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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 X    
Lena Andersson X X X     
Sandra Hammarstrand X X X X    
Daniel Ingemarsson Wik X   X 2juni    
Elin Gripstrand X X Telefon     
Peter Tjernberg        
Anton Prang X X  X    
Caroline Näsström (1) X X X X    
Milda Gontaite (2) X X X X    
Anders Kästel (3) X X utträtt - - - - 

 

Plats: Förbundskansliet, Skeppsholmen, Stockholm 
Övriga närvarande: Maria Falk, Generalsekreterare 
 
1. Mötets öppnande 

Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Rydborg. 

Lena Andersson ersätts av Caroline Näsström och Elin Gripstrand 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 

Maria Falk väljs till mötessekreterare. 

5. Val av justerare 

Caroline Näsström väljs till justerare. 

6. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes och punk 19 lades till – Stockholm Musiksymposium 

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

Föregående protokoll från 13 april är justerat 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. MUCF inbjudan 

Inbjudan till MUCFs rikskonferens har inkommit. Styrelsen diskuterar eventuellt deltagande 
och noterar att konferensen återigen är på vardag, skoltid, när frågor som rör barn och unga 
ska diskuteras. Priset för deltagande är även satt högt vilket gör att styrelsen avvaktar med 
eventuellt deltagande. 

10. Administration  

Maria Falk föredrar administrationsrapporten 

11. Budgetavstämning halvår 2019 

Daniel Ingmarsson Wik går igenom förbundet ekonomi fram tom 30 maj 2019. 

12. Ansvar- och verksamhetsplanering 2019 utifrån verksamhetsplan 2019 

Planeringen gicks igenom och uppdaterades under mötet.  

13. Distriktsträff 2019 

Styrelsen gick igenom utvärderingen från årets distriktsträff och diskuterade lärdomar, bra och 
dåliga punkter med helgen. Genomgående är utvärderingarna från deltagarna bra och det lilla 
informella sammanhanget på kursgård med mycket samvaro och lekar uppskattas. 

 
14. Förbundsstämma 2019 

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

15. Bokslut (bilaga 1)  

Styrelsen går igenom 2018 års bokslut  

Förbundsstyrelsen beslutar 

• Att fastställa förslaget till bokslut för 2018  

16. Tjänstepension (bilaga 2)  

Förbundsstyrelsen beslutar  

• Att betala ut privata pensionsmedel till de anställda som av olika anledning inte omfattas 
av kollektivavtalets tjänstepension i enlighet med bilaga 2  

17. Projektplan MusikRUM (bilaga 3) 

Styrelsen diskuterar projektplanen för MusikRUM som upplevs behöva en revidering innan beslut 
kan fattas om dess antagande.  

• Att uppdra åt Milda Goitaite att ansvara för revideringen av MusikRUM:s projektplan 
med stöd av kansliresurser 

18. Kulturens årsstämma (bilaga 4) 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• Att lägga den av ombuden inlämnade reservationen mot beslut om uteslutning av SUB 
under Kulturens årsmöte till handlingarna.  

19. Stockholmsdistriktets musiksymposium  
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Förbundsstyrelsen beslutar 

• Att erbjuda Stockholmsdistriktet en förlustgaranti på 20 000 sek för det musiksymposium 
som ska genomföras under hösten 2019 

20. Övriga frågor 

a. Avstämningsmöten 

Styrelsen diskuterar de avstämningsmöten som hålls mellan styrelsemötena och kommer 
fram till att de är för täta och väljer därför att ställa in det som är inbokat till augusti 2019. 

21. Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte 

Styrelsen avvaktar med att välja mötesordförande till nästa möte. 

