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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.

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 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 musik-
undervisning

• 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 fritidssyssel-
sättning eller profession

RUM:s	musikpolitiska	 
vision
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Verksamhetsplan
2020
I den nya strategin som presenteras på denna förbundsstämma finns fyra fokusområden; medlemskapet, 
verksamheten, kommunikation och politisk påverkan. Denna verksamhetsplan bygger på de områdena. 

Medlemskapet	och	verksamheten
RUM finns tack vare sina medlemmar, därför är förbundets viktigast uppgift att säkerställa att ett med-
lemskap i RUM är enkelt, förståeligt och givande. Verksamheten ska vara givande och utvecklande, så 
väl som för den enskilde individen som den grupp som skapar verksamheten. Alla ska känna att de kan 
vara del av att skapa verksamhet genom att exempelvis vara del av någon av förbundets kommittéer. 
Verksamheten skapas av och för medlemmarna med stöd från förbundet och anställd personal.

1.  Medlemsutveckling
1.1. Aktivt söka upp folkhögskolor samt musik- och kulturskolor som idag inte har    
        föreningar anslutna till RUM
1.2. Skapa ett välkomstpaket som skickas ut till alla nya medlemmar och föreningar
1.3. Se över de olika medlemskapen i RUM
1.4. Tydliggöra hur medlemmar kan söka bidrag från förbundet och distrikten

2.  Distrikts- och föreningsutveckling
2.1. Ha en effektiv och tydlig organisation kring medlemsfrågor 

2.1.1. Tillhandahålla, utveckla och aktualisera mallar till distrikt och föreningar 
2.1.2. Tillhandahålla ett medlemssystem
2.1.3. Säkerställa att den person som har frågor kring medlemskap alltid har möjlighet till svar        
           inom 24 timmar, undantag är helgdag

2.2. Ha ett tydligt arbete med distriktskonsulenter och verka för att fler distrikt ska kunna använda                                  
        denna tjänst
2.3. Distriktsträff genomförs under första halvåret

 
3.		Verksamhet,	engagemang	och	medlemsinflytande

3.1. Förbundsgemensamma aktiviteter under 2020
3.1.1. Genomföra den rikstäckande festivalen MusikRUM i Västerås 15–17 maj
3.1.2. Genomföra Landslaget i blåsmusik
3.1.3. Genomför Framtidens Musikpris tillsammans med flertalet samarbetspartners
3.1.4. Samarbetspartner i NYSS - Nordisk Yngre Stryger Stafet, en nordisk stråkutbildning för    
         unga. 2020 genomförs kursen av Musik & Ungdom i Danmark.
3.1.5. Fortsätta arbetet med stråkläger vid Musikkonservatoriet Falun under 2021
3.1.6. Samverka med Försvarsmusiken för att skapa gemensam verksamhet för att stärka orkesterlivet 
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3.2. Utveckla plattformarna för att engagera fler medlemmar på såväl lokal, regional och    
       nationell nivå

3.2.1. Förkorta kontaktvägarna mellan förbundet och den enskilde medlemmen
3.3. Förbundsstämma 
3.4. Verksamhet för pedagoger

3.4.1. Förbundet ska vara en part i och delta under musikledarsymposium som arrangeras av             
         samarbetspartners
3.4.2. Verka för att intresserade pedagoger ska bli medlemmar i RUM
3.4.3. Delta i nätverket om kulturskolans kompetensbehov, bland annat med det nya nationella    
         kulturskolecentrumet 

4.  Utbildning
4.1. Arrangera minst en grundläggande ledarskapsutbildning, SPETS, för unga ledare
4.2. Arrangera kurs i föreningsteknik, VardagsRUM

4.2.1. Verka för att minst 50 personer ska ha gått den digitala föreningsutbildningen: Driva förening             
         mellan årsmöte och årsmöte (VardagsRUM online)
4.2.2. Fyra stycken fysiska VardagsRUM:s-kurser genomförs i samarbete med distrikten

4.3. Alla distrikt ska erbjudas möjlighet till att ha en distriktskickoff, de distrikt som inte haft någon  
        kickoff de senaste tre åren har första tjing 

MusikRUM 2019 
Foto: Hanna Fred Ekman
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Kommunikation
RUM vill arbeta strategiskt och medvetet med kommunikation. Framöver vill vi hitta nya kanaler där vi 
når en bredare medlemsbas. RUM vill ha en tydlig dialog med alla medlemmar. Vi fortsätter under 2020 
med satsningen kring varumärkesbyggande och kommunikation. Visionen i det arbetet är att “alla ska 
veta vilka RUM är och verkar för”.

