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Förbundsstyrelsen Protokoll 
 RUM FS 2019:6 
 19–20 oktober 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 X  
Lena Andersson X X X - -   
Sandra Hammarstrand X X X X X X  
Daniel Ingemarsson Wik X - - 2 juni 15 sept. -  
Elin Gripstrand X X Telefon - Ej §XX -  
Peter Tjernberg - - - - - -  
Anton Prang X X - X 15 sept. X  
Caroline Näsström (1) X X X X X -  
Milda Gontaite (2) X X X X 15 sept. X  
Anders Kästel (3) X X utträtt - - - - 

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

Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Rydborg. 

Daniel Ingemarsson Wik ersätts av Milda Gontaite. 

2. Godkännande av kallelse 

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna kallelsen. 

3. Val av mötesordförande 

Anna Rydborg väljs till mötesordförande. 

4. Val av mötessekreterare 

Hanna Hult Rosén väljs till mötessekreterare. 

5. Val av justerare 

Anton Prang väljs till justerare. 

6. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes, se bilaga 1.  

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

Föregående protokoll 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. Nominera till Folkspel (Bilaga 2) 

Vi kommer inte att nominera till Folkspels styrelse 2020. 

b. Preludium inför nobel (Bilaga 3) 

Milda pratar med Elin om detta 

c. Ax konferens (Bilaga 4) 

Hanna pratar med Karin om hon kan närvara. 

d. Nyhetsbrev och annan info (Bilaga 5) 

Detta dokument kommer att finnas framöver då det är en sammanställning av de nyhetsbrev 
som kommer till RUM.  

10. Administration (Bilaga 6) 

Hanna Hult Rosén föredrog administrationsrapporten. 

11. Budgetavstämning Q3 

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

12. Stämma 2019 

a. Kringaktiviteter på stämman 

Anna och Hanna får i uppdrag att sammanställa denna. 

b. Dela upp ansvarsområden 

13. Stämma 2019 

a. Budget 

Budget med ett minusresultat om 209 000 kr beslutas presenteras på stämman. 

14. RUM:s administrativa ekonomi 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• att upphäva beslutet från senaste förbundsstyrelsemötet om att anställa en ekonom 

• att uppdra bokföringen för 2020 till Föreningshuset 

• att under augustimötet 2020 ha en diskussion och utvärdering kring detta upplägg 

15. Handlingar LSU 

Anton Prang går igenom handlingarna och får följande punkter att ta med och tänka på 

• Hur har valberedningens arbete gått till, kultursektorn saknas, könsfördelning 

• Motionen från Unga Örnar anser även vi att LSU redan arbetat med och vi håller 
med om att den bör anses besvarad 

• Vi har inte sett att de jobbat med RUM:s motions första att-sats, jämkning sker om 
ett tydligt svar på hur det konkret sker/skett 

16. Stadgar Gävleborg 

Förbundsstyrelsen beslutar 

• att inte godkänna dessa utan att Daniel och Hanna tar en vidare dialog 
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17. Övriga frågor 

a. Mötesplan 2020, preliminär  

Fysiska möten     

8–9 februari 

4–5 april, ev med personal 

30–31 maj prel 1  

13–14 juni prel 2  

28–30 augusti, klubba handlingar 

17–18 oktober    

5–6 december 

Förbundsstämma 

20–22 november 

18. Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte 

Inget val av mötesordförande för nästa möte gjordes. 

19. 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 

20. Mötets avslutande 

Ordförande Anna Rydborg förklarade mötet avslutat. 

 
 
Mötessekreterare  Mötesordförande  Justerare 
Hanna Hult Rosén  Anna Rydborg  Anton Prang  
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Bilagor 
 
1. Föredragningslista 

2. Nominera till Folkspel 

3. Preludium inför nobel  

4. Ax konferens  

5. Nyhetsbrev och annan info  

6. Administrationsrapport 

7. Rapport Tónlek – avstämningsmöte 3 oktober 

8. Rapport Landslaget – avstämningsmöte 3 oktober 

9. Motion till LSU – avstämningsmöte 3 oktober 
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Förbundsstyrelsens sammanträde den 19–20 oktober 2019 
Var: Kansliet, Skeppsholmen, Stockholm 
När:  19 oktober kl 10.00 till 20 oktober 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. Nominera till Folkspel 
b. Preludium inför nobel 
c. Nyhetsbrev och andra inbjudningar 

Ordf. 1 

10 Administration* Hanna 0,5 
11 Budgetavstämning Q3 Hanna 1 

 

 Ärende för diskussion Föredragande Antal pass 
12 Stämma 2019 

a. Kringaktiviteter på stämman 
b. Dela upp ansvarsområden 

 1 

 