22. Mötesplan 2019 

Fysiska möten    Avstämningsmöten på Skype 

2–3 februari   25 mars 

13–14 april   22 maj 

1–2 juni    3 oktober 

14–15 september   25 november 

19–20 oktober    

14–15 december 

Extra årsmöte  

16 maj 

Förbundsstämma 

15–17 november 

23. Mötets avslutande 

Ordförande Anna Rydborg förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Protokollförare  Mötesordförande  Justerare 
Maria Falk   Milda Gontaite  Caroline Näslund 
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Bilagor 
 

1. Föredragningslista 
2. Bokslut 2018 
3. Tjänstepension 
4. Projektplan MusikRUM 
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Förbundsstyrelsens sammanträde den 1-2 juni 2019 
Var: Skeppsholmen, kansliet 
När:  1 juni kl 10.00 till 2 juni kl 15.30 
Mötesordförande: Anna Rydborg 
På söndag kommer vi ha workshop om distriktsutveckling i 2 timmar. Vi kommer även att gå igenom 
den nya representationspolicyn och konsekvenserna av den. Lunch lördag går vi till restaurang på 
Skeppsholmen med anledning av Stockholms maraton då ingen catering kan levereras. 
*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* Ordf. 0 
10 Administration* Maria 0,5 
11 Budgetavstämning halvår Daniel 1 

 

 Ärende för diskussion Föredragande Antal pass 
12 Verksamhetsplan och budget 2019* Anna 1+1 
13 Distriktsträff utvärdering Milda 0,5 
14 Stämma 2019* Anna 1 

 

 Ärende för beslut Föredragande Antal pass 
15 Bokslut 2018 Daniel 0,5 
16 Tjänstepension Maria F 0,5 
17 Projektplan MusikRUM Milda 1 
18 Kulturens årsstämma Sandra 1 
19 Symposium Stockholm Maria 0,5 

 

 Övriga ärenden Föredragande Antal pass 
19 Övriga frågor 

a. Diskussion om avstämningsmöten* 
 0,5 

20 Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte Ordf. 0 
21 Mötets avslutande Ordf. 0,5 
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Å R S R E D O V I S N I N G 
 

för 
 

Riksförbundet Unga Musikanter 
Org.nr. 802001–3636 

 
 
 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 
 
Innehåll Sida 
 
- förvaltningsberättelse 2 
- resultaträkning 5 
- balansräkning 6 
- kassaflödesanalys 8 
- noter 9 
- underskrifter 13 
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Riksförbundet Unga Musikanter 
Org.nr. 802001–3636 
 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 

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

Företagets säte är Stockholm. 

Finansiering 

Förbundets huvudsakliga finansieringskällor är statsbidrag, samt medlems- och deltagaravgifter. Statsbidraget till barn- och 
ungdomsorganisationer består dels av en fast del, dels av en rörlig del som är beroende av antalet aktiva medlemsföreningar och 
antalet medlemmar i förbundet. Statsbidraget är ett organisationsbidrag som syftar till att stödja barns och ungdomars 
självständiga organisering. Statsbidraget var år 2018 på 1,63 miljoner (1,67 miljoner 2017) kronor. 

Staten ger också bidrag riktat till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Detta bidrag ska komma 
medlemsföreningarnas ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del. Medel som inte används måste lämnas tillbaka. År 
2018 fick RUM 3,29 miljoner (3,37 miljoner 2017) kronor för denna del. 

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

I övrigt finansierar verksamheterna sig själva genom deltagaravgifter, samhällsbidrag och gåvor till musikfestivalen MusikRUM 
och Landslaget. I verksamhetsberättelsen för 2018 framgår hur RUM har använt de intjänade medlen för att uppfylla förbundets 
ändamål. 

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

Beskrivning av ändamålet 
 
RUM - Riksförbundet Unga Musikanters syfte är att med musiken som verktyg utveckla barn och unga till trygga, 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 förändring så 
att barn och ungas perspektiv bereds plats i kulturlivet. Förbundet är religiöst och politiskt obundet och arbetar på ideell grund. 

Medlemmar 

RUM är en ideell ungdomsorganisation med en förbundsstyrelse och 25 olika distrikt där varje distrikt har en egen styrelse. De 
lokala föreningarna kan vara allt från en liten ensemble, kör, orkester eller dansgrupp till en stor elevförening på en musik- eller 
kulturskola. Lokala föreningar organiserar sig i distrikt utifrån sin geografiska tillhörighet och distrikten utser sedan delegater till 
föreningens högsta beslutande organ Förbundsstämman som hålls i november varje år.  

Förmåner som kommer medlemmar till del är förmånliga erbjudanden på resor med SJ, gemensam gruppförsäkring via Trygg 
Hansa, billigare boende hos Scandic och subventionerat deltagande i festivaler, symposium och utbildningar.  

