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Protokoll RUM:s förbundsstyrelse 2020:1 

8–9 februari 2020 
Närvaro 8–9/2 28–29/3 30–31/5 12-13/9 17–18/10 5–6/12 
Anna Rydborg (ordf.) X      
Lena Andersson -      
Sandra Hammarstrand X      
Daniel Ingemarsson Wik -      
Elin Gripstrand -      
Anton Prang X      
Milda Gontaite X      
Caroline Näsström (1) X      
Clara Folkebo (2) X      
Nora Källersjö (3) X      

 

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

1) Mötets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Rydborg. 
Lena Andersson ersätts Caroline Näsström, Daniel Ingemarsson Wik ersätts av Clara Folkebo och 
Elin Gripstrand ersätts av Nora Källersjö. 

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 
Milda Gontaite väljs till justerare. 

6) Fastställande av föredragningslistan (Bilaga 1) 
Föredragningslistan fastställdes. 

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 gjorde årets gruppkontrakt under ledning av Hanna. 
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9) Inkomna skrivelser 

a. Kallelser regionstämmor Kulturens (Bilaga 2–7) 
Hanna och Anna kommer att sondera vilka som skulle vara intresserade av att sitta i någon av 
regionstyrelserna samt personer som kan närvara på respektive möte. 

b. Kallelse årsmöte AX (Bilaga 8) 
Milda går på detta årsmöte 30 mars. 

c. Kallelse årsmöte SvUB (Bilaga 9) 

d. Nyheter och annan info (Bilaga 10) 
Lades till handlingarna. 

10) Administration (Bilaga 11) 
Hanna Hult Rosén föredrog administrationsrapporten. 

11) Distriktsstämmor (Bilaga 11) 
Förbundsstyrelsen beslutar… 

• … att inte åka ut till distrikten  

• … att ta fram en film eller informationsmaterial för att kunna visa närvaro utan att vara 
med fysiskt på plats 

Filmen har fokus på engagemang, instagram-takeover, tipsa om tips och trix som finns på 
hemsidan och kontaktvägar. 

12) Verksamhetsplan 2020, årsplanering och ansvarsfördelning (Bilaga 11) 
Årsplanering och ansvarsfördelning gjordes i Uppdragslistan. 

13) BU: Arbetssätt och delegationer (Bilaga 11) 

a. Val av arbetsutskott 
Förbundsstyrelsen beslutar… 

• … att välja Anna Rydborg, Sandra Hammarstrand och Milda Gontaite till arbetsutskotten 
2020 

b. Direktiv för utskott (Bilaga 12) 
Förbundsstyrelsen beslutar… 

• … att fastställa direktivet för arbetsutskottet 

c. Beslut om kommittéarbetesordning (Bilaga 13) 
Förbundsstyrelsen beslutar... 

• … att fastställa kommittéarbetesordning 

  

Assently: 76f5c6b27fd47c6eb5a36fd25579a8964736c5dc0008a9b2ba6381243e955557a56213ba6e54bdfbe5a4579fd23ce828ab7fa6aea42fd572308a1bfe599e6743



 

3 (5) 

d. Beslut om attestordning och beslut om attesträttsinnehavare (Bilaga 14) 
Förbundsstyrelsen beslutar... 

• … att fastställa attestordningen 

e. Beslut om delegation av beslut om medlemsantagning (Bilaga 15) 
Förbundsstyrelsen beslutar... 

• … att fastställa delegationen om medlemsantagning 

f. Beslut om delegationsordning (Bilaga 16) 
Förbundsstyrelsen beslutar... 

• … att besluta delegationsordningen 

g. Beslut om styrelsens arbetsordning (Bilaga 17) 
Förbundsstyrelsen beslutar... 

• … att fastställa arbetsordningen 

14) BU: Distriktsträff 2020 (Bilaga 18) 
Förbundsstyrelsen beslutar enligt beslutsunderlaget… 

• … att genomföra distriktsträff 2020 med de aktiviteter, schema och budget som AU-har 
föreslagit. 

15) BU: Representationspolicy (Bilaga 19) 
Förbundsstyrelsen beslutar... 

• … att fastställa representationspolicyn. 

16) BU: Verksamhetsberättelse (Bilaga 20) 
Förbundsstyrelsen beslutar... 

• … att uppdra åt Hanna Hult Rosén och Anna Rydborg att göra överenskomna justeringar 
för att sedan maila ut verksamhetsberättelsen för 2019 och där efter ska mail beslut tas.  

17) BU: Budgetjustering (Bilaga 21) 
Förbundsstyrelsen beslutar enligt beslutsunderlaget... 

… att 250 000 kronor läggs till personalkostnader samt 30 000 kronor läggs på att delta 
vid JMI:s årsmöte samt utveckling av samarbetet med JMI. 

18) BU: SkillTree (Bilaga 22) 
Förbundsstyrelsen beslutar enligt beslutsunderlaget... 

• … att uppdra Hanna Hult Rosén att beställa tio stycken licenser till SkillTree av Sverok 

• … att uppdra åt kansliet att se över vilka utbildningar som förbundet skulle behöva 
erbjuda, vilket material som finns idag samt vilka insatser som krävs för att göra detta 
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• … att uppdra Maria Falk att söka lämpliga medel för att kunna uppfylla punkten ovan 

19) Övriga frågor 

a. Mötesplan 2020 
Möte 4 som var planerat till 29–30 augusti flyttas till 12–13 september 

b. Avstämningsmöte via Teams 
Alla avstämningsmöten via Teams sker klockan 20:00-21:30, Hanna Hult Rosén ansvarar för 
länk till mötet. Beslutade datum är 3:e mars, 29:e april, 30:e september samt 9:e december. 

20) Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte 
Milda Gontaite valdes till mötesordförande för nästa möte. 

21) Mötesplan 2020 

Fysiska möten    Avstämningsmöten på Skype 

8–9 februari   3:e mars 

28–29 mars   29:e april 

30–31 maj   30:e september 

12–13 september   9:e december 

17–18 oktober 

5–6 december 

Förbundsstämma  

15–17 november 

22) Mötets avslutande 
Ordförande Anna Rydborg förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
Mötessekreterare  Mötesordförande  Justerare 
Hanna Hult Rosén  Anna Rydborg  Milda Gontaite 
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Bilagor 
 
1. Föredragningslista 

2. Kallelse regionsstämma Kulturens Syd 

3. Kallelse regionsstämma Kulturens Väst 

4. Kallelse regionsstämma Kulturens Öst 

5. Kallelse regionsstämma Kulturens Mitt 

6. Kallelse regionsstämma Kulturens Mitt Norr 

7. Kallelse regionsstämma Kulturens Norr 

8. Kallelse årsmöte Ax 

9. Kallelse årsmöte SvUB 

10. Nyheter och annan info 

11. Övriga handlingar 

12. Direktiv för utskott 

13. Kommittéarbetesordning 

14. Attestordning 

15. Delegation av beslut om medlemsantagning 

16. Delegationsordning 

17. Arbetsordning 

18. BU: Distriktsträff 2020 

19. BU: Representationspolicy 

20. BU: Budgetjusteringar 

21. BU: SkillTree 
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Förbundsstyrelsens sammanträde 8–9 februari 2020 
Var: Kansliet, Skeppsholmen, Stockholm 
När:  8 februari kl. 10.00 till 9 februari kl. 15.30 
Mötesordförande: Anna Rydborg 

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

Se till att vara på plats på kansliet klockan 9.45 så vi kan starta mötet 10.00. På lördag 
förmiddag kommer vi att arbeta fram ett gruppkontrakt och ta porträttbilder till hemsidan. 
På kvällen kommer vi ha gemensam aktivitet i form av “escape room” klockan 17.00. 
Därefter äter vi middag på Caliente Tapas Bar på Flemminggatan vid Rådhuset. På söndag får 
vi besök av Brakeley Nordic som kommer prata om extern finansiering en timme. 