 Ärende för beslut Föredragande Antal pass 
13 Stämma 2019 

a. Budget 
Hanna 1 

14 RUM:s administrativa ekonomi  0,5 
15 Handlingar LSU Anton 0,5 
16 Stadgar Gävleborg Anna 0,5 

 

 Övriga ärenden Föredragande Antal pass 
17 Övriga frågor 

a. Mötesplan 2020, preliminär 
 1 

18 Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte Ordf. 0 
19 Mötets avslutande Ordf. 0,5 
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2019-09-25 
 

Till  

Folkspel Ideell förenings medlemsorganisationer  

(att. Ordförande och verksamhetschef) 

 

 

Förslag till Folkspels styrelse och revisorer 
Det har blivit dags att till valberedningen inkomma med namnförslag på personer att nomineras till 

styrelse och revisorer för Folkspel ideell förening. Årsmötet, som förrättar valen, äger rum den 27 

november 2019 i Stockholm, och valberedningens förslag ska skickas ut senast en vecka dessförinnan. 

 

Vi i valberedningen önskar att ni i god tid inkommer med förslag på personer ni anser vara lämpliga 

för styrelsen och revisorer. Vi ser gärna kandidater som har erfarenhet av att driva en omfattande 

ekonomisk verksamhet, vilket Folkspel ideell förening numera gör. 

Valberedningen har som ett led i beredningsarbetet tillfrågat dem vars mandattid utgår vid kommande 

årsmöte. Nedan redovisas vilka som angivit att de står till förfogande för omval respektive har avböjt 

omval. 

Anders Rydberg, ordförande Står till förfogande 

Cecilia Augustsson Edstam, ledamot Står till förfogande 

Maria Bergström ledamot, Står till förfogande 

Andreas Ericsson, ledamot,  Avböjer omval 

Mattias Hjelmberg, 1:e suppleant  Står till förfogande 

Peter Sikström, 2:e suppleant Står till förfogande 

Pia Lennberg, 3:e suppleant  Står till förfogande 

Alexander Simeonidis, revisor Står till förfogande 

Sven-Ingvar Jansson, revisor Står till förfogande 

Sara Didriksson, revisorssuppleant  Står till förfogande 

Dennis Lind, revisorssuppleant  Avböjer omval 

Thomas Nilsson, auktoriserad revisor Står till förfogande 

 

Följande tre styrelseledamöter har ett år kvar av sin mandattid; Stefan Bessman, Inger Wikander och 

Christina Petersson. Samtliga övrigas mandattid utgår vid årsmötet 2019. 

 

Eftersom vi är en av medlemmarna vald valberedning arbetar vi i första hand med de förslag som vi 

får från er medlemmar. Vi önskar – oavsett om förslagen avser personer som angivit att de står till 

förfogande eller är helt nya kandidater – att ni skriftligen inkommer med era förslag, inklusive 

kontaktuppgifter och gärna några korta rader om den/de föreslagna.  

 

Skicka förslagen per e-post till valberedningens ordförande Christer Pallin (christerpallin@gmail.com) 

senast den 21 oktober 2019. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

FÖRENINGEN FOLKSPELS VALBEREDNING 

 

Christer Pallin, ordf, christerpallin@gmail.com 

Kerstin Fondberg, kerstin.fondberg@sverigeskorforbund.se  

Jan Wikander, xzpert@hotmail.com 

Göran Sydhage, goran.sydhage@mhf.se  

(en ledamot vakant) 

 

 

Bilaga: Förteckning över 

Folkspels styrelse och revisorer. 
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Bilaga 

STYRELSE – FOLKSPELS IDEELLA FÖRENING 2018/2019 

 
Anders Rydberg, ordförande 
 

aryd@telia.com 

Cecilia Augustsson Edstam, ledamot  cecilia.edstam@gmail.com  

Maria Bergström, ledamot  maria@adream.se 

Andreas Ericsson, ledamot (har avböjt omval) andreas.ericsson@socialforum.se  

Stefan Bessman, ledamot – (vald till 2020) stefan.bessman@bakermckenzie.com  

Christina Petersson, ledamot – (vald till 2020) christina.petersson@gavle.hjart-lung.se  

Inger Wikander, ledamot – (vald till 2020) 

 

ingerwikander@hotmail.com 

Mattias Hjelmberg, 1:e suppleant mattias.hjelmberg@rfsisu.se  

Peter Sikström, 2:e suppleant peter.sikstrom@spfseniorerna.se 

Pia Lennberg, 3:e suppleant 
  

pia.lennberg@reumatikerforbundet.org 

 

