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RUM:s 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.
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Innehållsförteckning

RUM vill förändra samhället så att det blir mer
vänligt för unga musikanter och andra som vill
dela livsglädjen i att musicera. Därför ska RUM
överallt och på alla plan verka för
• att alla barn från tidig ålder ska få upptäcka
möjligheten att musicera
• att alla barn och unga har tillgång till musikundervisning
• att barn och unga som väljer att musicera ska
ha största möjliga nytta av sitt musicerande både
kulturellt och socialt
• att alla som musicerar som unga tar med sig
musicerandet in i vuxenvärlden som fritidssysselsättning eller profession

RUM:s 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.

RUM - Riksförbundet Unga Musikanter
Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm
info@rum.se, 0771 - 91 91 40
www.rum.se

Delar av Riksförbundet Unga Musikanters styrelse & valberedning 2018 och 2019

Förbundsordföranden har ordet
Vi lägger 40 fantastiska år bakom oss
2018 var ett år i firandets tecken, RUM fyllde 40 år!
Runtom i landet skedde massor av jubileumsaktiviteter arrangerat av lokalföreningar och distrikt.
Förbundets största firande ägde rum i samband
med årets förbundsstämma den 17-18 november. Den 17:e november bjöds det på jubileumskonsert i Kungliga Musikhögskolans Kungasal i
Stockholm. Konserten gav oss en fin möjlighet
att visa vad RUM främjar, vilka våra medlemmar är och vad vi tillsammans jobbar för. För det
är alla medlemmar som gör förbundet levande!
Efter konserten bjöds det på middag och en smaskig
Rummie-tårta. På självaste födelsedagen, den 18:e
november, uppmärksammade stämmodeltagarna
dagen med fanfar och hurrande. Vi hade också
skapat en fotobok för 40-års jubileet som pryddes
med jubileumsloggan, som bland annat delades ut
vid stämman.

Det var medlemmar som startade processen, drev
processen och gjorde förslaget till stämman. Stort
tack för er klokskap som gett oss en skarp ny vision
och en värdegrund vi kan luta oss mot.
Annat som hänt i förbundet under 2018 var bland
annat att det i Sundsvall arrangerades ett uppskattat Blås- och slagverkssymposium samt en större
omorganisation för att effektivisera stödfunktionerna på kansliet.
Som sagt, vi firade 40 år. Nu blickar vi framåt mot
de kommande 40 åren!
Förbundsordförande
Anna Rydborg

Att lägga 40 år bakom oss känns extra bra när vi kan
blicka framåt med en ny vision för RUM och RUM:s
första nedskrivna värdegrund. En av de finaste
delarna i arbetet har varit medlemmarnas engagemang i skapandet av visionen och värdegrunden.
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Verksamhetsberättelse
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.
RUM bedriver verksamhet i syfte att stimulera barn
och ungas kulturella och sociala utveckling genom
att främja ett aktivt musikliv. Genom att möjliggöra
inspirerande och kreativa möten i musiken uppnår
RUM dessa mål samt visar på mångfalden och styrkan
hos landets unga musikanter.

Förbundsaktiviteter
RUM-stämma

RUM-stämman 16–18 november 2018, på Scandic
Ariadne i Stockholm, var också RUM:s nationella
firande av 40-årsjubileumet. Som en del av stämman
arrangerades också en jubileumskonsert i Kungasalen
på Kungliga Musikhögskolan, KMH med och för RUM:s
medlemmar tillsammans med KMH.

MusikRUM Västerås

MusikRUM genomfördes i Västerås den 18–20 maj.
Festivalen hade som vanligt många fantastiska gäster,
bland annat Operaimprovisatörerna, Livgardets dragonmusikkår och Västerås Sinfonietta.
Festivalen stöds av Västerås stad, Landstinget Västmanland,
Västmanlandsmusiken,
Västmanlands
musik- och kulturskolor, KULTURENS, Citysamverkan
och Västerås & Co. Festivalen ingår i den regionala
kulturplanen som ett medel att främja ungas kulturutövande. Under året har MusikRUM också samarbetat med UNGiKÖR och Kammarmusikprogrammet vid
Mälardalens högskola.

