maj	
  2019.	
  
	
  
*	
  Förbered	
  teknik,	
  bygge	
  och	
  vilka	
  som	
  ska	
  ansvara	
  för	
  resp	
  utomhusscen	
  under	
  
lördagen.	
  	
  
	
  
*	
  Redigera	
  funktionärsschemat	
  för	
  hela	
  MusikRUM	
  2019	
  så	
  att	
  den	
  stämmer	
  i	
  alla	
  
detaljer	
  med	
  ramschemat	
  
	
  
*Utse	
  ansvarig	
  funktionär	
  för	
  varje	
  konsert,	
  workshop	
  m.m.	
  	
  Funktionärsgrupperna,	
  
Lotta	
  och	
  Kella.	
  
	
  
*Ta	
  fram	
  tydliga	
  ritningar	
  samt	
  instruktioner	
  till	
  ansvarig	
  funktionär	
  för	
  dukning	
  av	
  
scen,	
  lokal,	
  teknik	
  m.m.	
  	
  
	
  

Mars-‐‑19:	
  
	
  

*	
  Nyhetsbrev	
  nr	
  7.	
  	
  
	
  
*	
  Planera	
  lördagskonserter/deltagarkonserterna.	
  	
  
	
  
*	
  Planera	
  mattider.	
  	
  
	
  
*	
  Annonser	
  från	
  utställare	
  till	
  programbok	
  klara.	
  	
  
	
  
*	
  Inventera/beställa	
  deltagarband.	
  	
  
	
  
*	
  Inventera/beställa	
  medaljer	
  till	
  båda	
  tävlingarna.	
  Skriva	
  ut	
  klass	
  till	
  blåstävling.	
  	
  
	
  
*	
  Träff	
  med	
  funktionärer.	
  	
  
	
  
*Planera	
  schema	
  för	
  Blåsorkestertävlingen.	
  	
  
	
  
*Planera	
  schema	
  för	
  Körmästerskapet.	
  	
  
	
  
*Planera	
  schema	
  för	
  Symfoniorkestertävlingen.	
  Kella	
  och	
  Lotta.	
  	
  
	
  
*Planera	
  schema	
  för	
  Stråkorkestertävlingen.	
  Kella	
  och	
  Lotta.	
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*	
  Planera	
  boende.	
  Lotta.	
  
	
  
*	
  Göra/trycka	
  diplom	
  till	
  tävlingarna.	
  	
  
	
  
*Stämma	
  av	
  med	
  ekonomifirma	
  så	
  de	
  är	
  redo	
  att	
  skicka	
  fakturor	
  när	
  underlag	
  kommer.	
  
*Börja	
  ta	
  fram	
  funktionärspärmar	
  med	
  all	
  info.	
  	
  
	
  
*Möte	
  med	
  vår	
  konferenciär	
  för	
  att	
  börja	
  jobba	
  fram	
  ett	
  program.	
  
	
  
*Kan	
  vi	
  få	
  kartor	
  av	
  turistbyrån	
  till	
  välkomstpåsen?	
  	
  
	
  
*Inventera	
  garderobslappar	
  och	
  ev	
  inköp	
  av	
  fler.	
  	
  
	
  
	
  

April-‐‑19:	
  	
  
	
  

*	
  Nyhetsbrev	
  nr	
  8.	
  	
  
	
  
*	
  Se	
  över	
  utställarplatser	
  –	
  göra	
  skyltar.	
  
	
  
*	
  Personliga	
  utskick	
  till	
  varje	
  ensemble	
  med	
  fullständigt	
  deltagande	
  under	
  festivalen.	
  	
  
	
  
*	
  Polistillstånd?	
  	
  
	
  
*	
  Planera	
  funktionärsmiddag.	
  	
  
	
  
*	
  Teknisk	
  info	
  till	
  den	
  digitala	
  E18	
  skylten.	
  	
  
	
  
*Clear	
  Channel-‐‑skyltar.	
  
	
  
*	
  Se	
  över	
  T-‐‑shirts	
  till	
  funktionärerna.	
  Ev	
  skicka	
  på	
  tvätt?	
  	
  
	
  
*	
  Beställ	
  annat	
  för	
  att	
  synas:	
  Beachflaggor,	
  Rollups	
  etc.	
  Vad	
  finns	
  sedan	
  tidigare?	
  	