 
REVISORER – FOLKSPELS IDEELLA FÖRENING 2018/2019 
 
Alexander Simeonidis  alexander.simeonidis@rfsisu.se 

Sven-Ingvar Jansson svenivar.jansson@telia.com  

Sara Didriksson, suppleant sara.didriksson@rfsisu.se 

Dennis Lind, suppleant  (har avböjt omval) dennis.lind@mhf.se  

 

Thomas Nilsson, auktoriserad revisor 
EY (Ernst & Young) 

thomas.nilsson@se.ey.com  
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Preludium inför Nobel 
– 

Konstens betydelse  
för vetenskapen

En musikalisk soaré i Hugo Theorells anda,  
av och med Töres Theorell
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Varmt välkommen till  

Preludium inför Nobel 
– 
Konstens betydelse  
för vetenskapen

Måndagen den 9:e december 2019
Kungasalen, Kungl. Musikhögskolan
 
Mingel i Nobels anda i foajén kl. 18.00
Konserten startar kl. 19.00
Insläpp från kl. 18.50
 

Klädsel: kavaj

OSA senast 1 december till 9december@kmh.se

Hugo Theorell var den enda nobelpristagaren i med icin och fysi ologi 
1955. Han var biokemist och hans forskning handlade om hur syret trans
porteras från lungorna till cellerna. Men egentligen hade han tänkt bli 
violinist efter att under barndomen och gymnasie tiden ha satsat sten
hårt på fiolspelet och då och då rest för att ta lekti oner i  Stockholm (han 
bodde i Linköping) för Charles Barkel och Sven  Kjellström. Istället bör
jade han läsa medicin och hamnade i biokemilaboratoriet. Men han för
blev fiolen trogen under hela livet. Han var en passionerad kammar
musiker, bl.a. i Mazerska kvartettsällskapet som ordförande under 
många år och som medlem i Kungliga Musikaliska  Akademien var han 
också en viktig aktör i Stockholms musikliv. 
 Vid tre års ålder drabbades Hugo av polio och hade under hela livet 
svårigheter att gå. Ett av hans barn dog av tuberkulos. Hur musiken var 
insnärjd i hans levnads och forskarhistoria och vilken roll det inten
siva engagemanget för musiken kan ha spelat för hans utveckling som 
vetenskapsman kommer att diskuteras med referenser till den sena ste 
vetenskapen.
 Föredraget kommer att framföras av Hugo Theorells son  Töres  Theorell, 
forskare vid Karolinska Institutet samt vid Kungl.  Musikhögskolan i 
Stockholm. Tillsammans med kollegor och studenter på KMH kommer 
föredraget att  interfolieras med musikinslag som har anknytning till 
Hugo Theorells liv. 

Presentatörer
Eva Bojner Horwitz – Professor i musik och hälsa
David Thyrén – Lektor i musikhistoria

Medverkande
Töres Theorell – sångare och föredragshållare
Eva Luthander – piano
Bo Rosenkull – sång
Siri Sperling – violin
Erik Arnberg – violin
Johanna Karlsson – viola
Samuel Lazar Eriksson – cello
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Länkar till nyhetsbrev 

• Arvsfonden september 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46415C477242445B4171444159/43435D4
67341405E477040425C4A71 

• KULTURENS nyhetsbrev september 

https://mailchi.mp/db34d47b7e28/kulturens-nyhetsbrev-september-2019?e=2515ee24d0 

• JMI Position Paper on EU Commissioners' Portfolios 

https://us2.campaign-
archive.com/?u=21fbd1e4daa7dc623ab35ddb6&id=95a580ce05&e=a4900f562f 

• Scheersberg 

https://mailchi.mp/4b54ad869d87/ready-for-next-year?e=c6ac5eb116 

• Ideell Arena 

https://mailchi.mp/ideellarena/nyhetsbrev-september-2019?e=7a256a8856 

• LSU 

v. 40 https://mailchi.mp/1cfa8c740851/nyhetsbrev-v40?e=b198c5e3b0 

v. 41 https://mailchi.mp/ec6193ef13e5/nyhetsbrev-v41?e=b198c5e3b0 

• MUCF Ideella föreningar – villkor och behov 

https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=78AC-84C-12D9E-7A 

 

 

 

Pressmeddelande 

• Johannes Landgren ny prorektor vid Kungl. Musikhögskolan 

https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_musikhogskolan/pressreleases/johanne
s-landgren-ny-prorektor-vid-kungl-musikhoegskolan-2914622 
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GS-rapport 3 oktober 
Personal 

• Utvecklingssamtal har påbörjats av Maria och kommer att slutföras av Hanna 

• Nyanställningar 

o Nexus – Per Magnusson med startdatum 19 september 

o Distriktskonsulent Väst – Victor Johansson med startdatum 7 oktober 

Verksamhet 
• Planering av MusikRUM 2020 är igång. Här finns det saker vi behöver diskutera kring framtiden, 

tex hur ska planering och utvärdering göras. 

o Ang. den VIP-middag vi haft på fredagar önskar vi flytta den till lördagen om den ska vara 
kvar. Beslut om den ska vara kvar måste tas omgående för att börja planera och förbereda 
med inbjudningar etc. 