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 Hanna 1 
 

  Föredragande Antal pass 
9 Inkomna skrivelser 

a. Kallelse regionstämmor Kulturens 
b. Kallelse årsmöte AX 
c. Kallelse årsmöte SvUB 
d. Nyheter och annan info 

Ordf. 0,5 

10 Administration* Hanna 0,5 
 

Ärende för diskussion Föredragande Antal pass 
11 Distriktsstämmor* Sandra 0,5 
12 Verksamhetsplan 2020, årsplanering, 

ansvarsfördelning* 
a. Genomgång av RUM-stämmobeslut för vidare 

handläggning 

Anna 1 

 

Ärende för beslut Föredragande Antal pass 
13 BU: Arbetssätt och delegationer 

a. Val av arbetsutskott* 
b. Val av och direktiv för utskott* 
c. Beslut om kommittéarbetsordning* 

Anna 1 
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Ärende för beslut Föredragande Antal pass 
d. Beslut om attestordning och beslut om 

attesträttsinnehavare* 
e. Beslut om delegation av beslut om 

medlemsantagning* 
f. Beslut om delegationsordning* 
g. Beslut om styrelsens arbetsordning* 

14 BU: Distrikststräff 2020* Milda 0,5 
15 Genomgång och översyn av rutiner och policys 

a. BU: Representationspolicy* 
Hanna 0,5 

16 BU: Verksamhetsberättelse* Sandra 0,5 
17 BU: Budgetjustering Anna 0,5 
18 BU: Skilltree Hanna 0,5 

 

Övriga ärenden Föredragande Antal pass 
19 Övriga frågor 

a. Mötesplan 2020 - ev. byta datum för möte 4 
b. Boka avstämningsmöten 

Ordf. 1 

20 Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte Ordf. 0 
21 Mötets avslutande Ordf. 0 
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Årsstämma 
 

Kulturens Bildningsverksamhet, Region Syd,  
inbjuder härmed till årsstämma 

 

Lördagen den 28 mars, klockan 11.00 -15.00, Malmö 
 

Plats: HSB Kroksbäcks fritidslokal, Mobäcksgatan 29-31, Malmö 
 

Anmälan senast den 29 februari till Kennet Lunderquist 
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se 
Med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare gäller även ersättare samt 
kontaktuppgifter 
Möteshandlingarna kommer att utsändas två (2) veckor före stämman till de ombud  
som har anmält sig. Då regionen tänker bjuda på lunchbuffé, var god ange eventuell  
avvikande kost. 
 

Program: 
11.00 - 12.00 Program meddelas senare 
12.00 - 13.00 Lättare förtäring 
13.00 - 15.00 Regionstämma  

 
 

Välkomna! 
Önskar styrelsen i Region Syd 

 
 
 

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.  
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud. Respektive 

medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.  
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud. 
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Årsstämma 
 

Kulturens Bildningsverksamhet, Region Väst,  
inbjuder härmed till årsstämma 

 

Lördagen den 21 mars, klockan 10.30, Göteborg 
 

Plats: Mötesplatsen/Södra Allégatan 1 B, Göteborg 
 

Anmälan senast den 29 februari till Britt-Marie Jonsson 
Britt-marie.jonsson@kulturens.se 
Med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare 
Möteshandlingarna kommer att utsändas två (2) veckor före stämman till de ombud  
som har anmält sig. Då regionen tänker bjuda på lunchbuffé, var god ange eventuell  
avvikande kost. 

Kl 10-00 – 10.30 kaffebuffé, samling 
Kl 10.30 – 12.00 årsstämma 
Kl 12.00 – 13.00 lunchbuffé 
Kl 13.00 – 14.00 Edna Eriksson - Kulturen, demokratin 
och de mänskliga rättigheterna 
Kl 14.00 – 15.00 Edna Eriksson – frågor och funderingar... 

 
Edna Eriksson är idé- och strategiutvecklare av mänskliga 
rättigheter och har verkat som utbildare, konsult och föreläsare 
i 30 år. Hon har ett förflutet på en rad departement och 

myndigheter och verkat inom kulturpolitiken som tjänsteman och utredare. Hon är 
ordförande i MR-Stiftelsen som granskar riksdagens samtliga motioner utifrån våra 
grundlagar och internationella konventioner och ordförande i "Democracy Walk" 
som avtäcker vår demokratiska historia över Sverige.  

 

Välkomna! 
Önskar styrelsen i Region Väst 

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.  
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud. Respektive 

medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.  
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud. 
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Årsstämma 
 

Kulturens Bildningsverksamhet, Region Öst,  
inbjuder härmed till årsstämma 

 

Lördagen den 28 mars, klockan 11.00 -15.00, Sundbyberg 
 

Plats: Kulturens kansli, Ågatan 12b, Sundbyberg 
 

Anmälan senast den 29 februari till Hans Nordmark 
hans.nordmark@kulturens.se 
 
Med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare gäller även ersättare samt 
kontaktuppgifter 
Möteshandlingarna kommer att utsändas två (2) veckor före stämman till de ombud  
som har anmält sig. Då regionen tänker bjuda på förtärning, var god ange eventuell  
avvikande kost. 
 
Program: 
11.00 - 12.00 Program meddelas senare 
12.00 - 13.00 Lättare förtäring 
13.00 - 15.00 Regionstämma  

 
 

Välkomna! 
Önskar styrelsen i Region Öst 

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.  
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud. Respektive 

medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.  
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud. 
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Hej! 

Vi behöver er hjälp att sända ut detta meddelande till era distrikt/regioner och föreningar i 
Stockholm, Uppland och Gotland. 

Tack på förhand. 

  

Skriver till er angående Kulturens Region Öst. 

Det är dags att utse nya ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning i Region Öst inom 
Kulturens. Vi efterlyser särskilt styrelseledamöter från Uppland och Gotland men även från 
Stockholm samt ledamöter till valberedningen. 

Styrelsen har ett antal möten (ca 4-5 st/år) mest som telefonmöten och ett eller två fysiska 
möten. 

Önskar ni nominera ledamöter vill vi ha svar så snart som möjligt gärna i januari 2020 (senast 
den 9 februari). 

Vi är tacksamma om den nominerade presenteras/nomineringen motiveras på ett par rader och 
vi i samband med nomineringen får kontaktuppgifter – telefon och e-post till den nominerade. 

