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Förbundsstyrelsen Protokoll 
RUM FS 2019:5 
14–15 september 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 X 
Lena Andersson X X X - - 
Sandra Hammarstrand X X X X X 
Daniel Ingemarsson Wik X - - 2 juni 15 sept 
Elin Gripstrand X X Telefon - 14 sept 
Peter Tjernberg - - - - - 
Anton Prang X X - X 15 sept 
Caroline Näsström (1) X X X X X 
Milda Gontaite (2) X X X X 15 sept 
Anders Kästel (3) X X utträtt - - - - 

Plats: Kansliet, Skeppsholmen. 
Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare 

1. Mötets öppnande

Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Rydborg.

Peter Tjernberg ersätts av Caroline Näsström.

2. Godkännande av kallelse

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna kallelsen.

3. Val av mötesordförande

Anna Rydborg väljs till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Hanna Hult Rosén väljs till mötessekreterare.

5. Val av justerare

Caroline Näsström väljs till justerare.

6. Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes, se bilaga 1. Under lördagen 14 september gicks följande punkter
igenom, 1–12 samt 14 undantag 9 d och 9 e. Alla beslut togs dock under söndagen 15 september
när FS var beslutsmässig.

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

Föregående protokoll från 1–2 juni 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. JMI årsmöte – beslut om ombud (Bilaga 2) 
Anna Rydborg och Sandra Hammarstrand föredrog diskussioner från AU som satt sig in i 
frågan på sitt augustimöte där de bland annat sett att vi bör åka i år för att inte uteslutas. 
Beslut att Anna Rydborg och Milda Gontaite ska åka. 

b. Inbjudan från Amanda Lind (Bilaga 3) 
AU har diskuterat och delegerat till Maria Falk att göra en skrivelse som kommer att 
godkännas av Anna Rydborg. Vid eventuell input ska denna vara mailad till Maria senast den 
25 september. 

c. Inbjudan KMH (Bilaga 4)  

Elin Gripstrand kommer att närvara och Johan Tjäder kommer att bjudas in av Sandra 
Hammarstrand. 

d. LSU FN (Bilaga 5) 

Läggs till handlingarna 

e. LSU valberedning (Bilaga 6) 

Läggs till handlingarna, RUM väljer att inte nominera till LSU:s styrelse. 

f. LSU representantskapsmöte (Bilaga 7) 

Se under punkt 16. 

g. MusikRUM press (Bilaga 8) 
Har fåtts av FourPR, läggs till handlingarna. 

h. FMP press (Bilaga 9) 
Har fåtts av FourPR, läggs till handlingarna. 

i. Nationellt nätverk om Kulturskolan (Bilaga 10) 
Milda Gontaite och Maria Falk deltog, rapport kommer till avstämningsmötet i oktober. 

j. NOMU (Bilaga 11) 
Sammanfaller med förbundsstämman, Hanna Hult Rosén mailar och tackar för inbjudan. 

k. Nyheter och annan info (Bilaga 12) 
Detta dokument kommer att finnas framöver då det är en sammanställning av de nyhetsbrev 
som kommer till RUM.  

10. Administration  

a. Administrationsrapport 

Hanna Hult Rosén föredrog administrationsrapporten. 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• att fortsätta diskussioner med Songlines och Choir Academy och se över om de är 
intresserade att bli RUM verksamhet. 

b. Möte med Kulturens 
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Anna Rydborg föredrog en kortare rapport om möte med Kulturen som genomfördes 23 
augusti. RUM kommer att skriva en skrivelse till hela Kulturens förbundsstyrelse efter detta 
möte. 

11. Budgetavstämning halvår 

Avvaktar med denna då bokföringen inte stämmer, på nästa FS kommer en avstämning tom Q3. 

12. Verksamhetsplan 2019 

Anna och Hanna får i uppdrag att sammanställa denna. 

13. Strategi 2020–2024 (Bilaga 13) 

Styrelsen beslutar om att Strategi 2020–2024 ska läggas fram på stämman 15–16 november. 

14. Tonlék och stråksatsning 

Tonlék 

Vi har fått förfrågan om att driva Tonlék vart annat år då NYSS uppskattade årets kurs. 

Stråksatsning 

Anna Rydborg och Karin Broberg har träffat representant för Musikkonservatoriet Falun och för 
diskussion kring en eventuell stråksatsning. Vidare diskussioner kommer att ske. 

Viktigt att tänka på framöver i de vidare diskussionerna har i åtanke att om dessa verksamheter 
kan konkurrera. 

15. Stämmohandlingar 

a. Budget 2020 

Daniel Ingemarsson Wik och Hanna Hult Rosén arbetar vidare med förslaget utifrån besluten 
nedan. 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• att gå vidare med rekrytering av en 50 % ekonom 

• att satsa 200 000 på FMP under 2020 

b. Dagordning (Bilaga 14) 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• att fastställa dagordningen  

c. Föredragningslista 

Beslut kommer att tas på mail. 

d. Proposition stadgar 

Beslut kommer att tas på mail. 

e. Verksamhetsrapport 2019 

Beslut kommer att tas på mail. 

f. Verksamhetsplan 2020 

Kommer att komma på mail från Anna Rydborg. Anna Rydborg och Hanna Hult Rosén 
kommer att färdigställa utifrån fastställd strategi. 
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g. Strategi 2020–2024 

Fastställd enligt punkt 13. 

h. Förtjänstemedaljreglemente 

FS föreslår att komma med en propp 2021 efter revidering med möjlighet för medlemmar att 
ge feedback innan proppen skriva klart. 

16. LSU årsmöte 

a. Välj representanter som ska delta 

Anton Prang och Caroline Näsström kommer att åka som RUM:s representanter. Anton Prang 
ansvarar för att anmälan görs. 

b. Motion LSU 

Styrelsen uppdrar Anton Prang att ta reda på mer kring den motion som Unga Örnar la 2016 
och därefter inkomma med förslag på motion till LSU, senast den 26:e september. Styrelsen 
ska ha inkommit med kommentarer till 12:00 den 27:e september. 

17. CoW:s framtid 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• att Hanna Hult Rosén ser till att försäljning av CoW sker 

18. Mall för avstämningsmöte (Bilaga 15) 

Förbundsstyrelse beslutar 

• att anta mall för avstämningsmöte  

19. Norrköpings balettförening (Bilaga 16) 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• att utbetala föreningsstöd enligt gällande modell även för Norrköpings balettförening 
trots att de inte godkänts i MUCF:s granskning samt att dessa medel tas av RUM:s egna 
medel.  

• att verka för att barn- och ungdomsorganisationer med stor andel barn under 6 år får ta 
bort dessa vid sammanräkningen av medlemmar till MUCF, för att uppfylla 60% kravet 
om barn och unga mellan 6 och 25 år. 

20. Distrikt 

a. Kalla till extrastämma i Östergötland 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• att kalla till extrastämma 

• att kansliet får i uppdrag att vara bollplank under återuppstart samt behjälpliga i att hitta 
personer att sitta i styrelsen 

b. Kalla till extrastämma i Skaraborg 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• att kalla till extrastämma 
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• att kansliet får i uppdrag att vara bollplank under återuppstart samt behjälpliga i att hitta 
personer att sitta i styrelsen 

c. Kalla till extrastämma i Norrbotten 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• att kalla till extrastämma 

• att kansliet får i uppdrag att vara bollplank under återuppstart samt behjälpliga i att hitta 
personer att sitta i styrelsen 

21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor framställdes. 

22. Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte 

Inget val av mötesordförande för nästa möte gjordes. 

23. 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 

 

Förbundsstämma   Extra årsmöte  

15–17 november   16 maj 

24. Mötets avslutande 

Ordförande Anna Rydborg förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
Mötessekreterare  Mötesordförande  Justerare 
Hanna Hult Rosén  Anna Rydborg  Caroline Näsström 
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Bilagor 
 
1. Föredragningslista 

2. JMI årsmöte – beslut om ombud 

3. Inbjudan från Amanda Lind 

4. Inbjudan KMH 

5. LSU FN 

6. LSU valberedning 

7. LSU representantskapsmöte 

8. MusikRUM press 

9. FMP press 

10. Nationellt nätverk om Kulturskolan 

11. NOMU  

12. Nyheter och annan info 

13. Strategi 2020–2024 

14. Dagordning förbundsstämma 

15. Mall för avstämningsmöten 

16. Norrköpings balettförening 
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Förbundsstyrelsens sammanträde den 14–15 september 2019 
Var: Kansliet, Skeppsholmen, Stockholm 
När:  14 september kl. 12.00 till 15 september kl. 15.30 
Mötesordförande: Anna Rydborg 

*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 

a. JMI årsmöte – beslut om ombud 
b. Inbjudan från Amanda Lind 
c. Inbjudan KMH 
d. Inkomna skrivelser LSU FN och valberedning 
e. LSU representantskapsmöte 
f. MusikRUM press 
g. FMP press 
h. Nationellt nätverk om kulturskolor 
i. NOMU 
j. Nyheter och annan info 

Ordf. 1 

10 Administration* Hanna 0,5 
11 Budgetavstämning halvår Hanna 1 

 

 Ärende för diskussion Föredragande Antal pass 
12 Verksamhetsplan 2019*  1 
13 Strategi 2020–202? Sandra 1 
14 Tonlék och stråksatsning Anna 0,5 

 

 Ärende för beslut Föredragande Antal pass 
15 Stämmohandlingar 

a. Budget 2019 
b. Dagordning 
c. Föredragningslista 
d. Proposition Stadgar 
e. Verksamhetsrapport 2019 
f. Verksamhetsplan 2019 

 2 
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g. Strategi 2020–202? 
h. Förtjänstemedaljreglemente 

16 LSU årsmöte 
a. Välj representanter som ska delta 
b. Motion LSU 

  

17 CoW framtid Hanna 0,5 
18 Mall för avstämningsmöten Anna 0,5 
19 Norrköpings balettförening Hanna 0,5 
20 Distrikt 

a. Kalla till extrastämma i Östergötland 
b. Kalla till extrastämma i Skaraborg 
c. Kalla till extrastämma i Norrbotten 

Hanna 0,5 

 

 Övriga ärenden Föredragande Antal pass 
21 Övriga frågor  0,5 
22 Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte Ordf. 0 
23 Mötets avslutande Ordf. 0,5 
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Dear Frien ds, 

  

In accordance to JMI Statutes and on behalf of JMI President Ms. Jessie Westenholz and our host 
the Chinese Musicians Association, we are delighted to invite you to the 74th Annual General 
Assembly (AGA) and Annual Conference of Jeunesses Musicales International (JMI) that will take 
place between October 30th and November 05th 2019, in the city of Suzhou. 

  

The Annual General Assembly is the most important event on the JMI calendar, a special occasion 
gathering the majority of JMI’s member organizations in the same place for 5 days of music, 
meetings and exchange. It is where the organizations main decisions are taken, where you get to 
know and feel the life of the network, where you meet other international delegates, share and 
communicate ideas, experiences, skills and knowledge for the future development of JMI. Your 
presence is therefore of the greatest importance and we do hope that you will endeavor to send 
at least one delegate to the AGA. 

  

Please note, in agreement with the Statutes of JMI, Members must regularly attend the General 
Assembly (at least once every 3 years.) Each National Member may be represented by a 
delegation of no more than three delegates. Where the delegation consists of more than two 
people, at least one of them shall be under thirty years of age. Each Associate Member may be 
represented by a delegation of two delegates, of whom the second delegate must be under 30. 

  

Young delegates. 

Priority for JMI is to include as many young people as possible in the life of the organisation. We 
would strongly recommend that you include young people under age of 30 as part of your 
delegation to the AGA. Maximum of ten bursaries will be offered to young delegates under the 
age of 30 coming from economically disadvantaged countries according to the UN HDI listing -
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI. The value of the bursary is covering the costs of the youth 
delegates registration fee with accommodation in shared double / triple rooms. The travel costs 
are to be covered by the sending organisation.  Please apply before July 31 2019 by email 
to blasko@jmi.net . The JMI Board will take the final decision on the bursaries awarded by 
August 05 2019. The result will be communicated to you not later than August 06 2019 so that 
you can start up your preparations. In order to be eligible, the actual registration form must 
accompany the bursary form here attached. General registration deadlines apply. You can find the 
bursary form attached to this booklet. In addition, JMI is inviting 20 young musicians from the JMI 
international programs selected through the JMI to showcase and speak of the program impact 
as well as to perform publicly during the JMI Global concerts. 

  

Voting rights. 

The General Assembly is the place where we take all major decisions concerning JMI. It is also the 
opportunity to elect new functionaries, members of the Board, Commissions and Committees. 
National Members and Associate Member Organizations properly represented by (a) their 
Presidents, (b) by delegates nominated by their organizations (Proxy Nr. 1) and (c) represented by 
other members (Proxy Nr. 2) who have fulfilled their statutory obligations of paying the annual 
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subscription and have reported on national activities for the season 2018, have the right to vote. 
In case you do not fulfill the above, you have the right to attend and take part in the debates 
without voting rights. Please be reminded that National Members’ vote carries 5 points whereas 
Associate Member Organizations’ vote caries 1 point. 

  

Proxies 

Both National Member Sections and Associate Member Organizations have the right to give or 
carry a proxy. 

Proxy no 1: a proxy is needed if the President does not represent the respective JMI member 
organization at the AGA. This proxy enables the appointed person to vote validly on behalf of the 
member. It has to be handed in at the first session of the AGA, or sent to blasko@jmi.net

 (please use the attached form). 

Proxy no 2: for the member organizations that cannot make it to the AGA. Please note that you 
should confide your proxy to another member that can vote on your behalf. It has to be sent to 
the JMI Head Office by September 15th 2019 at the latest toblasko@jmi.net  (please use the 
attached form). 

Please note that member organizations can hold only one proxy of another member organization, 
in respect to their category. 

NEW. In accordance with the discussions and the decision to make the proxy procedure more 
meaningful (AGA 2018), the Proxy No.2 shall be given to another organization only after you have 
contacted, discussed it and this organization accepted to carry your proxy. You shall also make 
your best to make the proxy carrier aware of your position on various topics to be discussed 
during the AGA as well as the elections. Proxies No. 2 that will be sent to the JMI Office or to the 
JMI Board and its members without any preparation and acceptance by the carrier organization, 
will not be accepted (invalid). 

  

Presentation of your Section 

Should you wish to present your work to the other delegates from the floor, please inform the JMI 
Head Office about your requirements (ppt, audio-video, internet, etc) before September 15th 
2019 (zak@jmi.net ). Please note that all audio-video materials and presentations must be sent 
to the JMI Head Office at least 10 days before the AGA October 21st 2019. We will not be able to 
guarantee audio-visual support for presentations received after the deadline. 

  

Reporting 

All reports, motions and draft resolutions by members, Committees and Commissions should be 
received at the JMI Head Office (blasko@jmi.net ) by September 15th 2019 at the latest. The 
documents will then be distributed to the Members one month prior to the AGA. 

  

With best regards 

  

Blasko    
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74th JMI Annual General Assembly 
Suzhou, China | October 30 – November 05 2019 

 

Application for bursary 
(Maximum one delegate per organization) 

 
 

Priority for JMI is to include as many young people as possible in the life of the organization. Thus, we would strongly 
recommend that you include young people under age of 30 as part of your delegation to the AGA. Maximum of ten 
bursaries will be offered to young delegates minus age 30 from economically disadvantaged countries according to 
the United Nations UNDP HDI listing http://hdr.undp.org/en/composite/HDI and http://hdr.undp.org/en/countries. 
The value of the bursary is 250 EUR covering all meals and accommodation in shared double rooms. The travel costs 
are to be covered by the sending organization. Please apply before July 31st 2019 by email to blasko@jmi.net. The 
JMI Board will take the final decision August 05th and you will be informed about the bursaries awarded by August 
6th 2019. In order to be eligible, the actual registration form must accompany the bursary form. General registration 
deadlines apply.  
 
1. Applying as: 
 
☐  JMI National member  ☐ JMI Associate member 
☐ Potential member  ☐ Other, please explain _____________________________________________ 
 
2. Organization: ____________________________________________________ 3. Country: __________________ 
 
4. Name of the young delegate: _______________________________________ (please attach full registration form) 
 
5. Motivation for participation  

 
Date __ / __ / ____       Applicant’s Signature  

 
________________________________ 

 
     President’s Name and signature 
 
________________________________ 
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8 Regeringskansliet 

Kulturdepartementet 

2019-06-17 

Ku2019/01066/CSM 

Inbjudan att inkomma med analyser i syfte att utveckla 

regeringens ungdomspolitik 

Var med och bidra till ungdomspolitikens utveckling! 

Regeringen avser att lämna en ungdomspolitisk skrivelse till riksdagen under 

mandatperioden. I arbetet med framtagandet av skrivelsen vill 

Regeringskansliet lyssna in sakkunniga och experter som kan bidra till 

analysen av hur det ungdomspolitiska målet kan uppfyllas. 

Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 

och 25 ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande 

över samhällsutvecklingen. Analyser behövs utifrån flera perspektiv som på 

olika sätt belyser ungdomars levnadsvillkor inom de prioriterade områdena 

utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. 

Det går också bra att lyfta något område som ni anser särskilt behöver 

uppmärksammas. 

Regeringen ska även under kommande år ta fram en nationell aktivitetsplan 

med en beskrivning av hur Sverige ska arbeta med genomförandet av 

Europeiska unionens nya ungdomsstrategi. 

Vi vällrnmnar att ni bidrar med analyser utifrån er verksamhets perspektiv 

avseende båda dessa delar. 

Underlag skickas till ku.registrator@regeringskansliet.se senast den 30 

november 2019. Eventuella frågor kan skickas till 

ku.csm@regeringskansliet.se. 

Telefonväxel: 08-405 10 00 

Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se
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Bakgrund 

Regeringens ungdomspolitiska skrivelse 

En ungdomspolitisk proposition eller skrivelse har redovisats till riksdagen 

vid fem tillfällen med ungefär fem års mellanrum. Det senaste tillfället var 

när riksdagen 2014 beslutade enligt förslagen i regeringens proposition Med 

fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande 

(prop. 2013/14:191). Beslutet innebar ett nytt mål för ungdomspolitiken. 

Målet för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 

25 år är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv 

och inflytande över samhällsut:vecklingen. Vidare innebar beslutet att 

ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande och behandla frågor om 

ungdomars villkor inom områden som utbildning, arbete, försörjning, 

bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. Dessutom innefattade 

propositionen ett handlingsprogram för perioden 2014--2017. För att ladda 

ner propositionen med tillhörande handlingsprogram, klicka här. 

I propositionen Med fokus på Unga (prop. 2013/14:191) bedömde 

regeringen att en samlad redovisning av utvecklingen i relation till målet för 

ungdomspolitiken bör lämnas till riksdagen med några års mellanrum. Det 

behövs därför en ny skrivelse till rilcsdagen och ett nytt handlingsprogram 

för ungdomspolitfä:en. Som underlag till arbetet med den kommande 

skrivelsen behövs analyser utifrån flera perspektiv som belyser ungdomars 

levnadsvilllwr, inom områden som exempelvis; utbildning, arbete, 

försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid. 

Europeiska unionens ungdomspolitiska strategi 

Sedan 2002 finns ett särskilt ungdomspolitiskt ramverk inom Europeiska 

unionen, grundat på principerna om aktivt deltagande och lika tillgångar till 

möjligheter. Det ungdomspolitiska samarbetet bedrivs i samverkan med 

andra politikområden som fokuserar på unga kvinnor och män, såsom 

utbildning och sysselsättning. 

Europeiska unionens nya ungdomsstrategi för 2019-2027 antogs vid 

rådsmötet den 26 november 2018. Ungdomsstrategin syftar huvudsakligen 

till att ge unga kvinnor och män mer makt över sina egna liv, uppmuntra 

ungdomar till att vara aktiva medborgare, bidra till att förebygga socialt 

utanförskap bland ungdomar och till att de politiska besluten påverkar 

ungdomar i en mer positiv riktning. De verktyg som föreslås för att nå detta 
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2018-06-26
KOM (2018) 269 slutlig
Meddelande om EU:s nya ungdomsstrategi

Sammanfattning
Kommissionen presenterade den 22 maj 2018 ett meddelande om förslag till 
EU:s nya ungdomsstrategi för 2019–2027. Jämfört med det nuvarande 
europeiska ramverket på ungdomsområdet föreslås arbetet fokusera på färre 
områden och struktureras bättre på EU-nivån. 

Ungdomsstrategin föreslås huvudsakligen syfta till att ge unga kvinnor och 
män mer makt över sina egna liv, uppmuntra ungdomar till att vara aktiva 
medborgare, bidra till att förebygga socialt utanförskap bland ungdomar och 
till att de politiska besluten påverkar ungdomar i en mer positiv riktning. 

De verktyg som föreslås för att nå detta är bl.a. en sektorsövergripande 
ungdomssamordnare inom EU som ska ge ungdomar en röst vid 
utformningen av EU:s politik, en kartläggning av EU:s satsningar på 
ungdomar och en ny och mer inkluderande ungdomsdialog med fokus på 
ungdomar med färre möjligheter. Vidare föreslås större rörlighet vid 
volontärarbete och solidaritetsverksamhet, ett ökat erkännande av icke-
formellt lärande samt att en förstärkning av kopplingen mellan EU:s 
ungdomspolitik och liknande EU-program som Erasmus+ och Europeiska 
solidaritetskåren.

Regeringen ställer sig bakom att en ny ungdomsstrategi utarbetas på 
ungdomsområdet. 

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund
År 2009 antogs under det svenska ordförandeskapet en resolution om ett 
europeiskt ramverk på ungdomsområdet för perioden 2010–2018, den s.k. 
ungdomsstrategin (2009/C 311/01). Strategin fokuserar dels på att skapa fler 
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och mer jämlika möjligheter för ungdomar vad gäller utbildning och 
arbetsmarknad, dels på att främja ett aktivt medborgarskap, social 
inkludering och solidaritet. Strategin har ett tvärsektoriellt angreppssätt för 
att betona ungdomsperspektivet inom områden som utbildning, hälsa, arbete 
och social inkludering. För att genomföra strategin gjordes en 
kunskapsinsamling om ömsesidigt lärande, en dialog fördes med ungdomar 
och en mobilisering gjordes av relevanta utgiftsprogram. 

EU har under 2017 utvärderat ramverket genom konsultationer med berörda 
parter. Slutsatsen är att samarbete på ungdomsområdet har visat sig vara 
värdefullt då det har lett till både policyförändringar och lagändringar på 
nationell nivå samt ökat ungdomsorganisationernas kapacitet. Den kritik som 
har förts fram har handlat om att strategin har försökt att täcka in ett allt för 
stort antal områden och att avsaknad av uppföljningsverktyg minskade 
strategins effektivitet. Det har varit svårt att nå ut till alla berörda ungdomar, 
särskilt de med färre möjligheter och unga aktiva i organisationer på 
gräsrotsnivå. 

I den nya strategin vill kommissionen därför ta med sig lärdomar som utgår 
ifrån:

 Mer fokus och flexibilitet för att anpassa de europeiska 
värderingarna till nationella prioriteringar.

 Nå ut till fler ungdomsgrupper, särskilt till ungdomar med färre 
möjligheter.

 Ett nytt sätt att arbeta tvärsektoriellt.
 Förbättra transparensen och möjligheten till uppföljning i 

ramverket.
 Deltagande styrning på flera nivåer.
 En tydligare koppling mellan EU:s ungdomspolicy och 

aktiviteter i EU-program relevanta för ungdomar. 

Förslaget till en ny strategi presenterades för medlemsstaterna den 22 maj 
2018.

1.2 Förslagets innehåll
Sedan 2002 finns ett särskilt ungdomspolitiskt samarbete inom EU, grundat 
på principerna om aktivt deltagande och lika tillgångar till möjligheter. 
Samarbetet bedrivs i samverkan med andra politikområden med fokus på 
unga kvinnor och män, såsom utbildning och sysselsättning. 

I meddelandet framhålls att ett nytt ungdomspolitiskt samarbete i EU kan 
hjälpa till att få bukt med den paradox som för närvarande präglar 
ungdomars politiska deltagande. Å ena sidan är ungdomar politiskt 
intresserade och socialt aktiva. Å andra sidan undviker de traditionella 
former av deltagande. Ungdomspolitiken kan bidra till att förverkliga 
visionen om ett Europa där ungdomar kan ta tillvara möjligheter och relatera 
till europeiska värden. Ungdomsstrategin i EU visar på kommissionens och 
medlemsstaternas gemensamma åtagande på området. 
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Verksamheten inom det ungdomspolitiska samarbetet föreslås därför att 
koncentreras till tre åtgärdsområden.

ENGAGERA: Att främja ungdomars deltagande i det demokratiska livet.

SAMMANFÖRA: Att sammanföra unga människor i och utanför EU för att 
främja volontärarbete, utbytesstudier, solidaritet och interkulturell förståelse.

STÄRKA: Att öka ungdomars medbestämmande genom att göra 
ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av 
sådana erfarenheter.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt åtgärder som syftar till att nå 
alla ungdomar, spänna över olika nivåer - från den globala till den lokala 
nivån, och att inkludera den virtuella världen. Ungdomsstrategin föreslås 
under de kommande åren (2019–2027) ha följande syften: 

 Ge ungdomar egenmakt att utforma sina egna liv, bygga upp 
ungdomarnas motståndskraft och rusta dem med livskunskap för 
att klara sig i en föränderlig värld.

 Uppmuntra ungdomar att bli aktiva medborgare som verkar för 
solidaritet och positiv förändring i samhällen runt om i Europa, 
inspirerade av EU:s värden och en europeisk identitet.

 Bidra till att förebygga socialt utanförskap bland ungdomar. 

 Se till att politiska beslut påverkar ungdomar i mer positiv 
riktning genom att föra dialog och tillgodose ungas behov inom 
olika sektorer.

Sammanfattningsvis föreslås detta ske genom att: 

 Förbättra det sektorsövergripande samarbetet mellan olika 
politikområden, bland annat genom att inrätta en 
ungdomssamordnare inom EU som kan ge ungdomar en röst vid 
utformningen av EU:s politik.

 Kartlägga EU:s satsningar på ungdomar.

 Lansera EU:s nya och mer inkluderande ungdomsdialog med 
fokus på ungdomar med färre möjligheter.

 Undanröja hinder för och möjliggöra rörlighet i samband med 
volontärarbete och solidaritetsverksamhet.

 Genomföra en agenda för ungdomsarbete för att öka erkännandet 
av icke-formellt lärande.

 Stärka kopplingen mellan EU:s ungdomspolitik och liknande 
EU-program (Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren).

2017/18:FPM121
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På EU-nivå föreslås arbetet koncentreras mot att lansera en ny 
ungdomsdialog i EU, stärka den europeiska ungdomsportalen, öka 
ungdomars deltagande i det demokratiska livet och att stödja utbildning i 
delaktighetsprocesser genom Erasmus+. Medlemsstaterna uppmanas att 
främja dialog och mekanismer för deltagande på alla beslutsnivåer, främja 
ungdomars sociala och medborgerliga engagemang, förbereda unga 
människor på deltagande genom olika former av ungdomsarbete och 
engagemang, undersöka innovativa och alternativa former för demokratiskt 
deltagande samt att använda verktyg för att främja debatt om EU.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa
Inga konsekvenser för svensk lagstiftning förutses.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys
Meddelandet analyseras fortfarande inom Regeringskansliet. 