• Planeringen av FMP har startat, mycket är i dagsläget oklart. Hanna FE, Maria och jag ska ta ett 
samtal kring finansiering och partnerskap. 

• SPETS 2019 är inställd pga. för få anmälningar, här behöver vi se över hur vi jobbar med 
marknadsföringen. 

Ekonomi 
• BDO är uppsagda och kommer arbeta året ut samt färdigställa årets bokslut. Lösning efter dem är 

inte klar ännu. Anna R och jag har haft samtal med Föreningshuset och inväntar offert. Efter den 
kommer vi åter vilja lyfta frågan om anställa eller firma. Även om vi på senaste mötet beslutade att 
anställa, vilket gick väldigt fort, har jag funderat fram och tillbaka och vill gärna se om vi kan få en 
lösning med en firma. 

• Alla felkonteringar är BDO uppmärksammade på och ska åtgärda snarast. 

Medlemsrapportering och MUCF 
• Medlemsrapporteringen för 2019 är igång och Karin ligger just nu i fas. Vi är i början av 

rapporteringen men har redan idag 25 klara föreningar. 

Milda kommer att from 18 oktober gå in och stötta Karin med rapporteringen. Karin kommer att 
arbetsleda det arbetet. 

• MUCF, ansökan är inskickad av Maria men de har begärt kompletteringar som Maria ansvarar för. 
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Nya projekt 
• Songlines, här pågår just nu diskussioner om hur ett huvudmannaskap skulle kunna utformas. 

Efter dessa diskussioner får vi se hur vi går vidare. Maria och Anna R ansvarar för detta. 

• Choir Academy, här är vi i stadiet att Maria ska skriva en ansökan för projektbidrag. Har idag ställt 
frågan till Anna R och Maria vad planen är om vi inte beviljas bidrag har dock ej hunnit få svar. 
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·         Vad har hänt sen sist?  
Jobbar på Tónleks redovisning. Samlar in utvärderingar från deltagare. Jobbar på att få dokument 
från BDO / Maria så att jag kan skicka in delrapport till Nordisk Kulturkontakt. Jobbar på att samla 
planeringsgruppen så att respektive organisation finns representerad i framåtsyftande möte. 
Redovisning till RUM Värmland och RUM Fyrbodal gjorda (kolla gärna så att pengar har kommit in). 
Bildbank inskickad till RUMs kansli från lägret. Har en halvdann film från sista orkesterkonserten. 
Mer för intern dokumentation än något annat.  
 
 

·         Hur har det gått?  
Lägret i stort har gått väldigt bra. Majoriteten är mycket nöjda, både bland lärare och deltagare. En 
del som varit med tidigare år säger att det har varit mycket bättre struktur i år. Utvecklingspotential 
kring upplägget för unga deltagare finns absolut, och årets läger har nog öppnat ögonen för det hos 
de personer som finns med i varje års Tónlek. Processen med Kulturens har och är fortfarande snårig 
och mycket svårarbetad. Karin B pressar på det hon kan från RUM. Svårt att få kommunikation kring 
föranmälningar, lång tid innan jag fick inlogg till digital redovisning, inlogg funkar inte, när jag väl 
kommer in finns inte rapportlistorna där, etc, etc. Min arbetstid och Karins arbetstid för detta kostar 
mer än vad vi får tillbaka i pengar. 
 
 

·         Frågor du behöver svar på för att gå vidare i arbetet  
Hur vill RUM engagera sig i framtida Tónlek? Ska vi låta tonlek.se finnas kvar för nästa gång lägret är i 
Sverige? Vad gör vi med den under tiden? Kan finnas rimlighet i att låta den uppdateras inför nästa 
år om RUM vill fortsätta vara en del av Tónlek. 
 