Valberedningen har haft kontakta de nuvarande ledamöterna för återkoppling inför vårt 
arbete. 

Region Öst håller årsmöte den 28 eller 29 mars kl. 12.00 i Stockholm. 

Information om Kulturens bildningsverksamhet, regionala projektmedel att söka och om 
organisationen samt om regioner med mera se: http://www.kulturens.se/ 

Välkommen att höra av dig/er för närmare information om uppdragen till någon av oss i 
valberedningen. 

  

Med varma hälsningar 

Kulturens region Öst valberedning 

Yvonne Eriksson yvonne.ekudden@telia.com   011-284747 

Anne-Charlotte Lundell  a-c.lundell@telia.com    priv 070 348 43 19 arb 076 109 11 24 

Ulf H Svensson  ulf.h.svensson@folkdansringen.se   070-3300138 
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Med vänliga hälsningar 

----------------------------- 

  

Ulf Hageström Svensson 

Valberedare 

070-3300138 

Ulf.hagestrom@kulturens.se  
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Årsstämma 
 
 
 

Kulturens Bildningsverksamhet, Region Mitt,  
inbjuder härmed till årsstämma 

 
Söndagen den 29 mars 2020, klockan 11.00 – 14.30, Västerås 

 
Plats: Västmanlands Länsbildningsförbund, Stora gatan 16, 

Västerås 
 
 

Anmälan senast den 9 mars till Torbjörn Brännlund: 
torbjorn.brannlund@kulturens.se 
 
Med angivande av namn, förbund, ombud/deltagare samt kontaktuppgifter  
 
Då regionen tänker bjuda på en lättare förtäring, var god ange eventuell  
avvikande kost. 
 
Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud  
som har anmält sig. 
 
Stämmans avslutas med en Kulturell upplevelse. 
 

 
Välkomna! 

 
Önskar styrelsen i Region Mitt 

 
 

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.  
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud. 
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.  
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud. 
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Årsstämma 

Kulturens Bildningsverksamhet, Region Mitt Norr, 
inbjuder härmed till årsstämma 

Lördag 28 mars 2020, klockan 13.00-16.00 

Plats: Quality hotel, Sundsvall 

 

Quality hotel ligger inom gångavstånd från buss- och tågstation. 

Anmälan senast 29 februari till Jenny Samuelsson, via mail: 
jenny.samuelsson@kulturens.se 
Ange namn, förbund, ombud/deltagare, kontaktuppgifter och om du avser 
delta på lunch. Regionen bjuder på lunch. Var god ange specialkost ifall du har 
behov av det. OBS! För lunch träffas vi kl. 12.00. Föranmälan krävs. 
Mötesplats för lunch meddelas senare. 
Möteshandlingar kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud 
som har anmält sig.  

Program  
13.00-13.45 Daniel Ek, känd musikprofil boende i Matfors, spelar svensk säckpipa och 
berättar personligt om säckpipan som instrument. Vi får också se hans harpgitarr, det enda 
existerande exemplaret 

14.00 – 16.00 Årsstämman 

 

Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer. 
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud. Respektive 
medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman. Medlem 
som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud. 

 

Välkomna! 

Önskar styrelsen i Region Mitt Norr 
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Kulturens Bildningsverksamhet, Region Norr,  
inbjuder härmed till årsstämma 

 
 
Lördag 28e mars till söndag den 29e mars 2020 
 
Plats: Framnäs Folkhögskola, Öjebyn, Piteå 
 
Bil 
Framnäs ligger cirka 8km från stadens centrum. Om du kommer söderifrån på E4:an och kör mot Piteå, 
tar du norra avfarten mot Öjebyn. Från Öjebyn är det skyltat ut mot Framnäs och Folkhögskolan.  
Kollektivtrafik  
Lokaltrafikens Linje 11 går mot Framnäs folkhögskola. Bussen stannar precis utanför skolan.  
 
Anmälan senast den 29 februari till Ove Bucht  
ove.bucht@kulturens.se  
 
Ange i anmälan om ni behöver övernatta, eventuella allergier samt kost val (kött, veg e.t.c.).  
Kom ihåg att fylla i vilket riksförbund ni företräder samt om ni är ombud eller deltagare  samt 
kontaktuppgifter. 
 
Program 
28 mars 
14:00 Gemensam samling för samtal om verksamheten 
16:00 Kulturinslag 
18:00 Middag 
29 mars 
08:00 Frukost 
09:30-12:30 Årsstämma 
 
Möteshandlingarna kommer att utsändas två veckor före stämman till de ombud som har 
anmält sig. 
 
              Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.  
              Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud. 
             Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.  
             Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud. 

 
Välkomna! 

Önskar styrelsen i Region 
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Hej Ax medlemsorganisationer, 

  

Årsmötestiderna är igång, likaså för Ax!  

  

Dag: 30 mars 

Tid: 12.00-19.00 

Plats: IOGT-NTO-gården Klara, Klara Södra kyrkogata 20, 111 52 Stockholm 

Vi bjuder på lunch kl 12.00 och fika under eftermiddagen.  

  

Om du vill skicka in en motion gör du det till info@axkultur.se  senast 17 februari.  

  

Handlingar, anmälningslänk och mer detaljerad information kommer i början av 
mars. Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi som vanligt att ha något annat med i 
programmet.  

  

Passa på att redan nu börja fundera på vem eller vilka från er som ska delta. Varje medlem äger 
rätt att skicka ett ombud med rösträtt till årsmötet. Utöver den röstberättigade är ni välkomna att 
skicka fler deltagare från er organisation. 

  

Varma hälsningar, 

Styrelsen genom ordförande Anna Rydborg 

  

Följ Ax på:  

Twitter: @ax_kultur 

Facebook: https://www.facebook.com/axkultur/ 

Webbsida: www.axkultur.se 

  

Författare av Inflytandeguiden 

För Inflytandeguiden på: 

https://www.facebook.com/inflytandeguiden 
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Kallelse 2020-02-01 

Medlemmarna i Sveriges Unga Blåsare kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 

 

Tid: Söndagen den 1 mars kl 13.30 

Plats: Elite Stora Hotellet, Linköping 

Före mötet äter vi lunch på Gula Huset kl 12.00. 