  
	
  
*	
  Arrangera	
  möten	
  med	
  tekniska	
  chefen	
  Per	
  Andersson	
  och	
  de	
  andra	
  teknikerna	
  vid	
  
Västerås	
  Konserthus	
  om	
  all	
  utrustning	
  under	
  MusikRUM	
  2019.	
  Använd	
  pdf-‐‑utskrift	
  från	
  
MusikRUM:s	
  databas	
  i	
  Filemaker	
  för	
  att	
  ge	
  till	
  dem.	
  	
  
	
  
*	
  Gör	
  programboken	
  till	
  MusikRUM	
  –	
  Trycka!	
  	
  
	
  
*Packa	
  deltagarband	
  till	
  varje	
  grupp	
  som	
  kommer.	
  	
  
	
  
*	
  Sista	
  månaden	
  innan	
  festivalen	
  används	
  till	
  finjustering	
  av	
  allt.	
  Gör	
  pdf-‐‑utskrifter	
  från	
  
MusikRUM:s	
  databas	
  för	
  olika	
  moment	
  under	
  festivalen	
  såsom	
  konserter,	
  workshops	
  
etc.	
  Skapa	
  en	
  layout	
  för	
  varje	
  moment	
  i	
  festivalen	
  i	
  Filemaker	
  Pro.	
  	
  
	
  
*	
  Svara	
  på	
  alla	
  frågor	
  från	
  anmälda	
  genom	
  mail	
  och	
  telefon.	
  Dessa	
  frågor	
  kom	
  framförallt	
  
till	
  Lotta,	
  men	
  även	
  en	
  del	
  till	
  Kella.	
  Lotta	
  hänvisade	
  även	
  en	
  del	
  frågor	
  till	
  Kella.	
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*Göra	
  boendelappar	
  till	
  alla	
  dörrar.	
  Lotta.	
  

	
  
	
  
	
  
Maj-‐‑19:	
  
	
  

*	
  Nyhetsbrev	
  nr	
  9.	
  	
  

	
  

*	
  Funktionärsschema	
  klart.	
  Kella/Lotta	
  tillsammans	
  med	
  funktionärsgruppernas	
  
kontaktpersoner	
  Åsa	
  och	
  Ingrid.	
  
	
  
*Göra	
  klart	
  utvärderingen	
  så	
  den	
  kan	
  skickas	
  ut	
  under	
  festivalen.	
  Kella.	
  
	
  
*Möte	
  med	
  ansvarige	
  funktionärer	
  med	
  info	
  om	
  dukning	
  av	
  scen,	
  teknik	
  m.m.	
  Se	
  till	
  att	
  
de	
  har	
  en	
  tydlig	
  bild	
  av	
  hur	
  allt	
  ska	
  se	
  ut,	
  vad	
  som	
  behövs	
  göras	
  så	
  allt	
  går	
  smidigt	
  under	
  
festivalen.	
  	
  
	
  
*Göra	
  fakturaunderlag	
  och	
  skicka	
  till	
  ekonomifirma.	
  	
  
	
  
*Planera	
  handlingslista	
  inför	
  festivalen.	
  Toapapper,	
  funkisfika	
  m.m.	
  	
  
	
  
*	
  Grundlig	
  träff	
  med	
  funktionärer	
  där	
  det	
  tydligt	
  talas	
  om	
  instruktioner,	
  se	
  på	
  lokaler,	
  se	
  
ansvarsområden	
  m.m.	
  	
  
	
  
*Möte	
  med	
  Kanslichef	
  och	
  ev	
  funktionärsansvarig	
  innan	
  festivalen	
  och	
  noggrant	
  gå	
  
igenom	
  kanslipärm	
  där	
  all	
  information	
  ska	
  hittas.	
  Inga	
  frågetecken	
  får	
  finnas	
  under	
  
själva	
  festivalen.	
  	
  
	
  
*Packa	
  välkomstpåsar	
  med	
  deltagarband,	
  program,	
  boendeinfo,	
  karta	
  m.m.	
  	
  
	
  
*Genomförande	
  av	
  MusikRUM	
  2019.	
  Presentera	
  datum	
  för	
  festivalen	
  2020	
  under	
  
pågående	
  festival.	
  Gärna	
  med	
  i	
  programboken	
  med	
  lite	
  innehåll	
  för	
  nästkommande	
  års	
  
festival.	
  Dokumentera	
  hela	
  festivalen	
  med	
  foto	
  och	
  video.	
  	
  

	
  
juni-‐‑19:	
  
	
  

*	
  Efterarbete	
  med	
  MusikRUM-‐‑19.	
  	