1.		Sedda,	hörda	och	lyssnade	på!
1.1. Skapa konkreta mallar och metoder för att alla i RUM ska kunna svara på frågorna “Varför finns  
        vi och vad gör vi?”
1.2. Stärka den nationella synligheten genom påverkansarbete kring RUM:s politiska påverkansfrågor
1.3. Skapa en ökad allmän varumärkeskännedom kring det egna varumärket
1.4. Öka trovärdigheten som ungdomsorganisation och politisk remissinstans

2.		Kommunikationsvägar
2.1. Verka för att RUM:s kommunikation upplevs som aktiv och aktuell
2.2. Se över den grafiska profilen och skapa mallar som följer denna
2.3. Se över möjligheten att ha hemsidan på flera språk, där engelska prioriteras

3.  RUMba Vägg 
3.1. Ska ges ut fem gånger 
3.2. Verka för att distriktens verksamheter ska ta större del av utrymmet

4.  Media
4.1. RUM ska omnämnas minst 100 gånger i media (tidningsartiklar, radio, TV-program etc.)
4.2. Dela ut priset för årets ungdomskommun tillsammans med andra ungdomsorganisationer

DEN BLOMSTERTID SNART KOMMER...

MUSIKRUM 
välkomnar ett 50-tal orkestrar och 

körer till årets MusikRUM 17-19 maj i Västerås!
Armèns musikkår är årets gäst och deltar under  

lördagen i paraden, fullsatt sitt in-workshop med 
200 st anmälda blåsare, den sk Festivalblåsorkestern 

och egen konsert på kvällen. 
Två andra fullsatta workshops är med Spicy Advice 

Ragtime Band som även gästade festivalen för några år 
sedan. På söndagens avslutningskonsert musicerar Simon 

Ljungman & Fredrik Berglund med Festivalstråk-
orkestern och Festivalkören. 

Till detta deltagarkonserter på lördagen och tävlingar 
alla tre dagarna för kör, symfoniorkester, 

stråkorkester och blåsorkester.
Mer info hittar du på:

www.musikrum.se

16-20 JUNI MUSIK PÅ EKEBYHOLM – ORKESTERLÄGER
I över 40 år har ungdomar från hela landet åkt på läger till Ekebyholms slott för att spela och ha kul 

ihop och det är lika populärt nu som någonsin förr!
Alla orkesterinstrument (stråk, blås, slagverk samt kontra- eller elbas) är välkomna. 

Olika orkestrar och ensembler bildas på plats utifrån anmälda deltagare.
Du som är mellan 11-19 år och har spelat ditt instrument i minst 6 terminer kan anmäla dig, senast 

den 1 maj. Ny kursledare för i år är John Börén, som flera år varit instruktör på kursen. 
Mer information och anmälan hittar du på:

www.stockholm.rum.se

GITARRHELG 
Rum Södra Elfsborgsdistriktet 

och Borås Kulturskola hälsar dig 
som spelar gitarr välkommen på en 

helg fylld av musik 2-3 mars.
Under helgen kommer vi ha 

Workshop och Konsert tillsammans 
med Strings and Drums in Resonance.

Gitarrhelgen är gratis för alla deltagare, 
och det bjuds på lunch.

Mer info hittar du på hemsidan:

www.vastragotaland.rum.se

ORKESTERKURS 
14-20 JUNI I NORA 

Orkesterkurs i Nora för ungdomar mellan 12 
och 20 år som spelar ett orkesterinstrument. Vi 

spelar symfoniorkester men också mindre 
ensembler. Du får också möjlighet att spela med 
professionella musiker. Vill du också bada, spela 

minigolf och biljard, träffa nya och gamla vänner 
och ha en massa annat kul? 