 

Enligt förbundets stadgar får varje medlemsförening representeras av ett ombud och med högst två 
biträden.  Deltagande kan även ske via telefon. Anmälan sker genom denna länk oavsett hur man planerar 
att delta i mötet: https://forms.gle/oRTTLrWm2k3ZRSGE7 

Om du inte kan närvara på mötet kan du lämna förtidsröster här 
https://forms.gle/Wb3rb1dFYWkis8wZ7 

 

Förslag till föredragningslista 

 

1. Förbundsstämmans öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Godkännande av kallelsen 

4. Fastställande av föredragningslistan 

5. Val av stämmans funktionärer 

5.1. Ordförande 

5.2. Sekreterare 

5.3. Två justerare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Beslut om disposition av årets resultat 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Motioner och allmänna förslag från styrelsen 

11.1. Styrelsebidrag 

12. Verksamhetsplan med budget 

13. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning 
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14. Övriga ärenden 

15. Förbundsstämmans avslutande 

 

Handlingar kommer att finns tillgängliga på http://www.ungablasare.se 

 

På förbundsstyrelsens vägnar 

Perry Göransson 

förbundsordförande 

 

Beslut i samband med förbundsstämmans öppnande 

Beslut om stämmans offentlighet 

Styrelsen föreslår 

• att stämman beslutar att stämmans förhandlingar ska vara offentliga 

• att stämmans ordförande får tillåta andra än ombud och förbundsstyrelsen att yttra sig på mötet 

Godkännande av kallelsen 

Enligt förbundets stadgar § 7 ska kallelse ske genom elektroniskt eller fysiskt utskick till 
medlemsföreningarna senast en månad före stämman. Handlingar till förbundsstämman ska finnas 
tillgängliga på förbundets webbplats. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och 
revisionsrapporter samt verksamhetsplan och förslag till ändring av stadgarna eller upplösning av 
förbundet ska finnas tillgängliga senast en månad före stämman. Eventuella övriga handlingar ska finnas 
tillgängliga senast två veckor före stämman. 

Motioner 

Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2020 till motioner@ungablasare.se . 

Val 

Val har förrättats på ordinarie förbundsstämma den 8 december 2019 på ett år. Eftersom stämma numer 
hålls på våren bör denna stämma besluta om att förlänga mandatperioden fram till stämman våren 2021. 

Övriga ärenden 

Under punkten övriga ärenden har föreningarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen. 
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Länkar till nyhetsbrev 

• Folkspel 

https://www.folkspel.se/?utm_campaign=Finalister+%c3%85rets+ledare&utm_medium=em
ail&utm_source=BizWizard 

• LSU 

https://mailchi.mp/56f81c41da90/antirasismfolkbildning-vit-icke-vit-
1274143?e=b198c5e3b0 
https://mailchi.mp/872a798a0108/antirasismfolkbildning-vit-icke-vit-
1274127?e=b198c5e3b0 

• LSU Nyhetsbrev 

v. 1 https://mailchi.mp/9520619d8d48/nyhetsbrev-v1?e=b198c5e3b0 
v. 2 https://mailchi.mp/a5b0a9b5aa22/nyhetsbrev-v2?e=b198c5e3b0 
v. 4 https://mailchi.mp/e1ab7f8753c6/nyhetsbrev-v4?e=b198c5e3b0 
v. 5 https://mailchi.mp/f4c16d8e5583/nyhetsbrev-v5?e=b198c5e3b0 

• Arvsfonden 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/4647514577424B5C4677434A59/43435D4673414
05E477040425C4A71 
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*De punkter som inte har något eget DU eller BU underlag, men som ändå behöver ha en mer 
ingående förklaring, hittar ni i detta dokument. 

 

10. Administrationsrapport – Hanna Hult Rosén 

Någon gång under kvällen/natten mellan den 20:e och 21:a januari hade vi inbrott på kansliet i 
Göteborg, där en dator blev stulen. Polisanmälan är gjord samt anmält till försäkringsbolaget som 
beslutat att ersätta. 

Projektet Nexus går 1 februari on på år 2 och vi lämnar över projektledarrollen till Ung Media. Första 
året har avlöpt väl utifrån förutsättningarna som funnits i de olika organisationerna. 23–24 januari 
genomfördes året 1 sista samverkansforum (där alla organisationer representeras av anställd 
områdesansvarig samt ledande person (GS eller ordförande)) 

Slutspurten av medlemsrapporteringen 2019 pågår förfullt med förhoppningen att kunna leverera 
siffror till mötet (då kommer denna mening att uppdateras). 

Planeringen för Folk och Kultur är klar, vi har under torsdagen 6 februari en take-over av Kulturens 
monter tillsammans med Ung Teaterscen och Ung Media.  

Planering för Kulturskoledagarna är påbörjad, även här finns tankar om att göra det tillsammans med 
Ung Teaterscen och Ung Media. 

Hanna FE och Hanna HR har haft möte med Saga Löved, generalsekreterare på Ung Teaterscen, för 
att prata om hur vi tillsammans kan arbeta med teaterelever på kulturskolorna för att ge dem största 
möjliga utveckling. Mer info kommer under våren 2020. 

Hanna FE och Hanna HR har haft möte med Martin och Ronja på Four PR för att lägga plan för2020. 
Efter detta möte finns ett par frågor som kommer att behöva behandlas av förbundsstyrelsen under 
våren. 

Framtidens Musikpris 

Följande organisationer har sagt ja till partnerskap: 

• Stims Promotionnämnd 

• SKAP - Sv. Kompositörer och Textförfattare 

• Kulturskolerådet 

• Svensk Scenkonst 

• FST - Föreningen Svenska Tonsättare 

• SYMF - Sveriges Yrkesmusikerförbund 

• Lärarförbundet 

• SVUB 

• Orkesterförbundet har ett ”mindre” partnerskap, då de bjudit på halvsidesannons 
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Regelbundna uppdateringar med filmer och inlägg i sociala medier för att öka nomineringarna har 
gjorts tillsammans med FourPR. 
 

Antal nomineringar i de olika kategorierna: 

• Nyskapande innovativt projekt – 6st 

• Enastående pedagogisk gärning – 13st 

• Bästa ungdomsinitiativ – 7st 

• Möjliggörare för ungas komponerande – 8st 

 

11. Distriktsstämmor – Anna Rydborg 

Tidigare år har vi sporadiskt besökt olika distriktsstämmor. AU har funderat på hur vi ska göra i år, vi 
öppnade också upp den diskussionen under förra FS mötet. Efter en del diskussion känner AU att vi 
behöver fokusera tiden på annat i år än att enskilt besöka distriktens stämmor. Exempelvis behöver 
vi att FS träffas en extra arbets-helg för att arbeta med olika ansvarsområden eller i andra specifika 
arbetsgrupper. Därför föreslår AU att vi inte deltar från FS på distriktens stämmor i år.  

Istället föreslår vi att RUM tar fram ett material/film som en hälsning från förbundet som distrikten 
kan ta med sig och titta på under sitt årsmöte. Förslagsvis gör Hanna och Anna detta med Hanna FE 
som filmare. 

Diskussionsfrågor: Vad tycker du om det upplägget? Om vi ska ha film, vad i så fall ska vara med i 
den? 

 

12. Verksamhetsplan 2020, årsplanering, ansvarsfördelning – Anna Rydborg 

Vi tittar på verksamhetsplanen, delar upp vem som ska ansvara för vilka delar. Vi kollar också på 
övriga ansvarsområden som finns för att dela upp det. Innan mötet, fundera på vad du vill engagera 
dig kring.  

AU har också diskuterat att föreslå ett arbetssätt med arbetsgrupper istället för utskott, som tidigare 
prövats. Vi ser ett behov av att vi under perioder på året behöver fokusera arbetet mer på olika 
områden. De behov som finns just nu är: distriktsutveckling och strategi. Under FS mötet diskuterar 
vi om det finns fler behov. Vår idé är att en grupp om ca 3 personer kan träffas för att djupdyka i det 
valda ämnet. 