Förvaltning 

RUM: s strategiska utveckling leds av en förbundsstyrelse för att verkställa beslut bistås denna av ett arbetsutskott med fyra 
ledamöter samt ett kansli med en generalsekreterare som leder den dagliga verksamheten. Förbundsstyrelsen har under 2018 
haft 7 protokollförda tvådagarsmöten. Samtliga protokoll anslås på föreningens hemsida. Förbundet har en 
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valberedning som bereder förslag på styrelse till förbundsstämman. RUM har valt att endast ha auktoriserad revisor men en 
utredning om återinförande av verksamhetsrevisorer med uppdrag att granska verksamheten utifrån av stämman fattade beslut 
pågår.  

ClubOnWeb Community Sweden AB 

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under året har en betydande omorganisation av såväl förbundets som distriktets personal ägt rum. I och med detta har 
personalkostnader omfördelats i resultaträkningen och distriktens personalkostnader under sålda tjänster har minskat på grund av 
en kortvarig personalbrist. 

Händelser efter årets slut 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor har för 2019 beslutat att bevilja RUM drygt 4,72 miljoner konor i statsbidrag 
varav drygt 3,15 miljoner kronor till stöd för den lokala verksamheten. Detta är drygt 200 000 kronor mindre än föregående år.   

 
Hållbarhetsupplysningar 

Vi på RUM strävar alltid efter att arbeta så hållbart som möjligt. Vi rekryterar normkritiskt och kompetensbaserat, har 
kollektivavtal tecknat med Unionen och IDEA och en fackklubb som samverkar regelbundet med arbetsgivaren. Under 2018 
gjordes ett större arbete kring anställningsförmånerna, vilket resulterat i förbättrade förmåner från 1 januari 2019. Ett exempel på 
förbättring är höjd frisvårdsersättning, en friskvårdstimme per vecka och en förkortad arbetsvecka med 38,5 timmes arbetsvecka 
istället för 40 timmars arbetsvecka. RUM s personal kompetensutvecklas årligen via både korta utbildningar på några timmar upp 
till utbildningar på flera dagar. Arbetsmiljön på RUM är mycket god. Kontorslokalerna är anpassad för rullstol så att fler kan 
känna sig inkluderade. Personalen har flexibla arbetstider som gör att de lättare kan passa in arbetet i respektive arbetstagares 
vardag.  

Vi arbetar just nu med att ta fram en miljö och hållbarhetspolicy som förväntas vara klar innan 2019 års slut. Idag har vi en 
resepolicy som reglerar att tåg är det färdmedel vi i främsta fall använder.  

Framtida utveckling 

RUM strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och kommer bland annat under 2019 sträva efter att ha fler gemensamma 
aktiviteter för anställda. Under 2018 genomfördes en omorganisation för att stärka samarbetet mellan de anställda och minska 
arbetsbelastningen på enskilda individer. Verksamheten 2019 kommer i mycket handla om att fortsätta implementera den nya 
organisationen, arbeta med att stärka medlemmarna och medlemskapet. En kvalitetssäkring av utbildningar, läger, festivaler 
kommer göras under året genom att anställa ungdomsledare under pågående aktivitet. Syftet är att ha fler unga vuxna närvarande 
som kan både stimulera till gemssamma aktiviteter men också avlasta ansvariga personer för aktiviteterna.  

RUM kommer att arbeta med att identifiera utmaningar som finns i sektorn för att under året söka mer projektmedel än tidigare 
år. Ett exempel på ett sådant projekt är att undersöka musikerutbildningar och skapa förutsättningar för vem som helst att bli 
musiker, oavsett kön.  
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Riksförbundet Unga Musikanter 
Org.nr. 802001–3636 
 
 
Resultat och ställning 
 
 2018 2017 2016 2015 2014 
Totalt antal medlemmar 32 260 34 110 41 085 43 167 38 906 
Bidragsberättigade medlemmar 30 789 34 110 39 482 39 892 35 224 
Bidragsgrundande föreningar 303 309 357 389 393 
      