Då ska du gå Orkesterkurs för unga 14-20 juni 2019.

Anmälan sker senast den 15e april 2019!
Mer information och anmälan hittar du på:

www.orebro.rum.se

SOLIST 2019
En tävling för klassiska instrumentalister.

28 april i SPIRA - Jönköping. 
Tävlingen är öppen för ungdomar födda eller bosatta i 

Jönköpings län som är födda 2000-2005. 
Sista anmälningsdag är 15 mars.

Mer info hittar du på:

www.jonkoping.rum.se
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GRATTIS TURE HERRGÅRD!

På lägret spelar vi fagott, lyssnar på fagott, pratar om 
fagott och drömmer om fagott. Vi får fagottlektioner och 
andningsövningar, spelar fagottorkester, lär oss om rör- 
och fagottvård. Alla får prova kontrafagott, kvintfagott 
och fagonello och femkampen ”Fagotterna på Fortet” har 
under alla sju år varit väldigt uppskattad med tävlingsgre-
nar som ”Kast med litet rör” och ”Fagottsele-trassel”.

Fagottlägrets deltagare är mellan 9 och 25 år och vi 
gör dom flesta aktiviteter tillsammans. Vi delar upp oss 
i grupper efter ålder och nivå och det finns även gott 
om tid för att kunna fokusera på individuell nivå.

Fagottlägret hålls på Stenudden, Hembygdsgillet i Karl-
stads sommarhem som ligger på Hammarö precis vid 
Vänerns norra strand. Runt sommarhemmet bjuder 
de vackra omgivningarna på rikliga möjligheter för bad 
och naturupplevelser mellan allt fagottande.
Läs mer och anmäl dig senast 13 maj på
 www.varmland.rum.se

FRAMTIDENS MUSIKPRIS 2019!
Den 10 april korades vinnarna och finalisterna hyllades under en härlig ceremoni i Eric Ericsonhallen i Stockolm. 
Nassim Al Fakir ledde galan med mycket värme och humor och underhöll gjorde våra fantastiska artister Cornelia Jakobs, 
klarinettisten Magnus Holmander och Grammis-vinnaren Amanda Ginsburg.

Årets vinnare i Framtidens Musikpris fyra kategorier blev:
EnaståEndE PEdagogisk gärning - David Newkumet
Pedagogen som med musikalisk bredd och engagerande musikundervisning skapar resonans som ger upphov till framtidens musik.

Bästa Ungdomsinitiativ - Browsing Collection 
Fyra skickliga hårdrocksmusiker och fenomenala förebilder som med hårt arbete och kreativ finess skakar om, förändrar och bryter ny mark.

nyskaPandE innovativt ProjEkt - Säg det - Sen gör det
Med känsloworkshops och turnerande musikteaterföreställningar motverkar de stigmatiseringen kring psykisk ohälsa med hjälp av musik och konst, tillsammans med unga
och på ungas villkor.

möjliggörarE för Ungas komPonErandE - Föreningen Konstmusiksystrar
Genom workshops och kurser introducerar de konstmusik, ljudkonst och elektroakustisk musik och utformar trygga rum för musikskapande på deltagarnas egna villkor.

FAGOTTLÄGER 17-19 JUNI - VÄRMLAND

MUSIKLÄRARSYMPOSIUM 29-30 OKTOBER

Vår RUM-medlem, trumpetaren Ture Herrgårdh vann 
Polstjärnepriset 2019. Nästa år kanske det är din tur? 
Är du 14-18 år och spelar klassisk musik på hög nivå är 
du välkommen med din ansökan. 
Under din tid i Polstjärnepriset möter du nationellt och 
internationellt erkända musiker och lärare och spelar 
tillsammans med Göteborgs Symfoniker. Vinnaren kam-
mar hem 50.000kr. Ansök senast 1 juni 2019.
 www.vanersborg.se/polstjarnepriset

Festivalen MusikRUM har plats för fler körsångare som vill sjunga med Simon Ljungman 
och Fredrik Berglund i maj. Rep lördag 18 maj kl 9.00-11.00 och 16.30-18.30 i Västerås. 
Genrep + konsert söndag 19 maj i Västerås Konserthus. 

