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Förbundsstyrelsen Protokoll 
 RUM FS 2019:3 
 13–14 april 2019 
 

Närvaro 2/2 2–3/2 13–14/4 1–2/6 14–15/9 19–20/10 14–15/12 
Anna Rydborg (ordf.) X X X     
Lena Andersson X X X     
Sandra Hammarstrand X X X     
Daniel Ingemarsson Wik X       
Elin Gripstrand X X Telefon     
Peter Tjernberg        
Anton Prang X X      
Caroline Näsström (1) X X X     
Milda Gontaite (2) X X X     
Anders Kästel (3) X X utträtt - - - - 

 

Plats: Äleby Gård, Stallarholmen. 
Övriga närvarande: Maria Falk, 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 

Milda Gontaite väljs till mötesordförande. 

4. Val av mötessekreterare 

Maria Falk väljs till mötessekreterare. 

5. Val av justerare 

Sandra Hammarstrand väljs till justerare. 

6. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes 

7. Anmälan och genomgång av föregående protokoll och förbundsstyrelsens Microsoft Planner 

Föregående protokoll från 2 - 3 februari är justerade och läggs till handlingarna. 
Mötesordförande gick igenom och uppdaterade förbundsstyrelsens Microsoft Planner. 

8. Gruppkontrakt 

Styrelsen samtalar om mötesformer och klimat.  
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9. Inkomna skrivelser 

a. Inbjudan årsmöte Ax (Bilaga 2) 

b. Ideell Arenas partnerskapsmöte (Bilaga 3) 

RUM kommer inte att nominera någon till Ideell Arenas styrgrupp 2019. 

c. Svenska flaggans dag (Bilaga 4) 

Styrelsen överlåter inbjudan till RUM Stockholmsdistrikt 

d. Förfrågan Kultur i Almedalen  

RUM deltar i Almedalen genom ordförande Anna Rydborgs närvaro och planerade 
nätverksarbete. RUM har inga egna seminarier i Almedalen 2019.  

Administration  

Maria Falk föredrar administrationsrapporten 

10. Ansvar- och verksamhetsplanering 2019 utifrån verksamhetsplan 2019 

Planeringen gicks igenom och uppdaterades under mötet.  

11. Distriktsträff 2019 

Styrelsen diskuterade dagordning och styrelsens olika roller under distriktsträffen, Anna Rydborg, 
Sandra Hammarstrand, Caroline Näsström , Anton Prang och Milda Gontaite kommer att vara där. 
Arbetsutskottet får i uppgift att planera och genomföra kvällsaktiviteter.  
 
12. Förbundsstämma 2019 

Styrelsen gick igenom förberedelserna inför förbundsstämman i november och gjorde en 
planering för handlingar och praktiska göromål.  

13. Extrainsatt årsmöte maj 2019 (bilaga 5 och 6)  

Styrelsen diskuterar förslag till nya stadgar för att uppfylla Svensk Insamlingskontrolls krav för 90-
konto.  

Förbundsstyrelsen beslutar 

• Att fastställa förslaget till reviderade stadgar enligt bilaga 5  

• Att fastställa dagordning för extra årsmöte enligt bilaga 6 

14. Förtjänstmedalj (bilaga 7)  

Förbundsstyrelsen beslutar  

• Att utdela förtjänstmedaljer i guld och silver enligt bilaga 7  

15. Distriktsstadgar 

Styrelsen diskuterar inkomna stadgar för Gävleborg och Jönköpings distrikt.  

Förbundsstyrelsen beslutar 

• Att underkänna förslag till stadgar för Gävleborgs distrikt 

• Att utreda möjligheten till att undslippa auktoriserad revisor 

• Att uppdra åt Anna Rydborg att föra samtal med Gävleborgsdistriktet 

• Att godkänna förslag till stadgar för Jönköpings distrikt  
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16. Verksamhetsberättelse 2018 (bilaga 8) 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• Att anta verksamhetsberättelsen för 2018 enligt bilaga 8 

17. Beslut om policydokument (bilaga 9 och 10) 

a. Personalpolicy 

Fastställdes enligt bilaga 9 

b. Representationspolicy 

Fastställdes enligt bilaga 10 

18. Övriga frågor 

a. Stråklandslaget  

Caroline Näsström får i uppdrag att hålla kontakten med möjliga projektledare för 
stråklandslaget. 

19. Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte 

Lena Andersson väljs till mötesordförande för nästa styrelsemöte.  