Denna fil hittar du under Förbundsstyrelse -> General (Allmänt) -> 2020 -> Uppdragslista – FS 2020 
eller via denna länk 

https://rumsverige.sharepoint.com/:x:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3A76E36B-
651B-4D78-8F36-03A93D62AFBB%7D&file=Uppdragslista%20-
%20FS%202020.xlsx&action=default&mobileredirect=true 
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13a. Val av arbetsutskott 

Förslag till beslut: 

• Att välja Anna Rydborg, Sandra Hammarstrand och Milda Gontaite till AU 2020 

 

13b. Val av och direkt för utskott 

Diskussion om vilka utskott som behövs samt vilka som ska ingå i dem kommer fylla på första att-
satsen under helgen. 

Denna finns att hitta i mappen Förbundsstyrelse -> General (Allmänt) -> Policydokument -> 
Redigerbara filer eller med länken nedan. Gå in och lägg kommentarer om ni har några tankar, när vi 
är överens kommer vi även att ha detta som beslutsärende. 

https://rumsverige.sharepoint.com/:w:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6D1E018A-
2049-4412-BD30-
BB9E678A3B67%7D&file=202002XX_Direktiv%20f%C3%B6r%20utskott.docx&action=default&mobile
redirect=true 

Förslag till beslut: 

• Att välja  

• Att anta direktiv för utskott 

 

13c. Beslut om kommittéarbetsordning 

Denna finns att hitta i mappen Förbundsstyrelse -> General (Allmänt) -> Policydokument -> 
Redigerbara filer eller med länken nedan. Gå in och lägg kommentarer om ni har några tankar, när vi 
är överens kommer vi även att ha detta som beslutsärende. 

https://rumsverige.sharepoint.com/:w:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA0400C70-
351E-4CA1-B275-
A40ED7C26398%7D&file=202002XX_Kommitt%C3%A9arbetsordning.docx&action=default&mobilere
direct=true 

Förslag till beslut: 

• Att anta kommittéarbetsordning 
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13d. Beslut om attestordning och beslut om attesträttsinnehavare 

Denna finns att hitta i mappen Förbundsstyrelse -> General (Allmänt) -> Policydokument -> 
Redigerbara filer eller med länken nedan. Gå in och lägg kommentarer om ni har några tankar, när vi 
är överens kommer vi även att ha detta som beslutsärende. 

https://rumsverige.sharepoint.com/:w:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B64104714-
A815-4E35-A3C7-
A3763A194B2A%7D&file=202002XX_Attestordning%20och%20attestr%C3%A4ttsinnehavare.docx&a
ction=default&mobileredirect=true 

Förslag till beslut: 

• Att anta attestordning och attesträttsinnehavare 

 

13e. Beslut om delegation av medlemsantagning 

Denna finns att hitta i mappen Förbundsstyrelse -> General (Allmänt) -> Policydokument -> 
Redigerbara filer eller med länken nedan. Gå in och lägg kommentarer om ni har några tankar, när vi 
är överens kommer vi även att ha detta som beslutsärende. 

https://rumsverige.sharepoint.com/:w:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B53739384-
316B-48A4-A821-
7B9CF6A1FA86%7D&file=202002XX_Medlemsantaning.docx&action=default&mobileredirect=true 

Förslag till beslut: 

• Att anta delegation av medlemsantagning 

 

13f. Beslut om delegationsordning 

Denna finns att hitta i mappen Förbundsstyrelse -> General (Allmänt) -> Policydokument -> 
Redigerbara filer eller med länken nedan. Gå in och lägg kommentarer om ni har några tankar, när vi 
är överens kommer vi även att ha detta som beslutsärende. 

https://rumsverige.sharepoint.com/:x:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4787598c-
dca0-434a-8730-4a44b5539d0d%7D&action=default&uid=%7B4787598C-DCA0-434A-8730-
4A44B5539D0D%7D&ListItemId=7447&ListId=%7B85241A54-2738-4408-A77D-
AC88526A8DBB%7D&odsp=1&env=prod&cid=3ee0ba62-fdb4-4df0-b208-e447437f4466 

Förslag till beslut: 

• Att anta delegationsordningen 
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13g. Beslut om styrelsens arbetsordning 

Vi diskuterar hur vi ska arbeta framöver. Denna finns att hitta i mappen Förbundsstyrelse -> General 
(Allmänt) -> Policydokument -> Redigerbara filer eller med länken nedan. Gå in och lägg 
kommentarer om ni har några tankar, när vi är överens kommer vi även att ha detta som 
beslutsärende. 

https://rumsverige.sharepoint.com/:w:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE73F9336-
CB43-440F-BA06-
3122AB2DE9CF%7D&file=Arbetsordning.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=4fdedee6-
fac7-4e80-92fe-90785140d321 

Förslag till beslut: 

• Att anta arbetsordningen 

 

14. Distriktsträff 

Denna punkt har ett eget BU, men också ett underlag med all planering + budget som ni finner här:  

https://rumsverige.sharepoint.com/:x:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B265a3c19-
641f-43c2-95e7-87d71aaba92d%7D&action=default&uid=%7B265A3C19-641F-43C2-95E7-
87D71AABA92D%7D&ListItemId=7460&ListId=%7B85241A54-2738-4408-A77D-
AC88526A8DBB%7D&odsp=1&env=prod 

 

15. Genomgång och översyn av rutiner och policys – Hanna Hult Rosén 

Vi kommer inte att se över alla styrdokument under själva mötet, vi lyfter bara de som AU anser är 
intressanta att ta nya beslut på. De vi inte beslutar under mötet gäller fortfarande. Om ni vill se över 
och ändra i något styrdokument finner ni dem: Förbundsstyrelse -> General (Allmänt) -> 
Policydokument -> Redigerbara filer 

Denna finns att hitta i mappen Förbundsstyrelse -> General (Allmänt) -> Policydokument -> 
Redigerbara filer eller men länken nedan. Gå in och lägg kommentarer om ni har några tankar, när vi 
är överens kommer vi även att ha detta som beslutsärende. 

https://rumsverige.sharepoint.com/:w:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B94D32666-
EF1F-48D6-8263-
C7CEFB638C3D%7D&file=202002XX_Representation.docx&action=default&mobileredirect=true&cid
=dc6fc304-4f82-47bb-96f4-5d902514b45f 

Syftet med att-sats två nedan är att ha allt samlat på samma ställe så att inget faller undan. En idé är 
att sammanfoga allt till ett dokument för att kunna ha en bra översyn och tydliga rubriker. 