 

·         Ta med sig till nästa gång  
För ansökningar från sådana här stora instanser som Nordisk Kulturkontakt så vill de ha ekonomiska 
rapporter i euro. RUM kan behöva se över om detta är något som bokföringssystemet ska klara av 
att omvandla till. 
Vill RUM vårda de nya kontakterna (Ingesundsskolorna, NYSS, musikerna, etc). Vår dirigent på lägret, 
som dessutom har en internationell karriär, var tämligen billig för en hel vecka eftersom han brinner 
för barn och ungas möjlighet att musicera. Kan vara nyttigt att hålla kontakt med honom och nyttja 
honom till andra event också. 
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Utvärdering 
Om själva projektet 
55 barn och unga, varav 19 bekräftade RUM-medlemmar (genom ansökan av RUM-rabatt) och 1 som 
trodde hon var medlem men föreningen hade bara redovisat tre medlemmar för ”livsuppehälle” 
istället för alla. 16 vuxna som var med hela veckan och bodde på plats, 4 vuxna som var med hela 
veckan och bodde på annan plats, samt 22 anhöriga (föräldrar och syskon) som anslöt i slutet av 
veckan. 
 

Succé för projektet 

Alla länder utom Färöarna och Åland representerade. Gott samarbete mellan de olika 
organisationerna. God kommunikation mellan de olika organisationerna och mig som projektledare. 

Flera deltagare har efteråt vittnat om uppsving i inspiration, kunnande och engagemang för sitt 
musicerande. 
 
Lärarna som deltog vittnade om ett fantastiskt projekt och kände sig inspirerade av varandra och 
konceptet som Tónlek har. 
 
Ekonomin beräknas att gå runt inklusive RUM-rabatter. Jag har själv inte sett någon ”deltidsrapport”, 
så jag har bara mina egna anteckningar att gå på, men de oväntade utgifter som uppstått under 
veckan var extra fika på kvällskvisten för deltagarna, samt att notinköp blev något dyrare än beräknat 
och de utgifterna är tämligen små i sammanhanget. 

 

Utveckling för projektet 

Ha engagerade deltagare som under lägret kan ha ansvar att genomföra någon social aktivitet, 
behöver inte vara planerat innan, utan man kan bara förbereda att den möjligheten kommer att 
finnas och vi behöver den hjälpen. 

Lägerledare otroligt viktigt, se till att lägga ut annonser tidigare för att rekrytera det. Kanske kan 
ordnas med hjälp av MHIs studenter? 

De yngre studenterna satt mycket och väntade i NYSS, de behöver en ledare som är med dem. De har 
ju bara en lektion och NYSS på dagen, så de behöver verkligen bli aktiverade på andra sätt.  

Man behöver en egen skrivare alternativ access till husets, för att springa och be folk om hjälp hela 
tiden är tidsineffektivt för alla involverade. 
 
Kanske som en svensk Tónleksförening beroende på hur projektet utvecklar sig framöver? 
 

Suzuki samarbetsorganisation? 
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eBas  
- Standardfrågorna finns inte med engelsk instruktion, vilket gör det svårare att fylla i för den 

som har begränsade svenskakunskaper. 
 

- Det har hela tiden varit krångel med export av listor, jag har hela tiden fått dubbelkolla dem 
för att alla inte har kommit med på listan, vilket har tagit mycket tid. 
 

- En del har anmält sig flera gånger i eBas men har ändå inte dykt upp i registreringen. Det har 
hänt i 6-8 fall under Tónlek där vi upptäckt det när de hört av sig och frågat om de kunnat 
ändra i sin bokning. Eftersom bokningen inte funnits i systemet innan de hörde av sig, så har 
vi tappat 6000-7000kr då jag inte kunnat hävda att anmälan är bindande. 
 

- Andra har anmält sig och kommit vidare med anmälan utan att svara på alla obligatoriska 
frågor, vilket har givit merarbete för efterkontroll och därmed förlust av arbetstid till sådant 
som borde fungera. 
 

- För att uppdatera språket bör det inte stå målsman, utan vårdnadshavare i systemet. 
 

- Fakturamottagare bör vara en av standardfrågorna i ebas eftersom det inte alltid är 
vårdnadshavare som ska ha fakturan. 
 
 

Kontrakt och rutiner kring kontrakt 
• I RUMs kontrakt till musiker och andra uppdragstagare kan båda parter säga upp avtalet 2 

veckor före eventets start. Det är extremt kort tid från båda parter, oavsett om man får ett 
inkomstbortfall som blir svårt att ersätta på kort tid eller om man får personalbortfall som 
ska ersättas när de flesta möjliga ersättare redan är upptagna två veckor innan.  
 

• Har gjort ett kontrakt på engelska, men behöver säkert kollas igenom så de juridiska 
begreppen blir helt korrekta. Kan användas i andra sammanhang också. 

 

Rutiner inom RUM 
• Policy för bindande anmälan. Ska man kunna avsäga sig sin plats ända tills eventet börjar? 