20. 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 

Extra årsmöte  

16 maj 

Förbundsstämma 

15–17 november 

21. Mötets avslutande 

Ordförande Anna Rydborg förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Protokollförare  Mötesordförande  Justerare 
Maria Falk   Milda Gontaite  Sandra Hammarstrand 
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Bilagor 
 

1. Föredragningslista 
2. Ax årsmöte 
3. Ideell Arena 
4. Svenska flaggans dag 
5. Kultur i Almedalen 
6. Stadgeförslag 
7. Dagordning extra årsmöte 16 maj 2019 
8. Förtjänstmedaljer 
9. Stadgeförslag Gävleborg 
10. Stadgeförslag Jönköping 
11. Verksamhetsberättelse 2018 
12. Personalpolicy 
13. Representationspolicy 
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1Förbundsstyrelsens sammanträde den 13-14 april 2019 
Var: Äleby gård 
När:  13 april kl 9.00-18.00 
Mötesordförande: Milda Gontaite 
Lördag kommer vi ha styrelsemöte, kvällsaktivitet blir en brädspelskväll och sen på söndag har vi 
workshop med personalen. 
*Mer info om dessa ärenden finns i dokumentet “övriga handlingar” 

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

Planner 
Ordf.  

8 Gruppkontrakt Ordf.  
 

  Föredragande Antal pass 
9 Inkomna skrivelser (se mapp inkomna skrivelser) 

a. Inbjudan Ax årsmöte 
b. Inbjudan Ideell arenas partnerskapsmöte 
c. Svenska flaggans dag 
d. Förfrågan Kultur i Almedalen 2019 

Ordf. 0,5 

10 Administration* Maria 0,5 
 

 Ärende för diskussion Föredragande Antal pass 
11 Ansvar- och verksamhetsplanering 2019 utifrån VP 

2019 och nya dokumentet “Uppdragslistan”* 
Anna 1 

12 Distriktsträff 2019* Milda 0,5 
13 Stämma 2019* Anna 1 

 

 Ärende för beslut Föredragande Antal pass 
14 Handlingar extrainsatt årsmöte 

A) Nya stadgar (BU) 
B) Föredragningslista 

Sandra 0,5 

15 Förtjänstmedalj (Motiveringar) 
 

Anna 0,5 

16 Distriktsstadgar 
A) Gävleborg* 
B) Jönköping (förslag på stadgar) 

 
Anna 
Sandra 

0,5 

17 Verksamhetsberättelse 2018 (BU) Sandra 0,5 
18 Personalpolicy (BU) Maria  
19 Representationspolicy (BU) Maria  
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 Övriga ärenden Föredragande Antal pass 
20 Övriga frågor 

a) Stråklandslaget 
 
Caroline 

0,5 

21 Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte Ordf. 0 
22 Mötets avslutande Ordf. 0,5 
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Hej Ax medlemsorganisationer, 

Årsmötestiderna är igång, likaså för Ax! 

Dag: 9 april 2019 

Tid: 12.00-18.00 

Plats: Sensus möte, Södra Kyrkogatan 1 Stockholm 

Vi bjuder på lunch kl 12.00 och fika under eftermiddagen. 

Om du vill skicka in en motion gör du det till info@axkultur.se senast 26 februari.  

Handlingar, anmälningslänk och mer detaljerad information kommer i början av mars. 
Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi som vanligt att ha något annat med i programmet. 

Passa på att redan nu börja fundera på vem eller vilka från er som ska delta. Varje medlem 
äger rätt att skicka ett ombud med rösträtt till årsmötet. Utöver den röstberättigade är ni 
välkomna att skicka fler deltagare från er organisation. 

Varma hälsningar, 
Styrelsen genom ordförande Anna Rydborg 

Ax - Kulturorganisationer i samverkan 

Följ Ax på:  

Twitter: @ax_kultur 

Facebook: https://www.facebook.com/axkultur/ 

Webbsida: www.axkultur.se 
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http://www.ideellarena.se/event/ideseminarium2019/ 
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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 90-
konto 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.  
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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-
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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. 
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Föredragningslista 
  

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

a. Ordförande 
b. Sekreterare 
c. Två justerare 
d. Två rösträknare 

6. Förbundsstyrelsens proposition om stadgeändring 
7. Övriga frågor 
8. RUM-stämmans avslutande 
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Verksamhetsberättelse 2018 
RUM bedriver verksamhet i syfte att stimulera barns och ungas kulturella och sociala utveckling 
genom att främja ett aktivt musiksamarbete.  Genom att möjliggöra inspirerande och kreativa möten 
i musiken uppnår RUM dessa mål och visar på mångfalden och styrkan hos landets unga musikanter. 

Förbundsaktiviteter 
RUM-stämma 
RUM-stämman 2018 var också RUM:s firande av 40-årsjubileumet. Stämman ägde rum 16-18 
november på Scandic Ariadne i Värtahamnen, Stockholm. Samtidigt som stämman genomfördes 
också en jubileumskonsert, i samarbete med Kungliga Musikhögskolan, för en näst intill fullsatt lokal.  
 