Förslag till beslut: 

• Att anta representationspolicyn 
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• Att uppdra åt kansliet att se över en bättre struktur på hur vi sparar och organiserar våra 
dokument kopplat till rutiner, policys och styrdokument 

 

16. Verksamhetsberättelse 2019 – Sandra Hammarstrand 

Här finns länk till verksamhetsberättelsen. Lägg kommentarer där ni anser att det ska ändras, när vi 
är överens kommer vi även att ha detta som beslutsärende. 

https://rumsverige.sharepoint.com/:w:/r/sites/fs/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF715CB73-
C5E9-4C53-ABA8-
A86ECFD33D67%7D&file=Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202019.docx&action=default&mobileredir
ect=true&cid=1bad2a67-58fc-4902-beae-0cd844462978 

Förslag till beslut: 

• Att anta verksamhetsberättelse för 2019. 
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Direktiv för arbetsutskottet (AU) 
Antagen 2020-02-09 
 

• Arbetsutskottets arbetsuppgifter är  
• Förbundsstyrelsens agenda 
• Förbundets administration 
• Stöd till generalsekreterare 
• Stämmoplanering 
• Organisationsfrågor 
• Skeppsholmen 
• Personalfrågor 
• Politiskt påverkansarbete nationellt och internationellt 
• RUM:s representation i samarbetsorgan 
• Stadgefrågor 
• Planera för distriktsträffen 
• Inkommande och utgående skrivelser 
• Övergripande samordning 
• Överklagandeärenden  
• Löpande arbete och projekt som inte hänförts till något annat utskott/arbetsgrupp 
• Planera RUM:s strategi 2020–2024 
• Vara beställare av de projekt som genomförs inom ramen för strategiarbetet 
• Oförutsedda händelser 

 
Förbundsstyrelsen bemyndigar arbetsutskottet att fatta beslut om godkännande av 
distriktsstadgar enligt förbundets stadgar, kapitel 6 § 4.11 i de fall arbetsutskottet är enigt. 
Annars skall dessa ärenden hänskjutas till förbundsstyrelsen. 
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Kommittéarbetsordning 
Antagen 2020-02-09 
 
Denna kommittéarbetsordning innehåller allmänna föreskrifter om utskott och kommittéers 
arbete.  
 

• Av förbundets stadgar kap. 5 §4 framgår det att förbundsstyrelsen får utse 
kommittéer och utskott när det behövs. Kommittéer och utskott som utses med stöd 
av denna paragraf skall följa denna kommittéarbetsordning, om inte 
förbundsstyrelsen bestämmer annat. 

• Kommittéer sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordförande utses av 
förbundsstyrelsen. 

• Kommittéer är beslutsmässiga om samtliga ledamöter har kallats och mer än hälften 
är närvarande. Kommittén är också beslutsmässig om samtliga ledamöter är ense om 
beslutet. Om förbundsstyrelsen har föreskrivit särskilda villkor för beslutsmässighet i 
kommittédirektivet gäller dessa. 

• Kommitté skall på ordförandens ansvar föra protokoll över sina beslut.  
• Av förbundets stadgar kap. 5 §4 framgår det att kommitténs beslut som fattas på 

delegation av förbundsstyrelsen får överklagas till förbundsstyrelsen. Överklagandet 
skall skriftligen inlämnas till förbundets kansli senast en månad efter att beslutet har 
meddelats. Om ärendet är av sådan karaktär att förbundsstyrelsens avgörande inte 
hinner inväntas utan väsentliga men för verksamheten får ärendet avgöras av 
förbundsstyrelsens arbetsutskott om det inte ska avgöras av generalsekreteraren. 

• Kommittén ansvarar för att verksamheten inom det område den är satt att sköta 
beskrivs i förbundets officiella kommunikationskanaler.  
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Attestordning 
Antagen 2020-02-09 
 

• Alla utbetalningsunderlag skall attesteras av någon behörig före utbetalning. Den 
som attestansvarig ansvarar för att det kostnadsstället hålls inom givet anslag. 

• Alla utbetalningar ska bekräftas av förbundskassören eller generalsekreteraren. 
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Delegation av beslut om medlemsantagning 
Antagen 2020-02-09 
   

• Alla medlemskapsansökningar ska beredas av förbundets kansli. 
• Förbundsstyrelsen bemyndigar anställd medlem- och utbildningssamordnare, att, i 

enlighet med vad som i förbundets stadgar är föreskrivet om upptagande av ideella 
föreningar som medlemsföreningar i förbundet, fatta sådant beslut som avses i 
förbundets stadgar kap. 7 § 2 första stycket. 

• Beslut varigenom ett ärende avgörs skall upprättas skriftligen och skall, om det är ett 
avslag, vara motiverat.  

• Kansliet skall digitalt logga sina beslut enligt denna delegation. Berörda distrikt ska 
informeras. Föredraganden och andra tjänstepersoner som är med om den slutliga 
handläggningen har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. 

• Kansliets beslut enligt denna delegation får överklagas av den sökande föreningen till 
förbundsstyrelsen. Av stadgarna kap 3 § 5 framgår att även medlemmar har rätt att 
överklaga beslutet. Överklagandet skall skriftligen inlämnas till förbundets kansli 
senast tre veckor efter att beslutet har meddelats.  

• En överklagan prövas först av arbetsutskottet. 
• Överklagan av avslagsbeslut behöver inte föras till förbundsstyrelsen om kansliet eller 

arbetsutskottet dessförinnan, på grund av nya omständigheter eller av annan 
anledning, finner att den sökande föreningen ska beviljas inträde. 
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OMRÅDE ÅS FS AU FO FK GS VB R
Val etc
Förslag till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning X
Val av förbundsstyrelse och revisor X
Val av valberedning X
Tillsättande av arbetsutskott och andra utskott X
Fastställande av arvoderingsnivåer X
Fastställande av arvoderingar (vilka roller/personer som 
uppbär arvode) X
Interna löpande uppdrag X
Nominering av representant till extern styrelse X
Firmatecknare X X X
Attesträtt X X X X I
Representationsärenden rörande kongresser och 
ombudsmöten I X S
Övrig representation och inbjudningar X S

Verksamhet
Fastställande av verksamhetsplan X
Genomförande av verksamhetsplan X S
Fastställande av delegationsordning X
Remissyttranden I X S
Beslut av strategisk eller principiell karaktär X I
Beslut om policys X I
Beslut om undantag från policys I X I
Tolkning av stadgarna X
Utse och fastställa kommittéer X I
Antagning av föreningar, se not 1 I X
Överprövning av antagningsbeslut X
Uteslutning av föreningar X
Överprövning av uteslutningsbeslut X

Budget
Fastställande av rambudget X
Beslut om ansökan om projektmedel I X
Rutinansökningar och generella bidrag X
Redovisningar till myndigheter och andra bidragsgivare I X
Beslut om budgetöverskridande åtgärd över 50 000 kr X
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 50 000 kr I X S
Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 20 000 kr I X X

Personal
Lön och andra anställningsvillkor för alla anställda I X

Lön och andra anställningsvillkor för generalsekreteraren X
Rekrytering av generalsekreterare I X
Rekrytering av övrig personal (tillsvidare) I X
Arbetsledning av personal X
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Anställningar i distrikt I X

Anställningsvillkor kortare anställningar sex månader inom 
ramen för budget eller särskilt tilldelade projektmedel X
Beslut om semester-, komp-, och tjänstledigheter för
- generalsekreterare I X
- övrig personal I I X

Projekt
Ansökan om projektmedel X S X
Beslut om deltagande i större projekt (>40 h) X S X
Beslut om deltagande i mindre projekt (<40 h) X X

Förbundsstyrelsen
Planerande av förbundsstyrelsens arbete X
Förslag till dagordning och ärenden X (X)

Stämmoförberedelser
Kallelse X S
Verksamhetsberättelse X
Årsredovisning X S
Revisionsberättelse I S X
Propositioner X
Motionssvar X
Förslag till arvoderingsnivåer I X
Förslag till arvoderingar (vilka roller/personer som uppbär 
arvode) I X

Förkortningar
ÅS = årsstämma
FS = förbundsstyrelsen
AU = arbetsutskott
FO = förbundsordförande
FK = Förbundskassör
GS = Generalsekreterare
VB = valberedning
R = Revisor
X = Ansvar och beslutsbefogenheter
I = Informeras efter beslut
S = Samråd

NOT 1 - Delegerat enligt delagation om medlemsantagning.
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1. Allmänt   
Denna arbetsordning har antagits av förbundsstyrelsen den 8 februari 2020. Den fastställs årligen av 
styrelsen på det första ordinarie styrelsemötet efter det konstituerande mötet. 