  
	
  
*	
  Uppstart	
  av	
  MusikRUM	
  2020:	
  Uppdatera	
  Facebooksida,	
  hemsida	
  med	
  bl.a.	
  datum	
  för	
  
20120.	
  Kella.	
  
	
  

juli-‐‑19:	
  
	
  

*	
  Semester.	
  	
  

	
  
	
  
Aug-‐‑19:	
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*	
  Efterarbete	
  MusikRUM	
  2019.	
  Fakturering,	
  bidragsrekvirering,	
  bokslut	
  etc.	
  Kella.	
  

	
  

*	
  Igång	
  med	
  planeringsarbetet	
  av	
  nästa	
  års	
  festival.	
  Kella	
  och	
  Lotta.	
  

	
  

*	
  Första	
  styrgruppsmöte	
  med	
  planering	
  av	
  MusikRUM	
  2020.	
  
	
  
*	
  Gör	
  tidsplan	
  för	
  MusikRUM	
  2020.	
  	
  
	
  
*	
  Se	
  över	
  alla	
  bokade	
  lokaler,	
  fler	
  att	
  boka?	
  	
  
	
  
*	
  Gör	
  budget	
  för	
  MusikRUM	
  2020.	
  	
  
	
  
*	
  Festivalens	
  hemsida	
  finjusteras.	
  	
  
	
  
	
  
*	
  Funktionärsbehovet	
  bokas	
  in:	
  tillfråga	
  gospelkören	
  Kaos	
  (Åsa	
  G)	
  och	
  
föräldraföreningarna	
  i	
  Västerås	
  Kulturskola	
  (Ingrid	
  Rinaldo).	
  	
  

	
  
	
  

	
  

Kella	
  Næslund	
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B  U  D  G  E  T  
Projektledare  Kella  Næslund   2018-‐09-‐25
Mobil:  073-‐70  70  106
e-‐post:  kella.naeslund@rum.se

Budget  MusikRUM  2019  i  Västerås  (Version  25  september  2018)
  I  N  T  Ä  K  T  E  R:

Budget

Deltagaravgifter  och  tävlingsavgifter.  
Bidrag  Sveriges  Unga  Blåsare
Hyresintäkter  Utställare  och  annonser(3911).  
Kommunala  bidrag  Västerås  Stad  (3987)  Utbetalas  till  RUM.  
Landstingsbidrag,  Region  Västmanland  (3987)  .  100  000  kr  av  dessa  utbet  till  Västerås  Kulturskola  till  lön  för  MusikRUMs  samordnare  på  Växhuset.  Resterande  till  RUM.
Bidrag  Västmanlandsmusiken  (3987).  
Bidrag  Citysamverkan  
Projektbidrag  -‐  Kulturens  (3991)  Regionala  projektmedel  från  Region  mitt  +  kulturarrangemangsrapporter  av  alla  workshops  och  konserter.    
Riksförbundet  Unga  Musikanter  -‐  RUM.
Bidrag  Kulturens  Bildningsverksamhet  nationellt  för  seminariekostnader  MusikRUM  
Biljettintäkter.  Biljetter  sålda  under  festivalen.
Intäkter  annonser  nyhetsbrev  MusikRUM

      680  000  
          40  000  
          15  000  
      200  000  
      150  000  
          50  000  
          10  000  
          55  000  
      200  000  
          20  000  
              3  000  
              2  000  
S  U  M  M  A        I  N  T  Ä  K  T  E  R: 1  425  000  