MusikRUM Västerås 
MusikRUM genomfördes i Västerås den 18–20 maj. Med bland annat Operaimprovisatörerna, 
Livgardets dragonmusikkår och Västerås Sinfonietta som gästade festivalen. 
 
Festivalen stöds av Västerås stad, Landstinget Västmanland, Västmanlandsmusiken, KULTURENS, 
Västmanlands musik- och kulturskolor, Citysamverkan och Västerås & co. Festivalen ingår i den 
regionala kulturplanen som ett medel att främja ungas kulturutövande. Under året har vi också haft 
möjlighet att samarbeta med UNGiKÖR och Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens högskola. 
 

Framtidens Musikpris  
Framtidens Musikpris tog under 2018 en paus för att byggas om. Under året blev STIM en 
projektsamarbetspartner och la till en kategori, “Möjliggörare för ungas komponerande”. Priset 
planeras delas ut under våren 2019. Under året har Hanna Fred Ekman varit producent. 
 

Landslaget i blåsmusik 
Landslaget i Blåsmusik ägde rum under de första veckorna i augusti. Största delen var förlagd på 
Lunnevads Folkhögkola med konserter i Östergötland, Åtvidabergs Kyrka och Hedvigs kyrka. Sedan 
åkte deltagarna vidare för konster på Åland, Jomala Kyrka för att sedan avsluta i Stockholm i 
Kungasalen på Kungliga Musikhögskolan. Dirigent var Helge Haukås från Bergen.  
 

Värdegrundsledare 
I projektet har unga värdegrundsledare utbildats. De har efter utbildningen genomfört ett 
grundläggande värdegrundsarbete i RUM som kommer presenteras på stämman 2018. Därefter 
fortskrider projektet genom att implementera värdegrunden i RUM. RUM har blivit beviljade medel 
från stiftelsen Gustav V:s 90 års fond för genomförandet av projektet. 
 

Deltagande i projekt 
RUM har under året deltagit i följande projekt: 
”Med öra för orkester” som syftar till att lyfta frågor och öka kunskapen kring hörselskador inom 
ideell orkesterverksamhet. 
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”Dags för motståndskraft!” som syftar till att sprida kunskap om stress bland unga och ge unga 
metoder för hur de kan förebygga, förhindra och hantera stress. 
Alla ovan stöds av Allmänna Arvsfonden. 
 

Projektansökningar 
RUM har också under året arbetat fram, skickat in och blivit beviljade ett projekt från Allmänna 
arvsfonden för genomförande år 2019–2021. Projektet heter Nexus. Det är till för att skapa en 
enklare väg in i föreningslivet för de som idag inte är så aktiva i föreningslivet. Projektets 
samarbetspartner är Ung Media, Kontaktnätet och SUB.  
 

Påverkansarbete 
Kontakt med politiker och myndigheter  
Efter ett tidigare besked om att vi får en stor minskning av statsbidraget blev påverkansarbetet allt 
viktigare. Tack vare en halvtidsarvoderad ordförande har påverkansarbetet kunnat fortskrida och 
fördjupas. Under året har möte med politiker om bland annat bidragssystemet skett.  
 
Almedalen och Järvaveckan 
Under Almedalen deltog förbundsordförande Anna Rydborg samt tf. Kanslichef Hanna Hult Rosén, 
under veckan så lyssnade de på flera seminarier, knöt nya kontakter samt arrangerade tillsammans 
med Kulturskolerådet, UNGiKÖR samt Ung Teaterscen seminariet “Nationell politik för ungas 
kulturutövande, vad vill oppositionen?”. 
 
Järvaveckan besöktes av förbundsordförande Anna Rydborg för att se över på vilka sätt RUM kan 
delta och bidra framöver. 
 
Medlemskap i olika intresseföreningar 
RUM verkar tillsammans med andra i olika intresseföreningar för att få större kraft och tyngd att 
påverka i gemensamma frågor. RUM är medlem eller associerad medlem i följande organisationer: 

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

 
Ax, Kulturorganisationer i samverkan 
Anna Rydborg, ordförande 
 
Kulturens bildningsverksamhet 
Hanna Hult Rosén, ledamot i förbundsstyrelsen 
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Johan Tjäder, verksamhetsrevisor 
Sandra Hammarstrand, ledamot Kulturens Region väst t.o.m. mars 
 
Svensk blåsmusik 
Jesper Olofsson, Östgötadistriktet 
 
RUM har deltagit med ombud på medlemsmöten/stämmor i följande organisationer: 
Kulturskolerådet  
Nordisk musikunion 
Ax 
LSU 

Den ideella organisationen 
Under året har förbundsstyrelsen deltagit på flera distriktsstämmor och anordnat distriktsträff som 
hölls i samband med MusikRUM 2018. Engagemangskommittén har under året tagit fram ett förslag 
på en ny vision och värdegrund, som antogs på stämman 2018.  
 