Resultat och ställning      
Intäkt- och kostnadsanalys /Tkr)      
Verksamhetens intäkter 11 107 10 905 11 916 12 949 11 497 
Verksamhetens kostnader -10 326 -10 810 -12 670 -13 043 -10 770 
Resultat från finansiella instrument 1 -153 -2 -600 10 
Årets resultat 782 -58 -756 -694 737 
      
Ekonomisk ställning (Tkr)      
Eget kapital 2 735 1 953 2 012 2 767 3 462 
      
      
      
      
 
     
     
     
     
Förbundsstyrelsens förslag till resultatdisposition 
Årets resultat 782 230 
 782 230 
Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat disponeras 
enligt följande: 

 

Ändamålsbestämda medel 0 
Balanserat resultat  782 230 
 782 230 
 
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter. 
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Riksförbundet Unga Musikanter 
Org.nr. 802001–3636 
 
RESULTATRÄKNING 2018-01-01 2017-01-01 

 Not 2018-12-31 2017-12-31 
Föreningens intäkter m.m.       
Medlemsavgifter    1 998 363  1 443 906 
Gåvor   2 41 250  0 
Bidrag   2 5 524 407  5 974 523 
Nettoomsättning    1 244 534  1 299 311 
Övriga intäkter   4 2 298 137  2 187 435 
Summa verksamhetsintäkter    11 106 691  10 905 175 
       
       
Föreningens kostnader       
Föreningsbidrag    -2 664 484  -2 156 339 
Övriga externa kostnader    -4 570 002  -5 169 819 
Personalkostnader   3 -3 021 275  -3 483 354 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar    -69 822  -1 189 
Summa verksamhetskostnader    -10 325 583  -10 810 701 
       
       
Verksamhetsresultat    781 108  94 474 
       
Resultat från finansiella poster       
Resultat från andelar i koncernföretag    0  -150 000 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    4 649  67 
Räntekostnader och liknande resultatposter    -3 527  -2 878 
Summa resultat från finansiella investeringar    1 122  - 152 811  
       
Resultat efter finansiella poster    782 230  -58 337 
       
       
Årets resultat    782 230  -58 337 
       
       
       
       
Förändring av ändmålsbestämda medel       
Årets resultat enligt resultaträkningen    782 230  -58 337 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år    0  0 
Ändamålsbestämning av medel    0  0 
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital    782 230  -58 337 
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Riksförbundet Unga Musikanter 
Org.nr. 802001–3636 
 
BALANSRÄKNING 2018-12-31 2017-12-31 

 Not   

 
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    578 840  835 383 
Övriga fordringar    114 597  88 990 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   7 241 099  253 606 
    934 536  1 177 979 
       
       
Kassa och bank       
Kassa och bank    2 353 841  1 468 001 
Summa kassa och bank    2 353 841  1 468 001 
       
Summa omsättningstillgångar    3 288 377  2 319 735 
       
SUMMA TILLGÅNGAR    3 686 588  2 951 682 
       
 

TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
       
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer   4 148 211  55 702 
       
       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i koncernföretag   5 250 000  250 000 
       
       
Summa anläggningstillgångar    398 211  305 702 
       
Omsättningstillgångar       
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Riksförbundet Unga Musikanter 
Org.nr. 802001–3636 
 
 
BALANSRÄKNING          2018-12-31    2017-12-31 
 

 
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    350 800  438 485 
Aktuell skatteskuld    22 129  24 664 
Övriga skulder    228 344  234 631 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   8 349 827  300 644 
Summa kortfristiga skulder    951 100  998 424 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    3 686 588  2 951 682 
       
 
Förändring av eget kapital 
 

 Balanserat resultat Ändamålsbestämda 
medel 

Årets resultat Totalt eget kapital 

Ingående balans 2 011 595 0 -58 337 1 953 258 
Ändamålsbestämt av givaren     
Ändamålsbestämt av 
årsstämman     

Omföring av föregående års 
resultat -58 337  58 337  

     
Årets resultat   782 230 782 230 
Utgående balans 1 953 258 0 782 230 2 735 488 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER                    
       
Eget kapital       
       
Bundet eget kapital       
Ändamålsbestämda medel    0  0 
Balanserat resultat    1 953 258  2 011 595 
Årets resultat    782 230  -58 337 
Summa eget kapital    2 735 488  1 953 258 
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Riksförbundet Unga Musikanter 
Org.nr. 802001–3636 
 
 
NOTER 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Riksförbundet Unga Musikanters redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning. 
 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Riksförbundet Unga Musikanter erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. 
 