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt
Regeringen menar att grunden till att unga, såväl kvinnor som män, ska 
kunna inkluderas i unionens utveckling är en politik som gynnar ungas 
levnadsvillkor. Regeringen kommer i det fortsatta arbetet att utgå från målet 
för den nationella ungdomspolitiken, det vill säga att alla ungdomar ska ha 
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen.

Regeringen ser positivt på att en ny gemensam strategi för ungdomsfrågor 
inom EU tas fram för att samordna de insatser som görs även om 
huvudansvaret för ungdomspolitiken ligger hos medlemsstaterna. Det är 
därför viktigt att strategin endast omfattar sådana mellanstatliga insatser som 
ger ett mervärde på nationell nivå och som annars inte hade varit möjliga. I 
och med att den totala EU-budgeten kommer att behöva minska mot 
bakgrund av Storbritanniens utträde kommer kostnadsdrivande initiativ 
behöva undvikas och möjligheter till besparingar ses över. Regeringen 
välkomnar insatser för ungdomars rörlighet och utbyten mellan länder. Det är 
positivt att strategin kopplas till befintliga och kommande EU-program 
såsom Erasmus och Solidaritetskåren, liksom att också informellt lärande 
lyfts fram. 

Regeringen ser positivt på att strategin betonar inkludering av unga med färre 
möjligheter. Regeringen vill även framhålla vikten av att ungdomar själva är 
med och har reellt inflytande i beslutsprocesserna. En balans mellan 
inkluderande av såväl representanter från ungdomsrörelsen som ett generellt 
bredare deltagande av ungdomar bör eftersträvas. 
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2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter
Förslaget på ungdomsstrategi har ännu inte behandlats i rådet. På rådsmötet 
för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 22 maj 2018 hölls en 
riktlinjedebatt om medlemsstaternas ståndpunkter inför en kommande 
strategi. Flertalet medlemsstater delade Sveriges uppfattning om vikten av en 
tydlig koppling till de 11 ungdomsmålen och uppmanade kommissionen att 
integrera dessa i den nya strategin. Ett antal medlemsstater framhävde även 
vikten av gemensamma europeiska aktiviteter såsom Solidaritetskåren, 
Erasmus+ och ungdomskonferenser. Flera medlemsstater ansåg vidare att 
den strukturerade dialogen, på alla nivåer, är mycket viktig. Tyskland 
efterfrågade särskilt en tydligare koppling mellan ungdomsstrategin och 
EU:s strukturfonder.

2.3 Institutionernas ståndpunkter
Institutionernas ståndpunkter är inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) välkomnar den 
sektorsövergripande ansatsen men vill att arbetsprocessen ska förtydligas och 
att arbetsområden ska utarbetas. Ungdomsmålen som helhet bör få en tydlig 
roll i den kommande policyutvecklingen på ungdomsområdet. LSU vill 
vidare se att strategin har en tydligare rättighetsbaserad grund. De vill också 
understryka vikten av de nationella landsråden och ungdomsorganisationerna 
vilkas roll bör betonas ännu starkare. LSU välkomnar förslaget att tillsätta en 
ungdomskoordinator samt att nationella arbetsplaner ska utarbetas men 
menar att förslagen behöver konkretiseras ytterligare. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) anser att det är 
svårt att se kontinuiteten mellan den nuvarande strategin och den föreslagna. 
De övergripande målen för 2010–2018 tas inte upp i förslaget och inga nya 
skrivs fram. MUCF önskar att områdena utbildning, arbete, social 
inkludering, jämställdhet och psykisk ohälsa, vilka nämns i den nuvarande 
strategin, står kvar som några av de viktigaste åtgärderna i den nya strategin. 
MUCF anser att kommissionen måste ta fram en modell för hur ungas röster 
och förslag kan tas tillvara på riktigt då MUCF ser det nuvarande samarbetet, 
genom den strukturerade dialogen, som två parallella processer där 
deltagarna aldrig möts.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) välkomnar det initiativ som tas på 
europeisk nivå, syftande till att utveckla en strategi inom det 
ungdomspolitiskt relaterade området. Ungas inflytande är en bärande del i, 
nationell, regional och lokal ungdomspolitik vilket syftar till just reellt 
inflytande för ungdomar. Ungdomsfrågor är i grunden av tvärsektoriell art 
och spänner även i Sverige över ansvarsområden för statlig, regional och 
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lokal politik. Det är därför av vikt att strategin utformas med respekt för 
subsidiaritetsprincipen inom alla områden och nivåer.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande
Inte aktuellt då det rör sig om ett meddelande.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen
Inte aktuellt då meddelandet inte innehåller några lagstiftningsförslag.

3.3 Fortsatt behandling av ärendet
Ordförandeskapet avser att behandla meddelandet i rådsarbetsgruppen för 
ungdomsfrågor under hösten 2018.

4 Övrigt
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Med anledning av att Staffan Scheja avslutar sin tid som 
 prorektor och övergår till andra uppgifter inom högskolan 
inbjuder vi dig  härmed till en avtackningsceremoni.

Vi bjuder på musikaliska höjdpunkter och förfriskningar.

Varmt välkommen!
Helena Wessman, rektor

Osa senast 18 september till avtackning@kmh.se

Avtackning av 
Staffan Scheja
23 september kl. 16:30
Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105
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Hej, 

jag heter Ludwig Bengtsson Sonesson, och är Sveriges ungdomsdelegat till FNs 
klimatförhandlingar (och i år även Generalsekreterare Guterres specialinsatta Cilmate Summit). 
Detta innebär att jag sitter i Sveriges delegation tillsammans med representanter från 
departementen samt Sametinget. 

Jag har min bakgrund i PUSH Sverige, ett hållbarhetsnätverk för unga som bland annat är 
observatörer vid förhandlingarna (och gör allt vi kan för att driva fram ambitiösare och rättvisare 
klimatpolitik). Till vardags arbetar jag på Lunds Universitet, med forskning om klimatberättelser 
och hur våra framtidsskildringar påverkar politiken som förs idag (se b.la utställningen Carbon 
Ruins där vi byggde ett museum över fossileran, sett från 2053.) samt hur vi bör ställa om våra 
industrier (stål, papper, plast, mjölk, kött, cement m.m.). 

  

Med det här mailet vill jag framförallt introducera mig och bjuda in er till en kontinuerlig 
konversation & konsultation, jag är min egen individ men framförallt ska jag representera LSUs 
medlemsorganisationer (och Sveriges unga i stort). Några punkter jag vill framföra: 

  

1.      FNs klimatförhandlingar är ofta komplexa och byråkratiska, varje COP har olika 
förhandlingsspår – där alla såklart är viktiga, men vissa kan vara av mer intresse för er än andra. 
Jag berättar mer än gärna för er och era medlemmar om processen, vad som står på spel, vilket 
handlingsutrymme Sverige har (eftersom vi förhandlar som EU kan det ofta bli rätt begränsat) 
samt mer övergripande om klimatfrågan. Hör gärna av er i god tid, om jag kan närvara fysiskt gör 
jag det gärna men pga. tidsbrist är det ofta smidigare via länk. 

2.      Har ni frågor, åsikter, funderingar eller kritik tar jag mer än gärna emot det och försöker 
svara så snabbt som möjligt. Under hösten kommer mycket av förarbetet inför COP25 göras 
tillsammans med regeringen och departementen, därför vill jag gärna gå in i den processen med 
så mycket kunskap om era åsikter som möjligt! Ni når mig enklast på den mail mailadressen. 

3.      Jag (tillsammans med de andra FN-repparna från LSU) har tagit fram vykort från framtiden, 
där vi uppmanar unga att beskriva den framtiden de vill se(fast som om den redan är nådd). 
Tanken är att ta dessa vykort till politikerna (en del visades under HLPF i NY). Jag skulle uppskatta 
om ni (era medlemmar, er styrelse etc.) skrev ner några meningar som svar på frågan: 

Det är år 2050. År 2045 nådde Sverige sitt nationella mål om netto noll utsläpp, och fem år senare 
är världen globalt nära samma stadie. När du ser tillbaka på utvecklingen fram tills idag: vilka 
beslut tog oss hit? Hur har samhället i stort förändras (för att nå målen, eller som ett resultat av 
dem)? Hur beter vi oss, hur ser världen runt omkring oss ut? 

Så fyller jag i dessa svar på de fysiska vykorten. Tanken är att vi tillsammans ska få en tydligare 
bild av vilket samhälle det är vi vill ha efter det som idag har försatt oss i klimat katastrof, för att 
tydligt kunna beskriva det för politikerna och på så sätt stärka vårt inflytande. Det är även en 
nyttig övning för oss själva, en stor del av min framtidsångest kommer just från den tomhet som 
ofta är framtiden – genom att spekulera i hur den kan komma att se ut får jag hopp (och jag tror 
det kan vara liknande för er) 

  

  

Assently: 2c58531e66143ae5030e5125580f26b4348bb88dc9edfa1128845318e21f914f47e03967858eb5b7db9138db1d44b0c13e4819141e5cfd5d892dddb057123b06



Jag hoppas vi hörs (om det här mailet ska nå någon annan inom organisationen så vidarebefordra 
det gärna). 

med vänliga hälsningar, 

Ludwig Bengtsson Sonesson 
Ungdomsrepresentant till COP25 

LSU 
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Nu är det dags att nominera till LSU:s styrelse för åren 2020-2021! 

  

Nu kan medlemsorganisationerna i LSU nominera kandidater till nästa års styrelse. Organisationer 
gör det enkelt via detta formulär. Valberedningen ser gärna att så många som möjligt blir 
nominerade, så tveka inte att skicka in en nominering. Valberedningen vill ha era nomineringar 
senast den  2 september 2019. 

  

Att sitta i styrelsen till LSU är ett utmanande och roligt uppdrag. Valberedningen söker kandidater 
som är intresserade och engagerade, med erfarenhet från civilsamhället. Vem som helst kan bli 
nominerad. Exempel på egenskaper valberedningen värdesätter till en framtida styrelse kan du 
läsa under respektive post. Vi ser gärna att vi får en bredd i nomineringarna och kommer se till 
styrelsen som helhet, det är därför inte avgörande att en person besitter alla de egenskaper som 
listas. 

  

Valberedningen har antagit en kravprofil med mer detaljerade beskrivningar av egenskaper vi 
kommer ta hänsyn till i rekryteringsprocessen utifrån intervjuer med sittande styrelse samt en 
enkät bland medlemsorganisationerna. Här kan du läsa mer om kravprofilen. 

  

De som är nominerade kommer att bli kontaktade av valberedningen, och bli intervjuade 
antingen i Stockholm eller via telefon i augusti/september. Valberedningen kommer att lägga ett 
förslag till representantskapet i början på oktober. 

  

Du kan självklart höra av dig till valberedningen på valberedning@lsu.se  om du har några frågor 
eller vill veta mer om någon av posterna. 

  

Du hittar all information om nomineringsprocessen på följande 
länk: https://lsu.se/nyhet/nominera-styrelse 

  

  

EMELIE NILSSON 
tf. Verksamhetsledare Politik och Påverkan / Acting Programme Manager Policy and Advocacy 

+46 (0) 70 271 40 99 
emelie.nilsson@lsu.se  

 
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer / The National Council of Swedish Youth Organizations 
Gammelgårdsvägen 38 / SE-112 64 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 (0)70 271 40 99 / Fax: +46 (0)8 672 66 90 / www.lsu.se 
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Käraste medlemsorganisationer och representanter,   
Hoppas sommaren har behandlat er väl, och ni fått både återhämtning, vila och lite kul också! Vi kontaktar er nu för 
att påminna er om att i god tid anmäla er till Representantskapet 2019, men också för att kalla till en 
motionsverkstad. 

Anmälan finns här: https://lsu.se/om/representantskap/ 

På samma sida hittar ni även information om hur man nominerar kandidater till LSU:s styrelse, och all relevant 
information om de olika uppdragen som ska tillsättas! 

Motionsverkstad 
Det är dags att ta tillfället i akt! På LSU forum den 20 september klockan 13.00 till 15.00 arrangeras en 
motionsverkstad för medlemsorganisationerna, och ingen anmälan krävs för detta pass! För att läsa mer om LSU 
forum, kolla in här:  https://lsu.se/nyhet/lsu-forum. Det finns många olika spännande saker att delta i under hela 
dagen! 

För dem som inte har möjlighet att närvara på LSU forum kan ni istället delta i ett digitalt förmöte med samma tema 
den 17 september klockan 17.00 till 19.00. Länk till mötet skickas ut närmare tillfället, men passa på och skriv in det i 
kalendern redan nu! 

Fler digitala förmöten håller på och planeras in: Genomgång av styrelsens förslag till beslut samt medlemsärenden 
och en kongresskola! Håll utkik efter fler kallelser helt enkelt! 

Praktisk information inför Representantskapet: 
Fredag 8:e november klockan 17.00 tills söndagen 10:e november kl. 18.00 i Stockholm. 

Samtliga medlemsorganisationer har rätt att skicka ett ombud, samt två övriga representanter. Ytterligare 
information finner ni i den bifogade kallelsen. Tillsammans med kallelsen hittar ni också information om temat på 
årets representantskap! 

Utskrivna handlingar 
Vi vet att vissa föredrar att ha handlingarna skriftligt på mötet. Är du intresserad att få handlingarna utskrivna, maila 
repskap@lsu.se senast 15 oktober. 

Viktiga datum: 
• Styrelsens förslag till beslut skickas ut till medlemsorganisationerna senast den 27:e september. 
• Sista datum för en medlemsorganisation att inkomma med motioner är också den 27:e september. Motioner 

skickas till motioner@lsu.se . 
• Styrelsens svar på motionerna skickas ut till medlemsorganisationerna den 11:e oktober. 
• Den 25 oktober är det planerat att det sista informationshäftet med all praktisk information skickas ut. 

Har ni frågor gällande mötet så kontakta gärna  repskap@lsu.se 

Utöver all denna information, vill jag helt enkelt hälsa från LSU:s kansli och så hoppas jag att vi ses på mötet i 
november! 

Med vänliga hälsningar, 
Martina Smith 
Ledningssekreterare / Mangagement secretary 
+ 46 (0) 73 460 56 78 / martina.smith@lsu.se   
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KALLELSE
REPRESENTANTSKAPSMÖTE  

I LSU 2019

LSU vill härmed bjuda in alla medlemsorganisationer till 2019 års Representant-
skapsmöte. Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte, vårt högst beslutande or-
gan. I år är det bland annat dags för medlemmarna att välja valberedning och 
revisorer! Anmälan är öppen från onsdagen den 26 juni till den 15 oktober. 

Deltagande

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud som nyttjar organisationens rösträtt. 
Därutöver får organisationen skicka två övriga representanter. Eventuella ledsagare medföljer 
utöver representanter, men anmäls på samma sätt. Ombudet ska delta under hela årsmötet.

Kostnad

LSU täcker deltagarkostnaden för medlemsorganisationens ombud. Ombud som reser från 
annan ort än Stockholm kan söka resebidrag på 400 kr för tåg. Kom ihåg att barn- och ung-
domsorganisationer i ungdomsrörelsen även kan använda LSU:s rabattkod hos SJ. Information 
om hur du ansöker om resebidrag kommer att finnas på LSU:s hemsida i anslutning till anmä-
lan. Annan ersättning för boende och resor utgår ej. Övriga representanter debiteras en avgift 
om 250 kronor per person som inkluderar mat under de båda dagarna. 

Handlingar

Handlingar skickas ut digitalt till alla medlemsorganisationer och deras anmälda ombud samt 
läggs upp löpandes på LSU:s hemsida. 

Motioner

Alla medlemsorganisationer kan påverka LSU och sätta oss i rörelse! Ett av de starkaste verk-
tygen för att påverka LSU är att skriva och rösta igenom motioner. Motioner skickas till motio-
ner@lsu.se, senast söndagen den 27 september.

Information
Ytterligare information publiceras löpande på www.lsu.se/om/representantskap och mej-
las ut till medlemsorganisationer och de som anmält sig till mötet. 
Frågor? Kontakta repskap@lsu.se 

8 -10 November i Stockholm
Start fredag kl 17.00 
Slut söndag kl 17.30
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Årets val – val till LSU:s styrelse!

Nu är det dags att nominera personer till LSU:s styrelse för åren 2020-2021!

Vem tycker du ska styra LSU de kommande två åren? Någon från din organisation? Eller 
kanske du själv? Vi i valberedningen efterlyser nu nomineringar till LSU:s styrelse från med-
lemsorganisationerna. Du kan läsa med om vilka poster det är som vi söker nomineringar till 
på lsu.se.

Organisationer gör det enkelt via formuläret som ligger på lsu.se. Sista dag att skicka in nomi-
neringar är den 2 september 2019.

Undrar du över något eller vill ha mer information, kontakta gärna valberedning@lsu.se.

Läs mer om årets val, hitta kravprofilen och klicka dig vidare till själva anmälningsformuläret 
på lsu.se/om/representantskap/

Årets tema – växande utrymme!

Årets tema för representantskapet är växande utrymme. Vi kommer att få tillfälle att diskute-
ra hur vi ungdomsorganisationer bidrar till att motverka det krympande utrymmet och istället 
arbetar för ett växande utrymme. Temat kommer att genomsyra programpunkterna under 
mötet. 

Årets höjdpunkt – ny strategi för LSU!

I år är det dags att anta en ny strategi för LSU. Styrelsen har under våren arbetat med att ta 
fram ett nytt förslag till strategi genom workshops, omvärldsbevakning, utvärdering och kon-
sultationer med medlemmar. Nu är det snart dags för representantskapet att ta del av förslaget 
och tycka till. Förslaget till ny strategi skickas ut i slutet av september. 

Välkomna!

Rosaline Marbinah, Ordförande Hannah Kroksson, Generalsekreterare
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Förslag på föredragningslista 
Representantskapet 2019

Förslag på föredragningslista 
1.  Representantskapsmötets öppnande
2.  Val av mötesordförande
3.  Val av mötessekreterare
4.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
5.  Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 
6.  Fastställande av röstlängd
7.  Fastställande av föredragningslista
8.  Fastställande av arbetsordning
9.  Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
10. Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över  

 innevarande verksamhetsår
11. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsår 2018
12. Beslut om antagande och utträde av medlemsorganisationer och  

 etableringsmedlemmar
13. Valärenden  

  13 a.  Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
  13 b.  Val av styrelsens ordförande
  13 c.  Val av styrelsens vice ordförande
  13 d.  Val av övriga ledamöter i styrelsen
14. Propositioner  

  14 a.  Strategi för LSU:s verksamhet 
  14 b.  Medlemsavgift för 2020 och preliminär medlemsavgift för  
   2021  
  14 c.  Verksamhetsplan för 2020
  14 d. Budgetdirektiv
15. Motioner
16. Övriga ärenden
17. Representantskapsmötets avslutande 
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El Sistema tävlade för första gången
Länstidningen Södertälje, sida 17 –22. maj
Av: Elias Zazi

Kultur  | 17LT Onsdag 22 maj 2019

FESTIVALEN MUSIKRUM

Nykvarns ungdoms-

orkester tog ännu ett 

guld i Musikrums 

blåsorkestertävling  

i Västerås i helgen. 

Dirigenten Jens  

Nilsson berättar om 

hemligheten bakom 

framgången.

– Den finns i vår  

arbetsmetod.

NYKVARN  För elfte året ar-
rangeras festivalen Musik-
rum i Västerås, där orkestrar 
från hela Sverige tävlar i oli-
ka kategorier och olika klas-
ser. En guldvinnare i år är 
Nykvarns ungdomsorkester 
som vann Musikrums blås-
orkestertävling (klass 2).

– Det kändes bra redan från 
början och det blev bra ock-
så. Juryn tittar på punkter 
som klang, intonation, ny-
ans, frasering, rytm, teknik, 
uttryck och intryck och vi 
fick åtta-nio av tio i varje 
punkt, säger dirigenten Jens 
Nilsson och berättar att 
ungdomsorkestern, som be-
står av 25 högstadie- och 
gymnasieelever, framförde 
tre olika instrumentala 
stycken:

– Vi hade 15 minuters 
speltid och framförde ett 
obligatoriskt stycke, i detta 
fall Robert Sheldons ”A 
Child’s Lullaby” samt Mere-
dith Willsons ”76 trombo-
nes” och ”Rock encounter” 
av Jay Chattaway.

Det är inte första gången 
Nykvarns ungdomsorkester 
tar guld, det hände även un-

der blåsorkestertävlingen 
(klass 2) 2015 och 2018. Or-
kestern har genom åren 
också erhållit flera silver 
och brons och när man 2016 
ställde upp i klass 1 blev det 
också brons.

Perry Göransson från Sö-
dertälje sitter med i juryn 
och var en av de som be-
dömde Ungdomsorkestern. 
Han berättar att den som får 

guld, givetvis är bra på alla 
de tio kriterier som bedöms.

– Om det är något som 
kan framhållas när det gäl-
ler Nykvarn så är det det fi-
na samspelet och förmågan 
att spela musik med kom-
plicerade rytmer. Även när 
det blir svårt lyckas man be-
hålla intonation, nyanser 
och artikulation, säger han.
Vad är hemligheten bakom 
dessa framgångar?

– Vi har en stark tradition 
av blåsorkester, lägg till det 
vår arbetsmetod som starta-
des här som ett klassprojekt 
på 80-talet och utvecklats 
till den vi har i dag med tre 
repetitioner varje vecka, nä-
ra elevernas ordinarie sko-
lor och i direkt anslutning 
till skoldagen, säger Jens 
Nilsson.

Kulturskolan i Nykvarn 
har flera mindre ensembler 

samt flera olika orkestrar, 
bland annat två från årskurs 
tre, två från årskurs fyra och 
en där man slår ihop årskurs 
fem och sex. Därefter finns 
Ungdomsorkestern som be-
står av elever från högsta-
diet och gymnasieskolorna. 
De äldsta eleverna i orkes-
tern spelar även med Ny-
kvarns musikkår.

– Det här ingår i vår ar-
betsmetod där eleverna fa-

sas över till Musikkåren i 
takt med att de blir vuxna, 
säger Jens och informerar 
om Kulturskolans dag på 
söndag (26 maj) då skolans 
alla orkestrar spelar i Fol-
kets park i Nykvarn:

– Där finns också chans att 
lyssna på guldvinnaren, 
Ungdomsorkestern.

Elias Zazi

Ännu ett guld till Nykvarn

Ungdomsorkestern i Nykvarn har spelat hem flera guld, silver och brons i blåsorkestertävlingen i Västerås. Här från tidigare år. FOTO: MATTIAS HOLGERSSON

SÖDERTÄLJE  Workshops, 
konserter och tävlingar 
samlade i helgen ihop 
orkestrar med olika  
besättningar från hela 
landet. Från Södertälje 
deltog bland andra 
Kammarorkestern  
El Sistema.

– Det är första gången 
vi var med och tävlade, 
säger Cecilia Hilmerby.

Riksförbundet unga musi-
kanter (RUM) har arrangerat 
sin festival Musikrum i Väs-
terås i elva år. En orkester 
som deltog i år var Kammar-
orkestern El Sistema från 
Södertälje som tävlade i ka-
tegorin Stråkorkester/sym-
foniorkester (klass 2). Ceci-
lia Hilmerby klarinettpeda-

gog på El Sistema är nöjd 
med helgen.

– Efter att vi hade tävlat 
spelade stråkorkestern en 
festivalkonsert i biblioteket 
och de som spelar flöjt, kla-
rinett, trumpet, trombon 
och slagverk deltog på en 
workshop där vi fick träf-
fa Arméns Musikkår och 
spela tillsammans med dem. 
Dagen avslutades med en 

stor galakonsert med prisut-
delning i Västerås konsert-
hus. Vi åt god mat, spelade 
brännboll, lyssnade på kon-
serter på stan och hann även 
med lite sightseeing.

El Sistema i Södertälje 
omfattar cirka 320 barn från 
förskoleklass och uppåt i 
Hovsjö och Västergård (Sol-
dalaskolan) och består av 
flera olika orkestrar, bland 

annat Sinfoniettan, Pri-
moorkestern, Kammaror-
kestern och Stora- och Lilla 
Blås. I helgen var det Kam-
marorkestern som tävlade. 
De är 40 till antalet och där 
spelar de äldsta eleverna. 
Instrumenten är fiol, viola, 
cello, kontrabas, flöjt, klari-
nett, trumpet, trombon och 
slagverk. Och själva tävlan-
det slutade också väl för El 
Sistema.

– Det känns mycket bra 
att vinna silver. Den stora 
vinsten i en tävling är ju all-
tid allt man lär sig under 
förberedelsetiden. Vi har 
jobbat mycket med team-
work och övat många tim-
mar på orkesterstyckena, 
säger Cecilia Hilmerby.

Framöver har El Sistema 

ett fullspäckat schema och 
redan nu på torsdag, 23 maj 
kommer Stråkorkestern att 
åka till Konserthuset i Stock-
holm för repetitioner och 
workshop med medlemmar 
ur NAC-orkestern från Otta-
wa, Kanada. Dagen efter, 
klockan 12, ger de en kam-
marmusikalisk konsert i 
Slottskyrkan i Stockholm. På 
lördag 25 maj spelar El Siste-
ma under Demokratifestiva-
len i Hovsjö och 4 juni får de 
besök av sin samarbetsor-
kester Kungliga Filharmoni-
kerna i Hovsjöskolan.

– Ja, och vi medverkar un-
der nationaldagsfirandet på 
Torekällberget 6 juni, avslu-
tar Cecilia Hilmerby.

Elias Zazi

El Sistema tävlade för första gången

Enlil Aho spelar violin med El Sistema. FOTO: MONIKA NILSSON LYSELL

”
Det känns mycket 
bra att vinna silver.
Cecilia Hilmerby
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Tävlar för första gången: ”Det känns mycket bra att vinna
silver”
Länstidningen Södertälje – Startsidan –21. maj 19:05

Workshops, konserter
och tävlingar samlade i helgen ihop orkestrar
med olika besättningar från hela landet. Från
Södertälje deltog bland andra Kammarorkes-
tern El Sistema. – Det är första gången vi var
med och tävlade, säger Cecilia Hilmerby.

Anmäl text- och faktafel
Bild: Monika Nilsson Lysell
Riksförbundet unga musikanter (RUM) har ar-

rangerat sin festival Musikrum i Västerås i elva år.
En orkester som deltog i år var Kammarorkestern
El Sistema från Södertälje som tävlade i kategorin
Stråkorkester/symfoniorkester (klass 2). Cecilia
Hilmerby klarinettpedagog på El Sistema är nöjd
med helgen.

– Efter att vi hade tävlat spelade stråkorkestern
en festivalkonsert i biblioteket och de som spe-
lar flöjt, klarinett, trumpet, trombon och slagverk
deltog på en workshop där vi fick träffa Arméns
Musikkår och spela tillsammans med dem. Dagen
avslutades med en stor galakonsert med prisutdel-
ning i Västerås konserthus. Vi åt god mat, spelade
brännboll, lyssnade på konserter på stan och hann
även med lite sightseeing.

Bild: Monika Nilsson Lysell
Läs också: Ännu ett guld till Nykvarn: ”Vår

unika arbetsmetod är hemligheten bakom fram-
gången”

El Sistema i Södertälje omfattar cirka 320 barn
från förskoleklass och uppåt i Hovsjö och Väster-
gård (Soldalaskolan) och består av flera olika or-
kestrar, bland annat Sinfoniettan, Primoorkestern,
Kammarorkestern och Stora- och Lilla Blås. I hel-
gen var det Kammarorkestern som tävlade. De är
40 till antalet och där spelar de äldsta eleverna.
Instrumenten är fiol, viola, cello, kontrabas, flöjt,
klarinett, trumpet, trombon och slagverk. Och själ-
va tävlandet slutade också väl för El Sistema.

