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Beslut om nya stadgar 
RUM-stämman beslutar 
att kapitel 2 § 2-3 skall ha följande lydelse 
att kapitel 2 § 4 införs med följande lydelse 
att kapitel 3 § 1, 5 och 6 ska ha följande lydelse 
att kapitel 3 § 6a ska upphöra att gälla 
att kapitel 4 § 7 ska ha följande lydelse 
att kapitel 8 § 3 ska ha följande lydelse 
 
Till följd härav kommer stadgarna att ha följande lydelse från och med den 23 april 2017. 
 

Stadgar för Riksförbundet Unga Musikanter 
RUM-stämman har den den 23 oktober 2016 antagit och den den 23 april 2017 fastställt 
stadgar för Riksförbundet Unga Musikanter med följande lydelse. 
 
Kapitel 1 Inledande bestämmelser 
§ 1 Förbundet, vars namn är Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, består av föreningar 
med musikanknuten verksamhet för ungdomar. 

Förbundet är religiöst och politiskt obundet och arbetar på ideell grund. 
Förbundet skall stimulera ungdomars kulturella och sociala utveckling genom att främja 

ett aktivt musiksamarbete. 
 
§ 2 RUM-stämman är förbundets högsta beslutande organ. 

RUM-stämman antar stadgar, beslutar om årsavgift och bestämmer hur förbundets medel 
ska användas. 

 
§ 3 Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet. Den är ansvarig inför RUM-stämman. 
 
§ 4 För förbundets regionala verksamhet är förbundet indelat i distrikt som vart och ett 
administrerar verksamheten inom ett begränsat geografiskt område.  

Distrikten får ta ut årsavgift för skötseln av sina uppgifter. 
 
§ 5 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
 
§ 6 Med medlemsförening avses i dessa stadgar ideell förening som är ansluten till 
förbundet. 
 
§ 7 Förbundet ska ha sitt säte i Stockholm.  
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Kapitel 2 Medlemskap  
§ 1 Medlem är den som är upptagen som medlem i medlemsförening. 

Vad som i stadgarna gäller medlemmar ska även gälla funktionärer i de fall där det är 
tillämpligt. 
 
§ 2 Medlem äger rätt att 
– delta i verksamhet anordnad av förbundets olika organ, och 
– påverka förbundets verksamhet och mål. 

Den som är statsbidragsgrundande medlem får ges förmånligare villkor än vad som 
annars gäller för medlemmar. 
 
§ 3 Medlem ska 
– följa förbundets stadgar och de beslut som fattats av förbundets organ,  
– aktivt bidra till förbundets verksamhet, och 
 
§ 4 Medlemmarna ska betala medlemsavgift som bestäms av RUM- stämman. 
Medlemsavgifter kan upptas kollektivt per förening om RUM-stämman beslutar det. 
 
Kapitel 3 RUM-stämma 
§ 1 Ordinarie RUM-stämma ska hållas under oktober månad på tid och plats som bestäms av 
förbundsstyrelsen.. Tiden för RUM-stämmor ska kommuniceras till medlemmarna på 
förbundets webbplats två månader i förväg. 
 
§ 2 Varje distrikt ska välja ett ombud och en ersättare för varje påbörjat femhundratal 
betalande medlemmar i distriktet under föregående verksamhetsår.  

Ombud och ersättare ska väljas av respektive distrikts distriktsstämma.  
 
§ 3 Kallelse till RUM-stämma sker skriftligen till ombuden senast tre veckor före stämman. 

Förbundsordföranden utfärdar kallelsen. 
 
§ 4 Varje ombud på stämman har en röst. Röstning med fullmakt får inte ske. Kan ett ombud 
inte delta inträder en ersättare i ombudets ställe. 

Förbundsstyrelsens ledamöter samt revisorerna har rätt att delta med yttrande- och 
förslagsrätt på RUM-stämma.  