Syftet med arbetsordningen är att reglera förbundsstyrelsens arbetssätt, mötesformer, handlingar samt 
påverkan från medlemmar/distrikt. 

Att vara ledamot i förbundsstyrelsen innebär ett stort ansvar, men även möjlighet att påverka vår 
organisation för alla medlemmars bästa. Styrelsens arbete ska syfta framåt mot förbättringar. Styrelsen 
ska också verka för god ekonomi i förbundet.  

RUM:s ändamål enligt stadgarna1 är att stimulera ungdomars kulturella och sociala utveckling genom att 
främja ett aktivt musiksamarbete. Styrelsen har ett gemensamt ansvar för att detta syfte förverkligas, 
såsom det kommer till uttryck i RUM-stämmans beslut.  

2. Styrelsens sammankomster  
2.1 Former för styrelsemöten  
Enligt stadgarna2 ska styrelsen sammanträda minst fem gånger per år. Detta ska vara fysiska möten. 
Möten utöver dessa kan ske fysiskt eller på distans. 

Om ett beslut inte kan vänta till ett ordinarie styrelsemöte kan ett per capsulam-beslut fattas. Underlag 
för beslut, inklusive tydligt yrkande, ska sändas ut skriftligt till hela styrelsen. Svar ska ske skriftligt och 
till hela styrelsen. 

2.2 Underlag  
Hela styrelsen har rätt att ta del av samtliga underlag för mötet. Underlagen hålls tillgängliga för 
styrelsen senast en vecka före mötet. Önskas någon fråga behandlas på ett styrelsemöte skickas 
underlag i form av diskussionsunderlag (DU) eller beslutsunderlag (BU) till arbetsutskottet (AU) senast 
10 dagar innan styrelsemötet. Då hinner AU gå igenom underlaget innan handlingarna ska vara klara. 
Mallar för DU och BU hålls tillgängliga på hemsidan. 

2.3 Protokoll  
• Protokoll ska föras vid alla styrelsemöten enligt stadgarna3. 
• I protokollet skrivs utöver styrelsens beslut i en fråga, en sammanfattning av skriftliga 

eller muntliga underlag eller hänvisning till sådana underlag, vilka bedöms ha varit av 
betydelse för beslutet.  

• Alla personer som närvarar vid mötet ska antecknas i protokollet.  
• En ordinarie ledamot har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet om 

ledamoten har anmält det senast innan mötet avslutats.  
• När suppleant har rösträtt antecknas det i protokollet. En suppleant som deltagit med 

rösträtt har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet.  

 

1 Kapitel 1 § 1. 
2 Kapitel 5 § 6. 
3 Kapitel 5 § 6 
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• Protokoll undertecknas digitalt av mötesordföranden, mötessekreteraren och 
justeraren. 

• Protokollet ska märkas med förbundets namn, förkortningen FS, arbetsår och 
löpnummer. Löpnumret börjar med 1 vid det konstituerande styrelsemötet. Exempel: FS 
2017:1 

• Protokoll från styrelsemöten ska vara justerade senast 2 veckor efter mötet. 
• Justerade protokoll ska hållas tillgängliga för medlemmarna via hemsidan. 

 
2.4 Beslutsmässighet och majoritetskrav 
Enligt stadgarna4 kap 5 §5 är förbundsstyrelsen beslutsmässig om hela styrelsen blivit kallade och mer 
än hälften av styrelsen är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften 
av de närvarande röstar. 

2.5 Revisors närvaro  
Styrelsen kan besluta att förbundets revisorer ska närvara vid ett styrelsemöte om det behövs för 
bedömning av förbundets ställning eller i samband med godkännande och underskrift av förbundets 
årsredovisning. I annat fall ska revisorerna inte närvara vid styrelsemöten. 

2.6 Suppleanter  
Suppleanter kallas till och deltar alltid i styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. Om en 
ordinarie ledamot inte kan närvara ska den suppleant som är närmast på tur ges tillfälle att delta med 
rösträtt. Av stadgarna5 framgår att suppleanterna tjänstgör i den ordning som fastställts på RUM-
stämman. 

2.7 Tid och plats  
Styrelsen planerar på styrelsemöte tid och plats för årets ordinarie styrelsemöten. Kan ledamöterna inte 
enas om tid och plats bestämmer förbundsordföranden tid och plats för de ordinarie styrelsemötena. 
Förbundsordföranden kallar till möte genom e-post senast två veckor före sammanträdet.  

2.8 Konstituerande möte  
Det första mötet varje arbetsår är ett konstituerande möte för förbundsstyrelsen. Mötet ska äga rum 
senast den 28 februari det arbetsåret. 

2.9 Ärenden vid konstituerande sammanträde 
Formalia 

1. Sammanträdets öppnande  
2. Val av mötessekreterare  
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Val av justerare 

Konstituerande ärenden 
5. Konstituering av styrelsen 

a. Val av första vice förbundsordförande 
b. Val av andra vice förbundsordförande 

 

4 Kapitel 5 § 5 
5 Kapitel 5 § 2 
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c. Val av förbundskassör 
d. Val av övriga poster inom styrelsen  

Övriga ärenden 
6. Sammanträdets avslutande 

 
Vid behov kan även andra frågor som inte har med konstitueringen att göra avhandlas efter dessa 
punkter.  
 

2.10 Ärenden vid första styrelsemötet efter konstituerande möte  
Utöver andra ärenden innehåller det första styrelsemötet efter förbundsmötet dessa ärenden.  

• Genomgång av RUM-stämmobeslut för vidare handläggning 
• Beslut om styrelsens arbetsordning  
• Genomgång och översyn av rutiner och policys  

 
2.11 Ärenden vid ordinarie styrelsemöten  
Dessa ärenden förekommer alltid på ordinarie styrelsemöten  

• Anmälan och genomgång av justerat protokoll från föregående möte  
• Inkomna skrivelser  
• Ärenden för diskussion (DU) 
• Ärenden för beslut (BU) 
• Övriga ärenden 

I samband med ordinarie styrelsemöte ska verka för att tid finns för eget RUM-arbete eller arbete i 
utskotten. 
 

