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Förbundsstyrelsen Protokoll 
 RUM FS 2019:7 
 14–15 december 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 X 
Lena Andersson X X X - -  - 
Sandra Hammarstrand X X X X X X X 
Daniel Ingemarsson Wik X - - 2 juni 15 sept. - - 
Elin Gripstrand X X Telefon - Ej §XX - X 
Peter Tjernberg - - - - - - - 
Anton Prang X X - X 15 sept. X X 
Caroline Näsström (1) X X X X X - X 
Milda Gontaite (2) X X X X 15 sept. X 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 

Caroline Näsström 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. Jämställda möten 

Anna Rydborg och Hanna Hult Rosén ser vad som kan användas i gruppkontraktsdiskussionen 
under februarimötet. 

b. Nyheter och annan info (Bilaga 2) 

10. Administration  

a. Administrationsrapport (Bilaga 3, Övriga handlingar) 

Hanna Hult Rosén föredrog administrationsrapporten. 

11. Distriktsutveckling  

Förbundsstyrelsen genomförde en djupare diskussion kring hur de kan stötta distrikten bättre.  

12. Uppföljning av verksamhetsplan 2019 

Uppföljning av verksamheten gjordes samt beslut  

• att Milda Gontaite och Sandra Hammarstrand ska skriva utkast på verksamhetsberättelse 
till den 31 januari för att kunna få in synpunkter för att kunna besluta 
verksamhetsberättelsen 2019 under februarimötet. 

13. JMI (Bilaga 4) 

Anna Rydborg och Milda Gontaite fortsätter ha kontakt med JMI Norge samt JMI för att se ännu 
mer vad RUM och dess medlemmar kan ha för utbyte. 

14. Samarbetspartner och VIP gäster FMP och MusikRUM (Bilaga 3, Övriga handlingar) 

15. DU Skilltree – digital utbildningsplattform (Bilaga 5) 

Förbundsstyrelsen vill ha svar på följande frågor från Sverok resp. Kulturens för att kunna ta ett 
beslut på februarimötet 

• 15 användare är det administratörer eller de som kan gå utbildning 

• Hur kolliderar det med befintliga webbutbildningar hos Kulturens? 

Hanna Hult Rosén deltar på det möte som Sverok inbjudit till den 23 januari. 

16. Stämma 2020 (Bilaga 6) 

Förbundsstyrelsen beslutar enligt beslutsunderlaget… 

• att uppdra åt kansliet att leta lokal för stämman 2020 den 20–22 november med samma 
upplägg som 2019 vad gäller tider och antal rum. 

• att kansliet ska återkomma till AU senast 20 februari 2020 om förslag på stämmoplats 
och i samråd med AU ta beslut om stämmoplats 2020. 

17. Distriktsträff 2020 (Bilaga 7) 

Förbundsstyrelsen beslutar enligt beslutsunderlaget… 

• att uppdra åt AU att boka lokal och påbörja planerandet av distriktsträff 2020 den 25–26 
april med underlag från vad stämmodeltagarna önskade för program. 

18. NoMU (Bilaga 8) 

Förbundsstyrelsen beslutar enligt beslutsunderlaget… 

• att Elin Gripstrand deltar på NoMU:s årsmöte 20–23 mars i Nystad (Finland) för RUM 
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19. Projekt med Skaraborgsregionen (Bilaga 9) 

Förbundsstyrelsen beslutar enligt beslutsunderlaget… 

• att ingå som samarbetspartner i ansökan skriven av Martin Lindor genom att de kan 
skriva: Samarbetspartner Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), genom RUM 
Skaraborg. 

• att om medlen beviljas, delegera projektansvaret till RUM Skaraborg 

20. Kulturens Brysselresa (Bilaga 10) 

Förbundsstyrelsen beslutar… 

• att Anna Rydborg deltar vid Kulturens Brysselresa den 15–17 april 2020 och om möjligt 
att Anton Prang får delta i Annas ställe vid det digitala förmötet den 3 april inför 
Brysselresan. 

21. Traktamente vs kostnadsersättningar (Bilaga 11) 

Förbundsstyrelsen beslutar enligt beslutsunderlaget… 

• att följa skatteverkets riktlinjer vad gäller ersättning. 