”Straffavgift/Administrationsavgift” som ökar ju närmre eventstart man kommer? Finns det 
standard inom RUM? Hade varit bra så att deltagare känner igen regler och rutiner inom 
RUM. Enhetlighet gör att deltagare inte kan spela ut olika RUM-event mot varandra (t.ex. 
”men på blåslandslaget fick man ju göra på det viset! Varför gör ni inte så på Tónlek?”). 
 

• Policy för kolloledare/ungdomsledare. Hur mycket betalar vi till dessa inom organisationen så 
att vi inte konkurrerar ut oss själva med olika ersättningar för olika event? 
 

• Standarddokument för utvärdering av evenemang. Behöver vi statistik på speciella saker som 
sker inom RUM? Kan vara bra att ha för andra projekt (tänker t.ex. för det här projektet kring 
jämställdhet i orkestern som Therese Hugosson, Anna Rydborg och Maria Falk har påbörjat. 
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Här skulle statistik från våra egna event kunna vara ett underlag) 
 

• Standardlayout för diplom utgivna av RUM efter genomförd kurs? 
 

Office 365 
• En del har haft problem med att få access till noterna som vi har lagt i Driven. Kanske är det 

jag som inte har förstått hur man gör på bästa sätt, men ett och samma dokument har 
krånglat för en del och funkat för andra. Vissa har haft access ett tag och sedan står det att 
accesstiden löpt ut, trots att den bestämda accesstiden legat mycket längre fram i tiden. I 
stort så verkar det som om det har fungerat bra, dock. 
 

• När jag ville dela den inspelade filmen med deltagarna hade de möjligheten att ladda ner 
den. Jag försökte hitta en knapp som förhindrar nedladdning, men den fanns bara för olika 
Officedokument, t.ex. excel och word, inte för vare sig ljud- eller videofiler. Med tanke på 
upphovsrätten, GDPR och andra regler att ta hänsyn till bör den funktionen finnas för alla 
filtyper. 

 

RUMs dispensfond 
En fond för de som vill delta på RUMevenemang men som inte har råd. (RUMs dispensfond är ett 
arbetsnamn, går säkert att hitta något bättre). 

Problemformulering 

Ur deltagarperspektiv:  

Om man inte har råd med deltagaravgift till läger, kanske man hellre avstår från att anmäla sig. Det 
kan vara svårt att hitta stipendium eller andra typer av bidrag för att åka på ett evenemang. Om 
vårdnadshavare inte erkänner sina egna ekonomiska problem så har barnen ingen chans att få 
ekonomisk hjälp från NÅGOT håll. Det kan också vara så att barnen tar ansvar sin/sina 
vårdnadshavares situation och säger att de inte vill åka, fast de kanske gärna vill, för att inte bli en 
ekonomisk belastning. 

Ur arrangörsperspektiv:  

Hur säkerställer vi att alla våra medlemmar har möjlighet att delta på våra evenemang? Hur 
tillgängliggör vi våra event för alla socioekonomiska grupper? Om vi vill ge någon dispens, hur 
säkerställer vi att personen som söker dispens faktiskt har ekonomiska hinder för att åka på eventet? 

 

Förslag på lösning 

Vårdnadshavare kan söka för sina barn. Men om vårdnadshavare inte vill/kan söka, så finns andra 
typer av lösningar som man kan ha också: 

 
Ofta vet instrumentalläraren hur det står till hemma i familjen. Man märker t.ex. om familjen ofta är 
sen med att betala fakturor eller om de inte betalar alls. Man får andra indikationer på att allt inte 
står rätt till hemma, genom saker eleven berättar, struktur hos familjen och kommunikation med 
hemmet. Genom ett intyg, omdöme eller liknade från instrumentalläraren eller grundskolan så ska 
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deltagaren eller dess lärare kunna söka RUM:s dispensfond. Jag tror Majblomman har ett liknande 
system – jag som lärare till en elev kan ha rätt att söka å elevens vägnar när familjen är dysfunktionell 
på ett eller annat sätt, kan vara värt att kolla på det systemet. Ska gå att söka löpande under hela 
året. 

 
Kan en sådan fond finansieras med exempelvis 90-kontot? Personer som vill lämna bidrag till RUM 
kan låta pengarna hamna i RUMs dispensfond. I Värmlands Spelmansförbund kan man också skicka 
kondoleanser genom förbundet. Pengarna som betalas in för kondoleansen går till en fond för 
värmländska ungdomar som vill fortsätta studera folkmusik. Kan RUM ha ett liknande koncept? 
 