Framtidens Musikpris utvecklas

Framtidens Musikpris tog under 2018 en paus för att
byggas om. Under året blev STIM en projektsamarbetspartner och då utökades priset med en kategori,
“Möjliggörare för ungas komponerande”. Priset planeras att delas ut under våren 2019. Under året har
Hanna Fred Ekman varit producent.
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Blåslandslaget i Kungasalen på KMH.

Landslaget i blåsmusik

Landslaget i Blåsmusik genomfördes under de första veckorna i augusti. Det började som vanligt med en
dryg veckas repetitioner på Lunnevads Folkhögskola och avslutades med fem dagars konsertturné. Årets
konserter hölls i Östergötland, Åtvids Stora Kyrka och Hedvigs kyrka, på Åland, Jomala Kyrka, och avslutades i Stockholm på Kungliga Musikhögskolan, KMH. Dirigent var Helge Haukås från Bergen.

Värdegrundsledare

Under året har projektet värdegrundsledare avslutats. Projektet har utbildat unga i värdegrundsarbete,
både i hur en kan arbeta efter en värdegrund samt i hur en värdegrund kan tas fram och implementeras.
Under stämman 2018 fastslogs värdegrunden och den vision som blivit en av slutprodukterna i detta
projekt. För projektet har RUM beviljats medel från stiftelsen Gustav V:s 90 års fond.

Deltagande i projekt

RUM har under året deltagit i följande projekt:
Med öra för orkester
Projektet syftar till att lyfta frågor och öka kunskapen kring hörselskador inom ideell orkesterverksamhet.
Dags för motståndskraft!
Detta projekt 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

Under året har RUM tillsammans med Ung Media, Kontaktnätet och SUB tagit fram en projektansökan
till Allmänna arvsfonden. Projektet, Nexus, beviljades medel för 2019–2021 med RUM som huvudman.
Nexus handlar om att skapa en enklare väg in i föreningslivet för de som idag inte är aktiva i föreningslivet
samt korta kontaktvägar mellan organisationers lokalföreningar.
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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 och 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.
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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
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:
Folkspel
Kulturens
Kulturskolerådet
Nordisk musikunion
LSU
Ax
IDEA
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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 till stor del bestått
av att stötta föreningarna med rapporteringen och
hanteringen av eBas. Arbetet har löpt väl och många
föreningar utnyttjar idag alla tjänster som ingår. Stöd
och utbildning 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.
På MusikRUM hölls en större VardagsRUM-workshop
med många glada och nöjda deltagare.
SPETS har under året drivits helt av ideella krafter med
stöd av utbildningskonsulenten.
På stämman genomfördes under fredagen även en
stämmoutbildning och hemsideutbildning.
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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 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 färdigställdes en jubileumslogotyp och jubileumsfotobok. 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.

Ny webb

Sent under 2017 lanserades nya rum.se med tillhörande distriktswebbplatser. Under 2018 har ytterligare
utveckling och finjusteringar skett. Förbundsstyrelsen vill rikta ett stort tack till Adrian Munther som lagt
alla sin ideella tid på detta arbete.

Väggtidningen RUM´ba Vägg

RUM’ba Vägg har getts ut med fem nummer under året med Hanna Fred Ekman som redaktör.

3 · 2018

Chefredaktör: Hanna Fred Ekman

Ansvarig utgivare: Anna Edlund

RUM: info@rum.se

Vägg

UNGA MUSIKANTER

40 ÅR
1978 - 2018

Tel: 0771-91 91 40
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Chefredaktör: Hanna Fred Ekman

Ansvarig utgivare: Anna Edlund

RUM: info@rum.se

Vägg

UNGA MUSIKANTER

40 ÅR
1978 - 2018

Tel: 0771-91 91 40

BRASSLÄGER 31 AUGUSTI - 2 SEPTEMBER

5 · 2018

RUM Skaraborg i samarbete med Skaraborgs
Brassnätverk arrangerar i år igen ett Brassläger
på Flämslätt Stifts- och Kursgård utanför Skara. En
rolig helg med mycket musik och andra aktiviteter
som avslutas enligt tradition med en offentlig konsert på söndagen klockan 13:30.