• att korrigera i representationspolicyn att merkostnader för ledamöter/suppleanter i FS 
betalas ut genom uppvisande kvitto från och med 1 januari 2020. 

22. Övriga frågor 

a. Mötesplan 2020  

Fysiska möten 

8–9 februari 

28–29 mars 

30–31 maj 

28–30 augusti  

17–18 oktober    

5–6 december 

Förbundsstämma 

20–22 november 

23. Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte 

Inget val av mötesordförande för nästa möte gjordes. 

24. 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 
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Förbundsstämma   Extra årsmöte  

15–17 november   16 maj 

25. 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. Nyheter och annan info 

3. Övriga handlingar 

4. DU: JMI 

5. DU: Skilltree – digital utbildningsplattform 

6. BU: Stämma 2020  

7. BU: Distriktsträff 2020 

8. BU: NoMU 

9. BU: Projekt med Skaraborgsregionen 

10. BU: Kulturens Brysselresa 

11. BU: Traktamente vs kostnadsersättningar 
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Förbundsstyrelsens sammanträde den 14–15 december 2019 
Var: Kansliet, Skeppsholmen, Stockholm 
När:  14 december kl 9.30 till 15 december kl 15.30 
Mötesordförande: Anna Rydborg 

*Mer info om dessa ärenden finns i dokumentet “övriga handlingar” 

På lördag har vi aktivitet på Gröna Lund kl 14.00 och julbord klockan 15.00. Efter det har vi 
ett bokat mötesrum på Sjöfartshotellet, där ni också kommer sova.  
 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. Jämställda möten 
b. Nyheter och annan info 

Ordf. 0,5 

10 Administration* Hanna 0,5 
 
 

 Ärende för diskussion Föredragande Antal pass 
11 Distriktstutveckling* Milda 1 
12 Uppföljning verksamhetsplan 2019* Anna 1 
13 JMI* Milda 1 
14 Samarbetspartner och VIP gäster FMP och 

MusikRUM* 
Anna 0,5 

15 DU: Skilltree – digital utbildningsplattform Anna 0,5 
 

 Ärende för beslut Föredragande Antal pass 
16 BU: Stämma 2020 Anna 0,5 
17 BU: Distriktsträff 2020 Anna  
18 BU: NoMU Sandra 0,5 
19 BU: Projekt med Skaraborgsregionen – ev ställs in Anna  
20 Kulturens Bryssel* Anna 0,5 
21 Traktamente vs kostnadsersättning Anna  
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 Övriga ärenden Föredragande Antal pass 
22 Övriga frågor 

a. Mötesplan 2020, beslut 
Ordf. 1 

23 Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte Ordf. 0 
24 Mötets avslutande Ordf. 0 
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10. Administration 
• Personalmöte 5–6 december, avlöpte väl. Unionen var och pratade om arbetsmiljö och 

arbetsbelastning, här har vi ett arbete som även FS kommer behöva var delaktig i. 

• Anmälningssystem för MusikRUM är under uppgradering. 

• SvUB och RUM har kommit överens om avtal för 2019 och 2020. Hanna kommer skriva en 
instruktion på hur förhandlingarna gått till och vad som kommit överens om. Skrivs in i “GS 
överlämnings dokument”. 

• Anna och Hanna kommer ha ledningsgruppskonferens den 7-8 januari. 

• FMP arbetar med att få in samarbetspartners:  

11. Distriktstutveckling – workshop i hur stöttar vi våra distrikt 
i att må bra och frodas av engagemang 
Leds av Milda. 
12. Uppföljning verksamhetsplanen 
Se VP uppföljning i uppdragslistan under fliken “ Från stämman 2018”: 
https://rumsverige.sharepoint.com/:x:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6e63e6fc-
ceb2-4df0-8ca0-00329bd37b2f%7D&action=default&uid=%7B6E63E6FC-CEB2-4DF0-8CA0-
00329BD37B2F%7D&ListItemId=6950&ListId=%7B85241A54-2738-4408-A77D-
AC88526A8DBB%7D&odsp=1&env=prod 

Det finns några punkter som är ovissa FS behöver diskutera vad vi faktiskt vill ha ut av: 