I denna workshop och konsert för Stråk & Kör kommer vi sjunga och spela popmusik från bl.a Simon & Garfunkel, Avicii och Håkan Hellström i 
nyskrivna inspirerande arrangemang. Vi kommer sjunga och spela: All my loving, Valborg, Without you och Bridge over troubled water. 
Med sitt entusiasmerande och engagerande repetitionsarbete har Simon & Fredrik utlovat sång och spelglädje från första till sista minuten.

Simon & Fredrik säger: ”I våra arrangemang ska alla stämmor känna att de har melodin och har en rolig och utmanande stämma att sjunga. 
Sångglädje i sin enkelhet!” De är båda kända för sitt lekfulla sätt där de inspirerar såväl sångare som publik till stor sångglädje. Simon är även verk-
sam som gitarrist i Augustifamiljen (husband i bla. ”På Spåret”) och i Håkan Hellströms kompband och driver banden SeLest och Staten. Fredrik är 
dirigent och körpedagog vid musikhögskolorna i Örebro och Göteborg och tillsammans med Simon en av grundarna till musiktjänsten och körinitiativet 
We Are Voice. Han leder idag Mölndals kammarkör och är Director Cantorum på Örebro universitet parallellt att vara musikansvarig på We Are Voice. 
Hör av er till projektledare Kella Næslund per mejl för att anmäla er: kella.naeslund@rum.se

MusikRUM 17-19 maj!

Framtidens Musikpris i Eric Ericsonhallen
Foto: Moa Brannäs

Fortbildande workshops för pedagoger i musik- och 
kulturskolan med inriktning musik.
2017 höll RUM Stockholm det ett första lyckat symposi-
um i samarbete med SMI på Campus Flemingsberg. Ca 
190 pedagoger deltog från stora delar av landet.
Anmälan öppen 16 april-15 september. Ca 150 platser, 
först till kvarn.

I programmet (i urval):
Musikal, Barnsångsperspektivet, Digitalt skapande – 
Logic, Notprogram – Sibelius, Gruppmetodik för gitarr, 
piano och stråk, Orkesterledning, Kompgruppsmetodik 
i två olika nivåer, Folkmusik – learning by doing , Blan-
dad ensemble (samspel, arr, metodik i udda sättningar), 
Singersong-writing , Dyslexi och musicerande (föreläs-
ning) mm.
Mer information och anmälan hittar du på 
www.stockholm.rum.se

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

VäggVägg
   3 · 2019

Du kan läsa mer om vinnarna och priset på www.framtidensmusikpris.se
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Politisk	påverkan
RUM ska vara en självklar dialogpartner och remissinstans i alla typer av musik- och kulturpolitiska frågor. 
RUM ska även kunna stötta sina lokalföreningar i det lokala påverkansarbetet.

1.  Skapa nätverk
1.1. Delta i forum där det går att utöva politiskt inflytande, exempelvis politikerveckan i Almedalen,  
        Järvaveckan m.m.
1.2. Delta i samarbetsorganisationer för kulturorganisationer
1.3. Delta i samarbetsorganisationer för ungdomsorganisationer

2.  Påverkan
2.1. Svara på relevanta remisser
2.2. Närvara på minst två nationella arrangemang för att stärka förbundets kännedom
2.3. Träffa kulturministern, samt kulturutskottet
2.4. Gör en jämförelse av distriktens landstingsbidrag 
2.5. Ta fram material för lokal påverkan

Framtidsfokus
1.		Stabilisera	den	långsiktiga	finansieringen

1.1. Utveckla arbetet med sponsorskap
1.2. Fortsätta arbetet med donationer och insamling

2.  Projekt
2.1. Aktivt arbeta med att se över vilka projekt vi vill initiera och delta i samt utifrån det söka till-         
gängliga projektmedel 

3.  Övrigt
3.1. Se över nuvarande förtjänstemedaljreglemente för att göra det möjligt för fler att ta del av dem