KOSTNADER:
  Lokalhyra  (5010):  Västerås  Konserthus  inkl  tekniker  och  utrustning  såsom  ljud,  ljus  m.m.  
Lokalhyra  (5010):  Förläggning  deltagare  (skolor).  Avser  hyra  Rudbeckianska.
Lokalhyra  (5010):  Hyra  Workshopslokaler  Växhuset:  Teatersalen  och  Konsertsalen.  Frälsningsarméns  kyrksal.  Rudbeckianska  skolans  aula  och  musiksal.
Utställningsbord  och  stolar  från  Aros  Congress  Center  till  utställningen  i  Konserthusets  foajé    (5090).  
Hyra  av  scener/scenvagnar/stolar  till  olika  lokaler  och  scener  på  stan  (5100)  .  FMX  Group.  
Div  saker:  medaljer,  festivalband,  biljettblock  för  instr-‐inlämning,  blommor,  polisttillstånd.  (5330).  
Upptryckning  av  programbok  på  c:a  20  sidor  till  festivalen.  Upplaga:  5000  ex.  Layout  görs  av  RUMs  kansli  i  Stockholm.
Övriga  kostnader  (5690)  Utlägg  tejp,  flytt  blomurna  för  parad,  webbsuport  hemsidan.
Transporter  (5720)  Hyra  av  2  st  lastbilar  för  transporter  av  instrument  och  annat  under  festivalen.  
Logi  (5802)  hotellrum.    
Kost  ACC  -‐  frukostar,  luncher,  middagar.  (5804).    
Festivalens  databas  och  anmälningsförfarande  är  upplagd  hos  Quadevo  :  2000  kr/månad  x  12  mån=  24  000  kr.  Utveckling  av  databasen:  20  000  kr
Övrig  reklam  -‐  Ballongdekor  (5990).  Ballonger  med  tryck  och  heliumgas.  Clear  Channelskyltar  Västerås.
Köpta  tjänster  (6550)  Projektledare  +  koordinator
STIM-‐avgift  (6590).    
Tävlingspriser:  pokaler  (6992).  Till  Körmästerskapet,  Blåsorkestertävlingen,  Symfoniorkestertävlingen  och  Stråkorkestertävlingen.    
Arvoden  workshopsledare.  
Funktionärer:  Bidrag  till  deras  föreningskassor.    Gospelkören  KAOS  och  ytterligare  en  idéell  förening.
Funktionärsmiddag  söndag  kväll.  Catering  i  green  room  backstage  Stora  salen  i  Västerås  Konserthus.    
Arvode  nattvakter  på  förläggningarna  i  skolorna:  Nattvakt  Växhuset.  Nattvakt  Rudbeckianska,  se  rad  56  nedan.  
T-‐shirts  till  funktionärer.  Gamla  tvättas  och  kompletteras  med  viss  nybeställning.  
Finalkonsert  söndag.  Arvode  artist:  60  000  kr,  arvode  dirigent:  40  000  kr    
Arvoden  -‐  jurymedlemmar  Blåsmusiktävling    i  tre  klasser  under  fredag  (  7215)  4  pers,  arvode  och  resor.  (4500  kr  inkl  allt/person).
Arvoden  -‐  jurymedlemmar  Symfoniorkestertävling/Stråkorkestertävling    i  tre  klasser  under  lördag  (  7215)  2  pers,  arvode  och  resor.    (4500  kr  inkl  allt/person).
Arvoden  -‐  jurymedlemmar  Körmästerskap  i  fem  klasser  under  fredag  (7215)  2  pers,  arvode  och  resor.  (4500  kr  inkl  allt/person=9000  kr.  
Tjänstetelefon  till  projektledaren,  tågresor,  (projektledare  och  styrgrupp),  diverse  utgifter  köpta  genom  MusikRUMs  kort.
Reserv  för  oförutsedda  utgifter  under  festivalen  och  i  förberedelserna  av  festivalen.  
RUM-‐kampen:  5  kr/deltagare  (  Om  5  x  500  deltagare=2500  kr)  +  materialkostnad  1  000  kr=  3  500  kr
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Tjänstemän  RUM:  Lön  delprojektledare  Körmästerskapet.  Delprojektledare  Symfoni/Stråk  och  Blåsorkestertävlingen  görs  i  tjänsten  hos  RUM.
Flygelstämningar,  4  st.  Växhusets  konsertsal,  Växhusets  teatersal,  Bibliotekets  hörsal,  Frälsningsarméns  kyrksal.
Rudbeckianska  Skolans  IF:  boendevärdar  inkl  nattvakt  Rudbeckianska  skolan.      

              4  000  
              8  000  
          12  000  
S  U  M  M  A      K  O  S  T  N  A  D  E  R  : 1  425  000  
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1. Allmänt

Denna arbetsordning har antagits av förbundsstyrelsen den 3 februari 2019. Den fastställs årligen av
styrelsen på det första ordinarie styrelsemötet efter det konstituerande mötet.
Syftet med arbetsordningen är att reglera förbundsstyrelsens arbetssätt, mötesformer, handlingar
samt påverkan från medlemmar/distrikt.
Att vara ledamot i förbundsstyrelsen innebär ett stort ansvar, men även möjlighet att påverka vår
organisation för alla medlemmars bästa. Styrelsens arbete ska syfta framåt mot förbättringar.
Styrelsen ska också verka för god ekonomi i förbundet.
RUM:s uppdrag enligt stadgarna 1 är att stimulera ungdomars kulturella och sociala utveckling genom
att främja ett aktivt musiksamarbete. Styrelsen har ett gemensamt ansvar för att detta syfte
förverkligas, såsom det kommer till uttryck i RUM-stämmans beslut.