Övrigt 
 

Shortcuts på dator 
Finns det INGEN shortcut för Mac och PC där man kan markera flera pdf-filer i en mapp och skriva ut 
dem i en klump? Istället för att klicka in sig i varje fil och skriva ut… Notutskrivning är sååå tråkigt och 
tar så lång tid. ���� 
 

Kulturens 
Jag har försökt få hjälp av dem att lämna in korrekta föranmälningar på både kulturprogram, 
cirkel/AFV, men det har varit krångligt och förvirrande. Karin Broberg ryckte in nu och hjälper mig 
reda ut det. Det tar mer kostnad i tid i anspråk än vad man får tillbaka. Vi får se vad det ger. Men för 
den här storleken på projekt är det möjligen det symboliska värdet som gör det lämpligt att använda 
Kulturens, inte pengarna. 

 

Uppföljning och idéer för utveckling av RUM 
• Fortsätta hålla kontakt med ”Tónleksfolket”, de musiker som är med och försöka knyta icke 

RUM-medlemmar till RUM. Vem/vilka har ansvaret? Att binda skickliga musiker till RUMs 
kontaktnät tror jag är viktigt, för de kan vara ambassadörer för RUM och framtida 
samarbetspartners på olika sätt.  
 

• Ingesunds Folkhögskola med Margaretha Ström i spetsen är JÄTTEBRA att ha att göra med! 
Bör användas till fler RUMevent. Otroligt flexibelt, lösningsinriktat, trevligt och enkla att ha 
att göra med! Kommunikativa också. Dessutom kommer de att fakturera den faktiska 
användningen av lokalerna, inte det förbokade, vilket gör det hela något mindre kostsamt för 
oss. 
 

• STORT PLUS från min sida att RUM hittar möjligheter att arbeta för och inom organisationen 
utan att kräva att man finns i Stockholm. Det gör att RUM kan hitta arbetskraft på fler ställen 
till sin organisation både på kortsiktiga och långsiktiga uppdrag och därmed stärka sin 
påverkan i hela landet! 
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• Det finns mycket pengar att söka i de nordiska bilaterala fonderna, tex om man gör 
samarbete norge-sverige.  
 

• Vi hade en deltagare som skrivit under medlemslista på sin musikskola och trodde därmed 
att hon var medlem i RUM. Ansökte om RUM-rabatten för Tónlek och då visar det sig att hon 
inte var medlem för att föreningen inte gjort resten av sin redovisning och därmed så har 
hon inget RUM-medlemskap. De hade bara redovisat 3 stycken som ”livsuppehälle”. Hur kan 
RUM utveckla sin kommunikation med enskilda personer så att de vet att de har ett giltigt 
medlemskap eller inte? I bästa av världar sköts ju detta genom föreningen, men som ung är 
det inte lätt att veta hur man ska lösa föreningens situation för att själv kunna vara med i 
RUM. Kan RUM hjälpa den enskilde att bli medlem på något vis eller åtminstone meddela att 
deras ansökan om medlemskap inte blivit godkänd? 
 

Distrikt, distriktskonsulenter och deras uppdrag 
En del distrikt har sina egna konsulenter, en del har inte råd att investera i en på sikt eller som fast 
tjänst. Utreda frågan om RUM kan erbjuda konsulent på timme eller i projektform till distrikten? 
Ibland kanske distrikten vill ha extra kraft till ett specifikt arrangemang, eller bara avlasta under en 
hektisk tid. Möjlighet till korttidskontrakt på olika sätt. 
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Rapport Landslaget i Blåsmusik 
Skriven av Karin Broberg 

Landslaget i Blåsmusik ägde rum den 29/7 – 10/8 - 2019 som planerat.  I vanlig ordning bestod lägret 
av intensiva repetitionsdagar följt av en turné med 4 konserter. Efter lägret genomfördes en 
anonymiserad utvärdering för deltagarna via enkät online där svarsfrekvens blev 80 %.  

 

Deltagarnas svar i utvärderingen visar att de är överlag är nöjda med årets Landslag i Blåsmusik. På 
frågan ” Vad är din helhetsupplevelse av landslaget i blåsmusik? (1= dålig, 5=underbar) ” var det 
genomsnittliga betyget 4.45 av 5. Vid mer detaljerade frågor framkommer att deltagarna är generellt 
sett mycket nöjda med lägrets hemvist på Lunnevad – den geografiska placeringen och miljön får 
många positiva omdömen. Vidare framkommer även att deltagarna uppskattar att få musicera på en 
hög nivå tillsammans med likasinnade.  