• Förkorta kontaktvägarna mellan förbundet och den enskilde medlemmen 

• På hemsidan ska möjlighet ges att kunna ge tips, feedback samt önskemål om engagemang 

• RUM ska öka trovärdigheten som ungdomsorganisation och politisk remissinstans 

14. Samarbetspartner och VIP gäster FMP och MusikRUM 
Under 20 minuter spånar vi fram tillsammans: 

• Idéer på samarbetspartners FMP 

• Inbjudna gäster FMP 

• Inbjudna gäster MusikRUM 
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20. Kulturens Bryssel 
Alla medlemsorganisationer (MO) i Kulturens har fått inbjudan till en kompetenshöjande resa till Bryssel. 
RUM får skicka en representant. Jag har kollat om vi kan få skicka två personer, då det inte känns bra att 
skicka bara en. Vi har fått nej på det. 

https://rumsverige.sharepoint.com/sites/fs/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%
2Fsites%2Ffs%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2F2019%2FFSm%C3%B6ten%2F14%2D15%20d
ecember%2FBU&FolderCTID=0x0120008CC64DE051E1A844B4BDCBF49697F121 
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DU: JMI Skriven av: Anna och Milda 
Beskrivning och bakgrund 
Förslag 

Att RUM fortsätter engagera sig i JMI för att kunna skapa en internationell plattform för RUM:s 
medlemmar. Nedan följer en lista på saker som kan göras under 2020 för att lära oss mer om JMI och 
hitta möjligheter för RUM att vara en aktivare del av det: 

• Ha en dialog med JM Sverige om vad som händer hos dem och vad de gjort i JMI tidigare 

• Träffa JM Norge för att ta reda på hur de arbetar och få inspiration kring hur RUM kan arbeta för 
att utveckla den internationella plattformen 

• Delta på Ethnos jubileum i juli för att se vad det är för verksamhet. Ethno är en 
folkmusikverksamhet som startade i Sverige för 30 år sedan som nu finns över hela världen via 
JMI. De har sitt stora firande i år i Sverige. Bra möjlighet att se ett av JMI:s program. 

• Träffa JMI på deras kontor i Bryssel för att få mer insyn i vad deras verksamhet är och kunna 
skapa sig en förståelse för hur RUM kan ta del av JMI 

• Delta på nästa AGA (Årsmöte) för att få en djupare förståelse i vad JMI är, årsmötet 2019 var inte 
representativt kring vad JMI var enligt flera representanter på mötet. 

Ändå om vi, Anna och Milda, inte hunnit få hela bilden av JMI ser vi att det är en stabil organisation som 
har väldigt mycket olika verksamheter för olika genrer inom musiken. Den utvecklas och det finns många 
väldigt engagerade personer runtom i världen som bidrar. Att marknadsföra JMI:s aktiviteter är ett lätt sätt 
för RUM att ge våra medlemmar en plattform för att kunna delta i internationell verksamhet. 
Organisationen är styrd mestadels av vuxna men det finns en önskan om att engagera fler unga, de har 
nog svårt att se hur bara.  

Bakgrund 

Anna och Milda deltog på JMIs AGA (Annual General Assembly) den 29 oktober-5 november 2019 i 
Suzhou, Kina. Det var första gången RUM deltog. Vi har varit associerande medlemmar i JMI sedan 2015. 
De första dagarna innebar en konferens där fokus låg på att presentera JMI:s verksamhet och olika projekt 
som genomförs av JMI runtom i världen. Det presenterades både genom tal och musikuppträdanden från 
deltagare ur de olika projekten.  Den andra delen var rent årsmöte där beslut om stadgar, ny styrelse och 
framtida verksamhet togs. Bra att veta är att i och med de nya stadgarna ändras åldersspannet för 
“ungdomsrepresentant” från 30 år till 35 år. Det ändrades på grund av att EU har den gränsen och mycket 
av JMI:s verksamhetsmedel kommer från EU. JMI har nämligen huvudkontor i Bryssel. 

JMI i siffror: Startades 1945, har omkring 61 medlemmar i 54 olika länder. 40.000 aktiviteter per år där 8 
miljoner nås av dessa aktiviteter, ungdomar och unga vuxna. 