– Det känns mycket bra att vinna silver. Den
stora vinsten i en tävling är ju alltid allt man lär
sig under förberedelsetiden. Vi har jobbat mycket
med teamwork och övat många timmar på orkes-
terstyckena, säger Cecilia Hilmerby.

Bild: Monika Nilsson Lysell
Framöver har El Sistema ett fullspäckat schema

och redan nu på torsdag, 23 maj kommer Stråkor-
kestern att åka till Konserthuset i Stockholm för
repetitioner och workshop med medlemmar ur
NAC-orkestern från Ottawa, Kanada. Dagen efter
klockan 12, ger de en kammarmusikalisk konsert i
Slottskyrkan i Stockholm. På lördag (25 maj) spe-
lar El Sistema under Demokratifestivalen i Hovsjö
och 4 juni får de besök av sin samarbetsorkester
Kungliga Filharmonikerna i Hovsjöskolan.

– Ja, och vi medverkar under nationaldagsfi-
rande på Torekällberget 6 juni, avslutar Cecilia
Hilmerby.

support.se@m-brain.com 3
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Ännu ett guld till Nykvarn: ”Vår unika arbetsmetod är hemligheten
bakom framgången”
Länstidningen Södertälje – Startsidan –21. maj 14:06
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Delad silverplats för Oscar Symphonic Band
Östran – Oskarshamn –21. maj 13:10
Av: Ida Svensson
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Silverplats för Oskarshamnsband i Västerås
Oskarshamns-Tidningen, sida 2 –21. maj

Grundad av Mauritz Linder 1880
Östra Torggatan 9—11. 
Postadress: Box 922,  
572 29 Oskarshamn, 
Tel: 0491—575 00
Fax: 0491-150 75
www.ot.se
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Mönsterås 
0499-483 21

Tommy 
Nilsson
Virserum 
0495-153 41

Efterlängtad invigning av aktivitetsyta i Bockara
Den skulle ha invigs redan 
i februari, men på grund av 
vädret har invigningen av 
aktivitetsytan vid 
Bockara skolan flyttats 
fram flera gånger.  
Men i helgen blev det av. 
– Det var roligt att det  
äntligen blev av, säger  
Daniel Olsson i aktivitets-
föreningen.

BOCKARA. Oskarshamns 
kommuns landsbygdsut-

vecklare Kristina 
Hägg-Blecher invignings-
talade inför omkring 75 
besökare. I samband med 
invigningen arrangerades 
även Juniorloppet där 
25  barn deltog. Alla fick 
medalj, korv med bröd och  
godis efter loppet.

Den asfalterade aktivi-
tetsytan som ställts i ord-
ning på skolgården är 
1  100 kvadratmeter stor 
och där finns numera ock-

så omklädningskur, red-
skapsförråd och belysning 
på platsen. 

Projektet röstades fram i 
en enkät inom Hela Sveri-
ge ska leva-konceptet och 
har också stöttats ekono-
miskt av kommunen. För-
eningen har också ställt i 
ordning en grillplats och 
köpt in skridskostöd och 
målburar. 

DANIEL SVENSSON

Kommunens landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher, 

här tillsammans med aktivitetsföreningens ordförande  

Staffan Weinfors, invigningstalade. FOTO:  PRIVAT

Strömquist 
ställer ut på  
Himmelsberga
ÖLAND/OSKARSHAMN. Den 
jury bedömda vårsalongen 
på Ölands Museum 
Himmels berga har valt ut 
sina verk. En av konstnär-
erna som ställer ut är Willy 
Strömquist från Oskars-
hamn.

Oskarshamnskonstnär-
en deltar i utställningen 
med ett verk han kallar 
Järtecken. 

– Det är alltid roligt när 
man håller på med konst 
att någon uppskattar det 
man gör, säger Willy 
Strömquist. 

Det är inte första gången 
han är med på Himmels-
berga.

– Jag var med för tre år 
sedan också, berättar 
Strömquist. 

Willy Strömquist både 
målar och tecknar, men 
mer och mer har han 
anammat den digitala tek-
niken att skapa konst. 

Willy Strömquists verk 

Järtecken.

Silverplats för 
Oskarshamns-
band i Västerås
VÄSTERÅS/OSKARSHAMN. 
Oskarshamnsbandet  
Oscar Symphonic Band 
kom tvåa när festivalen 
Musikrum anordnades i 
Västerås.

Det blev ett delat silver 
för Oscar Symphonic 
Band i helgens festival i 
Västmanland. 

Det var 15:e året som fes-
tivalen Musikrum arrang-
erades och 51 ensembler 
från hela Sverige deltog 
under helgen. 

Förutom att tävla och 
uppträda fick festival-
deltagarna bland annat gå 
i den traditionsenliga pa-
raden och gå på 
workshops.

Festivalens huvudar-
rangör är riksförbundet 
Unga Musikanter.

Han sålde flest majblommor

När Carita Lidén från Majblomman i Oskarshamn öppnade dörren till  
klass 3B:s engelskalektion gick det ett sus bland eleverna. De visste vad som 
gällde. Någon i klassen hade tagit hem priset som bästa majblommesäljare. 

Glad stämning. Tage Hjelm i 3B på Rödsleskolan blev årets bästa majblommesäljare i Oskarshamn. Carita Lidén från Majblommans lokalförening i Oskars-

hamn var den som avslöjade vinnaren. 

OSKARSHAMN

F
lera av eleverna i 3B 
på Rödsleskolan 
skrek, Tage, Tage, 

Tage. Och mycket riktigt. 
Tage Hjelm heter årets 
bästa majblommesäljare i 
Oskarshamn.

– Det känns fantastiskt. 
Jag ska visa mamma och 
pappa, så de får lägga ut på 
Facebook och Twitter,  
säger han glatt efteråt.

Carita Lidén, som är ord-
förande i Majblommans 
lokalförening i Oskars-
hamn, är imponerad.

– Tage stod i en klass för 
sig i år. Han sålde för 6 720 
kronor. Närmast hade sålt 
för omkring 4 000 kronor, 
säger hon.

Totalt har 311 mellansta-
dieeleverna i Oskarshamn 
och Fårbo sålt majblom-
mor i år.

– Det har varit bra i år. 
Totalt har eleverna sålt 
majblommor för ungefär 
310  000 kronor. Bara på 
Rödsleskolan har eleverna 
sålt för lite över 100  000 
kronor, säger Carita Lidén 
och berättar samtidigt att 
stora delar av årets insam-

ling redan har använts.
– Vi har redan delat ut 

till 79 barn, till ett värde av 
100 000 kronor.

Pengarna har använts till 
bland annat sommarakti-
viteter, cyklar, barnkalas, 
medlemsavgifter och 
klädcheckar.

Tage Hjelm berättar hur 
han lyckats sälja så myck-
et majblommor:

– Jag har stått utanför 
Maxi. Sen var jag väldigt 
trevlig, säger han och fort-
sätter:

– Varje söndag stod jag 

utanför kyrkan efter guds-
tjänsten.

I samband med utdelning-
en av bästa säljare drogs 
även 30 glasscheckar ur en 
svart påse med alla redo-
visningskuvert. 

I samma klass fanns 
även den näst bästa sälja-
ren i Jona Axelsson. 

Den klass som sålt bäst 
avslöjas den 5 juni.

TEXT & FOTO
DANIEL SVENSSON

daniel.svensson
@ot.se

0491–575 15

Jona Axelsson i 3B på 

Rödsle skolan blev årets  

näst bästa majblomme-

säljare i Oskarshamn. 
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Silverplats för Oskarshamnsband
Barometern –20. maj 10:37
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Unga musiker spelar runt om i Västerås
Sveriges Radio – Nyhetsdygnet –18. maj 13:36
Av: Daniel Brodén
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Sport, katter och musik i helgen
Västerås Tidning – Hem –17. maj 12:24
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Oscar Symphonic Band till musikfestival i Västerås
Oskarshamns-Tidningen, sida 5 –16. maj
Av: MIKAELA ARNROTH

OSKARSHAMN / 5Torsdag 16 maj 2019
BAROMETERN-OT

Oscar Symphonic Band till musikfestival i Västerås
Musikskolans blåsorkes-
ter ska tävla och hålla kon-
sert i Västerås i helgen. 

OSKARSHAMN. I helgen an
ordnas en musikfestival 
för barn och unga, Musik
RUM, i Västerås. Det är 
Riksförbundet unga musi

kanter, RUM, som ligger 
bakom festivalen. 

Det är både orkestrar 
och körer som kommer att 
delta i form av konserter 
och tävlingar. 

Oscar Symphonic Band, 
en blåsorkester bestående 
av blåsinstrument och 

slagverk, från Oskars
hamns musikskola ska 
åka dit.

– Vi ska vara med och tävla 
för första gången på länge, 
det känns väldigt spän
nande, säger Simon Leid
ecker, som är musikskole

chef på Oskarshamns 
musik skola.

Förutom att tävla kom
mer orkestern delta på 
workshops, se konserter 
av andra orkestrar och 
även själva ha två konser
ter.

MIKAELA ARNROTH

OSKARSHAMN. Lanseringen 
av den nya ”superbussen” 
presenterades vid en 
presskonferens med Läns
unionen och kollektivtra
fiknämndens ordförande 
Peter Wretlund (S) som 
tillsammans med ledamö
terna Roland Åkesson (C) 
och Björn Brändewall (L) 
lovordade satsningen som 
är en direkt följd av att tåg
trafiken till Linköping 
lagts ned.

– Den är unik eftersom 
det är första gången det in
förs en linje mellan två re
gioner. Tack vare bussen 
kommer också restiderna 
till Stockholm och Norr
köping förkortas, säger 
Peter Wretlund.

Den nya busslinjen ska 
inledningsvis få en avgång 
om dagen från Oskars

hamn med hemresa på 
kvällen. Direktupphand
lingen, som precis har ge
nomförts, resulterade i att 
Söne Buss fått uppdraget 
att trafikera sträckan  
Oskarshamn–Norrköping 
från och med den 17 juni.

Efter årsskiftet är planen 
att linjen ska utökas från 
en till tre dagliga avgångar 
från Oskarshamn.

– För att hålla nere res
tiden blir det bara stopp i 
Västervik och Gamleby. På 
sikt räknar vid med att res
tiden ska bli ännu kortare 
då det planeras för nya 
trafik platser utmed E  22. 
Det skulle innebära att 
restiden kan förkortas 
med ytterligare en halv
timme, säger Roland 
Åkesson.

I Oskarshamn är tanken 
att den nya trafikplatsen 
ska hamna någonstans 
mellan den södra och mel
lersta infarten från E 22.

Länsunionen anser att den 
nya busslinjen kommer 
underlätta för alla resenä
rer, framförallt för de som 
ska resa till Stockholm 
över dagen.

– Det blir möjligt att ta 
sig till Stockholm på ett 
bekvämt och smidigt sätt. 
Många vill jobba under ti
den de reser och det kan 
man enkelt göra i och med 
att bussarna är utrustade 
med wifi, säger Wretlund.

TEXT

JOHAN WINSELL

johan.winsell

@ot.se

0491–575 21

 ● Med start den 17 juni inför KLT en ny busslinje mellan  
Oskarshamn och Norrköping. Via buss eller tåg ska  
resenärerna sedan nå Stockholm under fyra timmar.

Ny busslinje ska  
ge kortare restid 
till Stockholm

Roland Åkesson (C), Björn Brändewall (L) och Peter Wretlund (S) presenterade Länsunionens satsning på en busslinje  
mellan Oskarshamn och Norrköping. FOTO: ROGER CARLSSON

OT den 9 maj.

”På sikt räk-
nar vid med att 
restiden ska 
bli ännu kor-
tare då det pla-
neras för nya 
trafik platser 
utmed E 22.”

Roland Åkesson (C)
ledamot i kollektivtrafik

nämnden

Mobil telefoni ligger nere: 
”Det känns inte bra” 
Det mobila telefonnätet 
ligger nere i Krokshult med 
omnejd utanför Kristdala. 
Upprördheten är stor 
bland de boende som se-
dan en tid tillbaka inte har 
tillgång till fast telefoni. 

KRISTDALA. – Jag vet inte 
hur många som är drabba
de men det är illa att det 
mobila bredbandet inte 
fungerar. Jag har själv 
gamla föräldrar och oroas 
självklart över om det 
skulle hända något och de 
inte kan ringa, säger Da
niel Svensson i Krokshult.

Han upptäckte att bred
bandet krånglade när han 
kom hem till Krokshult 
vid 18tiden i tisdags. När 
han försökte ringa hade 
han bara täckning ibland.

– Jag lyckades få tag på 
Telia som uppgav att felet 

orsakades av ett ström
avbrott i en mast och att 
det skulle vara åtgärdat 
under onsdagen, men det 
fungerar fortfarande inte, 
säger Daniel Svensson.

Efter en ny kontakt med 
Telia fick han beskedet att 
felet berör Möllekulla,  
Ishult och delar av Saltvik 
i Oskarshamn. Även delar 
av norra Öland ska ha 
drabbats.

– Enligt Telia ska det 
dröja till torsdagen innan 
felet är åtgärdat. Det ska 
gå att ringa 112 eftersom 
de samtalen går vi satellit 
men det känns inte bra att 
vi inte får tillbaka telefo
nin förrän på torsdagen, 
säger Daniel Svensson. 

Enligt informationen på 
Telias hemsida ska stör
ningarna bero på kabelfel.

JOHAN WINSELL

De vill rädda  
Xperiment: 
”Satsa stort”
Enligt bildningsförvalt-
ningens sparförslag ska 
science centret Xperiment 
i kulturhuset läggas i mal-
påse. Bland de ansvariga 
för verksamheten ser man 
oro över vad som händer 
om laboratoriet inte får 
vara kvar.

OSKARSHAMN. I ett brev till 
bildningsförvaltningen 
och kommunledningen 
skriver verksamhetsleda
ren Bernth Norén och 
NTAsamordnaren 
Kerstin Qvarnström att 
kommunen i stället för att 
lägga ned borde satsa på 
ett ännu större science 
center i Oskarshamn.

”Förslaget att lägga Xpe
riment i malpåse för att 
spara 1,5 miljoner kronor 
känns som en felaktig åt
gärd. Xperiment är ett av 
Sveriges 20  science cen
ters som spelar en viktig 
roll som stöd åt förskola 
och grundskola i Oskars

hamn och som be
söksmål”, skriver de.

Bernth Norén och 
Kerstin Qvarnström hän
visar till att Xperiment har 
ett väl utvecklat samarbe
te med NTA, Naturveten
skap och teknik för alla. 
Det gäller bland annat 
hantering av material
satser som används av cir
ka 1  000 elever varje ter
min. Tillsammans ordnar 
också de båda aktörerna 
viktiga fortbildningar för 
lärarna inom naturveten
skap och teknik.

 Bernt Norén och Kerstin 
Qvarnström ifrågasätter 
hur kommunens pedago
ger ska kunna få vidare
utbildning i naturveten
skap och teknik om Xperi
ment avvecklas.

”Vårt förslag är att satsa 
stort på ett större science 
center, Xperiment 2.0, för 
att göra Oskarshamn mer 
attraktivt, skriver de. 

JOHAN WINSELL

Ny fullmäktigeledamot klar för L...
OSKARSHAMN. Det blir Fredrik Eckerskog som tar plats i 
kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun för Libe
ralerna. Eckerskog tar platsen efter Lisbeth Karlsson 
som lämnat. Till ny ersättare, efter länsstyrelsens sam
manräkning ,har Antonio Nicoli utsetts.

...och för M kliver Gustafsson in 
OSKARSHAMN. Gudrun Gustafsson blir ny ledamot för 
Moderaterna i kommunfullmäktige i Oskarshamns 
kommun. Hon ersätter Elizabet Åström som nyligen 
meddelade att hon lämnade sin plats.

Till ny ersättare har Lars Engsund utsetts.
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Musikrum – unga musikers egen festival i Västerås
Västerås Tidning – Hem –15. maj 09:42
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Två ensembler från Danderyd åker på unga musikers egna festival
Lokaltidningen Mitt i – Sodermalm –14. maj 16:15
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Oscar Symphonic Band till musikfestival
Barometern –14. maj 13:41

13Assently: 2c58531e66143ae5030e5125580f26b4348bb88dc9edfa1128845318e21f914f47e03967858eb5b7db9138db1d44b0c13e4819141e5cfd5d892dddb057123b06



Sakregister
Musikrum, 3
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Ung Gävleorkester kan få fint musikpris
Arbetarbladet, sida 26 –16. mar
Av: Ebba Westerberg
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”
Världshistorien är 
full av erövrare som 
har kapitulerat för 
kvinnor.
Isa Miranda (1905–1982), 
italiensk skådespelare.

OCITATET

I dag har Herbert och  
Gilbert namnsdag.
o Herbert är forntyskt och 
består av två ord som bety-
der ”här”, det vill säga ”ar-
mé”, och ”ljus”. Namnet 
kom hit på 1600-talet och 
var som vanligast i början 
av förra seklet. Cirka 5 900 
heter Herbert, ungefär 700 
kallas så eller har det som 
första förnamn, med med-
elåldern 64.
o Gilbert stammar från ett 
germanskt namn som tol-
kas ”strålande ljus”. Nam-
net kom hit från engelskan. 
Cirka 2 000 heter Gilbert, 
omkring 400 har det som 
tilltalsnamn eller första för-
namn, med medelåldern 

ODAGENS NAMN

o I dag är det pandadagen. 
Den firas i flera länder för 
att hylla den svartvita björ-
nen och uppmärksamma 
de hot som jättepandan 
står inför.

o För 85 år sedan, 1934, 

hölls den sjätte Oscarsga-
lan på Ambassador Hotel i 
Los Angeles. Katharine 
Hepburn tilldelades en Os-
car som bästa kvinnliga 
skådespelare i filmen 
”Morning glory” (1933). 
Bästa manliga skådespela-
re blev Charles Laughton, 
för sin insats i ”Kvinnorna 
kring kungen” (1933). 

o För 43 år sedan, 1976, 

föddes den tidigare elit-
cyklisten Susanne Ljung-
skog. Under åren 2001–
2008 vann hon fem världs-
cuptävlingar och åtta inter-
nationella etapplopp. Hon 
segrade i totalt tolv SM 
från 1994 till 2006. Ljung-
skog har också tagit två 
VM-guld i linjelopp, 2002 
och 2003. Hon blev rankad 
som världsetta i slutet av 
2002, samma år som hon 
kom på andra plats i Tour 
de France. 

o För 54 år sedan, 1965, 

föddes regissören Ulf 
Malmros i Värmländska 
Molkom. Hans tv-debut 
gjorde han i 20-årsåldern,  
1985, med filmen ”Kunska-
pens kapell”. Nästan tio år 
senare slog han igenom 
med tv-serien ”Rapport till 
himlen” (1994). Malmros 
har bland annat gjort  filmer 
som ”Den bästa somma-
ren” (2000), ”Smala Sus-
sie” (2003) och ”Bröllops-
fotografen” (2009). 

OBEMÄRKELSEDAG

OHÖRT OCH HÄNT

OFÖDELSEDAGAR

58…
 …år gammal var 
den tyske spionen 
Oswald John Job 
när han avrättades 
genom hängning i 
London för 75 år se-
dan, 1944. Han hade 
vuxit upp i London 
som son till tyska 
föräldrar och sedan 
flyttat till Paris, där 
han rekryterats av 
tyska underrättel-
setjänsten. 

OSIFFRAN

I ”Morning glory” från 1933 

spelar Katharine Hepburn en 

Broadwaytalang som får råd 

av en rad ärrade manliga kol-

legor. Hepburn prisades med 

en Oscar för bästa skådespe-

lerska för 85 år sedan, 1933.

Den före detta mästercyklis-

ten Susanne Ljungskog fyller 

43 år i dag. 

 FOTO: MARCUS ERICSSON

Gävleorkestern LYRC 
Orchestra är nominerad 
i kategorin ”Bästa Ung-
domsinitiativ”.

Orkestern drivs av de två 
23-åringarna Kalle Syri och 
Anna Ljungberg. 

I nomineringen står det 

att det är modigt att starta 
en sådan stor orkester och 
sköta allting runt omkring 
projektet. Projektet är även 
en inspiration i att unga 
 musiker kan arrangera kon-
serter och driva projekt själ-
va. 

Framtidens Musikpris är 

instiftat av Riksförbundet 
Unga Musikanter (RUM) för 
att uppmärksamma peda-
goger, eldsjälar, organisatio-
ner, skolor, ensembler och 
unga som tar initiativ inom 
musik och kultur.

Ebba Westerberg
ebba.westerberg@mittmedia.se

Ung Gävleorkester 
kan få fint musikpris

Gävleorkestern Lyrc Orchestra när den repade i Oslättfors 2017. FOTO: SIMON RIDELL

Nils Mattson

Fyller 6 år den 16 mars och 
firas av mamma, pappa, lil-
lasyster Nora samt släkt och 
vänner.

Hjalmar 8 år
Hjalmar Ericsson Hagaström, 
fyller 8 år idag. Han firas 
av mamma, pappa, lillebror 
Edvin, släkt och vänner

Eva-Karin Larsson och 

Tord Olsson, Öster-
färnebo. Välkommen 
till världen lilla Ingrid! 
Ebbas lillasyster och 
farmor och farfars 
yngsta barnbarn.

Foto: Privat
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Julian 4 år
Julian Olsson, Gävle, Frid-
hem, fyller fyra år den 16 
mars och firas av mamma, 
pappa, Amadeus, Bianca och 
Gabriel.

Grattis Lucas Coyne
Grattis vår solstråle Lucas på 
din 7-årsdag. Puss och kram 
från mamma, pappa och 
Sebastian

t tardeh rah mos alla lli  
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FIRA OCH  
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DÖDS- & MINNES-
ANNONSER  

FIRA OCH UPPMÄRKSAMMA  

DÖDS- & MINNES-
ANNONSER  
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LYRC Orchestra nominerad till musikpris
Gefle Dagblad, sida 13 –14. mar

Kultur | 13Gefle Dagblad Torsdag 14 mars 2019

GÄVLE  Två av Sveriges 
mest namnkunniga 
skåde spelare samman-
strålar på Konsert husets 
scen i höst. 

Lena Endre och Mikael 
Persbrandt spelar det 
grälande paret i Strind-
bergs ”Dödsdansen”.

”Dödsdansen” har spelats 
för fulla hus på Maximtea-
tern i Stockholm, och efter 
60 utsålda föreställningar 
får Gävlepubliken i novem-
ber se den välkända skåde-
spelarduon tillsammans på 
scenen.

August Strindberg skrev 
pjäsen om det grälande pa-
ret Alice och artillerikapte-
nen Edgar år 1900 på endast 
sex veckor.

Tillsammans är de fast i 
ett dött äktenskap, fångna 
på en befästningsö i skär-
gården. När kusinen Kurt 
anländer till ön bubblar 
gamla konflikter upp till 
ytan.

För regin står Stefan Lars-
son. Kurt spelas av Thomas 
Hanzon.

”Det är en fröjd att se 
 Mikael Persbrandt ta fram 
sin sceniska karisma”, skrev 
Svenska Dagbladet i en re-
cension av föreställningen.

”Dödsdansen” spelas sön-
dag 17 november i Gävle 
Konserthus. (GD)

Endre och 
Persbrandt 
till Gävle

Mikael Persbrandt och Lena 

Endre kommer till Gävle. 

 FOTO: MATTIAS EDWALL

LYRC Orchestra 
nominerad till 
musikpris
GÄVLE  Gävleorkestern 
LYRC Orchestra är nomine-
rad i kategorin ”Bästa Ung-
domsinitiativ”.

Orkestern drivs av de två 
23-åringarna Kalle Syri och 
Anna Ljungberg. I nomine-
ringen står det att det är 
modigt att starta en sådan 
stor orkester och sköta all-
ting runt omkring projek-
tet. Projektet är även en in-
spiration i att unga musiker 
kan arrangera konserter 
och driva projekt själva. 

Framtidens Musikpris är 
instiftat av Riksförbundet 
Unga Musikanter (RUM) för 
att uppmärksamma peda-
goger, eldsjälar, organisa-
tioner, skolor, ensembler 
och unga som tar initiativ 
inom musik och kultur. 
(GD)

Kristian Ekenberg har det 

trivsamt på Gävle Teater 

 tillsammans med Svante 

Thuresson, Claes Crona Trio 

och Beppe Wolgers.

RECENSION  Har ni lyssnat på Kalle 
Linds podcast ”Snedtänkt”? I den grä-
ver han bland ämnen som andra pod-
dar inte tar upp, gärna ur svensk nöjes-
historia. Jag har inte kollat igenom 
 arkivet med alla avsnitt, men skulle bli 
mycket förvånad om inte Beppe Wol-
gers är ämne för ett avsnitt.

Svante Thuressons hyllningskväll till 
Beppe Wolgers på Gävle Teater skulle 
kunna vara ett avsnitt av ”Snedtänkt”. 
Han sjunger Beppes texter och läser ur 
hans memoarer, som inleds med vo-
lym tre. 

Ni får föreställa er att det är Beppe 
själv som läser, säger Svante Thures-
son leende mot publiken.

Han vill ge en annan bild av Beppe 
Wolgers än av den roliga sagofarbrorn 

i sin säng med kissnödiga dockor. 
Visst, det kanske är en bild som många 
har, eller av Pippis pappa, men jag tror 
att de flesta som sitter i publiken på 
Gävle Teater också känner till vilken 
ypperlig textförfattare Wolgers var. Att 
det är märkligt få i denna publik kan-
ske talar för att det är en kunskap som 
inte är så vida spridd, och att de som 
fortfarande känner till det har nått en 
ålder då det inte längre är läge för tea-
terbesök.

Nåväl, det är en mycket trivsam Beppe- 
afton som Svante Thuresson och, inte 
minst, hans utmärkta komp i form av 
Claes Crona Trio bjuder på. Svante 

Beppe-afton som 
gav sug efter mer

Svante Thuresson och Claes Crona Trio framförde Beppe Wolgers låttexter under en konsert på Gävle Teater. FOTO: KRISTIAN EKENBERG

”
Greppet att läsa ur 
memoarerna fung-
erar förvånansvärt 
bra. Svante Thures-
son berättar mer än 
läser innantill.

MUSIK
”Svante Thuresson  

möter Beppe Wolgers”

Medverkande: Svante Thuresson och Claes 

Crona Trio.

Gävle Teater, 12 mars.

Thuressons milda röst lämpar sig väl 
för att tolka Wolgers fyndigt poetiska 
låttexter, och Claes Crona med musi-
ker följer sångaren som vore hela hans 
kropp en dirigentpinne.

Stundtals dränks dock rösten av mu-
siken, särskilt i de lite mer fartiga 
numren. Oftast kan man ha överseen-
de med sådant, men just med Beppe 
Wolgers texter är det viktigt att alla 
 orden når fram.

Greppet att läsa ur memoarerna 
fungerar förvånansvärt bra. Svante 
Thuresson berättar mer än läser innan-
till. Väl valda delar berättar om Beppes 
väg från en ung, tjock och mobbad kille 
till fullvuxen man och en av Sveriges 
mest älskade underhållare. Jag blir 
 sugen på att läsa dem i sin helhet.