2. Styrelsens sammankomster

2.1 Former för styrelsemöten
Enligt stadgarna 2 ska styrelsen sammanträda minst fem gånger per år. Detta ska vara fysiska möten.
Möten utöver dessa kan ske fysiskt eller på distans.

Om ett beslut inte kan vänta till ett ordinarie styrelsemöte kan ett per capsulam-beslut fattas.
Underlag för beslut, inklusive tydligt yrkande, ska sändas ut skriftligt till hela styrelsen. Svar ska ske
skriftligt och till hela styrelsen.
2.2 Underlag
Hela styrelsen har rätt att ta del av samtliga underlag för mötet. Underlagen hålls tillgängliga för
styrelsen senast en vecka före mötet. Önskas någon fråga behandlas på ett styrelsemöte skickas
underlag i form av diskussionsunderlag (DU) eller beslutsunderlag (BU) till arbetsutskottet (AU)
senast 10 dagar innan styrelsemötet. Då hinner AU gå igenom underlaget innan handlingarna ska
vara klara. Mallar för DU och BU hålls tillgängliga på hemsidan.
2.3 Protokoll

•
•
•
•
•

Protokoll ska föras vid alla styrelsemöten enligt stadgarna 3.
I protokollet skrivs utöver styrelsens beslut i en fråga, en sammanfattning av skriftliga
eller muntliga underlag eller hänvisning till sådana underlag, vilka bedöms ha varit av
betydelse för beslutet.
Alla personer som närvarar vid mötet ska antecknas i protokollet.
En ordinarie ledamot har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet om
ledamoten har anmält det senast innan mötet avslutats.
När suppleant har rösträtt antecknas det i protokollet. En suppleant som deltagit
med rösträtt har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet.

Kapitel 1 § 1.
Kapitel 4 § 7.
3
Kapitel 4 § 7
1
2
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•
•
•
•

Protokoll undertecknas digitalt av mötesordföranden, mötessekreteraren och
justeraren.
Protokollet ska märkas med förbundets namn, förkortningen FS, arbetsår och
löpnummer. Löpnumret börjar med 1 vid det konstituerande styrelsemötet. Exempel:
FS 2017:1
Protokoll från styrelsemöten ska vara justerade senast 2 veckor efter mötet.
Justerade protokoll ska hållas tillgängliga för medlemmarna via hemsidan.

2.4 Beslutsmässighet och majoritetskrav
Enligt stadgarna 4 är styrelsen beslutsmässig om samtliga ledamöter blivit kallade och mer än hälften
av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Som ordinarie ledamot räknas här även
förbundsordföranden.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna och
tjänstgörande suppleanter röstar.
2.5 Revisors närvaro
Styrelsen kan besluta att förbundets revisorer ska närvara vid ett styrelsemöte om det behövs för
bedömning av förbundets ställning eller i samband med godkännande och underskrift av förbundets
årsredovisning. I annat fall ska revisorerna inte närvara vid styrelsemöten.
2.6 Suppleanter
Suppleanter kallas till och deltar alltid i styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. Om
en ordinarie ledamot inte kan närvara ska den suppleant som är närmast på tur ges tillfälle att delta
med rösträtt. Av stadgarna 5 framgår att suppleanterna tjänstgör i den ordning som fastställts på
RUM-stämman.
2.7 Tid och plats
Styrelsen planerar på styrelsemöte tid och plats för årets ordinarie styrelsemöten. Kan ledamöterna
inte enas om tid och plats bestämmer förbundsordföranden tid och plats för de ordinarie
styrelsemötena. Förbundsordföranden kallar till möte genom e-post senast två veckor före
sammanträdet.
2.8 Konstituerande möte
Det första mötet varje arbetsår är ett konstituerande möte för förbundsstyrelsen. Mötet ska äga rum
senast den 28 februari det arbetsåret.
2.9 Ärenden vid konstituerande sammanträde
Formalia

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av mötessekreterare
3. Fastställande av föredragningslista

4
5

Kapitel 4 § 5
Kapitel 3 § 2
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4. Val av justerare

Konstituerande ärenden

5. Konstituering av styrelsen
a. Val av första vice förbundsordförande
b. Val av andra vice förbundsordförande
c. Val av förbundskassör
d. Val av övriga poster inom styrelsen
6. Val av ledamöter i utskott
7. Fastställande av direktiv för utskott
8. Beslut om delegationsordning
9. Beslut om kommittéarbetsordning
10. Beslut om bemyndigande att teckna förbundets firma och konton
11. Beslut om attestordning och beslut om attesträttsinnehavare
12. Beslut om delegation av beslut om medlemsantagning