JMI bedriver flera olika projekt där deltagare från hela världen kan vara med. Vi kan inte säga att vi har lärt 
oss allt om alla projekt för det är så stort och komplext. Men här kan ni läsa mer om ni är intresserade: 
http://jmi.net/programs 
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Vi har fått bra kontakt med flera av projektledarna, vilket kan ge oss möjlighet att se över hur RUM kan ta 
del av dessa projekt om vi vill.  

Det finns olika slags medlemskap i JMI. Många länder är direktanslutna till JMI, som nationell medlem. 
Bland annat har Sverige en sådan, heter JM Sverige, men de var inte på plats. Norge och Danmark var på 
plats. RUM är Associerande medlem, vilket betyder att vi har några färre röster under årsmötet då vi inte 
representerar ett helt land. 

JM Sverige finns men befinner sig i en omorganisation just nu. Anna har sporadiskt kontakt med dem. 
Vart de befinner sig nu vet vi dock inte men ska kolla upp det. Songlines kommer från JM Sverige. 

Under veckan försökte vi se om det finns något vi redan gör idag som skulle kunna gå under vårt 
engagemang för JMI verksamhet. RUM:s verksamhet Tonlek, som vi har med Danmark, kan faktiskt 
klassas som en JMI aktivitet. Vad det skulle innebära är däremot inte helt självklart, men värt att utforska. 
Utvecklingsmöjlighet vi ser i det är att JM Norge skulle kunna vara en part i Tonlek, i alla fall genom att 
sprida det i sina kanaler så vi får fler deltagare från Norge.  

Vad kommer beslutet leda till för organisationen? Vad är målsättningen? 

Att RUM kan erbjuda medlemmarna utveckling på internationellt plan. Ge medlemmarna information om 
att det finns projekt att delta i och spela med personer från andra delar av världen. Ett enkelt sätt att 
erbjuda verksamhet för våra medlemmar som redan finns. 

Aktiviteterna vi föreslår kommer innebära större kännedom om JMI, ge oss möjlighet att se vad RUM ska 
ha JMI till och vad det finns för möjligheter i det internationella närverket.  

 

Konsekvensbeskrivning 
Finns det några risker?  

Vi vet inte om det är någon verksamhet som passar för våra medlemmar och om det är en bra och 
kvalitativ verksamhet. Att vi lägger tid i onödan på att ta reda på det och slutningsvis bestämma oss för att 
det inte är något vi vill fortsätta vara medlemmar i.  

Vad händer i framtiden? 

JMI är en stark organisation, har sina brister och det är många gamla strukturer, men den är frisk och 
rullar på. Den expanderar och känsla är att den kommer finnas kvar länge. Finns många engagerade 
personer runtom i världen som engagerar sig i JMI. Vi var uppskattade deltagare då vi ifrågasatte 
strukturer och visade på engagemang.  

 

Resurser 
Krävs det några resurser för att genomföra beslutet? Ekonomi, personal etc. 

Det krävs tid av Milda och Anna för att fortsatt undersöka om hur RUM kan ta del av JMI. Vår känsla är 
att det är en bra organisation som RUM kan hitta sina vägar i men det går ännu inte att säga exakt hur. 
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Vad för resurser de föreslagna aktiviteterna kommer innebära: 

• Ha en dialog med JM Sverige om vad som händer hos dem och vad de gjort i JMI tidigare 

o Arbetstid av Anna, som redan har en sporadisk dialog med dem 

• Träffa JM Norge för att ta reda på hur de arbetar och få inspiration kring hur RUM kan arbeta för 
att utveckla den internationella plattformen 

o Onlinemöte eller kostnad för att besöka dem i Oslo (tåg+hotell) 

• Delta på Ethnos jubileum i juli för att se vad det är för verksamhet. 

o Kostnad för resa, boende och deltagaravgift för 2 personer.  
Uppskattningsvis: 3000-5000 k 

• Träffa JMI på deras kontor i Bryssel för att få mer insyn i vad deras verksamhet är och kunna 
skapa sig en förståelse för hur RUM kan ta del av JMI 

o Kostnad för Bryssel behöver inte vara för stor om det görs i samband med andra 
verksamheter, exempelvis Kulturens resa. Anna kommer också vara i Bryssel i slutet av 
januari 2020 och kan ta ett första möte med dem då ifall de har tid.  
Uppskattning: 0-7000 kr, beroende på arbetsinsats och om Kulturens tillåter att resa till 
Bryssel annan dag än deras schema eller ej. 