STORBANDSHELG 1-2 SEPTEMBER

Vill du vara del av ett riktigt Storband, så ska du
infinna dig på Kulturskolan Kungsholmen, Mariebergsgatan 34 i Stockholm!
Spelar du sax, trombon, trumpet, piano, bas, trummor eller gitarr så har du chansen att fördjupa dig i
en mix av Swing, Soul och Latin och de olika stilarnas spelsätt. Kursen riktar sig till dig som är 13-21
år, har spelat minst 6 terminer och är notvan.
Anmälan stänger 22 augusti! Läs mer på
www.stockholm.rum.se

Chefredaktör: Hanna Fred Ekman

ETT
& TVÅ & TRE!
HÖSTLOVET = SYMPOSIER
BLÅSLEDARSYMPOSIUM
28-30 OKTOBER

BLÅSLEDARSYMPOSIUM
30-31 OKTOBER

MUSIKLÄRARSYMPOSIUM
30-31 OKTOBER

LÖRENSKOG

STOCKHOLM

I Sundsvall får ni bl.a. möta föreläsare
Dr. Jason Caslor, director of Bands and
orchestras at Arizona state university, USA.
Jason kommer att tala om blåsorkester
och leda samspelet och det kan även bli
lite saxofon då hans instrument är sax!
Swing Sling Brass kommer ha en clinic i
gehörsspel/samspel och på kvällen hålla
konsert på restaurang E street.
Ni får också möta medlemmar ur Nordiska
kammarorkestern som kommer att leda
ensemblespel och Alexis Duran från
Colombia kommer hålla workshops med
inriktning på latinamerikansk slagverksmusik och ensemble även inom
blåsorkestermusiken.
Detaljerat program finns tillgängligt från
15 augusti. Anmälan och info hittar du på
rum.se och distriktets hemsida.

I år åker vi på turné över gränsen till
Norge och gästar Lörenskog Skolekorps
och inleder söndagen med deras 80-års
jubileumskonsert. Därefter har vi sen
två intensiva dagar med workshops
och föreläsningar, repertoarspel och
masterclass-dirigering. Våra värdar Ante
Skaug och Nicklas Aiwe Öhgren är båda
i grunden slagverkare, utbildade i Stockholm, och deras arbete med korpsen har
sin grund i slagverk.
Vi kommer också att få pröva på att
komponera för nybörjarna och få stifta
bekantskap med en speciell metodik som
väcker stort intresse även i Norge.
Sista anmälningsdag är 24 augusti.
Anmälan och mer info hittar du på rum.se
eller här:
simplesignup.se/event/13454

Även i år arrangerar RUM Stockholm
tillsammans med SMI, Stockholms musikpedagogiska institut, ett symposium för
musiklärare från hela landet på SMI vid
Södertörns högskola i Flemingsberg.
Två heldagar med workshops inom stråk,
sång, kompgrupp, piano, komposition
m.m. blandat med seminarier, utställare,
och diskussioner för att på onsdagen
avslutas med Fredric Käld och hans
inspirerande föreläsning om Coachande
Metodik. Dessutom blir det en festmiddag som binder ihop dagarna!
Lägenhetshotellet Forenom ligger i
anslutning till SMI och kan bokas vid
anmälan.
Anmäl dig senast den 30 september.
Mer info och anmälan hittar du på
rum.se och distriktets hemsida.