Fram
tidens M

usikpris 10 april  2019 i Eric Ericsonhallen Foto: M
oa Brannäs

  Browsing Collection - 
  vinnare Bästa Ungdomsinitiativ

  Konferencier - 
  Nassim Al Fakir

  Cornelia Jakobs &
  Erik Moberg

  David Newkumet - 
  vinnare Enastående Pedagogisk Gärning

  Framtidens Musikpris 2019 - 
  årets vinnare och finalister

  Säg det – Sen gör det - 
  vinnare Nyskapande Innovativt Projekt

  Magnus Holmander - 
  klarinettist

  Föreningen Konstmusiksystrar - 
  vinnare Möjliggörare för Ungas Komponerande

  Amanda Ginsburg - 
  med jazztrio
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Budget 2020
INTÄKTER

Medlemsavgifter

Administrationsavgift MUCF

Organisationsbidrag

Lokalt organisationsbidrag

Kansli

Nationella träffar

Sålda tjänster

Utbildningar

Verksamhetsutveckling

Framtidens musikpris

Musikaliskt ledarskap

Kommunikation

Landslag

MusikRUM

Räntor

Övriga intäkter

Summa intäkter

KOSTNADER

Medlemskapet och stödfunktionen

Verksamheten

Kommunikation

Summa kostnader

RESULTAT

Resultat 2018

1 998 363

371 310

1 630 153

3 292 052

665 335

124 425

1 236 687

88 000

47 800

-

49 900

-

367 350

1 215 850

-

19 468

11	106	693

Resultat 2018

7 502 816

2 426 952

399 250

10	329	018

777	675

Beslut	2019

1 365 000 

 409 000 

 1 491 000 

 2 998 000 

 773 000 

 210 000 

 1 313 000 

 90 000 

 -

 270 000 

 -

-

 370 000 

 1 265 000 

 -

 -

10	554	000

Beslut	2019

8 399 000

2 089 000

150 000

10	638	000

-84 000

Förslag 2020

1 342 100

370 600

1 412 600
     

 2 839 400

646 200 

210 000 
 

1 350 000

90 000 
 
-

250 000 
 
-

10 000

370 000

849 100 

-   

55 000 

9	795	000

Förslag 2020

7 853 400

1 920 800

230 000

10 004 200

-209	200



                  Budget för RUM - Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2020, org. nr. 82 20 01-3646                                                                                             9                                                                                      

Sammanfattning
Budgeten är gjord på så sätt att förbundet ska klara av sina finansiella åtagande under kommande år 
samt i relation till föreslagen verksamhetsplan. Förutom dessa aspekter gjorde RUM 2018 en större vinst 
trots pågående omorganisation, något som inte är vanligt vid en omorganisation. I förslaget för 2020 har 
även uppgifter som inte kunde genomföras under omorganisationen 2018 budgeterats för då förbunds-
styrelsen gjort bedömningen att de uppgifterna fortfarande är nödvändiga.

Budgetens intäktsberäkning bygger på de siffror som meddelats till MUCF samt de siffror MUCF sagt att 
de preliminärt ska använda vid utdelningen av bidrag, då allt fler vill komma in i statsbidragssystemet.

Budgeten bygger på att arvoden och ersättningar beslutas enligt valberedningens förslag samt att 
medlemsavgiften ligger på samma nivå som 2019.

Arvode och ansvarspeng för förbundsordföranden är inräknat under anslagsposten Styrelse. Regler 
avseende ersättningar och arvode utgår från att posten ska vara fortsatt halvtidsarvoderad.

I resultatet 2018 är allt avrundat till närmsta helkrona. För exakt resultat, se Årsredovisning 2018.

Förslag	till	arvoden	och	ersättningar
Enligt valberedningens förslag.

Förslag	till	medlemsavgifter
Medlemsavgift tas ut kollektivt per förening. I samband med debitering av medlemsavgifter avses 
med ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och som har fyllt 6 år 
men inte 26 år.

Medlemsavgift för föreningar som har högst 59 ungdomsmedlemmar är 2 000 kronor och för föreningar 
som har minst 60 ungdomsmedlemmar är 34 kronor per ungdomsmedlem. Nya föreningar som inträder 
under året betalar inte medlemsavgift.