Några nummer är lite fartigare – 
”Sakta vi gå genom stan” blir för fartig, 
enligt mitt tycke – men överlag vaggar 
Svante Thuressons röst och Claes Cro-
na Trios musik publiken in i ett musi-
kaliskt landskap blått och stilla som en 
vårskymning.

Kristian Ekenberg
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Växjö-lärare nominerad till nationellt musikpris
Smålandsposten – Växjö –13. mar 06:46
Av: Julia Viktorsson
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Skövdeband kan vinna musikpris
Falköpings Tidning, sida 11 –13. mar

Skaraborg | 11Onsdag 13 mars 2019

Del 1

Skövdeband kan 
vinna musikpris
SKÖVDE & LERDALA 
Det är nu klart vilka 

som är nominerade till 

Framtidens Musikpris 

2019. Priset är instiftat 

av RUM, Riksförbundet 

Unga Musikanter, och 

delas ut 10 april under 

en prisceremoni i Eric 

Ericssonhallen med 

Nassim al Fakir som 

konferencier. 

Ett av det nominera-

de bidragen är Skövde-

bandet Browsing Col-

lection, nominerade i 

kategorin ”Bästa Ung-

domsinitiativ”

Framtidens Musikpris är 
instiftat av RUM – Riksför-
bundet Unga Musikanter 
för att uppmärksamma pe-
dagoger, eldsjälar, organi-
sationer, skolor, ensembler 

och unga som tar initiativ 
inom musik och kultur. 
Nu menar man att Skövde-
bandet slåss mot fördomar 
och inspirerar unga.

Skövdebandet är i år 
nominerade i kategorin 
”Bästa Ungdomsinitiativ”, 
som går till projekt eller 
initiativ som initierats 
eller genomförts av eller 
med barn och unga. 

Det kan vara allt från 
konserter och festivaler 
till klubbar och förening-
ar och som innehåller en  
hög grad av ungas delak-
tighet. 

Nomineringen
I nomineringen står det 
att Browsing Collection 
inte bara är ett grymt 
hårdrocksband, utan ock-
så otroligt fina förebilder. 
De bryter mot normer och 
slåss mot fördomar, in-
spirerar unga människor 

till att börja med musik 
men också att våga tro 
på sig själva. Det här gör 
de genom att arrangera 
kollon, föreläsningar och 
workshops för ungdomar. 
Samtidigt sprider de en 
stor glädje och kämpar för 
en mer jämställd musik-
bransch. 

Rikt musikliv
– Vi vill lyfta fram de 
bakomliggande faktorer, 
personer och organisatio-
ner som bygger upp, upp-
rätthåller och möjliggör 
bredden och spetskom-
petensen inom svenskt 
musikliv. Vi sammanför 
branschen i ett pris som 
går till dem som i dag ska-
par möjligheter för ett rikt 
framtida musikliv, säger 
Anna Rydborg, förbunds-
ordförande för Riksför-
bundet Unga Musikanter i 
ett pressmeddelande.

Skövdebandet Browsing Collection är nominerat till Framtidens musikpris. 

 Foto: RENÉ DE RUITER

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

Byt ut din värmepump i tid, innan du måste 
improvisera. Med en bergvärmepump från NIBE 
får du perfekt inomhusklimat året runt, både när 
värmen stiger och kylan biter. En smart  
lösning – istället för nödlösningar – helt enkelt.

LÅT INTE 

BYTET KOMMA 

SOM EN KALLDUSCH

BESÖK NIBE.SE/UTBYTE FÖR ATT 

HITTA DIN NYA VÄRMEPUMP

Behöver du byta värmesystem? Vi hjälper dig!

FALKÖPING  0515-172 61

Presentkort för 27.000 kr ligger i potten. 

Blir du en av de 60 lyckliga vinnarna?

Dagens spelvärd

Så här gör du…
1. Leta reda på dagens ledtråd i spelvärdens annons.

2. Fyll i rätt svar i Quiz-spelplanen. Det ger dig en ”guldbokstav”.

3. På fredag har du sex bokstäver som du kastar 

om för att bilda ”guldordet” vi söker.
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Skövdeband kan vinna musikpris
Västgöta-Bladet, sida 11 –13. mar

Skaraborg | 11Onsdag 13 mars 2019

Del 1

Skövdeband kan 
vinna musikpris
SKÖVDE & LERDALA 
Det är nu klart vilka 

som är nominerade till 

Framtidens Musikpris 

2019. Priset är instiftat 

av RUM, Riksförbundet 

Unga Musikanter, och 

delas ut 10 april under 

en prisceremoni i Eric 

Ericssonhallen med 

Nassim al Fakir som 

konferencier. 

Ett av det nominera-

de bidragen är Skövde-

bandet Browsing Col-

lection, nominerade i 

kategorin ”Bästa Ung-

domsinitiativ”

Framtidens Musikpris är 
instiftat av RUM – Riksför-
bundet Unga Musikanter 
för att uppmärksamma pe-
dagoger, eldsjälar, organi-
sationer, skolor, ensembler 

och unga som tar initiativ 
inom musik och kultur. 
Nu menar man att Skövde-
bandet slåss mot fördomar 
och inspirerar unga.

Skövdebandet är i år 
nominerade i kategorin 
”Bästa Ungdomsinitiativ”, 
som går till projekt eller 
initiativ som initierats 
eller genomförts av eller 
med barn och unga. 

Det kan vara allt från 
konserter och festivaler 
till klubbar och förening-
ar och som innehåller en  
hög grad av ungas delak-
tighet. 

Nomineringen
I nomineringen står det 
att Browsing Collection 
inte bara är ett grymt 
hårdrocksband, utan ock-
så otroligt fina förebilder. 
De bryter mot normer och 
slåss mot fördomar, in-
spirerar unga människor 

till att börja med musik 
men också att våga tro 
på sig själva. Det här gör 
de genom att arrangera 
kollon, föreläsningar och 
workshops för ungdomar. 
Samtidigt sprider de en 
stor glädje och kämpar för 
en mer jämställd musik-
bransch. 

Rikt musikliv
– Vi vill lyfta fram de 
bakomliggande faktorer, 
personer och organisatio-
ner som bygger upp, upp-
rätthåller och möjliggör 
bredden och spetskom-
petensen inom svenskt 
musikliv. Vi sammanför 
branschen i ett pris som 
går till dem som i dag ska-
par möjligheter för ett rikt 
framtida musikliv, säger 
Anna Rydborg, förbunds-
ordförande för Riksför-
bundet Unga Musikanter i 
ett pressmeddelande.

Skövdebandet Browsing Collection är nominerat till Framtidens musikpris. 

 Foto: RENÉ DE RUITER

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

Byt ut din värmepump i tid, innan du måste 
improvisera. Med en bergvärmepump från NIBE 
får du perfekt inomhusklimat året runt, både när 
värmen stiger och kylan biter. En smart  
lösning – istället för nödlösningar – helt enkelt.

LÅT INTE 

BYTET KOMMA 

SOM EN KALLDUSCH

BESÖK NIBE.SE/UTBYTE FÖR ATT 

HITTA DIN NYA VÄRMEPUMP

Behöver du byta värmesystem? Vi hjälper dig!

FALKÖPING  0515-172 61

Presentkort för 27.000 kr ligger i potten. 

Blir du en av de 60 lyckliga vinnarna?

Dagens spelvärd

Så här gör du…
1. Leta reda på dagens ledtråd i spelvärdens annons.

2. Fyll i rätt svar i Quiz-spelplanen. Det ger dig en ”guldbokstav”.

3. På fredag har du sex bokstäver som du kastar 

om för att bilda ”guldordet” vi söker.

6Assently: 2c58531e66143ae5030e5125580f26b4348bb88dc9edfa1128845318e21f914f47e03967858eb5b7db9138db1d44b0c13e4819141e5cfd5d892dddb057123b06



Skövdeband kan vinna musikpris
Skaraborgs Läns Tidning, sida 11 –13. mar

Skaraborg | 11Onsdag 13 mars 2019

Del 1

Skövdeband kan 
vinna musikpris
SKÖVDE & LERDALA 
Det är nu klart vilka 

som är nominerade till 

Framtidens Musikpris 

2019. Priset är instiftat 

av RUM, Riksförbundet 

Unga Musikanter, och 

delas ut 10 april under 

en prisceremoni i Eric 

Ericssonhallen med 

Nassim al Fakir som 

konferencier. 

Ett av det nominera-

de bidragen är Skövde-

bandet Browsing Col-

lection, nominerade i 

kategorin ”Bästa Ung-

domsinitiativ”

Framtidens Musikpris är 
instiftat av RUM – Riksför-
bundet Unga Musikanter 
för att uppmärksamma pe-
dagoger, eldsjälar, organi-
sationer, skolor, ensembler 

och unga som tar initiativ 
inom musik och kultur. 
Nu menar man att Skövde-
bandet slåss mot fördomar 
och inspirerar unga.

Skövdebandet är i år 
nominerade i kategorin 
”Bästa Ungdomsinitiativ”, 
som går till projekt eller 
initiativ som initierats 
eller genomförts av eller 
med barn och unga. 

Det kan vara allt från 
konserter och festivaler 
till klubbar och förening-
ar och som innehåller en  
hög grad av ungas delak-
tighet. 

Nomineringen
I nomineringen står det 
att Browsing Collection 
inte bara är ett grymt 
hårdrocksband, utan ock-
så otroligt fina förebilder. 
De bryter mot normer och 
slåss mot fördomar, in-
spirerar unga människor 

till att börja med musik 
men också att våga tro 
på sig själva. Det här gör 
de genom att arrangera 
kollon, föreläsningar och 
workshops för ungdomar. 
Samtidigt sprider de en 
stor glädje och kämpar för 
en mer jämställd musik-
bransch. 

Rikt musikliv
– Vi vill lyfta fram de 
bakomliggande faktorer, 
personer och organisatio-
ner som bygger upp, upp-
rätthåller och möjliggör 
bredden och spetskom-
petensen inom svenskt 
musikliv. Vi sammanför 
branschen i ett pris som 
går till dem som i dag ska-
par möjligheter för ett rikt 
framtida musikliv, säger 
Anna Rydborg, förbunds-
ordförande för Riksför-
bundet Unga Musikanter i 
ett pressmeddelande.

Skövdebandet Browsing Collection är nominerat till Framtidens musikpris. 

 Foto: RENÉ DE RUITER

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

Byt ut din värmepump i tid, innan du måste 
improvisera. Med en bergvärmepump från NIBE 
får du perfekt inomhusklimat året runt, både när 
värmen stiger och kylan biter. En smart  
lösning – istället för nödlösningar – helt enkelt.

LÅT INTE 

BYTET KOMMA 

SOM EN KALLDUSCH

BESÖK NIBE.SE/UTBYTE FÖR ATT 

HITTA DIN NYA VÄRMEPUMP

Behöver du byta värmesystem? Vi hjälper dig!

FALKÖPING  0515-172 61

Presentkort för 27.000 kr ligger i potten. 

Blir du en av de 60 lyckliga vinnarna?

Dagens spelvärd

Så här gör du…
1. Leta reda på dagens ledtråd i spelvärdens annons.

2. Fyll i rätt svar i Quiz-spelplanen. Det ger dig en ”guldbokstav”.

3. På fredag har du sex bokstäver som du kastar 

om för att bilda ”guldordet” vi söker.
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Nominerad till nationellt musikpris
Smålandsposten, sida 10 –13. mar
Av: ISABELLE HAAG isabelle.haag@smp.se 0470 – 77 05 00

10 / VÄXJÖ SMÅLANDSPOSTEN
Onsdag 13 mars 2019

I morgon extra tidning: Jord & Skog 
Om de stora utmaningarna

Vårens jord & skogbilaga handlar på 
sätt och vis mycket om problem, eller 
tar också upp konstruktiva förslag för 
att hantera – utmaningarna.
Trevlig läsning!
Johan Persson

 ● Vildsvin som bökar på åkrarna. 
 ● Älgar som äter upp tallskotten. 
 ● Granbarkborrar som ligger redo att 

angripa skogsbrukets favoritträd. 
 ● Och så fjolårets extremtorka som 

fortfarande får konsekvenser för både 
lantbruket och skogsbruket
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RASMUS RICHTER, 25 år, mu-

sikalartist

– David betyder musik-
glädje, professionalitet 
och inspiration. Det var 
svårt att inte smittas av 
hans kreativitet och pas-
sion för sitt arbete. 

FRÅGAN

Det har David Newkumet  
betytt för oss:
Smålandsposten frågade tidigare elever vad 
han har betytt för dem. 

EDVIN SYDMARK, 22 år,  

Studerande

- David är en ikon för hela 
Katedralskolan. Han hör 
fortfarande av sig ibland 
när han ser att man varit 
med i någonting. Han är 
en förebild.

HAMPUS SCHREIBER, 27 år, 

showartist

– David har betytt väldigt 
mycket för mig och 
många andra, både som 
lärare och likaså utanför. 
Jag vågar, jag satsar, tror 
på det jag gör och kör all-
tid 110 procent tack vare 
David! 

ANNA LUNDH, 30 år, ordfö-

rande för Vocal Vibrations

– Jag kommer aldrig att 
glömma känslan av att Da-
vid alltid under sista sång-
en i luciatåget slutade di-
rigera och bara ställde sig 
och lyssnade. Då var man 
stolt!

VÄXJÖ

D
avid Newkumet be-
rättar att smeknam-
net dök upp för elva 

år sedan, en elev svarade 
på en av Davids frågor ge-
nom att säga ”Absolut, 
Fearless leader!”. Sedan 
har det hängt i.

Musikläraren är nomi-
nerad till Framtidens mu-
sikpris 2019 i kategorin 
Enastående pedagogisk 
gärning. Han beskrivs då 
som en engagerad och 
passionerad pedagog.

– Det ringde från okänt 
nummer och jag fundera-
de på om jag skulle svara. 
Jag fick en total wow-käns-
la när jag fick veta det, sä-
ger David Newkumet.

Han beskriver själv att han 
har höga men realistiska 
förväntningar på elever-
na. Allt med glimten i 
ögat, enligt honom.

– Jag vill att eleverna ska 
känna av att vi har jobbat 
tillsammans. Mitt mål är 
att ge dem erfarenheter att 

bära med sig vidare, säger 
David Newkumet. 

När Smålandsposten 
pratar med några av mu-
siklärarens tidigare elever 
pratar de alla om en myck-
et engagerad pedagog som 
alltid dansar med. 

– Hela jag är dirigent, 
det är ett medvetet val. Jag 
måste gestalta musik-
stycket med hela min 
kropp, säger David 
Newkumet.

Härnäst väntar en resa 
till Stockholm för honom, 

vinnarna i respektive ka-
tegori kommer att tillkän-
nages den 10 april.

– Det hade varit otroligt 
hedrande om jag vann och 
också kanske ett erkän-
nande på det jag gör men 
framförallt sättet jag gör 
det på, säger David 
Newkumet. 

Prissumman är på 20 000 
kronor.

ISABELLE HAAG

isabelle.haag@smp.se

0470-77 05 00

Nominerad till nationellt musikpris

Han dirigerar med hela kroppen och tar sig an arbetet med  
glimten i ögat. Eleverna kallar honom för ”Fearless leader”.  
Det är musikläraren David Newkumet. 

”Det bästa med yrket är att det är en rejäl utmaning som man tar med glädje” säger David Newkumet. FOTO: JULIA VIKTORSSON
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Musikprojekt i Malmö kan vinna Framtidens musikpris
Sydsvenskan – Malmö –12. mar 11:01
Av: Jonas Gillberg
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Skövdeband kan vinna musikpris
Skaraborgsbygden –12. mar 10:35

10Assently: 2c58531e66143ae5030e5125580f26b4348bb88dc9edfa1128845318e21f914f47e03967858eb5b7db9138db1d44b0c13e4819141e5cfd5d892dddb057123b06



Lundabo nominerad till musikpris
Lokaltidningen Lund – Nyheter –12. mar 10:11
Av: Fredrik Magnusson
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Rising Stars nominerat
Karlskoga Tidning, sida 20 –12. mar
Av: Per Lindgren 0586 – 72 13 33 per.lindgren@ karlskoga-kuriren.se
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Vattenståndet över sjökortets referensyta (43.80 m ö h) för Vänern

*beräknat värde

I dag I morgon

Vänern ikväll:

Vänern idag:

LOKAL PROGNOS I DAG

LOKAL PROGNOS I KVÄLL
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Det blir soligt väder. Temperatur -3 till +1 grad. Svag 
vind.

Mycket moln men i stort sett uppehåll. 0 till 4 
minusgrader. Sydostlig vind som ökar något.
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Dagen inleds med soligt väder i 
nästan hela landet. Efterhand i 
söder ökad molnighet följt av 
snöfall eller regn 
från sydväst. I 
norr fortsatt 
klart.

+3611/3

13

Ost 2-5 
m/s. God sikt.

Sydost 
8-12 m/s. Måttlig sikt.
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MÅNADENS BILD.

Vacker söndag vid Picassostatyn. FOTO: ANETTE EVALDSSON

Bilderna till bildtävlingen strömmar in, och alla bilder som publiceras har 

chansen att bli Månadens bild och bli publicerad i papperstidningen i 

slutet av månaden. 

Fotografen som tagit Månadens bild vinner ett presentkort på 200 

kronor. Dessutom kommer ett antal andraprisvinnare att utses och de 

får en trisslott var.

Mejla ditt bidrag till: bilden@karlskogatidning.se
Skriv namn och adress och glöm inte att berätta om bilden, var den är tagen, vilka som är med på 

bilden och i vilket sammanhang. Vi ser fram emot att dina bilder ska ge läsarna samma upplevel-

se som den du fångade med din kamera. I början av varje månad kan du se fler inskickade bilder 

på:  www.karlskogatidning.se och www.karlskoga-kuriren.se.

Karlskoga Tidning och Kuriren förbehåller 

sig rätten att fritt publicera bilder som 

skickats in till tävlingen. Endast 

högupplösta digitala bilder kan delta.

Framtidens Musikpris är in-
stiftat av RUM, Riksförbun-
det Unga Musikanter. Syftet 
med priset är att uppmärk-
samma pedagoger, eldsjä-
lar, organisationer, skolor, 
ensembler och unga som 
tar initiativ inom musik och 
kultur.

Där tycker man alltså att 
”Rising Stars” är ett bra ex-
empel, eftersom man har 
nominerat projektet i kate-

gorin ”Nyskapande Innova-
tivt Projekt”. Priset ska gå till 
en ensemble, band, grupp 
eller organisation som ska-
par gemenskap och samspel, 
i allt från workshops och 
kurser till manifestationer, 
med utvecklande och fram-
åtblickande verksamhet.

Över 3000 barn
I nomineringen kan man läsa 
att projektet ”Rising Stars” 
är pedagogiskt nyskapande 
trots att det har en lång his-
toria med start 1970 och att 
projektet involverar över 
3000 barn och unga i ett gi-
gantiskt kulturprojekt.

– Vi vill lyfta fram de bak-
omliggande faktorer, perso-
ner och organisationer som 
bygger upp, upprätthåller 

och möjliggör bredden och 
spetskompetensen inom 
svenskt musikliv. Vi sam-
manför branschen i ett pris 
som går till dem som idag 
skapar möjligheter för ett 
rikt framtida musikliv, säger 
Anna Rydborg som är för-
bundsordförande för Riks-
förbundet Unga Musikanter.

Vinnarna presenteras den 
10 april vid en prisceremoni 
i Eric Ericssonhallen i Stock-
holm. Konferencier är Nas-
sim al Fakir, känd från bland 
annat Barnkanalen och nu 
senast underhållningspro-
grammet Bäst i test.

Per Lindgren
0586-72 13 33

per.lindgren@

karlskoga-kuriren.se

NYHET. Kan vinna Framtidens Musikpris i kategorin ”Nyskapande Innovativt Projekt”

Rising Stars nominerat
Karlskogas kultursko-
las mångåriga projekt 
“Rising Stars” har blivit 
uppmärksammat på 
riksnivå.

Projektet är nämligen 
ett av de som har nomi-
nerats till Framtidens 
Musikpris 2019.

“Rising Stars” är nominerat i kategorin ”Nyskapande Innovativt Projekt”. FOTO: ROGER GLEISNER
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Rising Stars nominerat
Karlskoga-Kuriren, sida 20 –12. mar
Av: Per Lindgren 0586 – 72 13 33 per.lindgren@ karlskoga-kuriren.se
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Det blir soligt väder. Temperatur -3 till +1 grad. Svag 
vind.

Mycket moln men i stort sett uppehåll. 0 till 4 
minusgrader. Sydostlig vind som ökar något.
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söder ökad molnighet följt av 
snöfall eller regn 
från sydväst. I 
norr fortsatt 
klart.
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MÅNADENS BILD.

Vacker söndag vid Picassostatyn. FOTO: ANETTE EVALDSSON

Bilderna till bildtävlingen strömmar in, och alla bilder som publiceras har 

chansen att bli Månadens bild och bli publicerad i papperstidningen i 

slutet av månaden. 

Fotografen som tagit Månadens bild vinner ett presentkort på 200 

kronor. Dessutom kommer ett antal andraprisvinnare att utses och de 

får en trisslott var.

Mejla ditt bidrag till: bilden@karlskogatidning.se
Skriv namn och adress och glöm inte att berätta om bilden, var den är tagen, vilka som är med på 

bilden och i vilket sammanhang. Vi ser fram emot att dina bilder ska ge läsarna samma upplevel-

se som den du fångade med din kamera. I början av varje månad kan du se fler inskickade bilder 

på:  www.karlskogatidning.se och www.karlskoga-kuriren.se.

Karlskoga Tidning och Kuriren förbehåller 

sig rätten att fritt publicera bilder som 

skickats in till tävlingen. Endast 

högupplösta digitala bilder kan delta.

Framtidens Musikpris är in-
stiftat av RUM, Riksförbun-
det Unga Musikanter. Syftet 
med priset är att uppmärk-
samma pedagoger, eldsjä-
lar, organisationer, skolor, 
ensembler och unga som 
tar initiativ inom musik och 
kultur.

Där tycker man alltså att 
”Rising Stars” är ett bra ex-
empel, eftersom man har 
nominerat projektet i kate-

gorin ”Nyskapande Innova-
tivt Projekt”. Priset ska gå till 
en ensemble, band, grupp 
eller organisation som ska-
par gemenskap och samspel, 
i allt från workshops och 
kurser till manifestationer, 
med utvecklande och fram-
åtblickande verksamhet.

Över 3000 barn
I nomineringen kan man läsa 
att projektet ”Rising Stars” 
är pedagogiskt nyskapande 
trots att det har en lång his-
toria med start 1970 och att 
projektet involverar över 
3000 barn och unga i ett gi-
gantiskt kulturprojekt.

– Vi vill lyfta fram de bak-
omliggande faktorer, perso-
ner och organisationer som 
bygger upp, upprätthåller 

och möjliggör bredden och 
spetskompetensen inom 
svenskt musikliv. Vi sam-
manför branschen i ett pris 
som går till dem som idag 
skapar möjligheter för ett 
rikt framtida musikliv, säger 
Anna Rydborg som är för-
bundsordförande för Riks-
förbundet Unga Musikanter.

Vinnarna presenteras den 
10 april vid en prisceremoni 
i Eric Ericssonhallen i Stock-
holm. Konferencier är Nas-
sim al Fakir, känd från bland 
annat Barnkanalen och nu 
senast underhållningspro-
grammet Bäst i test.

Per Lindgren
0586-72 13 33

per.lindgren@

karlskoga-kuriren.se

NYHET. Kan vinna Framtidens Musikpris i kategorin ”Nyskapande Innovativt Projekt”

Rising Stars nominerat
Karlskogas kultursko-
las mångåriga projekt 
“Rising Stars” har blivit 
uppmärksammat på 
riksnivå.

Projektet är nämligen 
ett av de som har nomi-
nerats till Framtidens 
Musikpris 2019.

“Rising Stars” är nominerat i kategorin ”Nyskapande Innovativt Projekt”. FOTO: ROGER GLEISNER
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NYHETER. Rising Stars kan få musikpris
Karlskoga-Kuriren, sida 1 –12. mar
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TISDAG 12 MARS 2019 • VECKA 11 • GRUNDAD 1902 • PRIS: 20 KR 

Tips!
72 13 10

Senaste nyttkarlskoga-kuriren.se

BB-FRÅGAN • D1 • S3

Personalen är inte 
nöjd med  
BB-utredningen

ORDET ÄR FRITT • D1 • S7

”
För det första berövas 
eleven möjlighet att lära sig 

något av prov och uppsatser.”
Insändare

NYHETER • D1 • S2

Hunden Pepsi blev 
antagligen förgiftad

POLITIK • D1 • S2

Plus i kommunens 
resultaträkning 2018

NOMINERAT. Rising Stars, Karlskogas kulturskolas projekt som funnits i decennier, har nominerats till ett musikpris. Det handlar om Framtidens Musikpris var syfte är att 

uppmärksamma bland annat organisationer och skolor som tar initiativ inom musik och kultur. D1 • S20 FOTO: ROGER GLEISNER

NYHETER. Rising Stars kan få musikpris

Förvirring kring 
mötet med DIF
POLITIK. Det råder viss förvirring kring mötet 
om DIF’s hyra för Stora Valla, som vi berättade 
om i förra veckan. Oppositionen bjöds aldrig in 
och i efterhand förklarar kommunstyrelsens 

ordförande att det var ett misstag. Men han 
säger samtidigt att mötet egentligen hölls för att 
de styrande ville lägga fram sitt förslag. 
D1 • S4

BILAGA • D2 • S21–40

BIK-duo hejade 
fram Arvingarna 
till en sjundeplats
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Rising Stars nominerat till musikpris
Karlskoga Tidning –11. mar 15:24
Av: Roger Gleisner

15Assently: 2c58531e66143ae5030e5125580f26b4348bb88dc9edfa1128845318e21f914f47e03967858eb5b7db9138db1d44b0c13e4819141e5cfd5d892dddb057123b06



LYRC Orchestra nominerad till Framtidens Musikpris
Arbetarbladet – Startsida –11. mar 11:43
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LYRC Orchestra nominerad till Framtidens Musikpris
Gefle Dagblad –11. mar 11:42

17Assently: 2c58531e66143ae5030e5125580f26b4348bb88dc9edfa1128845318e21f914f47e03967858eb5b7db9138db1d44b0c13e4819141e5cfd5d892dddb057123b06



Växjöläraren nominerad till nationellt musikpris
Smålandsposten – Växjö –11. mar 11:22
Av: Stefan Nilsson Vaxjo
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Browsing Collection nominerat till musikpris
Skaraborgslanstidning –11. mar 10:24
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Browsing Collection nominerat till musikpris
Skovdenyheter –11. mar 10:16
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Browsing Collection nominerat till musikpris
Västgöta-Bladet –11. mar 10:15
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Browsing Collection nominerat till musikpris
Falköpings Tidning – Nöje –11. mar 10:07
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Vinnarna av Framtidens Musikpris

Genererad 15 april 2019

Innehåll (53 artiklar från 10. Apr 2019 to 12. Apr 2019)
Unga tilldelas framtidens pris (Västerbottens Folkblad, sida 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Unga tilldelas framtidens pris (Västerbottens-Kuriren, sida 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Projekt fick pris för att det lyfter psykisk ohälsa (Sydsvenskan, sida 12 – 6) . . . . . . . . . . . . . 5
4 tilldelas Framtidens musikpris (Kristianstadsbladet, sida 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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XXMusik. På onsdagen delade 
Riksförbundet Unga Musi
kanter (RUM) ut utmärkel
sen Framtidens musikpris ut 
till fyra pristagare som anses 
ta initiativ för barn och ungas 
musikaliska utveckling.