Intäkter värderas, om ingen annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, 
för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. 
 
Medlemsavgifter  
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Riksförbundet Unga Musikanter. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken Riksförbundet Unga Musikanter tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka 
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren 
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 
 
Gåvor  
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en 
kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som Riksförbundet Unga Musikanter avser att stadigvarande 
bruka i verksamheten Riksförbundet Unga Musikanter redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Riksförbundet Unga Musikanter erhållit eller kommer att 
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att erhållas. redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Verksamhetsintäkter redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor 
redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall Riksförbundet Unga Musikanter 
lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.  
 
Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhålls för att täcka vissa kostnader (t ex för administration) redovisas 
samma räkenskapsår som den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar 
anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Riksförbundet Unga Musikanter fått eller 
kommer att få. 
 
Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.  
 
Övriga intäkter 
Övriga intäkter redovisas normalt vid erhållandet av intäkten. Gäller intäkten hyror redovisas intäkten linjärt över hyrestiden.  
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Leasing  
Alla förbundets leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt 
över leasingperioden.  
 
Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att  
de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 
pensionen tjänas in. 
 
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan 
 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och 
nedskrivningar. Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
 Antal år 
  
Inventarier, verktyg och maskiner 3-5 
  
 
Finansiella tillgångar 
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter 
det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
 
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde med 
avdrag för nedskrivning. Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed 
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning. 
 
Ändamålsbestämda medel 
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra  
Ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital. 
 
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag 
I de fall Riksförbundet Unga Musikanter fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren 
men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.  
 
Eventualförpliktelser 
Riksförbundet Unga Musikanter lämnar upplysning om en eventuell eventualförpliktelse när Riksförbundet Unga Musikanter har 
en möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast att bekräftas av en eller flera osäkra 
framtida händelser, som inte helt ligger inom Riksförbundet Unga Musikanter.  
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Not 2 Insamlade medel    2018-12-31  2017-12-31 
 Gåvor som redovisats i resultaträkningen       
 Insamlade medel       
 Allmänheten     41 250   
 Stiftelser och fonder       
 Summa    41 250  0 
        
 Bidrag som redovisats som intäkt       
 Insamlade medel       
 Övriga bidrag    561 670  663 202 
 Företag       
 Organisationer och stiftelse    107 500   
 Summa    669 170  663 202 
        
 Offentliga bidrag       
 staten    4 835 237  5 155 921 
 kommun    20 000  155 400 
 
Not 3 Medeltal anställda, personalkostnader och 

arvoden till styrelsen    2018-12-31  2017-12-31 
 Medeltalet anställda    5  8 

 Medeltalet anställda bygger på av föreningen betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid       

 Varav män    1   
 Varav kvinnor    4   
        

 Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare       

 Styrelseledamöter    10  10 

 Generalsekreterare/kanslichef/verkställande direktör 
och andra ledande befattningshavare       

 Varav män    6  6 
        
 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader       
 Löner och andra ersättningar:       
 Styrelse och generalsekreterare    298 794  435 460 
 Övriga anställda    1 953 864  2 068 542 
 Totalt löner och ersättningar    2 252 658  2 504 002 
 Sociala kostnader    768 617  979 352 
 (varav pensionskostnader exkl löneskatt)    (94 934)  (103 269) 
 Summa    3 021 275  3 483 354 
        
 Av pensionskostnaderna avser 9 tkr (7 tkr) Riksförbundet Unga Musikanters styrelse och generalsekreterare.   