• Delta på nästa AGA (Årsmöte) i Kapstaden, Sydafrika, för att få en djupare förståelse i vad JMI 
är, årsmötet 2019 var inte representativt kring vad JMI var enligt flera representanter på mötet. 

o Söks stipendium för en plats som kostar fullpris. Har fått tips. Eventuellt går det att söka 
stipendium för båda. 

o En person åker som “ungdomsrepresentant”, vilket ger halva priset på deltagaravgiften från 
JMI (i år var fullpris 5000kr) 

o Uppskattning efter stipendium: Från 0-15.000 kr med stipendier för 1-2 personer. 15.000-
25.000 kr för stipendier för 0-1 person. 

Finns det budget för att genomföra beslutet? 

Finns stipendier att söka som gör att kostnaden kan hållas ner vad gäller deltagande på AGA. Finns inte i 
dagsläget inräknat i budget, eventuellt kan det få plats om vi vill prioritera det framför annat.  

 

Frågor att diskutera i FS 
• Behöver RUM en internationell plattform för våra medlemmar?  

o Kan JMI vara något som kompletterar RUM? 

• Är förslagen något som RUM bör göra, om inte: ska bara något göras eller inget?  

• Ska vi fortsätta vara medlemmar? 
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DU: Skilltree – digital utbildningsplattform 
Skriven av: Anna Rydborg 

Beskrivning och bakgrund 
• Sverok har fått bidrag från Gustav V:s 90 års fond för att arbeta med en digital 

utbildningsplattform. Nu vänder de sig till övriga ungdomssektorn för att se om de vill ingå i 
plattformen och få en egen sida för att också lägga upp egna kurser.  

Underlag (om det finns) 
https://rumsverige.sharepoint.com/sites/fs/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=
0x0120008CC64DE051E1A844B4BDCBF49697F121&id=%2Fsites%2Ffs%2FDelade%20dokument%2
FGeneral%2F2019%2FFSm%C3%B6ten%2F14%2D15%20december%2FDU%2FProspekt%20Skilltree
%20201909%2Epdf&parent=%2Fsites%2Ffs%2FDelade%20dokument%2FGeneral%2F2019%2FFSm
%C3%B6ten%2F14%2D15%20december%2FDU 

Konsekvensbeskrivning 
• Idag har vi en digital kurs via kulturers. Kommer det konkurrera? Det finns en öppning att kunna 

lägga kursen hos Kulturens på Skilltree istället. Vet inte om detta är en möjlighet men värt att 
tänka på det. 

Resurser 
• 20 000 kr per år för 15 användare 

Frågor att diskutera 
• Är RUM intresserade av att ingå i samarbetet?  

• Ska vi undersöka möjligheten att den nuvarande digitala kursen hos Kulturens flyttas över till 
denna? Då om det fortsatt går att få studiecirkelpengar för den. 

• Finns det möjlighet för kansliet att ta fram mer underlag inför kommande FS möte där i så fall ett 
BU om att gå in i projektet eventuellt tas? 
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Skilltree - en portal för onlinekurser 
Vad är Skilltree? 
Skilltree är en digital utbildningsportal med plats för civilsamhällets kurser och utbildningar. 
Skilltree är framtagen av Sverok med stöd av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond. 
 
Utbildningsportalen Skilltree är framtagen för att fylla de behov kring utbildning, kurser, 
certifiering etc. som Sverok identifierat tillsammans med sina medlemsföreningar och andra 
ungdomsförbund. Skilltree är en plattform för modernt, digitalt lärande som uppfyller 
medlemmarnas önskemål om och behov av tillgänglighet och rörlighet. 
 
Skilltree ska vara en plattform för hela civilsamhället. Detta innebär att stora delar av det 
material (kurser, utbildningar, certifieringar etc.) som Sverok tar fram kommer att vara 
tillgängliga även för andra aktörer inom civilsamhället och framför allt för andra 
ungdomsförbund. Det kommer också att vara möjligt för andra organisationer att själva 
bygga upp kurser och utbildningar i Skilltree.  
 