Musikpedagogen David New
cumet från Växjö tilldelades 
priset i kategorin Enastående 
pedagogisk gärning.

Skövdebandet Browsing Col
lection utsågs till pristagare i 
kategorin Bästa ungdomsini
tiativ.

I kategorin Möjliggörare för 
ungas komponerande prisades 
föreningen Konstmusiksystrar, 
och projektet Säg det – sen gör 
det kammade hem pris i kate
gorin Nyskapande innovativt 
projekt.

”Vi vill lyfta fram de bak
omliggande faktorer, personer 
och organisationer som bygger 
upp, upprätthåller och möjlig
gör bredden och spetskompe
tensen inom svenskt musikliv”, 
säger Anna Rydborg, ordföran
de i RUM. (TT)

Unga tilldelas 
framtidens pris 

XXLÄNET. Blåbandsrörelsen i 
Västerbotten har tilldelat De
borahuset i Skellefteå det 19:e 
Blåbandsäpplet. Äpplet tillde
las den, eller de, som socialt el
ler kulturellt gjort en beröm
värd insats för främjande av 
god hälsa och livskvalitet. 

Motiveringen lyder ”Debora
huset i Skellefteå är ett mo
tivationsboende som hjälper 
unga kvinnor att komma från 
sitt missbruk genom att finna 
glädje och tillfredsställelse i 
en ny livsstil. Kvinnorna bor 
i huset och får stöd genom 
bland annat motiverande sam
tal och gemenskapsaktivite
ter. Målet för den enskilde är 
att med den kristna tron som 
grund få redskap till ett fort
satt funge rande liv utan al
kohol eller andra droger. De
borahuset driver ett idérikt 
arbete som bär frukt!” 

Förutom ett glasäpple be
står utmärkelsen av ett diplom 
samt en vistelse på rörelsens 
fjällgård Blå Gården i Hem
avan. Föreståndare Cathrine 
Lindh med gäster tog emot ut
märkelsen i samband med di
striktets årsmöte.

I sitt tacktal tog hon upp hu
sets betydelse för de gästande 
kvinnorna. 

– Det är ett boende i en lugn 
och harmonisk miljö. Vi byg
ger upp kvinnor inifrån och ut 
där goda och motiverande sam
tal och tro står i fokus. Det är 
viktigt att lämna allt det gamla 
bakom sig och hitta en ny livs
stil, ett liv med Jesus. 

– Här får gästerna hjälp 
att strukturera vardagen. 
Kvinnorna får arbetsträna 
på secondhandaffären PMU, 
Pingstmissionens utvecklings
samarbete, och verksamheten 
får starkt stöd av pingstför
samlingen. Cirka tre månader 

stannar gästerna, men tiden 
kan förlängas. 

En av gästerna vittnade om 
hur lycklig hon är för att hon 
nu får en ny möjlighet i livet.

– Deborahuset var sista 
chansen för mig. Mitt tomrum 
är nu fyllt positivt på många 
sätt. Det här är ett helt annat 
sätt att leva, menade hon.

Tidigare har bland andra tid
ningsjournalisten Ola Norde
bo, Öppen Gemenskaps Harry 
Gustafsson och tvjournalisten 
Sverker Olofsson fått utmär
kelsen Blåbandsäpplet.   

Blåbandsäpplet 
till Deborahuset

Ann-Marie Lindgren, distriktsordförande för Blå Bandet i Väster-
botten, delar ut Blåbandsäpplet till Deborahusets Fanny Johans-
son, Helen Rydberg och Cathrine Lindh.   FOTO: HÅKAN KARLSSON

XXMUSIK. Laleh Pourkarim får 
Natur & Kul
turs kultur
pris som i år 
har höjts till 
400 000 kronor.

Juryn lyfter 
fram hennes 
förmåga att 
som musiker, 
låtskrivare och artist beröra 
människor i alla åldrar och be
skriver henne som ”en stark 
förebild”. Valet av pristagare 
motiveras också med att ”La
leh skapar sitt eget unika ut
tryck i gränslandet mellan pop, 
rapp och visa, där texterna kan 
berätta om förorten, bostads
köer och fotbollsplaner, men 
samtidigt ha en poetisk lys
kraft som öppnar sig mot frå
gor om livet, döden och om att 
förvalta sina möjligheter.”

”När man ser listan på tidi
gare pristagare så känner man 
sig väldigt uppskattad”, säger 
Laleh i ett pressmeddelande.

I fjol gick priset till författa
ren Ola Larsmo. (TT)

Laleh prisas för 
unikt uttryck

XXVÄNNÄSBY. Vännäsby Bou
leförening har haft årsmöte 
med prisutdelning till seg
rarna i Bergströms Trofén, 
en cuptävling mellan lag från 
Bjurholm, Vännäs och Vännäs
by. Ordförande LarsOla Bjuhr 
hälsade de närvarande väl
kommen till Festplatsen i Vän
näsby. Han inledde mötet med 
parentation över under året av
lidna medlemmar.

Till presidium för mötet val
des Rolf  Lindbäck till ordfö
rande, Kent Åström sekrete
rare och pressreferent Rolf  
Lundin. Kassören NilsErik 
Holm avgav en ekonomisk rap
port som visade att ekonomin 
är i bra balans och revisorer
na föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen, det blev också mö
tets beslut. Till ny revisor val
des Curt Boberg efter Martin 
Olovsson som har avsagt sig 
omval. Ulla Hallbjörk, som i 
många år varit aktiv i kaffe
kommittén, avtackades med 
blommor. Övriga styrelsemed
lemmar omvaldes men valbe
redningen är vakant.

Av verksamhetsberättelsen 
framgår att föreningen delta
git i DMtävlingar i Bastuträsk 
och pokaltävlingar i Nordma

ling, Hörnefors, Rundvik och 
Bjurholm. Vid spel om Vän
näspokalen blev det vinst för 
tredje gången och därmed 
vann föreningen pokalen för 
gott. Ett trevligt inslag som
martid är grillpartyt som Vän
näs och Vännäsby anordnar.

Seriespelet om Bergströms 
Trofén, som pågått sedan no
vember 2018 och avslutades 
den 18 mars 2019, har varit en 
jämn tävling med olika lag i 
ledning men efter 50 matcher 
kunder ett lag från Vännäs

by, med Björn Karlsson, Ulla 
Hallbjörk och Hans Mattsson, 
stå som segrare, På andraplats 
kom ett lag från Vännäs med 
Curt Boberg, Ingrid Mattsson 
och Martin Olovsson, även på 
tredjeplats kom ett lag från 
Vännäs.

För underhållningen svara
de Mäster Olov som framförde 
countrybetonade amerikanska 
visor översatta till svenska.

Mötet avslutades med prisut
delning, kaffe och smörgåstår
ta samt prisutdelning.

Vännäsbytrio 
tog hem trofé

Vännäsbylaget, med Björn Karlsson, Ulla Hallbjörk och Hans 
Mattsson, tog hem Bergströms Trofén.

För att du tror på 
en medmänsklig värld

Engagera dig på imsweden.org

FÖRENINGSNYTT

XXUNIVERSITET. Följande exa
mensbevis har utfärdats vid 
Umeå universitet:

Filosofie kandidatexamen: 
Sanjar Amin, Malin Ekholm, 
Stina Fjell, Malin Hedström, 
William Hiselius, Cissi Jans
son, Ida Sandlund, Alexandra 
Wahlgren, Mayah Varmin, 
Emil Vedin, Evelina Zakrisson 
Ruotimaa, Frida Alatalo,  
Cecilia Sandqvist och Marcus 
Falck.

Filosofie magisterexamen: 
Malin Hedström, Mirza Kuko 
och Mussie Tomzgie Tesfema
rime.

Filosofie doktorsexamen:  
Lorentz Edberg, Peter Frans
son och Hanna Malmberg  
Gavelin.

Ekonomie kandidatexa - 
men: Brittany Bono, Kristin 
Bruksner och Julianna 
Strandberg.

Ekonomie magisterexamen: 
Godwin Griven De Silver,  
Jakaria Hossain och Tatjana 
Rudnik.

Ämneslärarexamen, grund-
skolans årskurs 7-9: Karin  
Backlöf, Christoffer Lindkvist 
och Julia West.

Ämneslärarexamen, gym-
nasieskolan: Terje Pedersen, 
Karl Wahlberg Jansson och 
Jessica Nordström.

Speciallärarexamen: Erika 
Forsström, Mia Hallin och 
Theresa Rehnmark Käck.

Specialpedagogexamen:  
Viktoria Lapinniemi, Maria 
Lindvall, Viktoria Sjögren och 
Helena Ödling.

Förskollärarexamen: Gustav 
Horneij.

Dietistexamen: Dafna Gold
man.

Receptarieexamen: Lisa  
Berglund och Martina Stare.

Naturvetenskaplig master-
examen: Kumari Archana och 
Asad Muhammad Azam.

Medicine magisterexamen: 
Fredrika Karlsson.

Medicine doktorsexamen: 
Mattias Brunström och Zahra 
Haider.

Tandläkarexamen: Sandra 
Lillqvist.

Specialistsjuksköterskeexa-
men: Magdalena Holmner.

Civilingenjörsexamen: Caro
la Eriksson, Filip Gåsste, Jen
ny Kinert, Tommy Lindström, 
Viktor Lundström, Stina Olofs
son, Isak Sjödin och Robin 
Törnkvist.

Följande examensbevis har ut
färdats vid Luleå tekniska uni
versitet:

Filosofie kandidatexamen: 
Lisa Wahlberg, Lycksele.

Förskollärarexamen: Emma 
Eklund, Skellefteå.

Högskoleexamen: Jonathan 
Marklund, Skellefteå.

Högskoleingenjörsexamen: 
Dennis Engman, Skellefteå.

Sjuksköterskeexamen: 
Zandra Salo, Storuman.

Specialistsjuksköterskeexa-
men: Sofia Miland, Hörnefors.

Ämneslärarexamen: Stina 
Bohlin, Lycksele.

EXAMINA
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MUSIK. På onsdagen delade 
Riksförbundet Unga Musi-
kanter (RUM) ut utmärkel-
sen Framtidens musikpris ut 
till fyra pristagare som anses 
ta initiativ för barn och ungas 
musikaliska utveckling.

Musikpedagogen David New-
cumet från Växjö tilldelades 
priset i kategorin Enastående 
pedagogisk gärning.

Skövdebandet Browsing Col-
lection utsågs till pristagare i 
kategorin Bästa ungdomsini-
tiativ.

I kategorin Möjliggörare för 
ungas komponerande prisades 
föreningen Konstmusiksystrar, 
och projektet Säg det – sen gör 
det kammade hem pris i kate-
gorin Nyskapande innovativt 
projekt.

”Vi vill lyfta fram de bak-
omliggande faktorer, personer 
och organisationer som bygger 
upp, upprätthåller och möj-
liggör bredden och spetskom-
petensen inom svenskt mu-
sikliv”, säger Anna Rydborg, 
ordförande i RUM. (TT)

Unga tilldelas
framtidens pris

LÄNET. Blåbandsrörelsen i Väs-
terbotten har tilldelat Debora-
huset i Skellefteå det 19:e Blå-
bandsäpplet. Äpplet tilldelas 
den, eller de, som socialt eller 
kulturellt gjort en berömvärd 
insats för främjande av god 
hälsa och livskvalitet. 

Motiveringen lyder ”Debora-
huset i Skellefteå är ett mo-
tivationsboende som hjälper 
unga kvinnor att komma från 
sitt missbruk genom att fi nna 
glädje och tillfredsställelse i 
en ny livsstil. Kvinnorna bor 
i huset och får stöd genom 
bland annat motiverande sam-
tal och gemenskapsaktivite-
ter. Målet för den enskilde är 
att med den kristna tron som 
grund få redskap till ett fort-
satt funge rande liv utan al-
kohol eller andra droger. De-
borahuset driver ett idérikt 
arbete som bär frukt!” 

Förutom ett glasäpple be-
står utmärkelsen av ett diplom 
samt en vistelse på rörelsens 
fjällgård Blå Gården i Hem-
avan. Föreståndare Cathrine 
Lindh med gäster tog emot ut-
märkelsen i samband med di-
striktets årsmöte.

I sitt tacktal tog hon upp hu-
sets betydelse för de gästande 
kvinnorna. 

– Det är ett boende i en lugn 
och harmonisk miljö. Vi byg-
ger upp kvinnor inifrån och ut 
där goda och motiverande sam-
tal och tro står i fokus. Det är 
viktigt att lämna allt det gamla 
bakom sig och hitta en ny livs-
stil, ett liv med Jesus. 

– Här får gästerna hjälp 
att strukturera vardagen. 
Kvinnorna får arbetsträna 
på secondhandaffären PMU, 
Pingstmissionens utvecklings-
samarbete, och verksamheten 
får starkt stöd av pingstför-
samlingen. Cirka tre månader 

stannar gästerna, men tiden 
kan förlängas. 

En av gästerna vittnade om 
hur lycklig hon är för att hon 
nu får en ny möjlighet i livet.

– Deborahuset var sista 
chansen för mig. Mitt tomrum 
är nu fyllt positivt på många 
sätt. Det här är ett helt annat 
sätt att leva, menade hon.

Tidigare har bland andra tid-
ningsjournalisten Ola Norde-
bo, Öppen Gemenskaps Harry 
Gustafsson och tv-journalisten 
Sverker Olofsson fått utmär-
kelsen Blåbandsäpplet.   

Blåbandsäpplet
till Deborahuset

Ann-Marie Lindgren, till höger, distriktsordförande för Blå Bandet i Väs-
terbotten, delar ut Blåbandsäpplet till företrädare för Deborahuset, Fan-
ny Johansson, Helen Rydberg och Cathrine Lindh.   FOTO: HÅKAN KARLSSON

MUSIK. Laleh Pourkarim får 
Natur & Kul-
turs kultur-
pris som i år 
har höjts till 
400 000 kronor.

Juryn lyfter 
fram hennes 
förmåga att 
som musiker, 
låtskrivare och artist beröra 
människor i alla åldrar och be-
skriver henne som ”en stark 
förebild”. Valet av pristagare 
motiveras också med att ”La-
leh skapar sitt eget unika ut-
tryck i gränslandet mellan pop, 
rapp och visa, där texterna kan 
berätta om förorten, bostads-
köer och fotbollsplaner, men 
samtidigt ha en poetisk lys-
kraft som öppnar sig mot frå-
gor om livet, döden och om att 
förvalta sina möjligheter.”

”När man ser listan på tidi-
gare pristagare så känner man 
sig väldigt uppskattad”, säger 
Laleh i ett pressmeddelande.

I fjol gick priset till författa-
ren Ola Larsmo. (TT)

Laleh prisas för
sitt unika uttryck

VÄNNÄSBY. Vännäsby Boule-
förening har haft årsmöte med 
prisutdelning till segrarna i 
Bergströms Trofén, en cuptäv-
ling mellan lag från Bjurholm, 
Vännäs och Vännäsby. 

Ordförande Lars-Ola Bjuhr 
hälsade de närvarande väl-
kommen till Festplatsen i Vän-
näsby. Han inledde mötet med 
parentation över under året 
avlidna medlemmar.

Till presidium för mötet val-
des Rolf  Lindbäck till ordfö-
rande, Kent Åström sekrete-
rare och pressreferent Rolf  
Lundin. Kassören Nils-Erik 
Holm avgav en ekonomisk rap-
port som visade att ekonomin 
är i bra balans och revisorer-
na föreslog ansvarsfrihet för 
styrelsen, det blev också mö-
tets beslut. Till ny revisor val-
des Curt Boberg efter Martin 
Olovsson som har avsagt sig 
omval. Ulla Hallbjörk, som i 
många år varit aktiv i kaffe-
kommittén, avtackades med 
blommor. Övriga styrelsemed-
lemmar omvaldes men valbe-
redningen är vakant.

Av verksamhetsberättelsen 
framgår att föreningen delta-
git i DM-tävlingar i Bastuträsk 
och pokaltävlingar i Nordma-

ling, Hörnefors, Rundvik och 
Bjurholm. Vid spel om Vän-
näspokalen blev det vinst för 
tredje gången och därmed 
vann föreningen pokalen för 
gott. Ett trevligt inslag som-
martid är grillpartyt som Vän-
näs och Vännäsby anordnar.

Seriespelet om Bergströms 
Trofén, som pågått sedan no-
vember 2018 och avslutades 
den 18 mars 2019, har varit en 
jämn tävling med olika lag i 
ledning men efter 50 matcher 
kunder ett lag från Vännäs-

by, med Björn Karlsson, Ulla 
Hallbjörk och Hans Mattsson, 
stå som segrare, På andraplats 
kom ett lag från Vännäs med 
Curt Boberg, Ingrid Mattsson 
och Martin Olovsson, även på 
tredjeplats kom ett lag från 
Vännäs.

För underhållningen svara-
de Mäster Olov som framförde 
countrybetonade amerikanska 
visor översatta till svenska.

Mötet avslutades med prisut-
delning, kaffe och smörgåstår-
ta samt prisutdelning.

Vännäsbytrio
tog hem trofé

Vännäsbylaget, med Björn Karlsson, Ulla Hallbjörk och Hans Mattsson, 
tog hem Bergströms Trofén.

För att du tror på 
en medmänsklig värld

Engagera dig på imsweden.org

FÖRENINGSNYTT

UNIVERSITET. Följande exa-
mensbevis har utfärdats vid 
Umeå universitet:

Filosofi e kandidatexamen: 
Sanjar Amin, Malin Ekholm, 
Stina Fjell, Malin Hedström, 
William Hiselius, Cissi Jans-
son, Ida Sandlund, Alexandra
Wahlgren, Mayah Varmin, 
Emil Vedin, Evelina Zakrisson
Ruotimaa, Frida Alatalo, 
Cecilia Sandqvist och Marcus 
Falck.

Filosofi e magisterexamen: 
Malin Hedström, Mirza Kuko 
och Mussie Tomzgie Tesfema-
rime.

Filosofi e doktorsexamen: 
Lorentz Edberg, Peter Frans-
son och Hanna Malmberg 
Gavelin.

Ekonomie kandidatexamen: 
Brittany Bono, Kristin Bruks-
ner och Julianna Strand-
berg.

Ekonomie magisterexamen: 
Godwin Griven De Silver, 
Jakaria Hossain och Tatjana 
Rudnik.

Ämneslärarexamen, grund-
skolans årskurs 7-9: Karin 
Backlöf, Christoffer Lindkvist 
och Julia West.

Ämneslärarexamen, gymna-
sieskolan: Terje Pedersen, Karl 
Wahlberg Jansson och Jessica 
Nordström.

Speciallärarexamen: Erika 
Forsström, Mia Hallin och 
Theresa Rehnmark Käck.

Specialpedagogexamen: 
Viktoria Lapinniemi, Maria 
Lindvall, Viktoria Sjögren och 
Helena Ödling.

Förskollärarexamen: Gustav 
Horneij.

Dietistexamen: Dafna Gold-
man.

Receptarieexamen: Lisa 
Berglund och Martina Stare.

Naturvetenskaplig master-
examen: Kumari Archana och 
Asad Muhammad Azam.

Medicine magisterexamen: 
Fredrika Karlsson.

Medicine doktorsexamen: 
Mattias Brunström och Zahra 
Haider.

Tandläkarexamen: Sandra 
Lillqvist.

Specialistsjuksköterskeexa-
men: Magdalena Holmner.

Civilingenjörsexamen: Carola 
Eriksson, Filip Gåsste, Jenny 
Kinert, Tommy Lindström, 
Viktor Lundström, Stina Olofs-
son, Isak Sjödin och Robin 
Törnkvist.

Följande examensbevis har ut-
färdats vid Luleå tekniska uni-
versitet:

Filosofi e kandidatexamen: 
Lisa Wahlberg, Lycksele.

Förskollärarexamen: Emma 
Eklund, Skellefteå.

Högskoleexamen: Jonathan 
Marklund, Skellefteå.

Högskoleingenjörsexamen: 
Dennis Engman, Skellefteå.

Sjuksköterskeexamen: Zandra 
Salo, Storuman.

Specialistsjuksköterskeexa-
men: Sofi a Miland, Hörne-
fors.

Ämneslärarexamen: Stina 
Bohlin, Lycksele.

EXAMINA
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Projekt fick pris för att det lyfter psykisk ohälsa
Sydsvenskan, sida 12 – 6 –12. apr
Av: SALLY WAHLSTEDT

B12 Fredag 12 april 2019

MALMÖ 

Polisen sökte en rånare  
– hittade ett knarklager
■ När polisen slog till mot den efterlysta 
20-åriga kvinnans bostad hittades por-
tionsförpackad narkotika. I kvinnans 
mobil påträffades en film där hennes 
pojkvän syns dansa kring knarket. Nu 
döms pojkvännen till fängelse.

Den 20-åriga kvinnan var 
eftersökt för att ha agerat 
lockbete vid ett grovt rån 
mot en småbarnsfamilj   
i januari 2018.

Kvinnans roll var att 
ringa på dörren hos en 
småbarnspappa. När han 

till slut öppnade storma-
de fyra beväpnade män in 
i  bostaden.

Kvinnan blev efterlyst 
för dådet – men upptäcktes 
först två månader senare  
utanför sin bostad av två 
poliser i yttre tjänst. Kvin-

nan var då tillsammans 
med sin mamma.

I samband med  gripandet 
skrek hon till modern att 
varna pojkvännen om att 
hon frihetsberövats. Po-
lisen beslutade då att ge-
nomföra husrannsakan. 
Det skulle visa sig vara ett 
rimligt beslut.

I lägenheten påträffa-
des portionsförpackad 
 kokain och cannabis. På 
flera av emballagen fanns 
den 26-årige pojkvännens 
finger avtryck.

I mannens telefon  påträf-
fades flera meddelanden 
i stil med ”Jag har dunder 
skunk inne LSD” och ”Jag 
har sjukt bra röka på nytt”.

Och i en film som säkrats 
från flickvännens mobil 
syns den portionsförpack-
ade narkotikan – och hur 
pojkvännen dansar med en 
plasthandske på vänster 
hand, vilket indikerar att 
han hanterat knarket.

Tingsrätten tror inte  på 
mannens förklaring att 
han bara försökte imitera 

 Michael Jackson och inte 
förstod att det rörde sig 
om narkotika. Enligt dom-
stolen är det mycket som 
tyder på att mannen äg-
nat sig åt narkotikahandel 
i  organiserad form.

26-åringen straffas nu 
med nio månaders fäng-
else.

TEXT: PETER 

HERKEL
peter.herkel 
@sydsvenskan.se

DOM

Tingsrätten 
tror inte  på 
mannens för-
klaring att han 
bara försökte 
imitera  Michael 
Jackson och 
inte förstod att 
det rörde sig om 
narkotika.

■ Hanutten-sångerskan 
Hannah Harvigssons 
projekt kring psykisk 
ohälsa, känsloliv och 
kreativitet stod som 
vinnare när Framtidens 
musikpris delades ut  
i Stockholm i onsdags 
kväll.

För fyra år sedan delades 
Framtidens musikpris ut 
för första gången vid en 
gala på Swedish Music Hall 
of Fame. 

Bakom priset står  Riks-
förbundet Unga Musikanter 
och målet är att lyfta sats-
ningar på musik skapande 
hos barn och unga.

När årets priser  delades 
ut stod Malmöprojektet 
”Säg det – sen gör det” som 
 vinnare i kategorin ”Ny-
skapande innovativt pro-
jekt”.

Projektet startades  av 
Malmömusikern Han-
nah Harvigsson, även 
känd  under artistnamnet 
 Hanutten, och arrangerar 
workshoppar och föreställ-
ningar som lyfter  frågor 
kring ungas känsloliv och 
 psykiska ohälsa. I höstas an-
ordnade de till exempel ett 
känsloläger för ung domar.

Två andra projekt  med 
Malmökoppling var också 
nominerade till priser på 
årets gala. 

Både hiphop utbild ning-
en Spinneriet och Malmö-
sångerskan  Sonja Skib-
dahls projekt ”Låt med 
mig!” var nominerade 
i  kategorin ”Möjliggörare 
för ungas komponerande”. 

Men det blev förening-
en Konstmusiksystrar som 
prisades.

SALLY WAHLSTEDT

UTMÄRKELSE · FRAMTIDENS MUSIK

Sextetten som utgör ”Säg det – sen gör det”. Överst: Pixi Ljunggren. Andra raden: Caroline Karpinska, Karin Oscarsson och 
Hannah Harvigsson. Längst fram: Jan-Erik Sääf och Sandy Westrin. 

Projekt fick pris 
för att det lyfter 
psykisk ohälsa
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Har du 15 sekunder?
Hos oss är tid det viktigaste du kan bidra med. 

På lions.se/hardutid kan du skänka din. Där visar vi hur du kan göra en god gärning oavsett 

hur lite tid du har. Varje sekund räknas, och det räcker med ett fåtal för att hjälpa oss. Redan 

nu har du lagt ungefär 10 på att läsa om oss och vet mer om vad vi gör. Och kanske berättar 

du för någon om oss? Då har de här 15 sekunderna räckt ännu längre. Tack för din tid!
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B6 Fredag 12 april 2019

MALMÖ 

Polisen sökte en rånare  
– hittade ett knarklager
■ När polisen slog till mot den efterlysta 
20-åriga kvinnans bostad hittades por-
tionsförpackad narkotika. I kvinnans 
mobil påträffades en film där hennes 
pojkvän syns dansa kring knarket. Nu 
döms pojkvännen till fängelse.

Den 20-åriga kvinnan var 
eftersökt för att ha agerat 
lockbete vid ett grovt rån 
mot en småbarnsfamilj   
i januari 2018.

Kvinnans roll var att 
ringa på dörren hos en 
småbarnspappa. När han 

till slut öppnade storma-
de fyra beväpnade män in 
i  bostaden.

Kvinnan blev efterlyst 
för dådet – men upptäcktes 
först två månader senare  
utanför sin bostad av två 
poliser i yttre tjänst. Kvin-

nan var då tillsammans 
med sin mamma.

I samband med  gripandet 
skrek hon till modern att 
varna pojkvännen om att 
hon frihetsberövats. Po-
lisen beslutade då att ge-
nomföra husrannsakan. 
Det skulle visa sig vara ett 
rimligt beslut.

I lägenheten påträffa-
des portionsförpackad 
 kokain och cannabis. På 
flera av emballagen fanns 
den 26-årige pojkvännens 
finger avtryck.

I mannens telefon  påträf-
fades flera meddelanden 
i stil med ”Jag har dunder 
skunk inne LSD” och ”Jag 
har sjukt bra röka på nytt”.

Och i en film som säkrats 
från flickvännens mobil 
syns den portionsförpack-
ade narkotikan – och hur 
pojkvännen dansar med en 
plasthandske på vänster 
hand, vilket indikerar att 
han hanterat knarket.

Tingsrätten tror inte  på 
mannens förklaring att 
han bara försökte imitera 

 Michael Jackson och inte 
förstod att det rörde sig 
om narkotika. Enligt dom-
stolen är det mycket som 
tyder på att mannen äg-
nat sig åt narkotikahandel 
i  organiserad form.

26-åringen straffas nu 
med nio månaders fäng-
else.

TEXT: PETER 

HERKEL
peter.herkel 
@sydsvenskan.se

DOM

Tingsrätten 
tror inte  på 
mannens för-
klaring att han 
bara försökte 
imitera  Michael 
Jackson och 
inte förstod att 
det rörde sig om 
narkotika.