Vid omröstning gäller som RUM-stämmans beslut den mening vilken mer än hälften av de 
röstande förenar sig om, om inte annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal sker 
avgörandet genom lottning.  
 
§ 5 Förbundsstyrelsen lämnar förslag till RUM-stämma genom proposition. 

Distrikt, medlemsföreningar och enskilda medlemmar får lämna in förslag till RUM-
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stämma genom motion. 
Motioner och förslag till funktionärer för förbundet ska lämnas in till förbundets kansli och 

före augusti månads utgång. 
Med kallelsen till ombuden skickas inför vårstämman 

- förslag till föredragningslista, 
- styrelsens årsredovisning, 
- revisionsberättelse 
- propositioner, 
- motioner med yttrande från förbundsstyrelsen,  
- valberedningens förslag, och  
- revisorernas berättelse 
- förslag till verksamhetsplan, 
- förslag till budget de två nästföljande verksamhetsåren, 
- motioner med yttrande från förbundsstyrelsen 

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

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

rösträknare 
6. Förbundsstyrelsens årsredovisning 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
10. Allmänna motioner och propositioner  
11. Beslut om verksamhetsplan 
12. Beslut om budget 
13. Val av förbundsstyrelse  
14. Fråga om förbundsstyrelsen ska tillträda omedelbart 
15. Val av revisor och suppleant 
16. Val av valberedning 
17. Stämmans avslutande 

 
§ 7 Vid RUM-stämma ska beslutsprotokoll föras. Justerat protokoll ska hållas tillgängligt för 
medlemmarna.  
 
§ 8 Förbundsordföranden ska kalla till extra RUM-stämma om 
1. förbundsstyrelsen begär det,  
2. minst halva antalet distrikt begär det, eller  
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3. revisorn enhälligt begär det. 
Om förbundsordföranden underlåter att kalla till den extra RUM-stämman inom fjorton 

dagar får den som begärt stämman kalla till denna. 
 
§ 9 Den extra RUM-stämman ska behandla den fråga som föranlett stämmans 
sammankallande. 

Kallelse till extra RUM-stämma sker skriftligen till distrikt och ombud senast en månad 
före stämman. 
 
§ 10 Begäran om extra RUM-stämma enligt § 8 p. 2 ska ske skriftligen och vara undertecknad 
distriktets firmatecknare. I skrivelsen ska det anges vilka ärenden som distrikten önskar 
behandla på RUM-stämman. Begäran anses inkommen när skrivelsen lämnats in till 
förbundets kansli.  

Begäran enligt § 8 p. 3 ska ske skriftligen och anses vara inkommen när skrivelsen lämnats 
in till förbundets kansli. 
 
§ 11 Begär distrikten eller revisorerna en extra RUM-stämma ska den hållas senast inom två 
månader.  

Extra RUM-stämma får dock inte hållas efter den 1 januari förrän ordinarie 
distriktsstämma hållits i alla distrikt.  

 
§ 12 Förbundsstyrelsen får i kallelsen anmäla ytterligare ärenden till extra RUM-stämma som 
begärts av distrikten eller revisorerna. Sådana ärenden ska dock avgöras efter de ärenden 
som anmälts av distrikten eller revisorerna. 
 
Kapitel 4 Förbundsstyrelse 
§ 1 Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter. 
 
§ 2 Ordförande väljs av vårstämman för en tid av två år. Övriga styrelseledamöter väljs var 
för sig för en tid av två år, så att halva antalet ledamöter väljs växelvis vartannat år. 

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

ska, vid behov, fyllnadsval hållas. Suppleanterna tillträder i den ordning de valts av 
vårstämman. 
 
§ 3 Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv. 
 
§ 4 Förbundsstyrelsen kan adjungera personer inom eller utom förbundet och välja 
komittéer och utskott. 

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

Kommitté eller utskott är beslutsmässigt om mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande om inte förbundsstyrelsen föreskriver annat. 
 