BLÅSMUSIKFESTIVAL 13-16 SEPTEMBER

MusikRUM 17-19 maj 2019

En femdagarskurs fylld av stämrepetitioner med
coachning från handplockade instruktörer och
orkesterspel med spännande och utmanade repertoar. Dagarna delas in i två-fyra pass/dag där man
varvar stämrep, sektionsrep och orkesterspel. Du
får också hjälp med instudering av repertoaren och
att reda ut instrumenttekniska svårigheter med
hjälp av pedagoger från bland annat Blåsarsymfonikerna och Kulturskolor i Stockholms län.
Kursen avslutas med en stor konsert kl 19.00 på
Musikaliska, Nybrokajen 11 i Stockholm.
Ännu ett år erbjuder vi en fullspäckad och inspirerande helg med tävlingar, workshops, konserter och spännande möten. Boka redan nu in 17-19 maj i era kalendrar. Även i år kan
Dirigent: Gudrun Dahlkvist
ni tävla i Körmästerskapet, Blåsorkestertävlingen, Symfoniorkestertävlingen och Stråkorkestertävlingen. Information om de olika tävlingsklasserna, bedömningskriterier och juryn
Anmälan öppnar 15 augusti. Läs mer på
hittar ni på hemsidan. Roligt för i år är att Arméns musikkår, förkortat AMK, Försvarsmaktens största orkester och även Nordens största professionella musikkår kommer medverka
www.stockholm.rum.se
under lördag 18 maj med en parad, en sitt-in/workshop och även en konsert där festivalens deltagare har möjlighet att delta.
Mer information och uppdateringar hittar du på MusikRUMs hemsida: www.musikrum.se

15 november öppnar anmälan! 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.

MUSIKTÄVLING PÅ TENERIFFA

Är du i åldern 16-25 år och spelar flöjt, oboe, klarinett,
fagott, saxofon, valthorn, trumpet, trombon, eufonium,
kontrabas, tuba eller slagverk och vill utmanas i ditt
musicerande? Då ska du provspela till Landslaget i
blåsmusik! Kursen hålls under de två första veckorna i
augusti 2019. Här sker provspelningarna:

STORK - HÖSTLOVSORKESTERN
En intensiv symfoniorkesterkurs för unga musiker
i Stockholm 27-31 oktober där klassisk repertoar
blandas med musikal och nyare repertoar. Kursen
innehåller stämrepetitioner med coachning från
handplockade instruktörer och orkesterspel under
ledning av årets dirigent, Gudrun Dahlkvist.
Kursen riktar sig till dig som är mellan 12 och 22 år
och alla symfoniorkesterinstrument är välkomna!
Kursen avslutas med en stor konsert 31 oktober
kl:19.00 på Musikaliska, Nybrokajen 11.
NUS - Nacka Unga Stråkar spelar på Jubileumskonserten på KMH
www.stockholm.rum.se
Foto: Hanna Fred Ekman

Förbundsstämma & Jubileumskonsert 2018
Helgen 16–18 november hölls årets förbudstämma på Scandic Ariadne i Stockholm. I år fick helgen lite
extra glans och glamour då RUM även fyllde 40 år på söndagen. Det var nämligen den 18 november
1978 som RUM blev just RUM. Mer om RUM:s historia kan du läsa på rum.se.

Om du inte är RUM-medlem, men vill
bli, så hittar du all information om
hur du ska gå tillväga på
www.rum.se/medlem/bli-medlem/

På fredag kvällen fick ombuden möjlighet att gå två kortare utbildningar. En i hur RUM:s hemsidor
fungerar så att alla distrikt kan uppdatera dem så att ni som medlemmar alltid vet vad som är på gång.
Den andra handlade om hur ett årsmöte går till, vad alla ord som används under mötet betyder och vad
en som ombud behöver tänka på och komma ihåg. Lördagen började med en härlig hotellfrukost innan
det var dags att öppna mötet. Dagen löpte på med bra diskussioner både i små och större grupper.

- en ledarskapsutbildning för alla

SPETS vänder sig till alla RUM medlemmar mellan 16 och 20 år och är 3 helger
lång. För att läsa mer om SPETS och RUM:s övriga utbildningar, se www.rum.se

PROVSPELA TILL BLÅSLANDSLAGET 2019!