Förslag	till	regler	för	lokalt	organisationsstöd
Endast föreningar som har fullföljt sin redovisning till RUM och är statsbidragsgrundande för RUM kan få lo-
kalt organisationsstöd, vilket betalas ut en gång per år. Lokalt organisationsstöd ges med ett fast belopp om  
3 000 kronor till föreningar som har högst 59 ungdomsmedlemmar. Till övriga föreningar ges lokalt  
organisationsstöd med 51 kronor per ungdomsmedlem.

Har en person medlemskap i flera föreningar får alla berörda föreningar bidrag för den personen.

Nya föreningar erhåller ett startbidrag på 1 000 kronor.

I dessa regler avses med ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och som 
har fyllt 6 år men inte 26 år.
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Intäkter
I budgeten ovan visas alla förbundets intäkter.

Medlemsavgifter
För medlemsavgifter räknar förbundsstyrelsen med en nedgång på grund av att flera RUM-föreningar i
stället redovisas för den nya organisationen Sveriges Unga Blåsare, ett specialmusikförbund som RUM
är initiativtagare i. Avtal med reglering kring detta och ses över årligen.

Administrationsavgift
Förbundsstyrelsen föreslår att administrationsavgiften är oförändrad till 11 kronor per medlem för det
totala antalet redovisade medlemmar i de medlemsföreningar som ingår i distriktet.

Administrationsavgiften betalas av de distrikt som får organisations- eller verksamhetsbidrag från lands-
tinget eller motsvarande bidrag. Den är ett led i finansieringen av den gemensamma administrationen 
i form av kansli- och IT-tjänster som är nödvändiga både för distrikten och organisationen som helhet.

Organisationsbidrag	och	lokalt	organisationsbidrag
Staten, via Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), delar varje år ut bidrag till  
barnoch ungdomsorganisationer. För att räknas som barn- och ungdomsorganisation måste en kunna 
styrka att minst 60 procent av medlemmarna har fyllt 6 år men inte 26 år. Organisationen måste också 
uppfylla vissa kriterier när det gäller rikstäckning. Bidraget har en fast del och en rörlig del som förra året 
uppgick till 22,59 kronor per bidragsgrundande medlem och 1 202 kronor per förening. Beloppen varierar  
från år till år beroende på hur många organisationer som godkänns. Det lokala organisationsstödet upp-
gick till 200 % av det centrala organisationsstödet.

För 2020 beräknas stödet på grundval av ett medlemsantal på 32 254 bekräftade medlemmar och  
303 medlemsföreningar. Kvotbeloppen beräknas bli 5 % lägre än föregående år.

Nivåerna i bidragssystemet är mycket osäkra eftersom den proportionella bidragsdelen urholkas kraftigt 
med ett det ökande antalet godkända barn- och ungdomsorganisationer vi sett under de senaste åren.

Bidraget är beroende av att medlemsföreningarna rapporterar in medlemsbekräftelser och verksam-
hetsrapporter. För att säkerställa att medlemsredovisningen sköts korrekt granskar RUM medlems- 
bekräftelser, verksamhetsrapporter samt årsmötesrappoter med tillhörande årsmötesprotokoll.

Sålda	tjänster
Sålda tjänster omfattar de kostnader som förbundet fakturerar distrikten och en del medlemsföreningar, 
främst är det distriktskonsulenters personalkostnader samt arvoden för kursledare etc.



                  Budget för RUM - Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2020, org. nr. 82 20 01-3646                                                                                             11                                                                                      

Lokalt organisationsstöd

Styrelse

Kommittéer m.m.

Kansli

Personal

Medlemsregister

Nationella träffar

Revisionsarvode

Sålda tjänster

Övriga kostnader

Oförutsedda kostnader

Summa kostnader

Resultat 2018

2 664 484

434 259

16 190

1 130 326

1 741 016

122 081

182 162

79 625

949 197

177 638

5 840

7	502	816

Medlemskapet	och	stödfunktionen

Beslut	2019

 2 049 000 

486 000

56 000

1 062 000

2 851 000

177 000

274 000

 90 000

 1 217 000

 87 000

 50 000

	8	399	000

Förslag 2020

 1 878 300
 

542 600

28 000

1 053 000

2 363 000

168 000

273 500

 90 000

1 320 000

 87 000

 50 000

7	853	400

Lokalt	organisationsstöd
Lokalt organisationsstöd är det huvudsakliga medlet att fördela statens lokala organisationsbidrag. 