Övriga ärenden

13. Sammanträdets avslutande

Vid behov kan även andra frågor som inte har med konstitueringen att göra avhandlas efter dessa
punkter.
2.10 Ärenden vid första styrelsemötet efter RUM-stämman

•

Genomgång av RUM-stämmobeslut för vidare handläggning

2.11 Ärenden vid första styrelsemötet efter konstituerande möte
Utöver andra ärenden innehåller det första styrelsemötet efter förbundsmötet dessa ärenden.

•
•

Beslut om styrelsens arbetsordning
Genomgång och översyn av rutiner och policys

2.12 Ärenden vid ordinarie styrelsemöten
Dessa ärenden förekommer alltid på ordinarie styrelsemöten

•
•
•
•
•

Anmälan och genomgång av justerat protokoll från föregående möte
Inkomna skrivelser
Ärenden för diskussion (DU)
Ärenden för beslut (BU)
Övriga ärenden

I samband med ordinarie styrelsemöte ska verka för att tid finns för eget RUM-arbete eller arbete i
utskotten.
2.13 Avstämningsmöten via Skype
Under avstämningsmöten stämmer vi av våra verksamheter och projekt. Avstämningar kan också vid
behov lämnas till ordinarie styrelsemöte. Underlag för avstämning lämnas till förbundsstyrelsen
skriftligen senast en vecka före sammanträde genom en avstämningsmall. Underlagets längd bör
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vara högst en A4. På FS-möte ska det ges tillfälle för kommentarer och frågor. Om ansvarig person
önskar att FS ska fatta beslut ska det även upprättas ett BU.
Dessa punkter bör alltid stämmas av på styrelsemöten:
Rapportpunkt:
Förbundsordförande
Arbetsutskottet
Administration
Ekonomisk rapport

Rapporteras av:
Förbundsordförande
Sammankallande i AU
Generalsekreterare
Förbundskassör

Utöver dessa stäms relevanta projekt och verksamheter av. Sammankallande/ansvarig person
ansvarar för sin egna punkt.
2.14 Bokslutsärenden
Senast den 31/5 ska styrelsen ha fastställt årsredovisningen för föregående år samt lagt förslag till
disposition av förbundets resultat. Dessa ska sedan publiceras på hemsidan.

3. Arbetsfördelning inom styrelsen

Av stadgarna 6 framgår det att styrelsens 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.

3.1 Förbundsordförande
Av stadgarna 7 framgår att förbundsordförande leder förbundsstyrelsens arbete samt övervakar att
förbundets stadgar och övriga för förbundet bindande regler och beslut följs. I stadgarna finns också
bestämmelser om vem som utför ordförandens uppgifter om ordförande inte kan fullgöra dem.
Utöver detta har ordföranden följande uppdrag

•
•
•

6
7

att vara förbundets ansikte utåt
att vid eventuella tvister i styrelsen eller förbundet, inta en samlande ställning
att se till att denna arbetsordning blir utvärderad och uppdaterad årligen

Kapitel 4 § 8
Kapitel 4 § 6
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•

att se till att styrelsens medlemmar deltar i RUM:s ledarskola eller annan
ledarutbildning

Förbundsordförande eller kanslichef får utan styrelsens bemyndigande vidta sådana åtgärder som,
med hänsyn till omfattningen och arten av förbundets verksamhet, är av osedvanlig beskaffenhet
eller stor betydelse, om förbundsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för
förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen ska i sådana fall så snart som möjligt underrättas om
åtgärderna.
3.2 Första vice förbundsordförande
Enligt stadgarna 8 är första vice förbundsordförande ställföreträdare för ordförande. Vad som sagts
om ordförande ska även gälla första vice förbundsordförande när första vice förbundsordförande
tjänstgör som ordförande. Första vice ordförande bistår förbundsordförande vid externa kontakter. I
övrigt gäller för första vice förbundsordförande det som gäller för en styrelseledamot.
3.3 Andra vice förbundsordförande
Andra vice förbundsordförande bistår förbundsordförande och första vice förbundsordförande vid
externa kontakter.
3.4 Förbundssekreterare/Generalsekreterare
Förbundssekreteraren/Generalsekreteraren har följande uppdrag:

•
•
•
•

att bevaka bordlagda ärenden samt att fattade beslut i princip- och sakfrågor beaktas
och verkställs.
att vara mötessekreterare vid styrelsesammanträden.
att se till att styrelseprotokoll hålls tillgängliga enligt gällande rutin.
att informera om styrelsens beslut.