Den 27 Oktober anordnar Uppsaladistriktet återigen
Brassdagen tillsammans med trumpetaren och
musikläraren Anders Kästel. Ungdomar i alla åldrar
som spelar brass får möjlighet att prova på brassensemble och utvecklas på sitt instrument.
Evenemanget är gratis och Uppsaladistriktet bjuder
på lunch. För information och anmälan:
www.uppsala.rum.se

SPETS

Anmälan stänger 1 september!
26 oktober till 1 november arrangeras nu för femte
året i rad den spännande tävlingen och festivalen
”Stars at Tenerife”! Under fem till sex intensiva dagar spelar du på olika konserter, får masterklasser
av erfarna musiker och pedagoger och skaffar nya
internationella kontakter och kompisar, både på
scenen och vid poolen.
När du hör ordet ledarskapsutbildning så är nog inte RUM den organisation du
Alla bor på 4-stjärniga hotell med mycket
förmånsammankopplar
ordet med, men SPETS är just RUM:s ledarskapsutbildning. Musik
liga priser nära stranden. Läs mer ochoch
anmäl
dig på känns ibland som två olika världar - och med just de orden
ledarskap
www.tenerifestars.org
börjar ofta en SPETS-utbildning. Efter en stunds funderande och diskuterande
kommer deltagarna fram till att ledarskap är något som vi alla använder varje
STÄMMA 16-18 NOVEMBER
dag, inte bara en chef, en lärare eller projektledaren i ett projekt.
I november är det dags för Stämma i Stockholm!
1 september öppnar anmälan och 14 oktober
är
SPETS fokuserar
på att alla deltagare ska få en djupare förståelse och kunskap
sista anmälningsdagen.
kring hur grupper fungerar och utvecklas, hur värderingar påverkar våra handMer information hittar du under hösten
på och få vänner för livet.
lingar
www.rum.se
Men varför gå en ledarskapsutbildning och varför har RUM som är ett ungdomsförbund med fokus på musik en ledarskapsutbildning?
Flera av deltagarna svarar att det handlar om att få se saker från flera perspektiv,
kanske efteråt kunna förstå varför delar av orkestern blev ovänner medans
andra blev riktigt bra vänner. Men framförallt, för att det är roligt och utvecklande och något som går att använda i RUM, i livet på lång sikt, i skolan eller på
arbetsplatsen. Kursledarna är själva aktiva i RUM på olika sätt, så de har stor
insyn i hur RUM fungerar och planerar kurspassen därefter. De kursansvariga
ser till att alla deltagare har det roligt, trivs och mår bra samt att utbildningen
alltid bygger på välkända teorier och med forskningen som grund.

1978 - 2018

Foto: Johan Tjäder

BRASSDAG UPPSALA

Vi hälsar alla former av blåsensembler välkomna
till Linköping: Symfoniska blåsorkestrar, Showband,
Brassband, Storband, Brunnsorkestrar, Kammarensembler och andra former av blåsensembler.
Eftersom det i år är en jubileumsfestival så är
jubilerande ensembler extra välkomna!
Orkestrar kan fortfarande komma in med en
Foto:
Alfred Johansson
efteranmälan, och så långt det är möjligt
försöker
vi att ordna tillfälle att medverka med parad eller
konsert. Läs mer på
www.svenskblasmusik.se

Viktiga datum inför MusikRUM 2019:
15 november 2018 - anmälan öppnar.
3 februari 2019 - sista anmälningsdag för festival samt tävlingar.
15 april 2019 - tävlingsbidrag samt noter till tävlingarna inskickade.
28 april 2019 - skicka in fullständiga deltagarlistor.

40 ÅR

Tel: 0771-91 91 40

RUM Värmland och RUM Fyrbodal arrangerade
gemensamt en kombinerad workshop/fortbildning
för drygt 50 elever och lärare från Arvika, Säffle och
Åmåls kommun med Spicy Advice Ragtime Band i
Säffle den 8/9. Succén från MusikRUM i Västerås
fortsatte i Säffle helt enkelt.
Spicy Advice lärde ut 3 låtar och dagen avslutades
med en liten flashmob utanför ett köpcentra i Säffle
där musiken spelades.