Målet är att Skilltree ska erbjuda er organisation att del av befintliga material och en 
möjligheten att bygga upp ett eget bibliotek av onlinekurser där organisationens medlemmar 
kan ta del av kurser och utbildningar.  

Vad kan Skilltree göra? 
Skilltree baseras på Valamis - Learning Experience Platform och erbjuder bland annat 
följande funktioner: 
  

● Egen design på portal och kursmallar 
● Möjlighet att dela kurser mellan flera organisationer 
● Användargrupper som styr åtkomst till kurser 
● Möjlighet att importera befintligt kursmaterial (SCORM, xAPI, PDF, ppt m.fl.) 

Vad kan Skilltree innebära för er? 
Skilltree ger er organisation följande möjligheter: 
 

● Tillgång till en organisationsspecifik digital lärportal på plattformen 
● Tillgång till gemensamma och delade kurser och utbildningar 
● Möjlighet att dela kurser ni tagit fram med andra 

Hur kan vi ta del av Skilltree? 
Andra förbund kan delta i arbetet med att bygga upp Skilltree. Det enklaste sättet är att bli 
partner till Sverok. Då får ni: 
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● en portal i Skilltree för er organisation där ni kan skapa och samla egna digitala 
kurser 

● utbildningar för era administratörer 
● tillgång till 15 användare i Skilltree 

 
Att vara partner kostar 20 000 kr per år. Detta är ett självkostnadspris som täcker den tid det 
tar Sverok att sätta upp ert konto och den årliga licenskostnaden för användarna. Vill ni ha 
fler användare kan vi kostar det 400 kr per tillkommande användare. 
 
Sverok är också intresserade av att samarbete kring nya utbildningar och kurser! 

Tidplan fortsatt arbete 
Oktober - december 2019: diskussioner med olika samarbetspartners 
Januari - februari 2020: möjlighet att teckna avtal som partner etc. 
Februari 2020: konton etc. fördelas till Sveroks partners 
 
Sverok vill skapa en levande community kring Skilltree och vi kommer att bjuda in till 
nätverksträffar, workshops, utbildningar för administratörer etc. från och med hösten 2019. 

Kontakt 
Vill du veta mer om Skilltree? Hör av dig till Felicia Wassberg (projektledare, 
info@skilltree.se) eller Johan Groth (kanslichef, johan.groth@sverok.se). 
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BU: Stämma 2020 
Skriven av: Anna Rydborg 

Förslag till beslut 
• att uppdra åt kansliet att leta lokal för stämman 2020 den 20–22 november med samma upplägg 

som 2019 vad gäller tider och antal rum. 

• att kansliet ska återkomma till AU senast 20 februari 2020 om förslag på stämmoplats och i 
samråd med AU ta beslut om stämmoplats 2020.  

Beskrivning och bakgrund 
• För att komma igång med stämmoplaneringen så snart som möjligt behöver kansliet börja leta 

lokaler. Jag anser att de själva kan bestämma plats för vart det ska vara och de behöver då inte 
återkomma med olika förslag till förbundsstyrelsen. Har kansliet frågor går det att vända sig till 
AU. 

Konsekvensbeskrivning 
• Det FS kan välja att skicka med är förslag på platser, om kansliet önskar. Är exempelvis 

Stockholm ett alternativ nästa år också? 

Resurser 
• Arbetstid 
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BU: Distriktsträff 2020 
Skriven av: Anna Rydborg 

Förslag till beslut 
• att uppdra åt AU att boka lokal och påbörja planerandet av distriktsträff 2020 den 25–26 april 

med underlag från vad stämmodeltagarna önskade för program. 

Beskrivning och bakgrund 
• Preliminärt datum för distriktsträff är 25–26 april. Förslagsvis är vi på samma ställe som under 

2019, men det behöver bokas snarast i så fall. 