3.5 Förbundskassör
Förbundskassören har följande uppdrag:

•
•
•
•

att vara förstahandskontakt mot anlitad ekonomifirma förutom i de fall där GS har en
löpande kontakt
att jämte GS vara förstahandskontakt internt inom organisationen
att jämte GS följa upp löpande ekonomiarbete som bokföring och fakturering
att ha ett huvudansvar gällande budgetförslag och uppföljning

3.6 Uppdrag i övrigt
Alla styrelseledamöter och suppleanter bidrar till att styrelsen löser sina arbetsuppgifter1
. Styrelseledamöter och suppleanter genomför sina uppdrag genom att

•
•
•
•

8

delta på styrelsemötena
ta på sig arbetsuppgifter enskilt eller i grupp
delta i utskotts- och kommittéarbete
vara pålästa inför styrelsemötena

Kapitel 4 § 6
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•

delta och representera RUM på möten med andra organisationer och myndigheter

3.7 Arbetsutskottet
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott med tre ledamöter. Arbetsutskottet bereder
ärenden för beslut av förbundsstyrelsen samt beslutar i frågor som av förbundsstyrelsen delegeras
till arbetsutskottet. Arbetsutskottet ansvarar för att förbundet genomför den verksamhet som
beslutats i verksamhetsplanen och att det sker på ett effektivt, hållbart kostnadsmedvetet sätt.
Övriga uppgifter finns i dokumentet direktiv för utskott.

4. Likabehandling

Styrelsen eller den som handlar på uppdrag av styrelsen får inte göra så att någon medlem eller
förening otillbörligen gynnas eller missgynnas. Det ankommer på alla styrelseledamöter att se till så
att detta inte sker.

5. Tystlåtenhet

En styrelseledamot får inte till någon person utanför styrelsen berätta om sådant som ledamoten får
veta genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada förbundet, en medlem eller någon annan (fysisk)
person, företag eller organisation (juridisk person). Tystlåtenheten gäller inte information som är
allmänt känd. Tystlåtenheten gäller även efter att ledamoten har slutat och den gäller även
suppleanter. Tystlåtenheten gäller även för personal som deltar på förbundsstyrelsens möten och
utöver det enligt vad som föreskrivs i kanslibestämmelserna.

6. Miljö

Styrelsen tar i sina beslut hänsyn till miljömässiga faktorer och verkar för lägsta möjliga
miljöbelastning. Vid anbudsprövning eller val av leverantörer är ett av urvalskriterierna leverantörens
miljöengagemang. Förbundet ställer sig bakom Agenda 2030 och verka för en hållbar utveckling i de
forum vi finns.

7. Jäv

Enligt stadgarna 9 får en styrelseledamot 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 väsentligt intresse som kan vara stridande mot förbundets. Med avtal
jämställs rättegång eller annan talan.
En ledamot ska självmant anmäla till förbundsordföranden sådana omständigheter som kan anses
vara jäv. Exempel på skäl för jäv är

1. sakägarjäv: frågan gäller ledamoten själv
2. intressejäv: när ärendets utgång kan väntas medföra synnerligen nytta eller skada för
ledamoten själv
3. släktskapsjäv: när ärendet angår en nära anhörig eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för en sådan anhörig. Make/maka, sambo, barn
och syskon är alltid nära anhöriga. Andra kan också anses vara nära anhöriga.

9

Kapitel 4 § 10

Sida 7 av 9

2019-01-16

Assently: b36ac80e6efe8cdcb83caabf6a642503cf860cfaa4b48a758fe85c0910d4bdf654a41a56e845ae3cb8e76ef839aa5e6ad8d5ad48ba22a3f4b716589584ada122

Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm
www.rum.se

4. ställföreträdarjäv: om ledamoten företräder t.ex. en förening som söker bidrag
5. delikatessjäv: om det i övrigt finns något skäl att tvivla på en ledamots opartiskhet

____________________
Beslutet träder i kraft den 3 februari 2019.
På förbundsstyrelsens vägnar

Anna Rydborg Daniel Ingemarsson Wik
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Intyg

Vi intygar att vi har tagit del av förbundsstyrelsens arbetsordning beslutad den 3 februari 2019.