Succén från RUMfestivalen 2017 kommer till Säffle!
Spicy Advice Ragtime Band håller en workshop i
modern New-Orleans-Funk-brassband! Vi vänder
oss till alla nivåer, i första hand blås- och slagverkselever, men alla instrument är välkomna!
Kursen är gratis! Sista anmälan 3 september.
Anmälan och mer info hittar du på
www.varmland.rum.se

SPELA MED STORK 27-31 OKTOBER

SUNDSVALL

RUM: info@rum.se

UNGA MUSIKANTER

UPPSLUPPEN WORKSHOP

JAZZ I SÄFFLE 8 SEPTEMBER

Fotograf: Alfred Johansson

Ansvarig utgivare: Anna Rydborg

Vägg

Skövde
Kungsbacka
Vänersborg
Lund
Jönköping
Linköping
Arvika
Karlstad
Arboga
Stockholm
Falun
Sundsvall
Umeå
Piteå

18 januari
19 januari
21 januari
2 februari
3 februari
3 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
23 februari
24 februari
25 februari

Infomation om hur provspelningarna går till, utförligare
information och anmälan hittar du här:
www.swub.se

HORNFROSSA 25-27/1 PÅ MUSIKALISKA
Frossa i horn en hel helg på Musikaliska i Stockholm!
Det är tio år sedan sist men nu är det äntligen dags för
hornfrossa igen! Under sista helgen i januari 2019 kommer hornister från hela Sverige samlas och medverka
i ett späckat program med ensemblespel, workshops,
seminarier, masterclasses och konserter.
Alla från 10 år och uppåt som spelar horn är välkomna.
För mer information och anmälan, maila:
linnea.noler@musikaliska.se

På eftermiddagen tog mötet paus till söndag morgon för att åka till Kungliga Musikhögskolan, där
RUM:s 40 års jubileumskonsert ägde rum. Dagen till ära hade vi bland annat besök av orkestrar från
Sandra Hammarstrand
två RUM-föreningar, Nacka Unga Stråkar och Skövde Paradorkester. Efter konserten var det dags för
middag och självklart tårta för att fira RUM:s 40 år. Vill du se tårtan? Kika in på RUM:s kanaler på Facebook och Instagram.

Foto: B. Håkansson
Vice. förbundsordförande

PROVSPELA TILL LANDSLAGET

Är du riktigt bra på ditt instrument? I så fall kanske
en härlig lördag kväll med pompa och ståt vaknade alla ombud upp på söndagen för att ta kloka och väl genomtänkta
det är dags för dig att söka till Landslaget iEfter
Blåsmusik.
Provspelningar i hela landet. Anmälan tillbeslut
provspelför RUM:s framtid. För visst ska vi även kunna fira vårt 100 års jubileum? Så nu har RUM en ny vision och värdegrund
ningarna öppnar 1 november. Du hittar den på:
som ska speglas i all verksamhet vi gör. För att få veta mer om detta och läsa mer om stämmans beslut, kika in på rum.se.
www.rum.se

SYMFONIPROJEKTET 2019
SP

ET
S

Foto: R. Helgesson
DELTAGARE I 2018 ÅRS SPETS-UTBILDNING
Bakre raden: Karin Bergdahl (kursledare) • Alva Brenner • Lucas Aronsson • Hugo Save
• Rebecka Helgesson (kursledare) • Mikaela Sällström • Vincent Ericsson (kursledare)
Främre raden: Caroline Forsman Andreis • Olof Boman • Rasmus Eriksson • Miriam
Barchéus • Martin Lindberg

Nu är det dags att nominera dina favoriter!

Nästa höst, 18-20 oktober, kommer symfoniprojektet
tillbaka! Som förra gången, kommer det vara i Karlstad
på Wermland Opera.
Mer information kommer snart!
www.varmland.rum.se

FLER KURSER
Fler kurser, workshops och events hittar du på
www.rum.se/kalender/

Vem tycker DU ska vinna i vår? Har du en lärare som är extra engagerad? En kompis som gjort
något som borde uppmärksammas eller kanske ett band som spelar spännande musik?
Nytt för i år är att RUM i samarbete med Stim har utökat priset med en ny kategori!
Nomineringarna är öppna fram till 31 januari.