Styrelsen
Det till styrelsen budgeterade beloppet används för att finansiera den ideella ledningen i RUM samt 
förbundsordförandes arvode. Under detta anslag finns kostnaderna för resor, kost, logi, utrustning, del-
tagande i konferenser samt representation för förbundsstyrelsen och arbetsutskottet.

Kommittéer	m.m.
Anslaget till kommittéer m.m. används för att finansiera valberedningen, kommittéer och andra arbets-
grupper som antingen är helt ideella eller en mix av ideella och personal.

Kansli
Här ligger alla kostnader som finns för att driva kansliet i Stockholm samt alla personalkostnader som inte 
är lönekostnader. Även kostnader för licenser ligger här, oavsett om licensen används endast av personal 
eller av personal och förtroendevalda.

Personal
Anslaget till personal finansierar 350 % tjänster samt en bokföringsbyrå. Årskostnaden för byrån beräknas 
bli ca 200 000 kronor.
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Medlemsregister
Detta är kostnaderna förbundet har för eBas och de tjänster som finns i eBas.

Nationella	träffar
Detta anslag är till för förbundsstämman och distriktsträffen. Förbundet utgår från ett fast deltagarpris, 
så att kostnaden för distrikten är kända i förväg. Det fasta deltagarpriset inkluderar alla kostnader för 
resa, kost och logi på av förbundet anordnat boende. 

Förbundsstyrelsen har rätt att göra rimliga begränsningar för vilka färdmedel som får användas.

Revisionsarvode
Anslaget för revisionsarvode finansierar arvode för den auktoriserade eller godkända revisorn, eller den 
registrerade revisionsbyrå som utsetts av stämman. Kostnader ersätts på löpande räkning. Revisions-
uppdraget omfattar såväl granskning av årsredovisning och styrelsens förvaltning som bestyrkande av 
förbundets ansökan om statsbidrag.

Sålda	tjänster
Kostnader för lokaler, löner till distriktskonsulenter, kursledararvoden etc. som förbundet betalar för att 
sedan vidarefakturera, se även Sålda tjänster under intäkter.

Övriga	kostnader
Här ligger bland annat kostnader för medlemskap i nationella och internationella organisationer och 
andra kostnader som inte ryms under övriga rubriker. 

Oförutsedda	kostnader
Medlen ska kunna disponeras av förbundsstyrelsen för att hantera situationer som inte förutsetts i  
denna budget eller i verksamhetsplanen, men som ändå är angelägna för RUM att involvera sig i.
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Verksamheten
Kostnadsområdet Verksamheten omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM:s ideella organi-
sation starkare. Området omfattar såväl utbildning som förnyelsearbete.

Utbildningar
Anslaget till utbildningar finansierar breddutbildning, spetsutbildning samt utbildning i värdebaserat 
ledarskap. I breddutbildningen ingår VardagsRUM:s-kurser som erbjuds distrikt och föreningar som 
webb-och fysisk utbildning. Spetsutbildningen fördjupar kunskaperna i ledarskap och föreningsteknik 
samt ger metoder och verktyg för arrangerande av medlemsinriktade aktiviteter. 

Verksamhetsutveckling
Anslaget för verksamhetsutveckling syftar till att göra det möjligt för förbundet att starta nya projekt 
som kan utveckla organisationen och verksamheten. 

Framtidens	musikpris
Framtidens musikpris är instiftat för att ta tillvara på behovet av att uppmärksamma barns och ungas 
möjlighet till utveckling. Det lyfter fram de bakomliggande faktorer, personer och organisationer som 
möjliggör bredd och spetskompetens inom svenskt musikliv.

Musikaliskt	ledarskap
Verksamheten syftar till att stärka den ideella organisationen genom dess musikaliska ledare. Genom 
olika aktiviteter som riktar sig till det musikaliska ledarskapet vill förbundsstyrelsen bidra till förnyelse 
och vitalitet i medlemsföreningarnas verksamhet.