Vision  
Ett förbund där vinsten ligger i personlig, social och kreativ utveckling och som möjliggör möten för 
alla barn och unga, med musik och kultur som gemensam nämnare. 
 
Värdegrund 
Inkludera 
Alla får möjlighet att delta på sina villkor i den gemenskap vi skapar med musik. 
Växa 
Genom upplevelser och möten växer vi i våra roller, både musikaliskt och som individer 
Inspirera 
Med musik inspirerar vi till både tankar och engagemang 
 

Medlemsstöd 
Under året har medlemsstödet bestått till stor del av att stötta föreningarna i hanteringen av eBas 
samt de nya funktionerna i eBas. Arbetet har löpt väl och många föreningar utnyttjar idag alla 
tjänster som ingår. Stöd i arbetet med GDPR har också getts för att underlätta för föreningarna att 
fortsätta bedriva sin verksamhet.  
 

Ledarskapsutbildning - stark part inom utbildningsområdet 
Under 2018 har utvecklingsarbetet kring RUM:s utbildningar fortsatt. SPETS har under året bedrivits 
av ideella krafter med stöd av utbildningskonsulenten.  
 
Under MusikRUM hölls en workshops framtagna under RUM:s utbildningar VardagsRUM. Det 
genomfördes en stämmoutbildning och hemsideutbildning fredag kväll innan stämman, 16 
november. 
 

Det musikaliska ledarskapet 
RUM arrangerade under året utbildning för pedagoger genom Blås- och slagverkssymposium 
tillsammans med Sundsvalls Kulturskola och Västernorrlandsdistriktet. RUM har också arbetat fram 
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en gemensam marknadsföring så att alla symposier som arrangeras av RUM nationellt och distrikten 
får en tydlig spridning gentemot målgruppen. 
 

Lokalt föreningsstöd 
Det lokala föreningsstödet har tillhandahållits medlemsföreningarna som planerat. 

Varumärket 
Kommunikationsarbetet 
Inför 40-årsjubileet 2018 har arbetet med jubileumslogotyp och jubileumsfotobok avslutats. 
Jubileumslogotypen och övriga grafiska inslag som togs fram inför jubileet har använts under året. 
Fotoboken lanserades och såldes under MusikRUM och distrikten erbjöds att köpa boken, vilka 
flertalet valde att göra. 
 

Väggtidningen RUM´ba Vägg 
RUM´ba vägg har getts ut med fem nummer under året. Alla nummer har skapats av Hanna Fred 
Ekman. 
 

Ny webb 
Sent under 2017 lanserades nya rum.se och tillhörande distriktswebbplatser. Under året har 
ytterligare utveckling pågått och förbundsstyrelsen vill rikta ett stort tack till Adrian Munther som 
lagt alla sin ideella tid på detta enorma arbete. 

Kansli och personal 
Under året har det skett en omflyttning på kansliet på Skeppsholmen till mindre rum för att bättre 
anpassa behovet av mindre utrymmen och sänka förbundets hyreskostnad. Även en större 
omorganisation har genomförts med resultat att Generalsekreterare anställdes med start 1 augusti 
2018, Utbildnings- och medlemssamordnare anställdes med start 1 oktober 2018 samt 
kommunikation- och projektsamordnare som tillträdde 1 januari 2019. 
 
Ingenstans blir RUM:s verksamhet så påtaglig för de enskilda medlemmarna som på det lokala och 
regionala planet. RUM har bistått åtta distrikt med personal för att de i sin tur ska kunna hjälpa 
distriktsstyrelserna med att anordna aktiviteter i sina distrikt. Våra fyra distriktskonsulenter är en 
viktig länk mellan centralorganisationen och sina respektive distrikt. Det gör det också möjligt att 
etablera en bättre kontakt med andra institutioner och aktörer inom kulturlivet.  
 
Under året har förbundsstyrelsen sett över det erbjudande som getts till distrikten för att anställa 
egna konsulenter. Syftet har varit att göra det tydligare och enklare för både distrikt, anställd och 
RUM som arbetsgivare. Detta ger också större möjlighet för fler distrikt att på ett enklare och 
tydligare sätt anställa distriktskonsulent.  
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Personalpolicy för RUM 
 
Inledning 
RUM är en av Sveriges större ideella organisationer. Detta innebär ett ansvar gentemot 
medlemmarna men också gentemot bidragsgivare, statliga myndigheter, samarbetspartners, 
leverantörer, journalister och övriga media etc. 