■ Hanutten-sångerskan 
Hannah Harvigssons 
projekt kring psykisk 
ohälsa, känsloliv och 
kreativitet stod som 
vinnare när Framtidens 
musikpris delades ut  
i Stockholm i onsdags 
kväll.

För fyra år sedan delades 
Framtidens musikpris ut 
för första gången vid en 
gala på Swedish Music Hall 
of Fame. 

Bakom priset står  Riks-
förbundet Unga Musikanter 
och målet är att lyfta sats-
ningar på musik skapande 
hos barn och unga.

När årets priser  delades 
ut stod Malmöprojektet 
”Säg det – sen gör det” som 
 vinnare i kategorin ”Ny-
skapande innovativt pro-
jekt”.

Projektet startades  av 
Malmömusikern Han-
nah Harvigsson, även 
känd  under artistnamnet 
 Hanutten, och arrangerar 
workshoppar och föreställ-
ningar som lyfter  frågor 
kring ungas känsloliv och 
 psykiska ohälsa. I höstas an-
ordnade de till exempel ett 
känsloläger för ung domar.

Två andra projekt  med 
Malmökoppling var också 
nominerade till priser på 
årets gala. 

Både hiphop utbild ning-
en Spinneriet och Malmö-
sångerskan  Sonja Skib-
dahls projekt ”Låt med 
mig!” var nominerade 
i  kategorin ”Möjliggörare 
för ungas komponerande”. 

Men det blev förening-
en Konstmusiksystrar som 
prisades.

SALLY WAHLSTEDT

UTMÄRKELSE · FRAMTIDENS MUSIK

Sextetten som utgör ”Säg det – sen gör det”. Överst: Pixi Ljunggren. Andra raden: Caroline Karpinska, Karin Oscarsson och 
Hannah Harvigsson. Längst fram: Jan-Erik Sääf och Sandy Westrin. 

Projekt fick pris 
för att det lyfter 
psykisk ohälsa
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4 tilldelas Framtidens musikpris
Kristianstadsbladet, sida 7 –12. apr

KULTUR / 7Fredag 12 april 2019
KRISTIANSTADSBLADET

J
ag är väl sist på bollen 
med den här omtalade 
debutromanen som 

berättas utifrån de nord-
amerikanska urinvånar-
nas perspektiv. 

”Pow wow” kallas den 
traditionella ceremonin 
som samlar olika slags 
amerikanska urinvånare 
och Tommy Oranges ro-
man är smart nog en 
episodroman som genom 
att gestalta olika perspek-
tiv ändå närmar sig sam-
ma händelse – den stora 
årliga Pow wowen i Okla-
homa.

Karaktärernas liv och 
öden flätas samman, både 
i romanens förflutna som 
nutid – och pekar mot det 
oundvikliga sammanträf-
fandet.

”Pow wow” inleds med 
en längre essäistisk text 
om indianer och deras his-
toria, som i sig är läsvärd 

men som i sammanhanget 
känns som ett stilgrepp 
för att göra läsaren upp-
märksam på de historiska, 
politiska och sociala un-
derströmmarna. 

Jag är inte säker på att jag 
tycker att det behövs, och 
inledningen bleknade så 
fort de tolv olika karaktä-
rerna stiger fram bland 
sidorna. 

Styrkan är gestaltning-
en om än att vissa av de 
tolv karaktärernas röst är 
förväxlingsbara, och jag 
undrar om inte samma be-
rättelse hade kunnat sägas 
med bara sex karaktärer?

Formen, att episodiskt 
framställa berättelsen ge-
nom olika perspektiv är 
något jag förknippar med 
en amerikansk berättar-
tradition i allt från Willi-
am Faulkner till Paul Tho-
mas Andersons filmer. 

För att inte tala om att 
episodiskt berättande i 
princip är synonymt med 
tv-seriemanus, en genre 
där de amerikanska ma-
nusförfattarna också ex-
cellerar. 

Så, jag associerar till fle-
ra amerikanska författare 
och till berättelser som 
skickligt och gripande be-
skrivit olika minoritets-
grupper i USA. 

”Pow wow” sällar sig till 
skickligheten, den är väl-

Tommy Oranges uppmärksammade debutroman utifrån  
de nordamerikanska urinvånarnas perspektiv är stark och  
läsvärd, även om vår recensent ÅM Hellman hade högre  
förhoppningar på ”Pow wow”. 

Debutroman om  
infödda som lovar gott

”Vi bor i städer och gör saker som alla andra gör. Det är sorgligt att jag måste göra ett statement och säga det, men alla andra 
skildringar är historiska”, säger Tommy Orange i en intervju med TT.  FOTO: TT

skriven och episoderna 
gör att romanen är spän-
nande trots dess långsam-
ma reflekterande perspek-
tiv. 

Jag ska också säga att 
jag nog längtat efter en pu-
blikt bredare underdog-
historia och att jag trott 
och hoppats att ”Pow 
wow” genom dess långa 
tid på olika renommerade 
boklistor och lovord från 
till exempel Barack Oba-
ma och Margaret Atwood, 
men jag tror att entusias-
men hos den amerikanska 
publiken mer handlar om 
att denna roman finns än 
dess innehåll, mer Tom-
my Oranges idé om att 
skriva the great (native) 
american novel, så är det-
ta en debut med de ska-
vanker förstlingsverk dras 
med. 

Därmed inte sagt att jag 
inte tycker att ”Pow wow” 
är läsvärd, tvärtom. Roma-
nen är underhållande, väl-
skriven och tänkvärd, 
men ganska förutsägbar. 

Och för Tommy Oranges 
skull hoppas jag att hypen 
inte blir hämmande, för 
detta är ett författarskap i 
vardande.

ÅM HELLMAN 

kultur@kristianstadsbladet.se

ROMAN

Tommy Orange

"Pow wow"

Översättning av: Eva Åsefeldt

(Bokförlaget Polaris) 

% FAKTA

Tommy Orange

Född: 1982. Modern är 
vit, fadern är cheyenne. 
Familj: Fru och son.
Bor: I staden Angels 
Camp, Kalifornien.
Bakgrund: Medlem i 
cheyenne-stammen i 
Oklahoma, något som 
hans son inte kan bli då 
det krävs att man är minst 
en fjärdedel cheyenne.
Lite mer: Uppmärksam-
mar ockupationen av 
fängelseön Alcatraz.

"Det är komplext. 
Min far växte upp i 
en generation som 
reclaimade ordet 
indian. Under med-
borgarrättsrörel-
sen blev det 'ameri-
kanska indianer', 
under 1990-talet 
'infödda amerika-
ner'. Den samtida 
termen är 'infödda' 
kort och gott."

Tommy Orange
Om användningen av ordet "indian"

"Vi har talat så mycket om ökad  
transparens och behovet av att  
kommunicera hela vår verksamhet  
till en större allmänhet. Nu finns ingen 
väg tillbaka. Vi har ingenting att dölja, 
det är det vi försöker visa nu och jag  
tror att det här är enda vägen framåt."

Anders Olsson
Ständige sekreteraren om att Svenska Akademien för första gången  
presenterar sin verksamhetsberättelse, där det bland annat framgår att  
Akademien är god för 1,7 miljarder. Läs hela artikeln på webben. 

4
tilldelas Framtidens musikpris

På onsdagen delade Riksförbundet Unga Musikan-
ter (RUM) ut utmärkelsen Framtidens musikpris ut 
till fyra pristagare som anses ta initiativ för barn och 
ungas musikaliska utveckling. Musikpedagogen Da-
vid Newcumet från Växjö tilldelades priset i katego-
rin Enastående pedagogisk gärning. Skövdebandet 
Browsing Collection utsågs till pristagare i katego-
rin Bästa ungdomsinitiativ. I kategorin Möjliggörare 
för ungas komponerande prisades föreningen 
Konstmusiksystrar, och projektet ”Säg det – sen gör 
det” kammade hem pris i kategorin Nyskapande 
innovativt projekt. ”Vi vill lyfta fram de bakomlig-
gande faktorer, personer och organisationer som 
bygger upp, upprätthåller och möjliggör bredden 
och spetskompetensen inom svenskt musikliv”, sä-
ger Anna Rydborg, ordförande i RUM. (TT)

LALEH FÅR STORT KULTURPRIS.  
Laleh Pourkarim får Natur & Kulturs kulturpris 
som i år har höjts till 400 000 kronor. Juryn lyf-
ter fram hennes förmåga att som musiker, låt-
skrivare och artist beröra människor i alla åldrar 
och beskriver henne som ”en stark förebild”. Va-
let av pristagare motiveras också med att ”Laleh 
skapar sitt eget unika uttryck i gränslandet mel-
lan pop, rapp och visa, där texterna kan berätta 
om förorten, bostadsköer och fotbollsplaner, 
men samtidigt ha en poetisk lyskraft som öpp-
nar sig mot frågor om livet, döden och om att 
förvalta sina möjligheter.” ”Tack vilken ära, när 
man ser listan på tidigare pristagare så känner 
man sig väldigt uppskattad”, säger Laleh i ett 
pressmeddelande. I fjol gick priset till författa-
ren Ola Larsmo. (TT)

 FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

PRIS

Lilla Piratförlaget ger ut  
Alma-vinnaren Bart Moeyaert

LITTERATUR. I samband med utdelningen av Almapriset 
den 27 maj kommer pristagaren Bart Moeyaerts bok 
”Kärleken man inte förstår”, från 
1999, att ges ut på svenska av Lilla 
Piratförlaget. 

Ytterligare en av Moeyaerts 
böcker, ”Alla är ledsna nuförti-
den”, ges ut i höst – lag om till för-
fattarens besök på Bokmässan i 
Göteborg. Båda romanerna över-
sätts av Annika Johansson.

Den belgiske författaren Bart 
Moeyaert har varit nominerad till Almapriset varje år se-
dan 2002, innan han till slut utsågs till pristagare i år. 
(TT)
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Malmöprojekt om psykisk ohälsa och kreativitet vann musikpris
Njus.me Sweden –11. apr 17:29
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Malmöprojekt om psykisk ohälsa och kreativitet vann musikpris
Lokaltidningen Limhamn-Bunkeflo , Malmö – Nyheter –11. apr 15:03
Av: Åse-Marie Nilsson
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Malmöprojekt om psykisk ohälsa kammade hem Framtidens
musikpris
Allanyheter.com –11. apr 14:43

Hanutten-sångerskan Hannah Harvigssons projekt
stod som vinnare.
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Malmöprojekt om psykisk ohälsa kammade hem Framtidens musik-
pris
Sydsvenskan – Malmö –11. apr 12:17
Av: Sally Wahlstedt
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Växjölärare prisas för sin gärning
Vxonews –11. apr 11:22
Av: Daniel Rydström
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Browsing Collection vann musikpris
Västgöta-Bladet, sida 10 –11. apr
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Del 1

Browsing Collection vann musikpris  
STOCKHOLM Brow-

sing Collection tog 

hem ”Bästa Ungdoms-

alternativ” på Framti-

dens Musikpris 2019. 

Det stod klart på ons-

dagseftermiddagen.

Priset är instiftat av RUM, 
Riksförbundet Unga Mu-
sikanter, och delades ut på 
onsdagen under en prisce-
remoni i Eric Ericssonhal-
len med Nassim al Fakir 
som konferencier. Ett av 
de nominerade bidragen 
var Skövdebandet Brow-
sing Collection i kategorin 
”Bästa Ungdomsinitiativ”, 
och på onsdagskällen stod 
det klart att bandet tog 
hem priset.

Priserna delas ut för att 
uppmärksamma pedago-
ger, eldsjälar, organisatio-
ner, skolor, ensembler och 
unga som tar initiativ in-
om musik och kultur. Or-
saken till Skövdebandets 
nominering var att tjejer-
na slåss mot fördomar och 
inspirerar unga. 

”Fina förebilder”
Browsing Collection täv-
lade i ”Bästa Ungdomsini-
tiativ”, som går till projekt 
eller initiativ som initie-
rats eller genomförts av 
eller med barn och unga. 
Det kan vara allt från kon-
serter och festivaler till 
klubbar och föreningar 
och som innehåller en hög 
grad av ungas delaktighet. 

 I nomineringen stod det 
att:

”Browsing Collection inte 
bara är ett grymt hårdrocks-
band, utan också otroligt fina 
förebilder. De bryter mot nor-
mer och slåss mot fördomar, 
inspirerar unga människor 
till att börja med musik men 
också att våga tro på sig själ-
va. Det här gör de genom att 
arrangera kollon, föreläsning-
ar och workshops för ungdo-
mar. Samtidigt sprider de en 
stor glädje och kämpar för en 
mer jämställd musikbransch”. 

– Vi vill lyfta fram de 
bakomliggande faktorer, 
personer och organisatio-
ner som bygger upp, upp-
rätthåller och möjliggör 
bredden och spetskom-
petensen inom svenskt 

musikliv. Vi sammanför 
branschen i ett pris som 
går till dem som i dag ska-
par möjligheter för ett rikt 

framtida musikliv, säger 
Anna Rydborg, förbunds-
ordförande för Riksför-
bundet Unga Musikanter.

Browsing Collection tog hem ”Bästa Ungdomsalternativ” 

på Framtidens Musikpris 2019.  Foto: RENÉ DE RUITER

Flera 
sjukresor 
billigare

VÄSTRA GÖTALAND 
Det blir billigare att  

göra sjukresor med 

kollektivtrafik och 

sjukresebussen Ron-

den. Men att göra sjuk-

resor med egen bil 

blir dyrare och det blir 

även en viss höjning av 

avgiften för sjuk- 

resetaxi, för de som 

har färdtjänsttillstånd.

Regionfullmäktige har nu 
beslutat om nya avgifter 
för sjukresor som kommer 
att börja gälla 1 juni i år.

Det har gjorts en över-
syn där ett mål var att 
minska resor med sjuk-
resetaxi och egen bil och 
göra det enklare att resa i 
kollektivtrafiken och med 
sjukresebussen Ronden. 
De sistnämnda alterna-
tiven blir därför avsevärt 
mycket billigare eller till 
och med gratis. Egenavgif-
ten för resa i kollektivtra-
fiken ska bli 20 kronor och 
att åka med Ronden blir 
gratis.

Egenavgiften för de som 
reser med sjukresetaxi, 
specialfordon eller lig-
gande transporter blir 80 
kronor.

Förslaget var från början 
att sätta avgiften för sjuk-
resetaxi till 100 kronor, 
men Vänsterpartiet oppo-
nerade sig mot detta med 
hänvisning bland annat 
till att kollektivtrafiken 
inte är lika tillgänglig för 
boende på landsbygden. Ti-
digare hade personer med 
färdtjänsttillstånd betalat 
60 kronor.

Vänsterpartiet fick stöd 
av Socialdemokraterna 
och Sverigedemokraterna 
och kunde därför driva ige-
nom vissa förändringar av 
förslaget.

Enligt tjänsteutlåtandet 
innebär Vänsterpartiets 
justeringar att det blir ett 
bortfall av intäkter istället 
för en intäktsökning som 
det ursprungliga förslaget 
hade inneburit.

Per Claesson

Region kastar 
om orden
VÄSTRA GÖTALAND Regi-
onfullmäktige har beslu-
tat att regionen ska byta 
namn till Region Västra 
Götaland från januari 
2021. 

En bakgrund är försla-
get att alla regioner ska 
ha namn som börjar med 
Region, som till exempel 
existerande Region Skåne. 
Detta förslag ligger hos 
regeringen för beslut.

Att byta ut skyltar, pro-
dukter och material är ett 
digert arbete. Det är tänkt 
att ske mellan 2021 och 
2025 och beräknas kosta 
runt 2,4 miljoner kronor 
per år.

Avskrivningar splittrar
Minoritetsstyret i regionen kallar beslutet oansvarigt
VÄSTRA GÖTALAND 
Avskrivningarna av 

sjukhusens underskott 

är oansvariga, enligt 

den grönblå politiska 

ledningen. 

Socialdemokraterna  

menar att de ger en 

strimma hopp till de 

problemtyngda sjuk-

husen. 
”Oansvarig hantering av 
underskott som riskerar 
regionens ekonomi”. Det 
är rubriken på det grönblå 
politiska styrets press-
meddelande om avskriv-
ningarna av sjukhusens 
skulder som oppositionen 
med Socialdemokraterna i 
spetsen drev igenom i re-
gionfullmäktige idag.

Det kan jämföras med 
Socialdemokraternas 
pressmeddelande som har 
rubriken: ”En strimma 
hopp för sjukhusen”.

Grönblå samverkan som 
de fem partierna som styr 
Västra Götalandsregionen 
kallar sig hade majoritet 
innan valet i höstas. Men 
har det inte längre. Därför 
kan situationen uppstå att 
oppositionen får igenom 
förslag som går på tvärs 
mot vad den grönblå poli-
tiska ledningen önskar.

Fel signaler
Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet ställde för 
mer än ett år sedan lik-
nande krav kring under-
skottet för 2017, men då 
kunde Grönblå samverkan 
lätt blockera det förslaget.

I sitt pressmeddelande 
framhåller Grönblå sam-
verkan att oppositions-
partierna frångick det 
regelverk som alla partier 
tidigare varit överens om, 
vad gäller just hantering 
av underskott.

”De riskerar därmed 
Västra Götalandsregio-
nens ekonomi på längre 
sikt genom att yrka på att 
sjukhusens stora under-
skott på totalt 735 miljoner 
kronor ska skrivas av när 
Västra Götalandsregionen 
som helhet uppvisar ett 
verksamhetsunderskott 
på 416 miljoner kronor….”

Enligt Grönblå sam-
verkan sänder detta fel 
signaler till medarbetare 
och verksamheter som ar-
betar hårt för att hålla sig 
inom givna budgetramar. 
Man framhåller också att 
stora ekonomiska tillskott 
gjorts till sjukvården efter 
att Grönblå samverkan 
höjt skatten efter valet 
2014.

– Socialdemokraterna 
har länge pratat om en 
skattkista på residenset i 
Vänersborg. Om den nå-
gonsin funnits så har den 
innehållit pengar inteck-
nade till bland annat fram-
tida pensioner. Det är be-
klagligt och oansvarigt att 
efterskänka underskott på 
det sätt som nu beslutats 
och därmed riskera att på 
sikt urholka exempelvis 
pensionsavsättningar, sä-
ger Johnny Magnusson 
(M), regionstyrelsens ord-
förande i pressmeddelan-
det.

”En rimlig chans”
Socialdemokraterna ut-
trycker att avskrivningar-
na ger sjukhusen en rimli-

gare möjlighet att komma 
i ekonomisk balans.

– Det här är en ytterst 
allvarlig situation. Det är 
glädjande att det finns 
en majoritet i regionfull-
mäktige som anser att det 
borgerliga styret måste ta 
sitt ansvar, säger Helén 
Eliasson (S), gruppledare 
för Socialdemokraterna i 
pressmeddelandet.

Socialdemokraterna 
framhåller att det sam-
lade underskottet för 
sjukhusen i regionen är 
1,2 miljarder kronor och 
fortsätter: ”Trots att sjuk-
husen aviserat omfattande 
sparpaket, som kommer 
att leda till växande köer 
och svårare för sjuka att få 
vård, räcker dessa bara för 

att täcka lite drygt hälften 
av underskotten.

Tydliga strategier
Den nedåtgående spiral 
som sjukhusen har att 
tampas med är en direkt 
följd av flera års underbud-
getering av det moderat-
ledda regionstyret, som lett 
till att underskott har lagts 
till underskott och lett 
fram till dagens situation.”

– Det här är inte lösning-
en – det behövs åtgärder 
och tydliga strategier för att 
komma till rätta med såväl 
köerna som arbetsmiljöpro-
blem och ekonomi – men 
det ger åtminstone sjukhu-
sen ett bättre utgångsläge, 
säger Helén Eliasson.

Per Claesson

Socialdemokraterna har med övriga oppositionen drivit igenom att sjukhusen ska få gamla underskott avskrivna.  

 Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
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Vann inte musikpris
Karlskoga-Kuriren, sida 5 –11. apr

5NyheterTorsdag 11 april 2019

Får vänta på 
skattepengar 
efter CSN-strul
EKONOMI. Felaktiga 
uppgifter från Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) 
gör att flera får vänta på sin 
skatteåterbäring, skriver 
Expressen.

Enligt tidningen har 
myndigheten inte gett 
Skatteverket uppgifter om 
flera låntagares avdrags-
gilla ränta i tid. Det rör sig 
om räntan på återkrav när 
CSN betalat ut en felaktig 
summa.

Den som berörs av felet 
kan få vänta till juni på skat-
teåterbäringen eftersom 
deklarationen måste god-
kännas på nytt. Det finns 
inga uppgifter om exakt 
hur många som påverkas, 
men enligt Skatteverket ska 
det röra sig om tusentals 
deklarationer med felaktiga 
uppgifter.

Skatteverket uppmanar 
nu alla som deklarerat före 
den 2 april att återigen kon-
trollera ränteuppgifterna i 
årsbeskedet. TT

Rattfylleri och 
narkotikabrott
BROTT. En polispatrull 
stoppade och kontrollerade 
en personbil i Skrantaom-
rådet på onsdag kväll. Bilen 
framfördes av en man i 
25-årsåldern. 

Enligt Mats Öhman, pres-
stalesperson vid polisen, 
bedömdes mannen vara 
drogpåverkad varför han 
medtogs för provtagning 
och förhör och är nu miss-
tänkt för drograttfylleri 
samt ringa narkotikabrott 
avseende eget bruk.

Vann inte 
musikpris
SKOLA. Karlskogas kul-
turskolas projekt Rising 
Stars hade blivit nominerat 
till Framtidens Musikpris 
2019, men när vinnarna 
presenterades under ons-
dagens prisceremoni i Eric 
Ericssonhallen i Stockholm 
visade det sig att man 
fick nöja sig med en delad 
andraplats.

Framtidens Musikpris är 
instiftat av RUM, Riksför-
bundet Unga Musikanter. 
Syftet med priset är att 
uppmärksamma pedago-
ger, eldsjälar, organisatio-
ner, skolor, ensembler och 
unga som tar initiativ inom 
musik och kultur.

Rising Stars var nomine-
rat i kategorin ”Nyskapande 
Innovativt Projekt”. Vann 
gjorde ”Säg det - sen gör 
det” från Malmö.

NOTERAT. 

Nu är det bråttom.
Hjälp oss att rädda liv:
Swish 900 36 74  www.njurfonden.se

varje fråga genom att man 
gjorde nedslag hos någon 
eller några av deltagarna. På 
blanketten fanns också en 
fråga om kvalitet, där delta-
garna fick kryssa i två alter-
nativ som de fann viktigast.

Egenansvar
– Det finns en del som kom-
mer att klara av det här, men 
en stor grupp som inte kom-
mer att göra det. Det är bara 
att jämföra hur det är i sko-
lan idag, alla kommer inte 
att läsa till gymnasie- eller 
högskolenivå, sa en delta-
garna i fråga om att ta större 
egenansvar och använda sig 
av digital teknik.

Pia Tomassen ifrågasatte 
siffrorna om att färre kom-
mer jobba inom vården 
medan man samtidigt blir 
fler äldre. Hon tycker att 
man också kan tolka det 
som att vården är så bra 
att befolkningen blir äldre 
och hon funderade vidare 
hur länge det dröjer innan 
den yngre befolkningen ska 
börja jobba. Gustav Ekbäck 
nämnde att det som kan 
ändra situationen att färre 
kan jobba inom vården är en 
jätteinflyttning.

Vad gäller att vara en aktiv 
del av vården och att kunska-
pen hos vårdtagaren tas till-
vara hade Nils Winblad gjort 

en iakttagelse. Han nämnde 
hur en närstående sökt vård 
och hur alla möjliga prover 
tagits och alla visade fina re-
sultat, medan personen inte 
kände sig bra och det har de 
ingen förståelse för. 

– En period av provtag-
ning måste följas av en be-
handlingsplan, sa Winblad.

Han fick instämmande 
kommentarer och Ekbäck 
slog fast att man tillsam-
mans med vården ska kom-
ma fram till hur man ska 
agera framåt.

Inga Karlskogafrågor
Om digitala lösningar nämn-
de Mats Gunnarsson (MP), 

oppositionsråd i regionen, 
hur man i Västerbotten re-
dan för fem-sex år sedan var 
i framkant på grund av de 
långa avstånden.

Anna Ragén M-politiker i 
Karlskoga konstaterade att 
man genom en hälsoklocka 
inte nödvändigtvis måste 
skicka all information till 
sjukvården, hon nämnde 
hur man med hälsoklocka 
kan mäta förmaksflimmer 
och drog paralleller till de 
som själva mäter blodtryck  
hemma och så vidare.

SD-politikern Patrik Ny-
ström hade förväntat sig 
att det skulle bli frågestund 
rörande förlossningsvården 

i Karlskoga, målbild vision 
2030, och undrade hur Be-
chet ser på hur man kan ut-
veckla Karlskoga lasarett 
och avdelning Q.

Bechet sa att man utan-
nonserat det här mötet för 
att diskutera visioner och 
målbild för 2030, att man re-
dan hade passerat klocksla-
get för mötets slut men att 
han gärna återkommer till 
Karlskoga för att diskutera 
just den konkreta frågan.

Anna-Stina Tallmyren
0586-72 13 70

anna-stina.tallmyren@

karlskoga-kuriren.se 

or i vårddiskussion

Behcet Barsom (KD) och Gustav Ekbäck ledde frågestunden om framtidens vård.

Anna Ragén (M) konstaterade att klockor som bland annat mäter förmaksflimmer redan finns, men att allt inte 

behöver inrapporteras till sjukvården

FOTO: ROGER GLEISNER
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Får vänta på 
skattepengar 
efter CSN-strul
EKONOMI. Felaktiga 
uppgifter från Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) 
gör att flera får vänta på sin 
skatteåterbäring, skriver 
Expressen.

Enligt tidningen har 
myndigheten inte gett 
Skatteverket uppgifter om 
flera låntagares avdrags-
gilla ränta i tid. Det rör sig 
om räntan på återkrav när 
CSN betalat ut en felaktig 
summa.

Den som berörs av felet 
kan få vänta till juni på skat-
teåterbäringen eftersom 
deklarationen måste god-
kännas på nytt. Det finns 
inga uppgifter om exakt 
hur många som påverkas, 
men enligt Skatteverket ska 
det röra sig om tusentals 
deklarationer med felaktiga 
uppgifter.

Skatteverket uppmanar 
nu alla som deklarerat före 
den 2 april att återigen kon-
trollera ränteuppgifterna i 
årsbeskedet. TT

Rattfylleri och 
narkotikabrott
BROTT. En polispatrull 
stoppade och kontrollerade 
en personbil i Skrantaom-
rådet på onsdag kväll. Bilen 
framfördes av en man i 
25-årsåldern. 

Enligt Mats Öhman, pres-
stalesperson vid polisen, 
bedömdes mannen vara 
drogpåverkad varför han 
medtogs för provtagning 
och förhör och är nu miss-
tänkt för drograttfylleri 
samt ringa narkotikabrott 
avseende eget bruk.

Vann inte 
musikpris
SKOLA. Karlskogas kul-
turskolas projekt Rising 
Stars hade blivit nominerat 
till Framtidens Musikpris 
2019, men när vinnarna 
presenterades under ons-
dagens prisceremoni i Eric 
Ericssonhallen i Stockholm 
visade det sig att man 
fick nöja sig med en delad 
andraplats.