• Tanken är att ha samma upplägg vad gäller tider som förra året. 
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BU: NoMU 
Skriven av: Anna Rydborg 

Förslag till beslut 
• att Elin Gripstrand deltar på NoMU:s årsmöte 20–23 mars i Nystad (Finland) för RUM 

Beskrivning och bakgrund 
• RUM har de senaste åren inte kunnat delta på någon av NoMU:s möten. Det vore bra av oss att 

skicka en representant nästa gång för att se vad som händer i NoMU nu. Det har också hintats 
om att RUM borde ta ett större grepp om detta och ingå i styrelsen, det tror jag vi inte hinner 
med. Vi vill ändå öppna upp möjligheten för om det finns någon som skulle vara intresserad av 
att engagera sig i NoMU finns det möjlighet för det nu. 
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BU: Projekt med Skaraborg 
Skriven av: Anna Rydborg 

Förslag till beslut 
• att ingå som samarbetspartner i ansökan skriven av Martin Lindor genom att de kan skriva: 

Samarbetspartner Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), genom RUM Skaraborg. 

• att om medlen beviljas, delegera projektansvaret till RUM Skaraborg 

Beskrivning och bakgrund 
• Martin Lindor kontaktade mig för att diskutera möjlighet till ett projekt. 

Underlag (om det finns) 
• Martin: Hej! Vi sitter och filar på en ansökan till skaraborgs kommunalförbund (alla musik-

kulturskolor i skaraborg). Under samarbetspartners tänker vi skriva med RUM. Projektet syftar till 
att göra projekt med och för elever och då passar det fint att ni finns med tänker jag. Vi söker  
1 500 000:- och prel ser det ljust ut att få pengar. 

Tanken är att proj ska starta jan-21 och pågå i tre år. Vi tänker oss att anställa en halvtids samordnare som 
ska initiera projekt med elever och personal 

Vad ser du det skulle innebära för RUM om det blev beviljat? 

o Det skulle kunna bli en hel del aktiviteter för RUM:s medlemmar. Vi skriver en del om 
samverkan med ideell sektor och elevinflytande 

o Det skulle inte innebära några pengar till RUM. Samarbetet skulle antagligen mest ske med 
distriktet här, eller region väst 

Resurser 
Ingen ekonomisk kostnad för RUM och en bra möjlighet för RUM Skaraborg att nå sina medlemmar. 
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studieförbundet för kulturutövare

   INBJUDAN  

 

 

Fortbildningsresa till Bryssel 15 – 17 april 2020
 

Studieförbundet Kulturens ingår i regeringens EU-handslag. Som ett led i att lyfta den europeiska 

dimensionen anordnar Kulturens en fortbildningsresa till Bryssel.  

 

Syftet med resan är att lära mer om EU och programmet Creative Europe och vad som planeras 

inom kulturområdet de närmaste åren. Resans syfte är också att inspireras av europeiska 

samarbetsprojekt. Ta chansen att lära mer om vilka möjligheter som finns med transnationellt 

samarbete inom EU och hur din organisation kan söka projektfinansiering inom EU:s program. 

Under resan besöker vi Europaparlamentet, Sveriges ambassad och får lära oss mer om 

institutionerna och nycklarna till framgång inom EU-finansierade projekt. 

 

Datum                             Onsdag 15 – fredag 17 april 2020 

 

Målgrupp                         Kulturens medlemsorganisationer 

                                        Kulturens regionstyrelser 

                                        Kulturens förbundsstyrelse  

 

Inbjudan avser en person per medlemsorganisation samt en person från respektive regionstyrelse 

inom Kulturens, vi räknar med att hela förbundsstyrelsen medverkar.  

 

Praktisk info om resan  

 

Vi ser att vissa programpunkter kommer att hållas på engelska. 

 

Kulturens står för kostnaden för resa, mat och boende (i enkelrum) i Bryssel för en deltagare per 

medlemsorganisation och en deltagare per regionstyrelse inom Kulturens med ett maxbelopp om 

5 800 kronor. I händelse att kostnaderna blir högre än så kommer vi att motfakturera 

medverkande organisationer överskjutande belopp. När vi nu räknar budget gör vi bedömningen 

att resan kommer att kosta ca 6 600 kronor per deltagare.  

 

Vi kommer att försöka boka resor så att alla anländer ungefär samtidigt i tid, men förbehåller oss 

rätten att boka senare eller tidigare flyg om andra möjligheter inte föreligger. Om ni inte önskar 

Stockholm som avreseort anger ni det i anmälningsformuläret.  
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studieförbundet för kulturutövare

 

Anmälan  

 

Anmälan senast torsdag 12 december 2019. Klicka på länken och anmäl er till Brysselresan och 

förberedande möte: https://kulturens.typeform.com/to/MZ5oCm 

 

När ni gör anmälan ska ni ange namn exakt enligt passet, personnummer och passnummer.  