RUM måste kunna uppfylla sina åtagande med en kombination av engagemang och expertis. I många 
fall är det möjligt och önskvärt att engagera medlemmarna i utförandet av en viss arbetsuppgift. I 
andra fall kan uppgiften vara så krävande eller kräva en sådan utbildning och/eller erfarenhet att det 
bästa är att anställa personal för att lösa uppgiften. 

En avgörande skillnad mellan ideella arbetsinsatser och anställda är att det finns arbetsrättsliga krav 
som ankommer på den anställde. En arvoderad förtroendevald är att jämställa med en anställd i krav 
på arbetsinsats.  

Detta dokument samlar överväganden och rutiner som gäller för de fall när RUM bedömer att en 
anställning krävs för att lösa en uppgift. Dokumentet kan också tjäna som inspiration vid 
engagemang av ideella krafter. 

RUM vill bidra till lyhördhet och respekt för sina medarbetare, ge trygghet och kontinuitet i arbetet 
samt bidra till nyskapande och utveckling. Nyckelbegrepp är ett öppet ledarskap, delaktighet, 
personligt ansvar och kompetens.  
 
Employer brand 
RUM vill vara en attraktiv och seriös arbetsgivare. Den som är anställd på RUMs kansli eller i ett 
projekt ska känna trygghet i att RUM följer gällande regler och riktlinjer, att RUM behandlar sin 
personal på ett professionellt sätt och att RUM sätter värde på sin personal och personalens 
kompetens och idéer. Medarbetarna ska vara väl införstådda med verksamhetens mål, organisation, 
intern beslutsprocess och planerad utveckling och förändring. Personalinflytande sker genom 
kontinuerlig dialog och fackligt MBL. Chef och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att 
samverkan blir konstruktiv och utvecklande.  
 
Öppet ledarskap kännetecknas av god information och lyhördhet. I sin ledarroll har chef och 
arbetsledare som sin främsta uppgift att handleda och motivera medarbetarna i deras arbete samt 
stödja deras vidareutveckling. I detta innefattas att tydliggöra mål och förutsättningar för 
verksamheten samt att uppmärksamma och respektera varje enskild medarbetare och dennes behov 
av utveckling.  
 
Varje medarbetare ska engagera sig och ta personligt ansvar för sitt medarbetarskap i 
organisationen. Varje medarbetare har att bruka sin kompetens och ta speciellt ansvar för eget 
arbetsområde. Varje medarbetare ska visa solidaritet med organisationen, strukturen och ledningen.  
 
RUM ska uppfattas som en attraktiv och utvecklande arbetsplats. En arbetsplats där det finns 
anställda med olika bakgrund och erfarenheter leder till att det skapas ett mera kreativt och 
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stimulerande arbetsklimat. RUM är angelägna om att olika synsätt och värderingar präglar 
organisationens dagliga arbetsmetoder. 

RUM ska som arbetsgivare och som arbetsplats kännetecknas av ett inkluderande arbetssätt. De 
anställda ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i enlighet med vad som 
framkommer i Diskrimineringslag (2008:567). 

RUM ska uppfattas som en spännande arbetsplats där de anställda får stor frihet, stort eget ansvar 
och möjlighet att vara med och utveckla arbetsformer och arbetssätt. Den som är anställd i RUM ska 
uppleva att hen är med och utformar framtiden inom den ideella sektorn i Sverige. 

Riktlinjer för rekrytering 
RUM anställer personal i bland annat följande fall 

• en uppgift ställer särskilda krav på utbildning och/eller erfarenhet 
• en uppgift är så omfattande att det enda rimliga är att utföra uppgiften på arbetstid 
• en uppgift innebär ett formellt och/eller juridiskt ansvar vilket måste kunna synliggöras 
• en uppgift ställer särskilda krav på hur och när den ska utföras 

Den personal som RUM anställer ska ha relevant utbildning, relevant erfarenhet och/eller goda 
meriter. Den personal RUM anställer ska ha en förståelse för arbetet inom en ideell organisation 
(bland annat i förhållande till de ideella krafterna inom RUM). Den personal som RUM anställer ska 
kännetecknas av goda personliga egenskaper och förhållningssätt, vilket RUM sammanfattar i 
begreppet värdskap. 

RUM värdesätter engagemang, ansvar, initiativförmåga, förmåga att uppnå resultat och 
samarbetsförmåga. RUM ska som arbetsgivare premiera dessa egenskaper. RUM ska som 
arbetsgivare sträva efter att utveckla personalens kompetens. 