Framtidens Musikpris är 
instiftat av RUM, Riksför-
bundet Unga Musikanter. 
Syftet med priset är att 
uppmärksamma pedago-
ger, eldsjälar, organisatio-
ner, skolor, ensembler och 
unga som tar initiativ inom 
musik och kultur.

Rising Stars var nomine-
rat i kategorin ”Nyskapande 
Innovativt Projekt”. Vann 
gjorde ”Säg det - sen gör 
det” från Malmö.

NOTERAT. 

Nu är det bråttom.
Hjälp oss att rädda liv:
Swish 900 36 74  www.njurfonden.se

varje fråga genom att man 
gjorde nedslag hos någon 
eller några av deltagarna. På 
blanketten fanns också en 
fråga om kvalitet, där delta-
garna fick kryssa i två alter-
nativ som de fann viktigast.

Egenansvar
– Det finns en del som kom-
mer att klara av det här, men 
en stor grupp som inte kom-
mer att göra det. Det är bara 
att jämföra hur det är i sko-
lan idag, alla kommer inte 
att läsa till gymnasie- eller 
högskolenivå, sa en delta-
garna i fråga om att ta större 
egenansvar och använda sig 
av digital teknik.

Pia Tomassen ifrågasatte 
siffrorna om att färre kom-
mer jobba inom vården 
medan man samtidigt blir 
fler äldre. Hon tycker att 
man också kan tolka det 
som att vården är så bra 
att befolkningen blir äldre 
och hon funderade vidare 
hur länge det dröjer innan 
den yngre befolkningen ska 
börja jobba. Gustav Ekbäck 
nämnde att det som kan 
ändra situationen att färre 
kan jobba inom vården är en 
jätteinflyttning.

Vad gäller att vara en aktiv 
del av vården och att kunska-
pen hos vårdtagaren tas till-
vara hade Nils Winblad gjort 

en iakttagelse. Han nämnde 
hur en närstående sökt vård 
och hur alla möjliga prover 
tagits och alla visade fina re-
sultat, medan personen inte 
kände sig bra och det har de 
ingen förståelse för. 

– En period av provtag-
ning måste följas av en be-
handlingsplan, sa Winblad.

Han fick instämmande 
kommentarer och Ekbäck 
slog fast att man tillsam-
mans med vården ska kom-
ma fram till hur man ska 
agera framåt.

Inga Karlskogafrågor
Om digitala lösningar nämn-
de Mats Gunnarsson (MP), 

oppositionsråd i regionen, 
hur man i Västerbotten re-
dan för fem-sex år sedan var 
i framkant på grund av de 
långa avstånden.

Anna Ragén M-politiker i 
Karlskoga konstaterade att 
man genom en hälsoklocka 
inte nödvändigtvis måste 
skicka all information till 
sjukvården, hon nämnde 
hur man med hälsoklocka 
kan mäta förmaksflimmer 
och drog paralleller till de 
som själva mäter blodtryck  
hemma och så vidare.

SD-politikern Patrik Ny-
ström hade förväntat sig 
att det skulle bli frågestund 
rörande förlossningsvården 

i Karlskoga, målbild vision 
2030, och undrade hur Be-
chet ser på hur man kan ut-
veckla Karlskoga lasarett 
och avdelning Q.

Bechet sa att man utan-
nonserat det här mötet för 
att diskutera visioner och 
målbild för 2030, att man re-
dan hade passerat klocksla-
get för mötets slut men att 
han gärna återkommer till 
Karlskoga för att diskutera 
just den konkreta frågan.

Anna-Stina Tallmyren
0586-72 13 70

anna-stina.tallmyren@

karlskoga-kuriren.se 

or i vårddiskussion

Behcet Barsom (KD) och Gustav Ekbäck ledde frågestunden om framtidens vård.

Anna Ragén (M) konstaterade att klockor som bland annat mäter förmaksflimmer redan finns, men att allt inte 

behöver inrapporteras till sjukvården

FOTO: ROGER GLEISNER
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Växjölärare prisad för enastående pedagogisk gärning
Smålandsposten, sida 16 –11. apr
Av: JESPER MARKEN
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En pensionär som är bo-
satt i Ljungby kommun 
krävs på 86 000 kronor.  

LJUNGBY. Det är Pensions-
myndigheten som har ta-
git beslutet sedan myndig-
heten fått ett anonymt tips 
om att pensionären mel-
lan 2014 och 2016 inte var 
bosatt i Sverige utan be-
fann sig utomlands. 

Under denna period fick 
pensionären så kallat för-
sörjningsstöd på cirka  
86 000 kronor och det är 
detta belopp som man nu 

kräver ska återbetalas.
Myndigheten skriver i 

sitt beslut att man efter 
tipset startade en utred-
ning och begärde uppgif-
ter från Swedbank om 
pensionärens korttrans-
aktioner. Utdragen visade 
att pensionären mellan 
2014 och 2016 inte gjorde 
ett enda kortköp eller ut-
tag i Sverige.

Äldreförsörjningsstöd är 
ett bidrag för den som låg 
eller ingen pension och 
ges för att man ska nå upp 

till en skälig levnadsnivå. 
Den som får stödet måste 
vara bosatt i Sverige och 
reglerna säger att man 
inte får vistas regelbundet 
utomlands längre tid än 
halva året”.

Pensionären måste nu be-
tala tillbaka de 86 000 kro-
norna. Men han eller hon 
kan även ansöka om att få 
en avbetalningsplan hos 
Försäkringskassan. Då 
tillkommer ränta på 2,2 
procent.

JESPER MARKEN

Pensionär bodde utomlands 
– krävs på 86 000 kronor

Alla dagar 7-22
Tel 0470-74 54 60, ICA.se/vaxjo
Priserna gäller tom 14 april 2019, med 
reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Manuella avdelningarna Månd-fred 9-19, lörd 9-18. sönd 11-16

Vi finns även på

Växjös färskvarubutik!

NORREMARK
Ta buss nr 5 eller

8 till Norremark!

Påskyra!

LÖSVIKTS-
GODIS

ERT kvalitetsgodis.
Max 2 kg/kund.

4990
/kg

När du söker 

det lilla extra!

GRÖNA KÄRNFRIA DRUVOR
ICA. Ask. 500 g.Chile, Indien. Klass I. 
 Jfr pris 30ª /kg. Max 2 st/kund.

20ª +pant

PÅSKMUST
ICA 1,5 liter. 
Jfr pris 4:44/lit.+pant

3
för

FRÅN MANUELLA

Den goda påskskinkan!

Dags a�  fy� a påskä� en!

15ª /st

4990
/kg

KORT
PRIS

25ª 
LINGONGROVA, GULDKORN
Pågen. 500 g. Jfr pris 25:00/kg. Max 1 köp/kund.

HELGSKINKA FÄRDIGKOKT
Nybergs Deli. Sverige. Ca 2 kg.

2
för

KÖTTBULLAR
Scan. 450-500 g. Frysta.
Jfr pris 50:00-62:50/kg.
Max 2 st/kund.

LAXFILÉ FRYST
Pacifi c. 4 x 125 g. Jfr pris 119:80/kg.
Max 2 st/kund.

Vi är laddade för riktig

25ª /st

/st599059

Handla andra varor för 
200ª  så får du köpa...
Gäller ej spel, lotter, tobak
och receptfria läkemedel.

FLÄSKKOTLETT
Med ben. Skivad. Ursprung Sverige.
Storpack. Max 2 pkt/kund.

/kg3990

/st1995

CHRYSANTEMUM
Blomsterboda. Ord pris 39:95/st.

20ª /st

ÄGG 15-PACK
ICA. Jfr pris 1:33/st. Max 1 st/kund.

HÅLLBART FISKE!
Vi värnar om

All fi sk vi säljer i manuella disken 

uppfyller alla krav på säkert och 

hållbart fi ske.

149ª /kg

FÄRSK
TORSKFILÉ
Nordostatlanten. Jfr pris 149ª /kg

Aftonbladet Söndag 23/9 2018

Expressen Söndag 24/2 2019

Att börja dricka i tidig ålder  
ökar risken för alkoholproblem

Växjölärare prisad  
för enastående  
pedagogisk gärning
Läraren David Newkumet 
har i 31 års tid undervisat 
musikelever på Katedral i 
Växjö. Nu prisas han för en 
enastående pedagogisk 
gärning.
– Det är en stor ära att mu-
sikbranschen uppmärk-
sammar mitt arbete.

VÄXJÖ. Smålandsposten 
berättade nyligen att mu-
sikpedagogen David 
Newkumet, som i 31 år 
med stort engagemang 
och passion har undervi-
sat elever på Katedralsko-
lan i Växjö, blivit nomine-
rad till den nationella ut-
märkelsen Framtidens 
Musikpris 2019.  

Framtidens Musikpris 
delas ut av Riksförbundet 
Unga Musikanter (RUM) 
och går till fyra pristagare 
som anses ta initiativ för 
barn och ungas musikalis-
ka utveckling.

Vid tisdagens priscere-
moni i konsertlokalen Eric 
Ericsonhallen i Stockholm 
tog David Newkumet hem 

vinsten i kategorin Ena-
stående pedagogisk gär-
ning, i konkurrens med 
två andra nominerade 
musikpedagoger.

– Det är en stor ära bara 
att bli nominerad och en 
ännu större ära att vinna. 
Det är mycket roligt att an-
dra i musikbranschen 
uppmärksammar mitt ar-
bete, säger David Newku-
met efter prisutdelningen.

Varför tror du att juryn valde 

dig?

– Det är ju svårt att svara 

på. Det är mitt arbete att 
entusiasmera och leda 
eleverna och följa med på 
deras utveckling som mu-
siker. Mitt mål är att elev-
ernas musikintresse ska 
fortsätta att växa när de 
vandrar vidare i livet.

Vad är det roligaste med att 

vara musikpedagog?

– Att varje dag på jobbet 
är en ny dag med kreativa 
processer och annorlunda 
idéer. Det är alltid härligt 
och spännande.

JESPER MARKEN

Växjöläraren David Newkumet kammade hem utmärkelsen 
Enastående pedagogisk gärning vid en ceremoni i Stock-
holm på tisdagen.  ARKIVFOTO
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Browsing Collection vann musikpris  
STOCKHOLM Brow-

sing Collection tog 

hem ”Bästa Ungdoms-

alternativ” på Framti-

dens Musikpris 2019. 

Det stod klart på ons-

dagseftermiddagen.

Priset är instiftat av RUM, 
Riksförbundet Unga Mu-
sikanter, och delades ut på 
onsdagen under en prisce-
remoni i Eric Ericssonhal-
len med Nassim al Fakir 
som konferencier. Ett av 
de nominerade bidragen 
var Skövdebandet Brow-
sing Collection i kategorin 
”Bästa Ungdomsinitiativ”, 
och på onsdagskällen stod 
det klart att bandet tog 
hem priset.

Priserna delas ut för att 
uppmärksamma pedago-
ger, eldsjälar, organisatio-
ner, skolor, ensembler och 
unga som tar initiativ in-
om musik och kultur. Or-
saken till Skövdebandets 
nominering var att tjejer-
na slåss mot fördomar och 
inspirerar unga. 

”Fina förebilder”
Browsing Collection täv-
lade i ”Bästa Ungdomsini-
tiativ”, som går till projekt 
eller initiativ som initie-
rats eller genomförts av 
eller med barn och unga. 
Det kan vara allt från kon-
serter och festivaler till 
klubbar och föreningar 
och som innehåller en hög 
grad av ungas delaktighet. 

 I nomineringen stod det 
att:

”Browsing Collection inte 
bara är ett grymt hårdrocks-
band, utan också otroligt fina 
förebilder. De bryter mot nor-
mer och slåss mot fördomar, 
inspirerar unga människor 
till att börja med musik men 
också att våga tro på sig själ-
va. Det här gör de genom att 
arrangera kollon, föreläsning-
ar och workshops för ungdo-
mar. Samtidigt sprider de en 
stor glädje och kämpar för en 
mer jämställd musikbransch”. 

– Vi vill lyfta fram de 
bakomliggande faktorer, 
personer och organisatio-
ner som bygger upp, upp-
rätthåller och möjliggör 
bredden och spetskom-
petensen inom svenskt 

musikliv. Vi sammanför 
branschen i ett pris som 
går till dem som i dag ska-
par möjligheter för ett rikt 

framtida musikliv, säger 
Anna Rydborg, förbunds-
ordförande för Riksför-
bundet Unga Musikanter.

Browsing Collection tog hem ”Bästa Ungdomsalternativ” 

på Framtidens Musikpris 2019.  Foto: RENÉ DE RUITER

Flera 
sjukresor 
billigare

VÄSTRA GÖTALAND 
Det blir billigare att  

göra sjukresor med 

kollektivtrafik och 

sjukresebussen Ron-

den. Men att göra sjuk-

resor med egen bil 

blir dyrare och det blir 

även en viss höjning av 

avgiften för sjuk- 

resetaxi, för de som 

har färdtjänsttillstånd.

Regionfullmäktige har nu 
beslutat om nya avgifter 
för sjukresor som kommer 
att börja gälla 1 juni i år.

Det har gjorts en över-
syn där ett mål var att 
minska resor med sjuk-
resetaxi och egen bil och 
göra det enklare att resa i 
kollektivtrafiken och med 
sjukresebussen Ronden. 
De sistnämnda alterna-
tiven blir därför avsevärt 
mycket billigare eller till 
och med gratis. Egenavgif-
ten för resa i kollektivtra-
fiken ska bli 20 kronor och 
att åka med Ronden blir 
gratis.

Egenavgiften för de som 
reser med sjukresetaxi, 
specialfordon eller lig-
gande transporter blir 80 
kronor.

Förslaget var från början 
att sätta avgiften för sjuk-
resetaxi till 100 kronor, 
men Vänsterpartiet oppo-
nerade sig mot detta med 
hänvisning bland annat 
till att kollektivtrafiken 
inte är lika tillgänglig för 
boende på landsbygden. Ti-
digare hade personer med 
färdtjänsttillstånd betalat 
60 kronor.

Vänsterpartiet fick stöd 
av Socialdemokraterna 
och Sverigedemokraterna 
och kunde därför driva ige-
nom vissa förändringar av 
förslaget.

Enligt tjänsteutlåtandet 
innebär Vänsterpartiets 
justeringar att det blir ett 
bortfall av intäkter istället 
för en intäktsökning som 
det ursprungliga förslaget 
hade inneburit.

Per Claesson

Region kastar 
om orden
VÄSTRA GÖTALAND Regi-
onfullmäktige har beslu-
tat att regionen ska byta 
namn till Region Västra 
Götaland från januari 
2021. 

En bakgrund är försla-
get att alla regioner ska 
ha namn som börjar med 
Region, som till exempel 
existerande Region Skåne. 
Detta förslag ligger hos 
regeringen för beslut.

Att byta ut skyltar, pro-
dukter och material är ett 
digert arbete. Det är tänkt 
att ske mellan 2021 och 
2025 och beräknas kosta 
runt 2,4 miljoner kronor 
per år.

Avskrivningar splittrar
Minoritetsstyret i regionen kallar beslutet oansvarigt
VÄSTRA GÖTALAND 
Avskrivningarna av 

sjukhusens underskott 

är oansvariga, enligt 

den grönblå politiska 

ledningen. 

Socialdemokraterna  

menar att de ger en 

strimma hopp till de 

problemtyngda sjuk-

husen. 
”Oansvarig hantering av 
underskott som riskerar 
regionens ekonomi”. Det 
är rubriken på det grönblå 
politiska styrets press-
meddelande om avskriv-
ningarna av sjukhusens 
skulder som oppositionen 
med Socialdemokraterna i 
spetsen drev igenom i re-
gionfullmäktige idag.

Det kan jämföras med 
Socialdemokraternas 
pressmeddelande som har 
rubriken: ”En strimma 
hopp för sjukhusen”.

Grönblå samverkan som 
de fem partierna som styr 
Västra Götalandsregionen 
kallar sig hade majoritet 
innan valet i höstas. Men 
har det inte längre. Därför 
kan situationen uppstå att 
oppositionen får igenom 
förslag som går på tvärs 
mot vad den grönblå poli-
tiska ledningen önskar.

Fel signaler
Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet ställde för 
mer än ett år sedan lik-
nande krav kring under-
skottet för 2017, men då 
kunde Grönblå samverkan 
lätt blockera det förslaget.

I sitt pressmeddelande 
framhåller Grönblå sam-
verkan att oppositions-
partierna frångick det 
regelverk som alla partier 
tidigare varit överens om, 
vad gäller just hantering 
av underskott.

”De riskerar därmed 
Västra Götalandsregio-
nens ekonomi på längre 
sikt genom att yrka på att 
sjukhusens stora under-
skott på totalt 735 miljoner 
kronor ska skrivas av när 
Västra Götalandsregionen 
som helhet uppvisar ett 
verksamhetsunderskott 
på 416 miljoner kronor….”

Enligt Grönblå sam-
verkan sänder detta fel 
signaler till medarbetare 
och verksamheter som ar-
betar hårt för att hålla sig 
inom givna budgetramar. 
Man framhåller också att 
stora ekonomiska tillskott 
gjorts till sjukvården efter 
att Grönblå samverkan 
höjt skatten efter valet 
2014.

– Socialdemokraterna 
har länge pratat om en 
skattkista på residenset i 
Vänersborg. Om den nå-
gonsin funnits så har den 
innehållit pengar inteck-
nade till bland annat fram-
tida pensioner. Det är be-
klagligt och oansvarigt att 
efterskänka underskott på 
det sätt som nu beslutats 
och därmed riskera att på 
sikt urholka exempelvis 
pensionsavsättningar, sä-
ger Johnny Magnusson 
(M), regionstyrelsens ord-
förande i pressmeddelan-
det.

”En rimlig chans”
Socialdemokraterna ut-
trycker att avskrivningar-
na ger sjukhusen en rimli-

gare möjlighet att komma 
i ekonomisk balans.

– Det här är en ytterst 
allvarlig situation. Det är 
glädjande att det finns 
en majoritet i regionfull-
mäktige som anser att det 
borgerliga styret måste ta 
sitt ansvar, säger Helén 
Eliasson (S), gruppledare 
för Socialdemokraterna i 
pressmeddelandet.

Socialdemokraterna 
framhåller att det sam-
lade underskottet för 
sjukhusen i regionen är 
1,2 miljarder kronor och 
fortsätter: ”Trots att sjuk-
husen aviserat omfattande 
sparpaket, som kommer 
att leda till växande köer 
och svårare för sjuka att få 
vård, räcker dessa bara för 

att täcka lite drygt hälften 
av underskotten.

Tydliga strategier
Den nedåtgående spiral 
som sjukhusen har att 
tampas med är en direkt 
följd av flera års underbud-
getering av det moderat-
ledda regionstyret, som lett 
till att underskott har lagts 
till underskott och lett 
fram till dagens situation.”

– Det här är inte lösning-
en – det behövs åtgärder 
och tydliga strategier för att 
komma till rätta med såväl 
köerna som arbetsmiljöpro-
blem och ekonomi – men 
det ger åtminstone sjukhu-
sen ett bättre utgångsläge, 
säger Helén Eliasson.

Per Claesson

Socialdemokraterna har med övriga oppositionen drivit igenom att sjukhusen ska få gamla underskott avskrivna.  

 Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
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Browsing Collection vann musikpris  
STOCKHOLM Brow-

sing Collection tog 

hem ”Bästa Ungdoms-

alternativ” på Framti-

dens Musikpris 2019. 

Det stod klart på ons-

dagseftermiddagen.

Priset är instiftat av RUM, 
Riksförbundet Unga Mu-
sikanter, och delades ut på 
onsdagen under en prisce-
remoni i Eric Ericssonhal-
len med Nassim al Fakir 
som konferencier. Ett av 
de nominerade bidragen 
var Skövdebandet Brow-
sing Collection i kategorin 
”Bästa Ungdomsinitiativ”, 
och på onsdagskällen stod 
det klart att bandet tog 
hem priset.

Priserna delas ut för att 
uppmärksamma pedago-
ger, eldsjälar, organisatio-
ner, skolor, ensembler och 
unga som tar initiativ in-
om musik och kultur. Or-
saken till Skövdebandets 
nominering var att tjejer-
na slåss mot fördomar och 
inspirerar unga. 

”Fina förebilder”
Browsing Collection täv-
lade i ”Bästa Ungdomsini-
tiativ”, som går till projekt 
eller initiativ som initie-
rats eller genomförts av 
eller med barn och unga. 
Det kan vara allt från kon-
serter och festivaler till 
klubbar och föreningar 
och som innehåller en hög 
grad av ungas delaktighet. 

 I nomineringen stod det 
att:

”Browsing Collection inte 
bara är ett grymt hårdrocks-
band, utan också otroligt fina 
förebilder. De bryter mot nor-
mer och slåss mot fördomar, 
inspirerar unga människor 
till att börja med musik men 
också att våga tro på sig själ-
va. Det här gör de genom att 
arrangera kollon, föreläsning-
ar och workshops för ungdo-
mar. Samtidigt sprider de en 
stor glädje och kämpar för en 
mer jämställd musikbransch”. 

– Vi vill lyfta fram de 
bakomliggande faktorer, 
personer och organisatio-
ner som bygger upp, upp-
rätthåller och möjliggör 
bredden och spetskom-
petensen inom svenskt 

musikliv. Vi sammanför 
branschen i ett pris som 
går till dem som i dag ska-
par möjligheter för ett rikt 

framtida musikliv, säger 
Anna Rydborg, förbunds-
ordförande för Riksför-
bundet Unga Musikanter.

Browsing Collection tog hem ”Bästa Ungdomsalternativ” 

på Framtidens Musikpris 2019.  Foto: RENÉ DE RUITER

Flera 
sjukresor 
billigare

VÄSTRA GÖTALAND 
Det blir billigare att  

göra sjukresor med 

kollektivtrafik och 

sjukresebussen Ron-

den. Men att göra sjuk-

resor med egen bil 

blir dyrare och det blir 

även en viss höjning av 

avgiften för sjuk- 

resetaxi, för de som 

har färdtjänsttillstånd.

Regionfullmäktige har nu 
beslutat om nya avgifter 
för sjukresor som kommer 
att börja gälla 1 juni i år.

Det har gjorts en över-
syn där ett mål var att 
minska resor med sjuk-
resetaxi och egen bil och 
göra det enklare att resa i 
kollektivtrafiken och med 
sjukresebussen Ronden. 
De sistnämnda alterna-
tiven blir därför avsevärt 
mycket billigare eller till 
och med gratis. Egenavgif-
ten för resa i kollektivtra-
fiken ska bli 20 kronor och 
att åka med Ronden blir 
gratis.

Egenavgiften för de som 
reser med sjukresetaxi, 
specialfordon eller lig-
gande transporter blir 80 
kronor.

Förslaget var från början 
att sätta avgiften för sjuk-
resetaxi till 100 kronor, 
men Vänsterpartiet oppo-
nerade sig mot detta med 
hänvisning bland annat 
till att kollektivtrafiken 
inte är lika tillgänglig för 
boende på landsbygden. Ti-
digare hade personer med 
färdtjänsttillstånd betalat 
60 kronor.

Vänsterpartiet fick stöd 
av Socialdemokraterna 
och Sverigedemokraterna 
och kunde därför driva ige-
nom vissa förändringar av 
förslaget.

Enligt tjänsteutlåtandet 
innebär Vänsterpartiets 
justeringar att det blir ett 
bortfall av intäkter istället 
för en intäktsökning som 
det ursprungliga förslaget 
hade inneburit.

Per Claesson

Region kastar 
om orden
VÄSTRA GÖTALAND Regi-
onfullmäktige har beslu-
tat att regionen ska byta 
namn till Region Västra 
Götaland från januari 
2021. 

En bakgrund är försla-
get att alla regioner ska 
ha namn som börjar med 
Region, som till exempel 
existerande Region Skåne. 
Detta förslag ligger hos 
regeringen för beslut.

Att byta ut skyltar, pro-
dukter och material är ett 
digert arbete. Det är tänkt 
att ske mellan 2021 och 
2025 och beräknas kosta 
runt 2,4 miljoner kronor 
per år.

Avskrivningar splittrar
Minoritetsstyret i regionen kallar beslutet oansvarigt
VÄSTRA GÖTALAND 
Avskrivningarna av 

sjukhusens underskott 

är oansvariga, enligt 

den grönblå politiska 

ledningen. 

Socialdemokraterna  

menar att de ger en 

strimma hopp till de 

problemtyngda sjuk-

husen. 
”Oansvarig hantering av 
underskott som riskerar 
regionens ekonomi”. Det 
är rubriken på det grönblå 
politiska styrets press-
meddelande om avskriv-
ningarna av sjukhusens 
skulder som oppositionen 
med Socialdemokraterna i 
spetsen drev igenom i re-
gionfullmäktige idag.

Det kan jämföras med 
Socialdemokraternas 
pressmeddelande som har 
rubriken: ”En strimma 
hopp för sjukhusen”.

Grönblå samverkan som 
de fem partierna som styr 
Västra Götalandsregionen 
kallar sig hade majoritet 
innan valet i höstas. Men 
har det inte längre. Därför 
kan situationen uppstå att 
oppositionen får igenom 
förslag som går på tvärs 
mot vad den grönblå poli-
tiska ledningen önskar.

Fel signaler
Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet ställde för 
mer än ett år sedan lik-
nande krav kring under-
skottet för 2017, men då 
kunde Grönblå samverkan 
lätt blockera det förslaget.

I sitt pressmeddelande 
framhåller Grönblå sam-
verkan att oppositions-
partierna frångick det 
regelverk som alla partier 
tidigare varit överens om, 
vad gäller just hantering 
av underskott.

”De riskerar därmed 
Västra Götalandsregio-
nens ekonomi på längre 
sikt genom att yrka på att 
sjukhusens stora under-
skott på totalt 735 miljoner 
kronor ska skrivas av när 
Västra Götalandsregionen 
som helhet uppvisar ett 
verksamhetsunderskott 
på 416 miljoner kronor….”

Enligt Grönblå sam-
verkan sänder detta fel 
signaler till medarbetare 
och verksamheter som ar-
betar hårt för att hålla sig 
inom givna budgetramar. 
Man framhåller också att 
stora ekonomiska tillskott 
gjorts till sjukvården efter 
att Grönblå samverkan 
höjt skatten efter valet 
2014.

– Socialdemokraterna 
har länge pratat om en 
skattkista på residenset i 
Vänersborg. Om den nå-
gonsin funnits så har den 
innehållit pengar inteck-
nade till bland annat fram-
tida pensioner. Det är be-
klagligt och oansvarigt att 
efterskänka underskott på 
det sätt som nu beslutats 
och därmed riskera att på 
sikt urholka exempelvis 
pensionsavsättningar, sä-
ger Johnny Magnusson 
(M), regionstyrelsens ord-
förande i pressmeddelan-
det.

”En rimlig chans”
Socialdemokraterna ut-
trycker att avskrivningar-
na ger sjukhusen en rimli-

gare möjlighet att komma 
i ekonomisk balans.

– Det här är en ytterst 
allvarlig situation. Det är 
glädjande att det finns 
en majoritet i regionfull-
mäktige som anser att det 
borgerliga styret måste ta 
sitt ansvar, säger Helén 
Eliasson (S), gruppledare 
för Socialdemokraterna i 
pressmeddelandet.