§ 5 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter blivit kallade och mer än 
hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening 
för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. 
 
§ 6 Ordföranden leder styrelsens arbete och övervakar att såväl förbundets stadgar som 
övriga för förbundet bindande regler efterlevs. 

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

Har förste vice ordförande förhinder ska den ordinarie ledamot som har varit ordinarie 
ledamot längst tid fullgöra ordförandens uppgifter. Har två ordinarie ledamöter varit 
ordinarie ledamot lika länge, har den äldste av dem företräde. 
 
§ 7 Förbundsstyrelsens arbetsår sammanfaller med kalenderåret. RUM-stämman får besluta 
att en tillträdande styrelse ska tillträda omedelbart. 

Förbundsstyrelsen ska sammanträda minst fem gånger under arbetsåret när ordföranden 
bestämmer.  

Vid styrelsesammanträde ska beslutsprotokoll föras. 
 
§ 8 Förbundsstyrelsens arbetsuppgifter är att 
 1. verkställa RUM-stämmans beslut när detta inte har uppdragits åt annan 
 2. leda och planera förbundets verksamhet 
 3. ansvara för förbundets ekonomi, vilket innefattar bokföringsskyldighet 
 4. upprätta verksamhetsplan och budget 
 5. bereda ärenden till RUM-stämman 
 6. ansvara för förbundets informationsverksamhet 
 7. underlätta enskildas kontakter med förbundet 
 8. ansvara för vård och förtecknande av förbundets arkiv 
 9. årligen avge årsredovisning 
 10. i övrigt följa de händelser i omvärlden som kan påverka förbundets verksamhet. 
 
§ 9 För förbundets löpande förvaltning ska det finnas ett kansli som inrättas på det sätt 
förbundsstyrelsen bestämmer.  
 
§ 10 En styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan ledamoten och 
förbundet. Ledamoten får inte heller handlägga frågor om avtal mellan förbundet och tredje 
part, om ledamoten i frågan har ett eget väsentligt intresse.  
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Styrelsen eller annan ställföreträdare för förbundet får inte företa en rättshandling eller 
annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt någon person, till nackdel för 
förbundet eller en medlem. 

En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av RUM-stämman eller annat 
förbundsorgan som inte är gällande därför att de står i strid mot lag eller stadgar. 
Vad som sägs i denna paragraf ska även gälla förbundets personal. 
 
Kapitel 5 Distrikten 
§ 1 Distrikten är – vart och ett inom sitt geografiskt begränsade område av landet – organ för 
förbundets regionala verksamhet. Distrikten omfattar de av förbundets medlemsföreningar, 
vilkas hemort är belägen inom distriktens område. 
 
§ 2 Förbundsstyrelsen beslutar om ändring av distriktens områden och de föreskrifter som 
behövs för genomförandet av områdesändringen. 

Innebär en områdesändring att ett nytt distrikt bildas ska förbundsstyrelsen välja en 
interimsstyrelse att för en tid av högst ett år förvalta distriktets angelägenheter. 

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

a. distriktsstyrelsens protokoll 
b. protokoll från distriktsstämman 
c. handlingar från distriktsstämman 

 
§ 4 Distriktens stadgar ska ha bestämmelser som tillgodoser följande 

a. Distrikten är förbundets regionala organ och ska utöver egen verksamhet bistå 
förbundsstyrelsen i förverkligandet av RUM-stämmans beslut 

b. Distriktens medlemmar är de av RUM:s medlemsföreningar som har säte inom 
distriktets område 

c. Medlemsföreningarnas inflytande över distriktet utövas på årliga ordinarie och extra 
distriktsstämmor 

d. Distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
e. Ordinarie distriktsstämma ska hållas varje år senast den 15 mars och skall 

annonseras två månader i förväg 
f. På distriktsstämmor ska medlemsföreningarna ha rätt till ombud i förhållande till 