Om behovet av en tjänst förväntas fortsätta under överskådlig tid är tillsvidareanställning den 
normala anställningsformen. Om behovet av en tjänst förväntas försvinna inom två år är allmän 
visstidsanställning den normala anställningsformen. 

Huvudansvaret för rekrytering av personal ligger på generalsekreteraren. Generalsekreteraren bör 
löpande samråda med företrädare för förbundsstyrelsen i frågor kring rekrytering och personal. 

Arbetsgivarorganisation 
RUM är ansluten till arbetsgivarorganisationen IDEA och tillämpar deras kollektivavtal. 

Riktlinjer för löner 
Löneersättningen inom RUM baseras på gällande lönestatistik från branschorganisationer och/eller 
fackförbund. Lönerna förändras årligen ur ett utrymme från en lönepott enligt gällande 
kollektivavtal.  

Löneändringar utöver löneavtal är normalt endast påkallad då en tjänst förändrats så mycket att en 
kan tala om en ny tjänst. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren kan initiera en löneförhandling på 
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sådan grund. Sådana löneförhandlingar sköts i samverkan mellan den anställda och 
generalsekreteraren. En löneförhandling kan leda till lägre lön för att avspegla en enklare tjänst. 

Mål för likabehandling av anställda 
RUM har tagit fram ett antal långsiktiga mål för sitt arbete att främja likabehandling av alla anställda: 

• arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden ska ordnas så att 
de lämpar sig för alla anställda 

• alla anställda kan förena förvärvsarbete med föräldraskap. 
• alla anställda ska ha samma möjligheter till anställning, utbildning, befordran samt utveckling 

i arbetet 
• ingen arbetstagare ska utsättas för sexuella trakasserier (varje ovälkommen sexuell 

påstötning eller uttalande är att betrakta som sexuella trakasserier) 
• ingen arbetstagare ska utsättas för diskriminering eller trakasserier 
• ingen arbetstagare ska utsättas för diskriminering eller trakasserier p.g.a. en anmälan om 

diskriminering 

 
Riktlinjer för kompetensutveckling 
Kompetens är förmågan och viljan att utföra en konkret arbetsuppgift genom att tillämpa kunskaper 
och färdigheter. Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt 
kompetens finns, för att nå verksamhetens mål på kort och lång sikt. RUM månar om personalens 
kompetensutveckling. Det handlar både om att ge de anställda möjlighet till nya kunskaper och nya 
erfarenheter som direkt kan komma RUM till del som att ge de anställda möjlighet att utvecklas i sin 
profession. Kompetensutveckling kan ta sig olika uttryck, från kurser och interna möten till egen 
inläsning av nya områden. De närmare formerna för kompetensutveckling inom RUM fastställs 
årligen av generalsekreteraren. 
 
RUM ska genom kompetensutveckling, utbildning och andra lämpliga åtgärder främja en jämn 
könsfördelning i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 
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Förbundsstyrelsens föreskrifter 
för representation inom Riksförbundet Unga Musikanter 
 
Förbundsstyrelsen föreskriver följande. 

Representation ingår som ett naturligt led i förbundets kontakter med omvärlden, till exempel andra 
organisationer, enskilda, företag eller liknande. All representation ska emellertid utövas återhållsamt, 
med omdöme och den ska alltid ha ett omedelbart samband med RUM:s verksamhet. Detta gäller 
både tidpunkten och platsen för representationen samt deltagande personer. 

All representation inom RUM ska ingå som ett naturligt led i förbundets verksamhet. 
Representationen kan vara antingen extern eller intern. Gemensamt för båda är att representationen 
alltid ska ha omedelbart samband med och direkt värde för verksamheten, representationen sker 
även alltid i grupp om två eller flera. Representationen får heller inte vara lyxbetonad och ska vara 
alkoholfri ej heller av den karaktären att den kan äventyra förbundets goda rykte (t ex 
nattklubbsbesök). Representation ska utövas återhållsamt, ofta återkommande extern 
representation riktad till en och samma person eller grupp av personer får inte förekomma. 

Kravet på omedelbart samband avser såväl tidpunkten och platsen för representationen som de 
deltagande personerna. Detta betyder att representation inte bör ske i hemmet och inte får omfatta 
privata levnadsomkostnader, t ex för sällskapsliv, personlig gästfrihet osv. Konferenskostnader etc. 
tillsammans med icke-anställda är inte representation. 

Beslut om representation 
Extern representation för förbundet ankommer på förbundsordföranden, vice förbundsordförande, 
eller ideella projektledare samt övriga förbundsstyrelseledamöter på uppdrag av förbundsstyrelsen 
eller arbetsutskottet och anställda som i sin arbetsbeskrivning har i uppdrag att upprätthålla 
professionella kontakter med externa samarbetspartners och intressenter.  