Anna Edlund

Lena Andersson

Sandra Hammarstrand

Daniel Ingemarsson Wik

Elin Gripstrand

Peter Tjernberg

Anton Prang

Caroline Näsström

Milda Gontaité
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BU: Hantering av över- och underskott i projekt
Skriven av: Daniel Ingemarsson Wik
Datum: 2019-01-28

Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen beslutar
…att över- och underskott i projekt endast räknas under innevarande år och inte följer med till
nästa räkenskaps- eller projektår.

Beskrivning och bakgrund
RUM bedriver idag flertalet projekt med egen budget. När ett projekt ska genomföras ska en
projektansökan inkomma till förbundsstyrelsen med bland annat ett budgetunderlag. För årligt
återkommande projekt behöver inte en ny projektansökan inkomma varje år om inga stora
förändringar väntas.
Förbundsstyrelsen föreslår varje år en ekonomisk ram för dessa projekt som i sin tur fastställs av
RUM-stämman. Ibland går projekten ekonomiskt bättre än beräknat, vilket ger mer pengar i
RUM:s kassa, och ibland går projekten inte lika bra ekonomiskt och då är det RUM som tar
risken och får gå in med pengar.
Ett över- eller underskott i ett specifikt projekt kan hanteras på flertalet sätt. Ett sätt är att
differensen följer med till nästkommande budgetår, men arbetsutskottet har diskuterat den frågan
och vill att över- och underskott endast räknas på innevarande budgetår. Detta ger större
möjligheter till ekonomisk planering och framförhållning, samt balanserar resultatet för alla våra
projekt om en del går minus och en del går plus.
Ett argument till att göra det omvända är att man om man ”snålar” ett år istället kan göra större
satsningar nästkommande år. Arbetsutskottet ser fortfarande gärna att större satsningar görs om
det finns möjlighet men då behöver en ny projektansökan inkomma till styrelsen att ta ställning
till och ett nytt FS-beslut fattas. Här kan självklart tidigare ekonomiska resultat tas i beaktande när
sådant beslut fattas.
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BU: Godkännande och nyttjande av
uppsagt rum med omedelbarverkan
Skriven av: Hanna Hult Rosén

Förslag till beslut (En ”att-sats” där beslutet beskrivs)
Förbundsstyrelsen beslutar att…
•

Det extra rum Briggen Tre Kronor haft till förfogande omedelbart tas över av RUM

Beskrivning och bakgrund
Briggen Tre Kronor har valt att säga upp det extra rum som de haft sedan våren 2018. GS och
förbundsordförande har tidigare haft diskussioner om trångboddheten hos personalen och här finns nu en
möjlighet till att lösa detta.
Efter diskussion mellan GS och vik. GS önskar vi nu att med omedelbar verkan ta över detta rum och inte
försöka hitta ny hyresgäst till rummet.

Underlag, konsekvensbeskrivning och resurser
Har valt att lägga ihop dessa rubriker då de hänger ihop för detta beslut. Om vi inte hittar en ny hyresgäst
kommer rummet stå tomt och vi kommer själva behöva täcka den hyran ändå. Därför ser vi att även om
vår hyra går upp med 55 000 kr om året så är vårt behov av ett extra rum tillräckligt stort för att denna
budgetjustering bör göras med omedelbar verkan.
Vidare ser vi det som en investering i personalen samt de långsiktiga planerna på fler projekt och därmed
även utökad personalstyrka. Väljer ni att istället ge uppdraget att hitta ny hyresgäst kommer vi med största
sannolikhet inte kunna växa på detta kontor utan kommer att behöva leta andra lokaler. Viktigt att tänka
på då är att vi står som hyresgäst gentemot SFV och detta avtal förlängs 3 år i taget, nästa förlängning sker
årsskiftet 2020/2021 och vill vi inte att det ska ske måste avtalet för dagens lokaler vara uppsagt senast
mars 2020. Vid tidigare genomgång av lokaler och kostnader vet vi att vi kan få svårt att matcha dagens
hyra på en plats som är lika central.
Därför behöver styrelsen ta ställning kring följande aspekter i detta beslut:
•

Möjligheter att hitta ny hyresgäst och på vem detta uppdrag ska ligga?
Arbetsbelastningen på kansliet är idag redan hög och av tidigare erfarenhet tar det ett par veckor i
arbetstid att få till en ny hyresgäst.

•

Hur ser organisationens långsiktiga mål ut?
Tillväxt i personal? Praktikanter etc.?

•

Möjlighet för personal att arbeta ostört och fokuserat i relation till en budgetjustering på 55 000
kr.
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