deras medlemsantal 
g. Distriktsstyrelsen ska årligen avge verksamhetsberättelse och årsbokslut 
h. Revision skall utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat 

revisionsbolag. 
i. Förbundsstyrelsens ledamöter ska ha rätt att delta på distriktsstämmor med 

yttrande- och förslagsrätt.  
j. Förbundsstyrelsen ska ha rätt att begära en extra distriktsstämma 
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k. Distriktets stadgar får inte ändras utan förbundsstyrelsens godkännande. 
l. Distriktets stadgar ska kunna ändras på förslag från förbundsstyrelsen. En sådan 

ändring ska kunna fattas i ett beslut med enkel majoritet. 
m. Förbundsstyrelsen ska rätt att besluta om distriktets upplösning om det är föranlett 

av en områdesändring 
 
§ 5 Förbundsstyrelsen får avtala med en medlemsförening att ansvara för 
distriktsverksamheten i ett distrikt som endast omfattar Gotlands län. 

Har förbundsstyrelsen avtalat med en medlemsförening att ansvara för 
distriktsverksamheten, ska den föreningens styrelse anses företräda hela distriktet, med de 
rättigheter och skyldigheter som följer av dessa stadgar. 

Vad som föreskrivs i § 4 i detta kapitel gäller inte en medlemsförening. 
 

Kommentar till § 5 
RUM-stämman har den 17 april 2016 fastställt följande ej stadgereglerade villkor för 
avtal. 
a. Medlemsföreningen ska vara regionalt organ för RUM och ska utöver egen 

verksamhet bistå förbundsstyrelsen i förverkligandet av RUM-stämmans beslut 
b. Medlemsföreningen ska vara öppen för alla boende på Gotland 
c. Medlemsföreningen ska hålla en årlig föreningsstämma där medlemmarna kan utöva 

inflytande över föreningen 
d. Förbundsstyrelsens ledamöter ska ha rätt att delta på föreningsstämman med 

yttrande- och förslagsrätt 
e. Förbundsstyrelsen ska ha rätt att begära en extra föreningsstämma 
f. RUM ska vara fritt att anta nya medlemsföreningar med säte i Gotlands län 
g. Revision ska utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat 

revisionsbolag 
h. Avtalet ska vara uppsägbart men kan löpa tills vidare 

 
 

Kapitel 6 Medlemsförening 
§ 1 En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlemsförening i förbundet, 
om föreningens verksamhet är musikanknuten. 

En ideell förening bestående av elever i musik- och kulturskolan får upptas som 
medlemsförening i förbundet så länge dess syften inte står i strid mot förbundets. 
 
§ 2 Beslut om upptagning av ideell förening som medlemsförening i förbundet fattas av 
förbundsstyrelsen. Medlemsförening får ett intyg om medlemskap i förbundet. 

Beslut i de frågor som stadgas i första stycket kan inte överklagas. 
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§ 3 Medlemsförening ska 
 1. följa dessa stadgar och beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom förbundet, 
 2. årligen till förbundet skicka in en medlemsredovisning senast den dag förbundsstyrelsen 
bestämmer,  
 3. årligen betala medlemsavgifter i enlighet med RUM-stämmans beslut, 
 4. till förbundet skicka in de uppgifter som av förbundsstyrelsen begärs beträffande 
föreningens verksamhet, och 
 5. till förbundet anmäla stadgeändringar, vilka ska godkännas av förbundsstyrelsen. 
 
§ 4 Medlemsförening som önskar utträda ur förbundet eller har beslutat att upplösa sig själv 
ska skriftligen meddela detta till förbundets kansli. När intyg som anges i § 2 första stycket 
inkommit till kansliet och medlemsföreningen uppfyllt sina förpliktelser mot förbundet ska 
medlemsföreningen anses ha utträtt ur förbundet.  
 