Socialdemokraterna 
framhåller att det sam-
lade underskottet för 
sjukhusen i regionen är 
1,2 miljarder kronor och 
fortsätter: ”Trots att sjuk-
husen aviserat omfattande 
sparpaket, som kommer 
att leda till växande köer 
och svårare för sjuka att få 
vård, räcker dessa bara för 

att täcka lite drygt hälften 
av underskotten.

Tydliga strategier
Den nedåtgående spiral 
som sjukhusen har att 
tampas med är en direkt 
följd av flera års underbud-
getering av det moderat-
ledda regionstyret, som lett 
till att underskott har lagts 
till underskott och lett 
fram till dagens situation.”

– Det här är inte lösning-
en – det behövs åtgärder 
och tydliga strategier för att 
komma till rätta med såväl 
köerna som arbetsmiljöpro-
blem och ekonomi – men 
det ger åtminstone sjukhu-
sen ett bättre utgångsläge, 
säger Helén Eliasson.

Per Claesson

Socialdemokraterna har med övriga oppositionen drivit igenom att sjukhusen ska få gamla underskott avskrivna.  

 Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
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De tilldelas Framtidens musikpris
Allanyheter.com –11. apr 01:56
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Musikpedagog från Växjö fick Framtidens musikpris
Allanyheter.com –11. apr 01:56
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Rising Stars vann inte musikpris
Karlskoga Tidning –10. apr 22:07
Av: Roger Gleisner
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Växjölärare prisad för enastående pedagogisk gärning
Smålandsposten – Växjö –10. apr 20:26

Växjöläraren David
Newkumet kammade hem utmärkelsen Ena-
stående pedagogisk gärning vid en ceremoni i
Stockholm på tisdagen. Arkivfoto

Läraren David Newkumet har i 31 års tid un-
dervisat musikelever på Katedral i Växjö. Nu prisas
han för en enastående pedagogisk gärning.

– Det är en stor ära att musikbranschen upp-
märksammar mitt arbete.

Smålandsposten berättade nyligen att musik-
pedagogen David Newkumet, som i 31 år med
stort engagemang och passion har undervisat ele-
ver på Katedralskolan i Växjö, blivit nominerad till
den nationella utmärkelsen Framtidens Musikpris
2019.

Framtidens Musikpris delas ut av Riksförbun-
det Unga Musikanter (RUM) och går till fyra pris-
tagare som anses ta initiativ för barn och ungas
musikaliska utveckling.

Vid tisdagens prisceremoni i konsertlokalen Er-
ic Ericsonhallen i Stockholm tog David Newkumet
hem vinsten i kategorin Enastående pedagogisk
gärning, i konkurrens med två andra nominerade
musikpedagoger.

– Det är en stor ära bara att bli nominerad och
en ännu större ära att vinna. Det är mycket roligt
att andra i musikbranschen uppmärksammar mitt
arbete, säger David Newkumet efter prisutdelning-
en.

Varför tror du att juryn valde dig?
– Det är ju svårt att svara på. Det är mitt arbete

att entusiasmera och leda eleverna och följa med
på deras utveckling som musiker. Mitt mål är att
elevernas musikintresse ska fortsätta att växa när
de vandrar vidare i livet.

Vad är det roligaste med att vara musikpeda-
gog?

– Att varje dag på jobbet är en ny dag med
kreativa processer och annorlunda idéer. Det är
alltid härligt och spännande.
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De tilldelas Framtidens musikpris
Östran –10. apr 20:18
Av: TEXT, TT
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De tilldelas Framtidens musikpris
Njus.me Sweden –10. apr 19:08
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Musikpedagog från Växjö fick Framtidens musikpris
Sverige.nu - Forsiden –10. apr 18:51
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Musikpedagog från Växjö fick Framtidens musikpris
svt.se –10. apr 18:04

På onsdagen delade Riks-
förbundet Unga Musikanter (RUM) ut utmär-
kelsen Framtidens musikpris ut till fyra prista-
gare som anses ta initiativ för barn och ungas
musikaliska utveckling.

Musikpedagogen David Newkumet från Växjö
tilldelades priset i kategorin Enastående pedago-
gisk gärning.

Skövdebandet Browsing collection utsågs till

pristagare i kategorin Bästa ungdomsinitiativ. I
kategorin Möjliggörare för ungas komponerande
prisades föreningen Konstmusiksystrar, och projek-
tet ”Säg det – sen gör det” kammade hem pris i
kategorin Nyskapande innovativt projekt.

– Vi vill lyfta fram de bakomliggande fakto-
rer, personer och organisationer som bygger upp,
upprätthåller och möjliggör bredden och spets-
kompetensen inom svenskt musikliv”, säger Anna
Rydborg, ordförande i RUM.
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Musikpedagog från Växjö fick Framtidens musikpris
Nyhetsnotiser – Nyheter –10. apr 17:54
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Musikpedagog från Växjö fick Framtidens musikpris
Johansen –10. apr 17:52
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Browsing Collection vann fint musikpris
Skaraborgslanstidning –10. apr 17:48
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De tilldelas Framtidens musikpris
Barometern –10. apr 17:46

På onsdagen delade
Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) ut ut-
märkelsen Framtidens musikpris ut till fyra
pristagare som anses ta initiativ för barn och
ungas musikaliska utveckling.

Musikpedagogen David Newcumet från Växjö
tilldelades priset i kategorin Enastående pedago-
gisk gärning.

Skövdebandet Browsing Collection utsågs till

pristagare i kategorin Bästa ungdomsinitiativ.
I kategorin Möjliggörare för ungas kompone-

rande prisades föreningen Konstmusiksystrar, och
projektet “Säg det – sen gör det” kammade hem
pris i kategorin Nyskapande innovativt projekt.

“Vi vill lyfta fram de bakomliggande faktorer,
personer och organisationer som bygger upp, upp-
rätthåller och möjliggör bredden och spetskompe-
tensen inom svenskt musikliv”, säger Anna Ryd-
borg, ordförande i RUM.

TEXT TT
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De tilldelas Framtidens musikpris
Motala & Vadstena Tidning –10. apr 17:33
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De tilldelas Framtidens musikpris
Borås Tidning –10. apr 17:26
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De tilldelas Framtidens musikpris
Svenska Dagbladet –10. apr 17:25
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De tilldelas Framtidens musikpris
Ystads Allehanda –10. apr 17:24
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De tilldelas Framtidens musikpris
Norrbottens-Kuriren –10. apr 17:22
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De tilldelas Framtidens musikpris
Enköpings-Posten –10. apr 17:22
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De tilldelas Framtidens musikpris
Folkbladet –10. apr 17:21
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De tilldelas Framtidens musikpris
Västerviks-Tidningen –10. apr 17:20
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De tilldelas Framtidens musikpris
Norrländska Socialdemokraten –10. apr 17:20

Musik På onsdagen dela-
de Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) ut
utmärkelsen Framtidens musikpris ut till fyra
pristagare som anses ta initiativ för barn och
ungas musikaliska utveckling.

Musikpedagogen David Newcumet från Växjö
tilldelades priset i kategorin Enastående pedago-
gisk gärning.

Skövdebandet Browsing Collection utsågs till

pristagare i kategorin Bästa ungdomsinitiativ.

I kategorin Möjliggörare för ungas kompone-
rande prisades föreningen Konstmusiksystrar, och
projektet “Säg det – sen gör det” kammade hem
pris i kategorin Nyskapande innovativt projekt.

“Vi vill lyfta fram de bakomliggande faktorer,
personer och organisationer som bygger upp, upp-
rätthåller och möjliggör bredden och spetskompe-
tensen inom svenskt musikliv”, säger Anna Ryd-
borg, ordförande i RUM.
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De tilldelas Framtidens musikpris
Vimmerby Tidning –10. apr 17:19
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De tilldelas Framtidens musikpris
Hallandsposten VIP – Nöje –10. apr 17:19
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De tilldelas Framtidens musikpris
Piteå-Tidningen –10. apr 17:18
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De tilldelas Framtidens musikpris
News55 – Nyheter –10. apr 17:18
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De tilldelas Framtidens musikpris
Södermanlands Nyheter –10. apr 17:18

Musik På onsdagen dela-
de Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) ut
utmärkelsen Framtidens musikpris ut till fyra
pristagare som anses ta initiativ för barn och
ungas musikaliska utveckling.

Musikpedagogen David Newcumet från Växjö
tilldelades priset i kategorin Enastående pedago-
gisk gärning.

Skövdebandet Browsing Collection utsågs till

pristagare i kategorin Bästa ungdomsinitiativ.

I kategorin Möjliggörare för ungas kompone-
rande prisades föreningen Konstmusiksystrar, och
projektet “Säg det – sen gör det” kammade hem
pris i kategorin Nyskapande innovativt projekt.

“Vi vill lyfta fram de bakomliggande faktorer,
personer och organisationer som bygger upp, upp-
rätthåller och möjliggör bredden och spetskompe-
tensen inom svenskt musikliv”, säger Anna Ryd-
borg, ordförande i RUM.
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De tilldelas Framtidens musikpris
Hallands Nyheter – Senaste nytt –10. apr 17:18
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De tilldelas Framtidens musikpris
Nya Lidköpings-Tidningen –10. apr 17:18
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De tilldelas Framtidens musikpris
Helagotland – Kultur –10. apr 17:17

48Assently: 2c58531e66143ae5030e5125580f26b4348bb88dc9edfa1128845318e21f914f47e03967858eb5b7db9138db1d44b0c13e4819141e5cfd5d892dddb057123b06



De tilldelas Framtidens musikpris
Norrköpings Tidningar –10. apr 17:17
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De tilldelas Framtidens musikpris
Göteborgs-Posten – Forsiden –10. apr 17:17
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De tilldelas Framtidens musikpris
Upsala Nya Tidning – Kultur –10. apr 17:16
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De tilldelas Framtidens musikpris
Sydsvenskan – TT –10. apr 17:16
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De tilldelas Framtidens musikpris
TTELA.se - Kultur- och nöjesnytt –10. apr 17:10
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De tilldelas Framtidens musikpris
Bohusläningen – Kultur & Nöje –10. apr 17:10
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Browsing Collection vann fint musikpris
Västgöta-Bladet –10. apr 17:06
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Browsing Collection vann fint musikpris
Falköpings Tidning – Nyheter –10. apr 16:54
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Browsing Collection vann fint musikpris
Skovdenyheter –10. apr 16:52
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Sakregister
Framtidens musikpris, 27, 31, 40, 45
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Nationellt nätverk om kulturskolans kompetens – vill du vara med? 

Kulturrådets Kulturskolecentrum startar ett nationellt nätverk med fokus på kulturskolornas 
kompetensbehov! Välkommen på ett informations- och uppstartsmöte onsdag 28 augusti kl 13-15 i 
Filmhuset i Stockholm. 

Med nätverket vill vi sammanföra företrädare för den kommunala kulturskolan med bland andra 
arbetsmarknadens parter, företrädare för yrkesverksamma konstnärer och utbildningsanordnare, för 
att tillsammans diskutera framtida utmaningar och möjligheter. 

Syftet med nätverket är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och att stärka dialogen kring 
strategiska frågor om kulturskolans kompetensförsörjning. Genom att samla idéer, erfarenheter och 
behov från hela landet kan vi utforska och tänka tillsammans kring bland annat: 

• utbildningar 

• kompetensbehov 

• samverkansmöjligheter 

• arbetsvillkor 

Mötet tar avstamp i den rapport vi tagit fram, Kulturskola i rörelse, om kulturskolornas framtida 
kompetensbehov. 

Det går bra att anmäla två deltagare per organisation. 

Anmäl dig här senast den 19 augusti 

Välkommen! 

Kulturskolecentrum genom 

Mårten Lempert 

Handläggare 

Box 27215, 102 53 Stockholm 

Tel: 08 519 264 14 Mobil: 076 540 10 14 

E-post: marten.lempert@kulturradet.se  

Besök: Borgvägen 1–5 

+ + kulturradet.se+ + 

+ + Hantering av personuppgifter+ + 

 <https://www.facebook.com/Kulturradet>  <https://twitter.com/Kulturrdet>  
<https://www.youtube.com/user/Statenskulturrad> 
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Hej och hälsningar från NOMU. 

Här kommer ett förhandsbesked om NOMUs nästa möte som hålls 15-17.11 på Färöarna. 

Dagsprogrammet ser ut så här: 

Program 15-17.11 

Fredag 15/11 

KL 15 NOMU-møde (Nám, Hoyvíksvegur 72) 

KL 18 aftensmad i Bowlinghallen, (500 m. fra Nám) 

KL 19 møde forsat 

Lørdag 16/11 

KL 10 møde i Nordens hus 

KL 12 frokost i nordens hus 

KL 13 møde forsat 

KL 15 koncert i Nordens hus (max. 2 timer) 

KL 19 aftensmad i Barbara (https://barbara.fo/barbara/) 

Alt efter vejret og omstændighederne spadserer vi rundt på Tinganes før eller efter aftensmaden 

En anmälningslink kommer så småningom tillsammans med en officiell inbjudan men ni kan 
redan nu förbereda er till mötet. 

OBSERVERA! Vårens representanskapsmöte hålls 20-22.3 i Nystad i Finland. Detta möte hålls i 
samband med de nationella blåsardagarna och ett mycket intressant program utlovas. Man har 
öppnat en hemsida www.puhallinpaivat.fi där det också finns en engelskspråkig resumé 

Då kan jag bara önska en fortsatt varm höst 

Ronnie Jaakkola 
Nordisk Orkestermusik Union 
Ordförande 
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Länkar till nyhetsbrev 
• MUCF:s nationella studie om ungas attityder och värderingar är klar 

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1B4C-84C-12BAE-9D 
• MUCF:s nyhetsbrev - augusti 

http://www.idrelay.com/v4_idrarchive.asp?q=84C-12590-7F 
• MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus – augusti 

http://www.idrelay.com/v4_idrarchive.asp?q=84C-1257B-6A 
• AX:s nyhetsbrev augusti 

https://mailchi.mp/f04b77c84c19/vlkommen-tillbakavad-har-hnt-i-ax-2019?e=809cf8ced2 
• Inbjudan MUCF:S Rikskonferens 

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=1B4C-84C-12C13-9D 

 

Assently: 2c58531e66143ae5030e5125580f26b4348bb88dc9edfa1128845318e21f914f47e03967858eb5b7db9138db1d44b0c13e4819141e5cfd5d892dddb057123b06



Sida 1 av 2019–09–x 

 

 

Förbundsstyrelsens proposition 
 
En strategi för RUM 
 
 
1. Förslag till RUM-stämmobeslut 
RUM-stämman beslutar... 
…att anta förbundsstyrelsens förslag till strategi 
…att uppdra åt förbundsstyrelsen att till förbundsstämman 2024 lämna förslag till strategi för 
åren 2025-2029 
 
2. Förslag till strategi 

Strategi för RUM - Riksförbundet Unga 
Musikanter 2020–2024 

 

RUM är en organisation som skapar engagemang och möjliggör för unga att musicera 
utifrån sin egen vilja och skapandekraft. RUM kämpar ständigt för barn och ungas rätt 
att utvecklas genom sitt musicerande, för sin egen skull och för att kunna bli en del av 
samhällets kulturliv. 

 
RUM är en organisation som strävar framåt och vill utvecklas. Vi vill bli bättre på det som 
redan är bra och utvecklas inom helt nya områden. Med utgångspunkt från vår vision skapas 
strategin som ligger till grund för de årliga verksamhetsplanerna. 
 
Den här strategin gäller för oss alla i RUM. Det är vår strategi och vi står bakom den 
tillsammans. Ansvaret för att verka för strategin är allas, hur det görs skiljer sig mellan 
förening-, distrikt- och förbundsnivå. Uppföljning av strategin ligger på förbundsstyrelsen och 
kansliet. Genom att ge dem det ansvaret ges också förbundsstyrelsen och kansliet mandat 
att ta beslut utifrån strategin, så att alla i organisationen får rätt förutsättningar att bidra. 

 
 
Vision 
Riksförbundet Unga Musikanter är 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. 
 

Grundpelare 
RUM:s strategi består av fyra pelare: medlemskapet, kommunikation, politisk påverkan och 
verksamheten. Ingen av pelarna är överordnad någon annan när det kommer till strategisk 
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vikt, utan de ska ses som fyra enheter som tillsammans skapar en helhet – en hel strategi. 
 

Medlemskapet Kommunikation Politisk påverkan Verksamheten 
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Medlemskapet 
RUM är en organisation som vill nå alla unga som musicerar och utövar kultur. Vi vill också 
att alla våra medlemmar ska känna delaktighet och tillhörighet i sitt förbund och identifiera 
sig i sitt medlemskap. Vi vill att våra medlemmar ska vara stolta över sin del i en stor, 
samhällsförbättrande rörelse.  

För att uppnå det ska det finnas ett tydligt värde med medlemskapet och det ska vara enkelt 
att kunna engagera sig i RUM. 

 
Detta uppnår vi genom att: 

� Tydliggöra hur och varför en blir medlem i RUM och visa på vilka sätt det finns att 
engagera sig i RUM. Alla medlemmar ska enkelt kunna ta reda på hur en kan 
engagera sig i RUM. Engagemang uppmuntras, uppmärksammas och möjliggörs. 

� Utveckla, tydliggöra och uppmärksamma medlemsnyttan. 
� Bygga stolthet genom att definiera vår roll i samhället och hur vi gör världen 

bättre. 
 

 
RUM är en organisation som erbjuder mycket verksamhet och möjlighet till engagemang för 
sina medlemmar. För att fler ska kunna ta del av den verksamheten och vara aktivt 
engagerade i RUM behöver kännedomen om RUM:s verksamhet öka bland medlemmarna. 
 
Musik- och kulturskolelärare är en viktig målgrupp för RUM. Det är denna målgrupp som 
kan stötta barn och unga i sitt föreningsliv samt i deras musikaliska utveckling. Genom 
denna målgrupp når RUM både potentiella och befintliga medlemmar. 

 
Detta uppnår vi genom att: 

� Skapa engagemangsvägar för långvariga medlemmar i RUM, så att en medlem alltid 
kan växa och utvecklas i sitt engagemang. 

� Öka engagemanget och kunskapen kring RUM hos musik- och kulturskolelärare. 
 

 
RUM är och ska vara en mötesplats för och erbjuda nätverk för alla barn och ungas 
musicerande.  
 
Detta uppnår vi genom att: 

� Bredda och fördjupa RUM:s utbildningsverksamhet. Detta är en mycket uppskattad 
verksamhet som alltid ska utvecklas och bli bättre samtidigt som den behöver nå fler 
medlemmar och engagerade. 

� Bredda den potentiella medlemsbasen. Alla barn och unga ska, oavsett vilken musik 
som de spelar, ha en plats i och få ut något av ett medlemskap i RUM. 
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Kommunikation 
RUM ska arbeta strategiskt och medvetet med kommunikation. Vår vision ska genomsyra 
vår kommunikation. Vi vill nå ut med visionen till alla delar av vår organisation, så att den 
blir något som vi gemensamt och tillsammans har som riktlinje i allt vi gör. 
 
Detta uppnår vi genom att: 

� Hela tiden utveckla och utforma vår kommunikation för att svara mot syftet:  
• att stärka och svetsa samman organisationen 
• att bygga vår interna tillhörighet 
• att inspirera mottagaren till ännu mer musikalisk livsglädje  
• att hjälpa våra unga att växa i sig själva och i sitt kulturutövande 

� Medvetet och strategiskt göra vår kommunikation inkluderande och 
mottagaranpassad. 

 
 
RUM ska också vara en känd aktör i samhället och verka för en ökad allmän kännedom 
om vår organisation. 

 
Detta uppnår vi genom att: 

� Synas med vår verksamhet för en bred publik, i många olika kanaler. 
� Sprida vårt varumärke genom olika aktiviteter där vi kopplas samman med värden 

som ger oss trovärdighet och erkännande inom den verksamhet vi bedriver och vid 
deltagande i samverkansorganisationers arrangemang. 

� Underlätta för alla medlemmar i alla delar av organisationen att berätta om RUM, 
var och en på sitt sätt och utifrån sina förutsättningar. 

 
 
RUM ska vara en organisation som har en god dialog med både medlemmar och distrikt. För 
att denna dialog ska fungera väl krävs plattformar för dialog och sådana behöver skapas. 
 

Detta uppnår vi genom att: 
� Utveckla de fysiska mötesplatserna och digitala plattformarna för dialog. 
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Politisk påverkan 
RUM vill påverka samhället så att barn och ungas musikutövande uppskattas och 
underlättas. Vi vill därför vara en viktig kulturpolitisk organisation som av relevanta 
aktörer ses som en självklar dialogpartner i specifikt musikfrågor men också 
kulturfrågor. 

 
Detta uppnår vi genom att: 

� Skapa sätt för att alla i organisationen kan förstå hur politiska processer ser ut och 
fungerar för att alla ska vilja engagera sig i vår politiska påverkan. 

� Ge medlemmar och distrikt möjlighet, kunskap och verktyg för att engagera sig i 
påverkansarbetet, var och en på sitt sätt och utifrån sina förutsättningar. 

 
 
RUM ska vara en organisation som kan påverka på alla viktiga nivåer inom kulturpolitiken: 
lokalt, regionalt och nationellt. 

 
Detta uppnår vi genom att: 

� Verka i forum på olika nivåer där det är möjligt att utöva politiskt inflytande. 
� Knyta kontakter med viktiga aktörer kring barn och ungas kulturutövande. 

 
 
RUM ska utveckla sina kulturpolitiska ståndpunkter för att på ett mer effektfullt sätt kunna 
bedriva politisk påverkan. 

 
Detta uppnår vi genom att: 

� Tydliggöra vad vi har för kulturpolitiska åsikter och förklara varför vi har dessa 
åsikter. 

� RUM:s musikpolitiska ståndpunkt är väl förankrad och skapar engagemang i hela 
organisationen. 
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Verksamheten 
Kärnan i RUM är verksamheten, det är den som är vårt syfte. Vi är trygga i vår 
verksamhet men ska inte vara rädda för att låta den utvecklas. Det ingår i vår strategi 
att hela tiden hålla fokus på att göra och möjliggöra ännu mer verksamhet. Vi är en 
rörelse för livslång musikglädje och ska inte se oss som konkurrenter till andra 
organisationer som är en del av samma rörelse. 

 
Detta uppnår vi genom att: 

� Kontinuerligt utvärdera verksamheten och dess inriktning för att identifiera om och i 
så fall hur vi vill utveckla den framåt. 

� Med insamlade medel, sökta bidrag, samarbeten och annat stärka finansiering och 
förutsättningar för att möjliggöra mer verksamhet. 

� Identifiera verksamheter som är underrepresenterade eller underutvecklade och 
särskilt verka för att utveckla dessa. 

� Främja och utveckla samverkan mellan föreningar och distrikt. 
� Samverka med andra organisationer som delar vår vision och vår värdegrund. 
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Hela helgens schema 
Fredag 15 november (Frivilliga aktiviteter) 
 

19.15 - 20.00 Stämmoutbildning (Frivilligt) 

20.15-  21.30 Hemsideutbildning?  

 

Lördag 16 november 
 

09:00 Välkomna 

09:15 RUM-stämma: Föredragningslistan 1-10 

12:00 Lunch 

13:00 Påverkanstorg 

15:30 Fika 

16.00 Gemensam aktivitet 

17:30 Egentid 

18.30 Middag 

20.00 Lekar?? 

 
Söndag 17 november 
09:00 Diskussion om ändringsyrkanden (frivilligt)   

09:30 RUM-stämma: Föredragningslistan 11-12 

11:00 Fika 

11:30 RUM-stämma: Föredragningslistan 13-15 

13:00 Lunch 

14:00 RUM-stämma: Föredragningslistan 16-21 

15:30 Slut – Finns fika att ta med eller äta på plats 
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Mall för avstämningsmöte 

Syfte med avstämningsmötet är att förbundsstyrelsen ska kunna hålla sig uppdaterade om RUM:s 
verksamhet och hålla arbetet levande mellan våra fysiska möten.  

Målet är att personer i förbundsstyrelsen efter ett avstämningsmöte ska känna att de har koll på 
aktuella verksamheter och vardagen i organisationen. De ska också känna att uppgifter har 
delegerats och att de har något konkret de kan göra till nästa gång.  

Närvaro är lika viktig som på de fysiska mötena. 

 

Punkter som alltid är med under ett avstämningsmöte: 

• Ordförande börjar rapportera 
• GS rapporterar  
• Aktuella rapporter, vart är vi nu i verksamhetsåret. Förslag nedan: 

o Avstämningsmöte 1 (Sker mellan FS möte 1 och 2, omkring mars) 
 MusikRUM 
 Distriktsstämmor, avrapportering 
 Framtidens Musikpris 
 Fördjupade projektrapporter 
 Inför distriktsträff, schema och inbjudan 

o Avstämningsmöte 2 (Sker mellan FS möte 2 och 3, omkring maj) 
 Distriktsstämmor, avrapportering 
 SPETS 
 Distriktsträff - Hur har det gått? 
 MusikRUM – Hur har det gått? 
 Sommaraktiviteter såsom landslaget 

o Avstämningsmöte 3 (Sker mellan FS möte 4 och 5, omkring oktober) 
 Inför stämman 
 Sommarverksamhet – Hur har det gått? 
 Medlemsrapportering 

o Avstämningsmöte 4 (Sker mellan FS möte 5 och 6, omkring december) 
 Utvärdering stämman  
 Symposium – Hur har det gått?  

• Brådskande ärenden 
• Att göra till nästa gång - en runda där alla får säga vad de ska göra till nästa gång 

 
 
Mall för personen som skriver avstämningen: 
Skriv en text på allt från två meningar till en halv A4-sida. Lägg det i ett dokument som ligger i 
mappen för nästa avstämningsmöte och döp den till din avstämning. 
Punkter att ha med: 

• Vad har hänt sen sist? 
• Hur har det gått? 
• Frågor du behöver svar på för att gå vidare i arbetet 
• Ta med sig till nästa gång 
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Beslutsunderlag till Förbundsstyrelsemöte 14 - 15 september 2019 

 

Bakgrund:  

Norrköpings Balettförening, medlem i RUM sedan flertalet år, diskvalificeras varje år från 
medlemsbidrag då de enligt MUCF:s regelverk underkänns då de inte har tillräcklig % medlemmar 
mellan 6 och 26 år. Den % av medlemmar som skapar denna skevhet är inte vuxna utan små barn 
under 6 år. Norrköpings Balettförening har verksamhet för barn från 3 år och har en livskraftig 
verksamhet där barnen stannar länge i organisationen.  

Diskussion:  

Är det rimligt att en förening som består av så gott som enbart barn och unga ska förlora sitt bidrag 
för att barnen ännu inte fyllt 6 år? MUCF visar ingen vilja till förändring i deras regelverk. RUM skulle 
dock kunna fatta enskilda beslut om RUM-föreningar likt Norrköpings Balettförening där RUM 
tilldelar föreningen samma medlemsstöd som om de blivit godkända av MUCF och denna summa 
betalas då ut av RUM:s egna medel. I Norrköpings Balettförenings fall kommer pengen inte överstiga 
2 000 Sek. Det är en försumbar summa men ett viktigt principbeslut att fatta.  

Förslag till beslut:  

Förbundsstyrelsen beslutar att: 

Utbetala föreningsstöd enligt gällande modell även för Norrköpings balettförening trots att de inte 
godkänts i MUCF: s granskning samt att dessa medel tas av RUM:s egna medel.  

Verka för att barn och ungdomsorganisationer med mindre barn får exkludera dessa i 
sammanräkningen av medlemmar till MUCF.  
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