Vid eventuell avanmälan kommer vi att fakturera självkostnadspris, ifall det inte är möjligt att 

avboka kostnadsfritt. Undantag från detta gäller för allvarligare sjukdom etc (läkarintyg krävs). 

 

Eventuella frågor besvaras av verksamhetsutvecklare anna.ahlin-orwin@kulturens.se och 072 – 

306 06 46.  

 

Välkomna! 

 

 

Förberedande träff fredagen den 3 april 2020 klockan 13.00 – 15.00 

Plats: Chokladfabriken, Löfströms allé 5 i Sundbyberg.  

 

13:00 EU historia och samtid 

14.00 Sverige och Creative Europe 

 

Förberedande träff är obligatorisk för anmälda i Stockholmsområdet. För dig som finns utanför 

Stockholmsområdet kommer informationsträffen att livesändas via Facebook.  
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studieförbundet för kulturutövare

 

Preliminärt program 

 

Onsdag 15 april 2020 

 

Ca 13.00/16.00 Flyg avgår från Stockholm 

17:00-19:30 Incheckning på hotellet 

20:00 Samling i lobbyn och praktisk genomgång 

20:30 Middag  

 

Torsdag 16 april 2020  

 

08:30 Samling och gemensam promenad till Europaparlamentet 

09:00 -10:30 Europaparlamentet - guidad visning på svenska  

11.00 – 13.30 Presentation av samverkansprojekt och kulturella nätverk, inklusive enklare lunch 

på hotellet.  

14:00 - 16.30 Studiebesök och information på EU-kommissionen  

16:30 - 18:30 Egen tid  

18:30 Samling i lobbyn och gemensam promenad till restaurangen 

19:00 Middag med inbjudna gäster 

          

Fredag 17 april 2020  

 

08:30 Samling i lobbyn och gemensam promenad till svenska ambassaden. Utcheckning före.  

09.00 – 11.00 Besök på svenska ambassaden 

11.30 Lunch på hotellet 

13:00 Gemensam tågresa till flygplatsen.  

Flyg avgår mot Stockholm 

 

Slutligt program kommer under februari 2020.  
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BU: Traktamente vs kostnadsersättning 
Skrivet av: Anna Rydborg 

Förslag till beslut 
• att följa skatteverkets riktlinjer vad gäller ersättning. 

• att korrigera i representationsordningen att merkostnader för ledamöter/suppleanter i FS 
betalas ut genom uppvisande kvitto från och med 1 januari 2020. 

Beskrivning och bakgrund 
• I april tog vi beslut om att FS ska registrera traktamente för möten. Efter att ha utvärderat 

det förslår jag att FS ska gå tillbaka till tidigare metod, att ersätta mot kvitto.  

• Idag följer RUM inte skatteverkets riktlinjer vad gäller ersättning. Det var därför diskussionen 
om traktamente kom upp. RUM har en tradition av att ersätta kostnad för mat för individer 
om de är på resande fot. Andra ungdomsorganisationer ersätter inte enskilda middagar då 
exempelvis middagen ändå skulle ha ätits hemma om personen inte var på resande fot. 
Denna variant följer skatteverkets regler bättre än den variant RUM har och vi borde därför 
gå över till den. I praktiken betyder det exempelvis: Om vi inte har någon gemensam aktivitet 
på fredagkvällen och du ankommer till Stockholm den kvällen inför FS möte dagen efter står 
du själv för middagen. Om vi däremot anordnar en gemensam middag står RUM för 
middagen. Varför det ser ut på detta vis är för att det är en skattepliktig förmån att få 
enskilda middagar som ändå skulle ha betalats för hemma. All kost under själva mötet är 
däremot ersatt av RUM som vanligt. 

• Varför vi valde traktamente var för att RUM  

Konsekvensbeskrivning 
• Att betala ut traktamente är mycket dyrare för RUM och känns inte rimligt gentemot 

medlemmarna. 

• För individen innebär det att FS kostnadsersätter allt under själva mötet, men om det är en 
middag utanför mötet betalar individen den själv.  
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