§ 5 Medlemsförening vars organisation, verksamhet eller inriktning kommit att strida mot 
dessa stadgars innehåll eller som i övrigt inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet, kan 
genom beslut av förbundsstyrelsen uteslutas. 

Förbundsstyrelsen ska, innan beslut om uteslutning fattas, ge medlemsföreningen tillfälle 
att yttra sig. 

Beslut om uteslutning får överklagas till RUM-stämman. När RUM-stämman behandlar ett 
ärende om uteslutning har företrädare för medlemsföreningen rätt att yttra sig på stämman. 
 
Kapitel 7 Revision 
§ 1 RUM-stämman väljer en revisor som ska granska förbundets räkenskaper och 
förvaltning. Revisorn ska vara  auktoriserad eller godkänd. 

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

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

Den ekonomiska berättelsen ska inom två månader efter budgetårets utgång överlämnas 
till revisorerna för granskning. 
 
§ 3 Ett eller flera distrikt som tillsammans representerar minst en tiondel av förbundets 
medlemmar kan genom motion begära att en medrevisor ska utses. Om minst en tredjedel 
av ombuden bifaller en sådan motion så skall en sådan utses. 

En medrevisor deltar då i revisionen tillsammans med ordinarie revisor. 
Distriket ska i sin motion föreslå en auktoriserad eller godkänd revisor. Har distrikten 

föreslagit olika revisorer ska RUM-stämman ajourneras så att de ombud som bifallit 
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motionen kan samlas och välja en av de föreslagna revisorerna. 
Valet av medrevisor ska antecknas i RUM-stämmans protokoll. 
Medrevisorn tjänstgör för tiden fram till nästa vårstämma. 
 

§ 4 Den som enligt tillämplig lag är jävig eller obehörig att vara revisor, kan inte vara revisor. 
 
Kapitel 8 Stadgebestämmelser 
§ 1 Förbundets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. 

Meningsskiljaktigheter beträffande tolkning av förbunds- och distriktsstadgar avgörs av 
förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen ska tillse att stadgarna finns tillgängliga för medlemmarna. 
 
§ 2 Endast RUM-stämman kan stifta och ändra stadgar. 
 
§ 3 Stadgarna ändras genom två likalydande beslut av RUM-stämman. Det andra beslutet får 
inte fattas förrän i april året efter det första beslutet fattats. 
 
§ 4 RUM-stämman får inte anta ett förslag om stadgeändring som är oförenligt med annat 
vilande förslag, utan att samtidigt förkasta det först antagna förslaget. 
 
§ 5 Stadgeändring gäller från den tidpunkt RUM-stämman bestämmer. 
 
§ 6 Beslut om frivillig upplösning av detta förbund fattas på det sätt som stadgas i § 3. 

Förbundets tillgångar ska, sedan skulderna reglerats, efter upplösning överlämnas till det 
musikfrämjande ändamål RUM-stämman bestämmer. På den senare RUM-stämman väljer 
RUM-stämman en eller flera likvidatorer att verkställa upplösningsbeslutet.  
___________________ 
Beslutet träder ikraft den 23 april 2017 
 
 
Övergångsbestämmelser 2014 

1. De uppgifter som ankommer på distriktsstämman i förbundets stadgar, utövas av 
distriktsmötet. 

2. RUM-stämman får genom beslut om två tredjedelar av ombuden förenar sig besluta 
om ändring av distriktens grundregler. 

3. Förbundsmötesrepresentanter som är valde det år dessa stadgar träder i kraft ska 
anses vara ombud till RUM-stämman fram tills nästa ordinarie distriktsstämma 

 
Övergångsbestämmelser 2017 
Vårstämman 2017 är också årsstämma för 2017 och ska förutom höststämmoärenden även 
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behandla de ärenden som framgår av kapitel 3 § 6 p. 11 och 12i dess nya lydelse.  
 
 
På förbundsstyrelsens vägnar 
 
 
Anna Edlund 
 
 
 Johan Tjäder 
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