Representation för organ inom förbundet ankommer på förbundsstyrelsens ledamöter på uppdrag 
av förbundsstyrelsen eller arbetsutskottet och de anställda som i sin arbetsbeskrivning har i uppdrag 
att upprätthålla kontakter med interna kontakter. 

Externrepresentation 
Extern representation ska rikta sig till förbundets kontakter med omvärlden, andra förbund, enskilda, 
företag eller liknande. Representationen avser i huvudsak sådan gästfrihet som p.g.a. sedvänja visas 
utomstående besökare. 

Ersättning för deltagande av förbundsrepresentantens eller gästs make/maka medges endast 
undantagsvis och med särskild motivering, vilken klart ska framgå av verifikationsunderlaget. Antalet 
representanter från RUM ska vara skäligt i förhållande till antalet externa representanter samt 
relaterat till syftet med representationen. 
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Internrepresentation 
Intern representationen riktar sig till förbundets förtroendevalda och anställda. Huvudregeln är att 
måltid under arbetstid betalas av den anställde själv. Undantag görs vid personal- och styrelsedagar, 
efter beslut av generalsekreterare eller ordförande. När arbetsmöten hålls under normal lunch- eller 
middagstid kan generalsekreterare eller ordförande besluta om internrepresentation. För 
förtroendevalda sker internrepresentation vid måltider under gemensamma möten. 
Kostnadsersättning för måltider som inte är gemensamma och intas utanför mötestid faller under 
förmåner och ska förmånsbeskattas. Det är inte möjligt för en anställd eller förtroendevald att få 
ersättning för representation, (kost, resa och hotell etc) vid högtidliga festligheter om den 
förtroendevalda är personlig vän med inbjudande part och hade blivit inbjuden oavsett sin roll som 
förtroendevald eller anställd hos RUM.  

 Förutsättningar för att intern representation ska anses föreligga är: 

• att det är fråga om interna sammankomster för förbundet 
• att det inte är fråga om möten som regelbundet hålls med korta mellanrum 
• att måltidsarrangemangen är gemensamma 

 
Gåvor 
Som övergripande policy gäller att gåvor i form av kontanter eller något som kan lösas in till 
kontanter inte får förekomma. Vi ger inte bort alkoholhaltiga drycker som gåva från organisationen. 
Gåvor utöver det som specificeras i denna policy sker på privat initiativ och bekostas av 
medarbetarna. 

Gåvor från RUM bör ha anknytning till förbundet och dess verksamhet. Gåvor kan indelas i fyra 
kategorier. 

1. Gåvor i marknadsföringssyfte 
2. Representationsgåvor  
3. Gåvor till anställda. 
4. Gåvor till förtroendevalda 

 

Gåvor i marknadsföringssyfte 
Med gåvor i marknadsföringssyfte avses artiklar utan personlig karaktär och av förhållandevis 
obetydligt värde. Gåvan ska vara försedd med förbundets logotyp. 

Representationsgåva 
I samband med invigningar och jubileer kan representationsgåva överlämnas till representant för 
samarbetspartnern. Exempel på sådan gåva är blomsteruppsats, bok, chokladask, fruktkorg eller 
liknande. En förutsättning för representation i denna form är att det föreligger ett omedelbart 
samband med förbundets verksamhet. Utgift för krans eller bukett i samband med dödsfall i 
förbundet, distriktsstyrelserna, anställda eller hos nära samarbetspartner till förbundet räknas också 
som representationsgåva. 
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Uppvaktning av anställda samt gåvor till anställda 
Alla anställda ska behandlas lika och på ett bra sätt vid speciella händelser. Generalsekreteraren eller 
förbundsordförande beslutar om aktiviteter vid de tillfällen som anges nedan. Värdet på gåvorna bör 
inte överstiga de av Skatteverket fastställda beloppen för skattebefrielse, undantag kan göras men då 
blir mottagaren skattepliktig och skall upplysas därom. Andra gåvor än nedan nämnda kan betraktas 
som inkomst av tjänst och beskattas på samma sätt. 

Uppvaktning kan ske när en anställd 

• Börjar sin anställning 
• Får barn 
• Gifter sig 
• Avslutar sin anställning 
• Fyller 50 år 
• Fyller 20, 30, 40, 50 eller 60 år 
• Minnesgåva vid 10, 15, 20, 25, 30, 35 eller 40 års anställning 
• Vid pensionsavgång 
• Avlider 

 
Uppvaktning av förbundsstyrelseledamot  
Förbundsordföranden beslutar om uppvaktning genom gåva av förbundsstyrelseledamöter vid 
speciella händelser. Värdet på gåvorna bör inte överstiga de av Skatteverket fastställda beloppen för 
skattebefrielse, undantag kan göras men då blir mottagaren skattepliktig och skall upplysas därom. 
Andra gåvor än nedan nämnda kan betraktas som inkomst av tjänst och beskattas på samma sätt. 