 

Utöver anställd personal så betalas arvoden ut i förbundets olika projekt. Förbundet administrerar även arvoden åt 
förbundets distrikt, vilka kostnadsförs under sålda tjänster. Förbundets ordförande är arvoderad samt mottar en 
ansvarspeng. I övrigt sker arbete ideellt runt om i förbundet och på alla styrelseposter. 
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Not 4 Leasing       
 Riksförbundet leasar lokal, portomaskiner och skrivare.  
     2018-12-31  2017-12-31 
 Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till    780 062  800 609 
 Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande       
        
 Inom 1 år    780 000  780 000 
 2-5 år    3 120 248  3 900 248 
        
 Intäktsförda leasingintäkter uppgår till    617 032  633 813 
 Framtida leasingintäkter förfaller enligt följande       
        
 Inom 1 år    617 032  617 032 
 2-5 år       

 
 
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer    2018-12-31  2017-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde     733 096   733 096 
 Inköp    166 480   
 Försäljningar/utrangeringar    -78 576   
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    821 000   733 096 
 Ingående ack avskrivningar    - 677 395  - 676 205 
 Omklassificeringar    4 003  24 474 
 Försäljningar/utrangeringar    74 427   
 Årets avskrivningar    -73 824  -25 664 
 Utgående ack avskrivningar    -672 789  -677 395 
        
 Utgående redovisat värde    148 211  55 701 
        
 
Not 6 Andelar i koncernföretag    2018-12-31  2017-12-31 
 Ingående anskaffningsvärde     400 000   400 000 
 Förvärv       
 Försäljningar       
 Utgående anskaffningsvärde     400 000   400 000 
        
 Ingående ackumulerade nedskrivningar    - 150 000  0 
 Årets nedskrivning      - 150 000 
 Utgående ackumulerade nedskrivningar       
 Utgående redovisat resultat     250 000   250 000 
        
        

 Specifikation av organisationens  
aktier i dotterföretag  Antal andelar Andelar i % Redovisat värde   Redovisat värde 

        

 CoW, Club on Web,  
556491-8638, Stockholm   30 000 100 250 000  250 000 

        
     2018-12-31  2017-12-31 
 Resultat    -20 418  -54 690 
 Eget Kapital    237 037  257 455 
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Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2018-12-31  2017-12-31 
        
        
 Förutbetalda hyror    156 909  154 097 
 Upplupna intäkter    0  24 339 
 Övriga poster    84 190  75 170 
        
 Summa    241 099  253 606 
        
        
        
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    2018-12-31  2017-12-31 
        
 Övriga poster    125 000  125 000 
 Semesterlöner    171 075  175 644 
 Upplupna sociala avgifter    53 752   
        
 Summa    349 827  300 644 
        
 
   
Not 9 Definition av nyckeltal       
        
 Soliditet       
 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       
        
 Avkastning på eget kapital       

 Resultat efter finansiella poster i procent av 
genomsnittligt justerat eget kapital       

        
 Avkastning på totalt kapital       

 Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i 
procent av genomsnittlig balansomslutning       

        
 Kassalikviditet       

 Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av 
kortfristiga skulder       
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Förbundsstyrelsen 1 - 2 juni 2019 

Beslutsunderlag angående tjänstepension för anställda.  

Bakgrund:  

Två av de anställda på kansliet kan av olika anledningar inte omfattas av det kollektivavtalsbindande 
förmånen om tjänstepension då Collectum inte tar emot dem. Det borde vara självklart att alla 
anställda oavsett bakgrund och sysselsättningsgrad tjänar in till sin tjänstepension vid anställning. 
RUM har ett moraliskt ansvar att behandla sina anställda lika och måna om deras anställningsvillkor 
både för att vara en attraktiv arbetsplats och för att skydda individen. Särskilt viktigt är detta inom 
kultursektorn där många individer själva ”bygger” ihop heltidsanställningar genom att jobba deltid 
hos flertalet arbetsgivare eller som egenföretagare vilket påverkar pensionen negativt. RUM vill att 
det ska vara möjligt att överleva som kulturarbetare både som arbetstagare och pensionär. 

Förslag till beslut:  

Att  förbundsstyrelsen antar som principbeslut att alla anställda ska kunna få 
pensionsavsättning antingen till Collectum genom sin tjänstepension eller till privat 
pensionssparande då Collectum inte är möjligt 

Att  det privata pensionssparandet ska vara samma summa som den anställde skulle ha 
fått avsatt i tjänstepension och betalas ut från första anställningsdag 

Att Den anställde själv väljer var medlen ska placeras och ansvarar för att uppdatera 
arbetsgivaren om detta förändras 

Att uppdra åt generalsekreteraren att undersöka de skattetekniska regler som medföljer 
detta beslut  
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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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