BÄSTA UNGDOMSINITIATIV
Projekt eller initiativ som initierats eller genomförts av eller med barn och unga. Det kan vara allt från konserter
och festivaler till klubbar och föreningar med en hög grad av ungas delaktighet.
ENASTÅENDE PEDAGOGISK GÄRNING
Musiklärare, eldsjälar, organisationer eller skolor med nyskapande pedagogiskt koncept. Allt från en gärning
som har lokal betydelse till mer omfattande påverkan med positiv effekt på musiklivet.
NYSKAPANDE INNOVATIVT PROJEKT
Ensemble, band, grupp eller organisation som skapar gemenskap och samspel. Det kan vara allt från workshops,
en kurs till en manifestation som innehåller utvecklandet och framåtblickande verksamhet.
MÖJLIGGÖRARE FÖR UNGAS KOMPONERANDE
En organisation, eldsjäl eller innovation som inspirerat, uppmuntrat eller möjliggjort ungas komponerande. De eller
det som öppnar portarna för ungas kreativitet och därigenom säkrar framtidens musik.

Vinnarna tillkännages på prisceremonin våren 2019.
Mer information och nomineringarna hittar du på www.framtidensmusikpris.se

Foto: Alfred Johansson

ANMÄL DIG TILLMUSIKRUM 17-19 MAJ
För 11:e gången genomförs musikfestivalen MusikRUM
i Västerås och nu är anmälan öppen! Hur vill ni delta?
Festivalen består av flera workshops och seminarier,
ett 80-tal konserter med deltagande ensembler, en
körtävling, en symfoniorkestertävling, en stråkorkestertävling och en blåsorkestertävling. Extra roligt är
att Arméns musikkår, förkortat AMK, Försvarsmaktens
största orkester, och även Nordens största professionella musikkår kommer medverka på MusikRUM i år.
Vill du vara funktionär/volontär på MusikRUM?
Funktionärsgruppen på c:a 120 personer brukar vara allt
mellan 12 och 78 år. Volontärerna är oftast en blandning
av tidigare festivaldeltagare eller körmedlemmar som
vill stanna på hela festivalen när tävlingen är slut och
ibland är det helt vanliga människor(!) som tycker att
kultur för barn och ungdomar är viktigt.
Som funktionär kan du välja att hjälpa till några timmar
eller hela helgen. Du får ingen ekonomisk ersättning,
men du får mat, t-shirt och avslutningsfest! Om du inte
bor i Västerås, kan vi erbjuda boende.
OBS! Anmälan till MusikRUM stänger 3 februari.
Anmälan och mer utförlig information hittar du på
www.musikrum.se
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Kansliet - Slupskjulsvägen 34

Kansli och personal
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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Förvaltningsberättelse
Verksamheten

RUM - Riksförbundet Unga Musikanter, 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.
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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 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
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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 gemensamma 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.

Resultat och ställning							
					
2018
2017
2016
2015
Totalt antal medlemmar			
32 260
34 110
41 085
43 167
Bidragsberättigade medlemmar		
30 789
34 110
39 482
39 892
Bidragsgrundande föreningar		
303
309
357
389
					
Resultat och ställning					
(Intäkt- och kostnadsanalys /Tkr)					
Verksamhetens intäkter			
11 107
10 905
11 916
12 949
Verksamhetens kostnader		
-10 326
-10 810
-12 670
-13 043
Resultat från finansiella instrument
1
-153
-2
-600
Årets resultat
782
-58
-756
-694
					
Ekonomisk ställning (Tkr) 				
Eget kapital
2 735
1 953
2 012
2 767
					
										
				

Förbundsstyrelsens förslag till resultatdisposition
Årets resultat

782 230

Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat disponeras enligt följande:
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

2014
38 906
35 224
393

11 497
-10 770
10
737

3 462

782 230
782 230
0
782 230
782 230

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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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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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Not