 

Något att se över, utifrån svaren på utvärderingen, är balansen mellan fritid och repetitionstid, samt 
organiserade sociala aktiviteter. I år infördes ett lekpass med namnlekar och lära-känna-lekar den 
andra kvällen efter dagens sista repetition. Lekpasset leddes av en av de äldre deltagarna och var 
obligatoriskt (endast två deltagare saknades). Enligt utvärderingen och muntlig feedback till mig var 
passet uppskattat och välbehövt, men kan planeras bättre. Ett enkätsvar lyder:  

”…..gärna inte supersvåra namnlekar sist på en lång repetitionsdag. I så fall hellre lekar under första 
eller andra dagen på em, t.ex. efter middagen, och så kan man ha ett kvällsrep efter det.” 

Utöver namnlekar vill vissa deltagare ha fler organiserade sociala aktiviteter, och vissa vill inte det. 
Min uppfattning är att fler organiserade aktiviteter (inte nödvändigtvis obligatoriska) kan hjälpa de 
deltagare som har svårare att på egen hand skapa sociala kontakter med övriga deltagare och 
riskerar att hamna utanför gruppen. Dock skulle detta ta tid från repetitionsschemat, vilket måste 
förankras hos dirigent och projektledare. 

 

Som ledare var min upplevelse att det mesta under lägret var väl planerat och flöt på bra – med viss 
förbättringspotential i exempelvis information till deltagare. Jag blev väl mottagen som ”nykomling” 
och satt med lämpliga arbetsuppgifter, utöver de jag redan hade från kansliet. Däremot upplever jag 
att den konflikt som uppstod mellan kansliet och Perry i frågan om uttalanden i media kring 
landslaget var tuff att hantera, vad gäller min egen roll och situation. Det är tärande att ”gå på 
äggskal” och inte veta riktigt vad som ska hända. Jag klarade mig bra och hade mycket bra stöd från 
Anna Rydborg, Hanna Hult Rosén med flera, men det bästa vore såklart om dessa konflikter inte 
uppstår alls.  
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MEDLEMMAR UNDER 6 ÅR 
BAKGRUND 

Under LSU:s Årsmöte 2016 motionerade Unga Örnar om att LSU framåt skall verka för att MUCF:s 
organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer utformas på ett sätt som möjliggör att 
medlemmar i åldrarna under 6 år undantas från statistiken. 

Utöver detta från LSU:s Årsmöte 2016, lämnade Unga Örnar tillsammans med SERO in en motion som 
yrkade på ”Att LSU får i uppdrag, i samverkan med barnorganisationer, att utreda frågan om bidrag för 
barn under 6 år.”  

Båda dessa yrkanden fick bifall. 

RUM - Riksförbundet Unga Musikanter har föreningar som känner sig exkluderade eftersom de, utifrån 
gällande bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsorganisationer, inte räknas som fullvärdiga 
medlemmar då de har en andel unga under 6 år, vilket gör att de inte klarar 60% kravet. Ett bidrag som är 
till för barn- och ungdomsorganisationer som inte tillåter de yngre barnen känns missvisande. 

RUM har trots att vi som organisation inte får MUCF bidrag för dessa föreningar beslutat att dela ut det 
föreningsbidrag (bygger på bidraget från MUCF) som våra föreningar erhåller varje år. Detta utifrån 
motiveringen att dessa medlemmar är de som kommer vara aktiva inom organisationen i framtiden och att 
det känns konstigt att de inte räknas in i statistiken. 

Inför Representantskapet 2019 tog vi kontakt med Unga Örnar och LSU för att ta reda på hur besluten 
från 2016 fallit ut och vad de har resulterat i. Efter att ha kontaktat LSU har det framkommit att den 
utredning som det beslutades om vid LSU:s Årsmöte 2016 inte har genomförts. Varför vi åter vill lyfta 
frågan så att de beslut som redan finns genomförs. 

Om det sedan i utredningen visar sig att barn under 6 år inte får bli bidragsberättigade, vill vi i alla fall se 
att de ska undantas från statistiken. Detta då det är konstigt om de som i många år kommer vara de aktiva 
medlemmarna, gör att en förening inte godkänns utifrån dagens bestämmelser. Slutligen handlar det om 
att alla medlemmar oavsett ålder både på lokal och distriktsnivå ska kunna vara, känna sig som och ses 
som medlemmar med möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet.  

 

RUM YRKAR: 

• att uppdra åt LSU att föra en aktiv dialog med MUCF om att utforma organisationsbidraget på ett 
sätt som undantar barn under 6 år från medlemsstatistiken för att kunna uppnå 60% gränsen. 

• att LSU åter får i uppdrag att under 2020 i samverkan med barn- och ungdomsorganisationer 
utreda frågan om bidrag för barn under 6 år och återkomma vid Representantskapet 2020 med 
fullständig rapport. Detta då det skulle gjorts efter årsmötet 2016, men inte gjorts. 
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