Landslaget	i	blåsmusik	
Landslaget i blåsmusik finansieras till stor del av deltagaravgifter. Bidrag till landslaget förekommer men 
varierar kraftigt mellan åren, beroende på bl.a. turnéplaner.

MusikRUM
Festivalen genomförs i samarbete med Västerås Kulturskola. RUM är projektägare och står för den 
finansiella risken. Personalkostnaderna för MusikRUM ingår i posten Personal i Medlemskapet och 
stödfunktionen.

Utbildningar

Verksamhetsutveckling

Framtidens Musikpris

Musikaliskt ledarskap

Landslaget i blåsmusik

MusikRUM

Summa kostnader

Resultat 2018

146 802

63 824

72 412

75 866

530 168

1 537 880

2	426	952

Beslut	2019

148  000

-

263 000

15 000

521 000

1 142 000

	2	089	000

Förslag 2020

 157 500
 
 -

 525 000 

 15 000 

326 500

896 800

1	920	800
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Kommunikation
Kostnadsområdet kommunikation omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM mer känt och 
uppskattat. Även de profilprodukter och förtjänstmedaljer förbundet tillhandahåller ryms här.
 

Kommunikation
Genom anslaget till kommunikation finansieras åtgärder för att informera om RUM på olika sätt via 
hemsidan, utställningar, annonsering samt RUM’ba Vägg. Kostnader för nyhetsbrev samt pressklipp 
ingår också. Årligen genomförs en rad kommunikationsaktiviteter som beslutas av förbundsstyrelsen i 
en kommunikationsplan. 

Här har även höjd tagits för det som i verksamhetsplanen 2019 heter Sedda, hörda och lyssnade på!

Kommunikation

Summa kostnader

Resultat 2018

399 250

399	250

Beslut	2019

150 000

	150	000

Förslag 2020

230 000

230 000

Norrköpings Ungdomsmusikkår på MusikRUM 2019 
Foto: Hanna Fred Ekman
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Foto: David Gustavsson

Valberedningens	förslag	till	arvodering	och	 
ersättningar
Halvtidsarvode utgår med 25 % av ett prisbasbelopp per månad till förbundsordföranden. Vid omval 
av förbundsordförande utgår en ökning av arvodet med 2 % på gällande prisbasbelopp, höjningen kan 
endast genomföras en gång och påverkar inte vid ett andra omval. Utöver arvode tillfaller även en 
pensionsavsättning motsvarande ITP 1 till förbundsordföranden. Därtill utfaller en ansvarspeng om ett 
prisbasbelopp inklusive pensionsavsättning per år.

I övrigt utgår inte arvode till förbundsstyrelsens ledamöter eller andra förtroendevalda, med undantag 
av vad som sägs nedan.

Arvode till auktoriserad eller godkänd revisor, eller registrerad revisionsbyrå, utgår i enlighet med lö-
pande räkning.

Reseersättning utgår till förbundsordföranden för resor till destinationer som är minst 5 mil från för-
bundsordförandens hem, och som hör till uppdraget och ersätts med högsta skattefria belopp, f.n. 
18,50 kr/mil per bil eller för hela kostnaden för kollektivt färdmedel.

Reseersättning utgår till övriga förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda med högsta 
skattefria belopp eller för hela kostnaden för kollektivt färdmedel.

För förbundsordföranden utgår dagtraktamente med högsta skattefria belopp för ökade levnadsom-
kostnader i samband med resor som hör till uppdraget, såvida det inte är fråga om intern eller extern 
representation.

För övriga förbundsstyrelseledamöter och andra av förbundsstämman förtroendevalda ersätts med 
traktamente enligt gällande skatteregler.

Ersättning för logi vid resor som hör till uppdraget utgår med faktisk kostnad. Ej redovisad logikostnad 
ersätts med nattraktamente med högsta skattefria belopp.

Valberedningen	2018/2019
Michael Johansson, sammankallande
Ronja Höjer
Kristoffer Ley
Rasmus Eriksson
Sonia Brodin



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

VIll du se mer av vår 
verksamhet?

MusikRUM 2019 
Foto: Hanna Fred Ekman

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) 