2018-12-31

2017-12-31

4

148 211

55 702

5

250 000

250 000

398 211

305 702

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

578 840
114 597
241 099
934 536

835 383
88 990
253 606
1 177 979

2 353 841
2 353 841

1 468 001
1 468 001

Summa omsättningstillgångar

3 288 377

2 319 735

3 686 588

2 951 682

2018-12-31

2017-12-31

0
1 953 258
782 230
2 735 488

0
2 011 595
-58 337
1 953 258

Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
						
Summa anläggningstillgångar		
				
			
							
Omsättningstillgångar
		
				
Kortfristiga fordringar
			
Kundfordringar			
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

Eget kapital
Bundet eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

									
						
Kortfristiga skulder							
Leverantörsskulder
350 800
Aktuell skatteskuld
22 129
Övriga skulder
228 344
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
8
349 827
Summa kortfristiga skulder
951 100
						

Summa eget kapital och skulder

3 686 588

438 485
24 664
234 631
300 644
998 424

2 951 682

Förändring av eget kapital

Ingående balans
Ändamålsbestämt av givaren
Ändamålsbestämt av årsstämman
Omföring av föregående års resultat
Årets resultat
Utgående balans

Balanserat
resultat

Ändamålsbestämda medel

Totalt eget
kapital

Årets
resultat

2 011 595

0

-58 337

1 953 258

-58 337
1 953 258

58 337
0
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782 230
782 230

782 230
2 735 488
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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		
Medeltalet anställda
			
Medeltalet anställda bygger på av föreningen betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid
Varav män					
Varav kvinnor

2018-12-31
5

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Styrelseledamöter
Generalsekreterare/kanslichef/verkställande direktör
och andra ledande befattningshavare
Varav män
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
Styrelse och generalsekreterare
Övriga anställda
Totalt löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl löneskatt)
Summa

2017-12-31
8

1
4

10

10

6

6

298 794
1 953 864
2 252 658
768 617
(94 934)
3 021 275

453 460
2 068 542
2 504 002
979 352
(103 269)
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
		
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande
Inom 1 år
2-5 år 					
		
Intäktsförda leasingintäkter uppgår till
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande
Inom 1 år
2-5 år
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
		
			
Ingående inskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ack avskrivningar
Omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Ugående ack avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 6 Andelar i koncernföretag
Ingående inskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat resultat

Specifikation av organisationens
aktier i dotterföretag
CoW, Club on Web,
556491-8638, Stockholm

Antal andelar

Andelar i %

30 000

100

2018-12-31
780 062

2017-12-31
800 609

780 000
3 120 248

780 000
3 900 248

617 032

633 813

617 032

617 032

2018-12-31

2017-12-31

733 096
166 480
-78 576
821 000
-677 395
4 003
74 427
-73 824
-672 789

733 096

-25 664
-677 395

148 211

55 701

2018-12-31
400 000

2017-12-31
400 000

400 000

400 000

-150 000

0
-150 000

250 000

250 000

733 096
-676 205
24 474

Redovisat värde Redovisat värde

Resultat
Eget Kapital
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250 000

250 000

2018-12-31
-20 418
237 037

2018-12-31
-54 690
257 455
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Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter					
2018-12-31
		
		
Förutbetalda hyror
156 909
Upplupna intäkter
0
Övriga poster
84 190
Summa
		
			
					
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31
154 097
24 339
75 170

241 099

253 606

2018-12-31

2017-12-31

Övriga poster
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter

125 000
171 075
53 752

125 000
175 644

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

Underskrifter
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STORK - Höstlovsorkestern 2018 på Musikaliska

21

Revisionsberättelse

Till förbundsstämman i Riksförbundet Unga Musikanter, org.nr 822001-3646

Rapport om årsredovisningen
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VIll du se mer av vår
verksamhet?
På www.rum.se hittar du information om allt som
händer i förbundet och distriktens aktiviteter.
Du kan också följa oss på facebook och
instagram, så uppdateras du kontinuerligt!
@ungmusikant (Instagram)
@RiksforbundetUngaMusikanter (Fb)

Blåslandslaget 2019
Foto: Hanna Fred Ekman

RUM - Riksförbundet Unga Musikanter
Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm
info@rum.se  0771 - 91 91 40

www.RUM.se