Uppvaktning kan ske när en ledamot 

• Får barn 
• Gifter sig 
• Avslutar sitt uppdrag 
• Fyller 18, 25 eller jämna tiotal år 
• Tar examen för gymnasial eller eftergymnasial utbildning 
• Avlider 

 
Beloppsgränser och dispens från beloppsgränser  
Beloppsgränser 
Schablonmässiga beloppsgränser för extern och intern representation fastställs av arbetsutskottet. 
Inom ramen för representationsbeloppen ska rymmas samtliga kostnader för måltid inklusive 
drycker, serveringsavgift, entréavgift och liknande kostnader. 

Dispens från beloppsgränser 
I särskilda fall kan förbundsordföranden fatta beslut om avsteg från gällande beloppsgränser. 
Tillstånd ska begäras i förväg för varje enskilt tillfälle. Överskridande av beloppen utan 
förbundsordförandens medgivande kan innebära att den som fungerat som värd blir personligt 
betalningsansvarig för det överskridande beloppet. Begäran om avsteg ska i god tid skickas till 
förbundsordföranden för handläggning. 
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Krav på verifikationsmaterialet vid representation 
Verifikationer vid representation (eller aktivitet där måltid/förtäring ingår) ska alltid innehålla: 

• Namn på samtliga personer som har deltagit samt vilket företag eller motsvarande de 
representerar 

• Syfte med representationen. Vid konferenser, seminarier och liknande ska program bifogas 
• Datum för representationen 
• Kontering och attest 
• Förbundsordförandens beslut om godkänt avsteg från beloppsgränsen i förekommande fall 
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Arbetsutskottets föreskrifter 
om beloppsgränser vid representation 
Arbetsutskottet föreskriver följande beloppsgränser för representation 

Extern och intern representation per person 
Lunch: 200 kr 

Middag: 350 kr 

Julbord: 750 kr 

Gåvor till anställda 

När en anställd:  

Börjar sin anställning En nyanställd får en blomma på bordet för 100 kr. 

Får barn Den anställde får en present för 250 kr och en blomma för 
200 kr. Presenter utdelas vid lämpligt tillfälle, t.ex. vid 
personalmöte. 

Gifter sig En gåva för 450 kr skickas tillsammans med ett telegram. 

Avslutar sin anställning Medarbetaren får en present för maximalt 450 kr. Det är 
viktigt att personen slutar med ett gott minne av 
förbundet. Avtackning sker vid ett lämpligt tillfälle. 

Fyller jämt En anställd som fyller jämt men inte faller under kategorin 
varaktigt anställd tilldelas en gåva om 450 kr 

Minnesgåvor En minnesgåva till en varaktigt anställd är en gåva som 
lämnas vid en särskild högtidsdag (t.ex. den anställdes 50-
årsdag), efter längre tids anställning (20 år, 25 år eller 
mer) eller vid anställningens upphörande. Som varaktigt 
anställda i samband med minnesgåvor anses anställda 
som varit anställda minst sex år. En gåva för maximalt 
1500 kr delas ut vi dessa tillfällen.  

Avlider Ett kondoleansbrev från förbundsstyrelsen till närmast 
anhöriga. Blomsterkrans för 1 000 kr till 
begravningsceremonin. Förbundet kan utöver det stå för 
fanor samt kostnader för ett musikframförande under 
ceremonin. Parentation sker vid närmast följande 
förbundsmöte. 
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Gåvor till förbundsstyrelseledamöter 

När en förbundsstyrelseledamot: 

Får barn Ledamoten får en present för 250 kr + en blomma för 200 
kr. Presenter utdelas vid lämpligt tillfälle, t.ex. vid 
förbundsstyrelsemöte. 

Gifter sig En gåva för 450 kr skickas tillsammans med ett telegram. 

Avslutar sitt uppdrag Blommor för 200 kr. Vid längre tjänstgöring en gåva för 
högst 450 kr.  

Fyller 18, 25 eller jämt En gåva för maximalt 1500 kr. 

Tar examen för gymnasial eller 
eftergymnasial utbildning 

Ett gratulationskort hem till studenten samt en gåva eller 
blomma för maximalt 450 kr. 

Avlider Ett kondoleansbrev från förbundsstyrelsen till närmast 
anhöriga. Blomsterkrans för 1 000 kr till 
begravningsceremonin. Förbundet kan utöver det stå för 
fanborg samt kostnader för ett musikframförande under 
ceremonin. Parentation sker vid närmast följande 
förbundsmöte. 
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