Proposition Stadgeändring
Bakgrund till förslag till nya stadgar
I den beslutade verksamhetsplanen för 2019 framgår det att RUM ska starta ett 90-konto för
att påbörja arbete med donationer och insamling. När ansökan för 90-konto skickades in
under början av 2019 fick vi tillbaka komplettering på stadgarna. För att kunna starta ett 90konto behöver syftesparagrafen och paragrafen om upplösningen av förbundet göras
tydligare.

Orientering
För att göra det så tydligt som möjligt kring vad för stadgar vi nedan skriver om benämner vi
tre olika versioner av stadgarna som nedan:
Stadgar A: Nu gällande stadgar, senast reviderade Vårstämma 2017
Stadgar B: Förslag på stadgar beslutade av förbundsstämman 2018
Stadgar C: Nytt förslag på stadgar som föreslås till extrainsatt förbundsstämma 2019
Under förbundsstämman 2018 lades ett nytt förslag på stadgar fram (Stadgar B) som
beslutades av stämman. Det förslag på stadgar som läggs fram på den extrainsatta
förbundsstämman (Stadgar C) är baserat på Stadgar B från förbundsstämman 2018, men
innehåller vissa ändringar och tillägg.
När stadgar ändras behöver beslut om stadgeändring tas på två efterföljande stämmor,
Stadgar B har bara beslutats på en stämma hittills. Det betyder att nu gällande stadgar i
RUM är en tidigare version av stadgar som reviderades senast på Vårstämma 2017, Stadgar
A.
För att kunna följa tidsplanen med skapande av 90-konto och för att förbundet ska ha nya
stadgar efter ordinarie stämma 2019 har förbundsstyrelsen valt att kalla till extrainsatt
förbundsstämma. Det betyder att de två besluten som behöver tas för att gå ifrån Stadgar A
sker på extrainsatt förbundsstämma 16 maj och ordinarie stämma 15-17 november 2019.
Beslutet av Stadgar C, som tas på det extrainsatta förbundsstämman, kommer alltså att
ersätta det första beslutet från förbundsstämman 2018 av Stagar B. Ett andra beslut av
Stadgar C blir som planerat under ordinarie förbundsstämma 15-17 november 2019.
Därefter kommer en ansökan om 90-konto att skickas in och hinna behandlas innan årets
slut.

Förslag i korthet
Genom Stadga C lägger förbundsstyrelsen fram förslag på ny syftesparagraf och ny paragraf
om upplösning av förbundet. Samtidigt har vi hittat några korrigeringar som missades förra
gången. Ändringar i stadgeförslaget följer:
•

Ett första nytt kapitel läggs till för att göra det tydligt vad RUM:s syfte/ändamål är.
Det resulterar i att numren på resterande kapitel justeras.

•

Ordet RUM-stämma byts ut till förbundsstämma. Det för att det ska göras tydligt att
det är den nationella stämman som menas. För lokalföreningar kan det bi förvirrat då
distriktsstämmor i folkmun lätt också benämns som RUM-stämma.

•

Korrigering i beslutsmässighet av förbundsstyrelsen under förbundsstyrelsens
sammanträden. Historiskt sett har tidigare stadgar lett till problem gällande
beslutsmässighet då ordinarie ledamöter inte kunnat närvara och suppleanter inte
haft samma befogenheter som en ledamot när de ersätter en ledamot. Normalt av
föreningspraxis bör suppleanter ha samma mandat som en ledamot när suppleanten
agerar som ledamot.

•

Lagt till en punkt på ordinarie förbundsstämma: Fastställande av mötesordning. Det
för att RUM:s stämmor ska ge alla möjlighet att tydligt veta hur beslut tas på
stämman.

•

Justering i grammatiken såsom ”ordförande/ordföranden”

•

Syftesparagraf ändras från:
Förbundet, vars namn är RUM - Riksförbundet Unga Musikanter består av föreningar
med musikanknuten verksamhet för ungdomar. Förbundet är religiöst och politiskt
obundet och arbetar på ideell grund. Förbundet skall stimulera ungdomars kulturella
och sociala utveckling genom att främja ett aktivt musiksamarbete.
Till:
RUM – Riksförbundet Unga Musikanter är en ideell förening vars syfte är att med
musiken som verktyg utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla
kulturutövare med ett starkt värdebaserat och demokratiskt ledarskap. RUM arbetar
aktivt med att främja rätten till kultur för barn och unga för att bidra till hållbar
utveckling i samhället. Vi stärker samhällsutvecklingen genom att skapa bestående
förändringar så att barns och ungas perspektiv bereds plats i kulturlivet. Förbundet är
religiöst och politiskt obundet och arbetar på ideell grund.

•

Paragrafen om förbundets upplösning byts ut från:
Beslut om frivillig upplösning av detta förbund fattas på det sätt som stadgas i § 3.
Förbundets tillgångar ska, sedan skulderna reglerats, efter upplösning överlämnas till
det musikfrämjande ändamål RUM-stämman bestämmer. På den senare RUM-

stämman väljer RUM-stämman en eller flera likvidatorer att verkställa
upplösningsbeslutet.
Till:
Vid förbundets upphörande skall dess tillgångar enligt stämmans beslut anslås till
musikfrämjande ändamål med likartad värdegrund och vars ändamål
överensstämmer med §1 i dessa stadgar och som följer Stiftelsen för
Insamlingskontrolls bestämmelser.
•

I de fall där förslag till ändring påverkat numrering har numrering justerats.

Förbundsstyrelsen yrkar på…
•

…att anta de nya stadgarna med alla föreslagna ändringar.