2.12 Avstämningsmöten via Teams 
Under avstämningsmöten stämmer vi av våra verksamheter och projekt. Avstämningar kan också vid 
behov lämnas till ordinarie styrelsemöte. Underlag för avstämning lämnas till förbundsstyrelsen 
skriftligen senast en vecka före sammanträde genom en avstämningsmall. Underlagets längd bör vara 
minst tre rader och högst en A4. På avstämningsmötet ska det ges tillfälle för kommentarer och frågor. 
Mötet avslutas med en runda på frågan ”Vad ska jag göra till nästa gång?” Om ansvarig person önskar 
att FS ska fatta beslut ska det även upprättas ett BU. 

 
Dessa punkter bör alltid stämmas av på styrelsemöten: 

 Rapportpunkt:   Rapporteras av: 
Förbundsordförande  Förbundsordförande 
Arbetsutskottet  Sammankallande i AU 
Administration  Generalsekreterare 
Ekonomisk rapport  Förbundskassör 
 

Utöver dessa stäms relevanta projekt och verksamheter av. Sammankallande/ansvarig person ansvarar 
för sin egna punkt.  
 
2.13 Bokslutsärenden  

Assently: 76f5c6b27fd47c6eb5a36fd25579a8964736c5dc0008a9b2ba6381243e955557a56213ba6e54bdfbe5a4579fd23ce828ab7fa6aea42fd572308a1bfe599e6743



 

 
  Sida 5 av 7 2019-01-16 

Senast den 31/5 ska styrelsen ha fastställt årsredovisningen för föregående år samt lagt förslag till 
disposition av förbundets resultat. Dessa ska sedan publiceras på hemsidan. 

3. Arbetsfördelning inom styrelsen 
Av stadgarna6 framgår det att styrelsens arbetsuppgifter är att  

1. verkställa förbundsstämmans beslut när detta inte har uppdragits åt annan 
2. leda och planera förbundets verksamhet 
3. ansvara för förbundets ekonomi, vilket innefattar bokföringsskyldighet 
4. upprätta verksamhetsplan och budget 
5. bereda ärenden till förbundsstämman 
6. ansvara för förbundets informationsverksamhet 
7. underlätta enskildas kontakter med förbundet 
8. ansvara för vård och förtecknande av förbundets arkiv 
9. årligen avge årsredovisning 
10. i övrigt följa de händelser i omvärlden som kan påverka förbundets verksamhet. 

 
3.1 Förbundsordförande 
Av stadgarna7 framgår att förbundsordförande leder förbundsstyrelsens arbete samt övervakar att 
förbundets stadgar och övriga för förbundet bindande regler och beslut följs. I stadgarna finns också 
bestämmelser om vem som utför ordförandens uppgifter om ordförande inte kan fullgöra dem. Utöver 
detta har ordföranden följande uppdrag  

• att vara förbundets ansikte utåt  
• att vid eventuella tvister i styrelsen eller förbundet, inta en samlande ställning  
• att se till att denna arbetsordning blir utvärderad och uppdaterad årligen  
• att se till att styrelsens medlemmar deltar i utbildningar för egen kompetensutveckling 

som kan lyfta var och en i sin roll som representant för RUMs förbundsstyrelse  
 
Förbundsordförande eller generalsekreteraren(GS) får utan styrelsens bemyndigande vidta sådana 
åtgärder som, med hänsyn till omfattningen och arten av förbundets verksamhet, är av osedvanlig 
beskaffenhet eller stor betydelse, om förbundsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig 
olägenhet för förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen ska i sådana fall så snart som möjligt 
underrättas om åtgärderna. 

3.2 Första vice förbundsordförande  
Enligt stadgarna8 är första vice förbundsordförande ställföreträdare för ordförande. Vad som sagts om 
ordförande ska även gälla första vice förbundsordförande när första vice förbundsordförande tjänstgör 
som ordförande. Första vice ordförande bistår förbundsordförande vid externa kontakter. I övrigt gäller 
för första vice förbundsordförande det som gäller för en styrelseledamot.  

3.3 Andra vice förbundsordförande 

 

6 Kapitel 5 § 8 
7 Kapitel 5 § 7 
8 Kapitel 5 § 3 
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Andra vice förbundsordförande bistår förbundsordförande och första vice förbundsordförande vid 
externa kontakter.  

3.4 Förbundssekreterare/Generalsekreterare 
Förbundssekreteraren/Generalsekreteraren har följande uppdrag: 

• att bevaka bordlagda ärenden samt att fattade beslut i princip- och sakfrågor beaktas 
och verkställs 

• att vara mötessekreterare vid styrelsesammanträden 
• att se till att styrelseprotokoll hålls tillgängliga enligt gällande rutin 
• att informera om styrelsens beslut 

 
3.5 Förbundskassör 
Förbundskassören har följande uppdrag: 

• att vara förstahandskontakt mot anlitad ekonomifirma förutom i de fall där GS har en 
löpande kontakt 

• att jämte GS vara förstahandskontakt internt inom organisationen 
• att jämte GS följa upp löpande ekonomiarbete som bokföring och fakturering 
• att ha ett huvudansvar gällande budgetförslag och uppföljning 

 
3.6 Uppdrag i övrigt 
Alla styrelseledamöter och suppleanter bidrar till att styrelsen löser sina arbetsuppgifter. 
Styrelseledamöter och suppleanter genomför sina uppdrag genom att 

• delta på styrelsemötena 
• ta på sig arbetsuppgifter enskilt eller i grupp 
• delta i utskotts- och kommittéarbete  
• vara pålästa inför styrelsemötena 
• delta och representera RUM på möten med andra organisationer och myndigheter 

 
3.7 Arbetsutskottet 
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott med tre ledamöter. Arbetsutskottet bereder ärenden 
för beslut av förbundsstyrelsen samt beslutar i frågor som av förbundsstyrelsen delegeras till 
arbetsutskottet. Arbetsutskottet ansvarar för att förbundet genomför den verksamhet som beslutats i 
verksamhetsplanen och att det sker på ett effektivt, hållbart kostnadsmedvetet sätt. Övriga uppgifter 
finns i dokumentet direktiv för utskott. 

4. Likabehandling  
Styrelsen eller den som handlar på uppdrag av styrelsen får inte göra så att någon medlem eller förening 
otillbörligen gynnas eller missgynnas. Det ankommer på alla styrelseledamöter att se till så att detta inte 
sker.  

5. Tystlåtenhet  
En styrelseledamot får inte till någon person utanför styrelsen berätta om sådant som ledamoten får 
veta genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada förbundet, en medlem eller någon annan (fysisk) 
person, företag eller organisation (juridisk person). Tystlåtenheten gäller inte information som är 
allmänt känd. Tystlåtenheten gäller även efter att ledamoten har slutat och den gäller även suppleanter. 
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Tystlåtenheten gäller även för personal som deltar på förbundsstyrelsens möten och utöver det enligt 
vad som föreskrivs i kanslibestämmelserna. 

6. Miljö  
Styrelsen tar i sina beslut hänsyn till miljömässiga faktorer och verkar för lägsta möjliga miljöbelastning. 
Vid anbudsprövning eller val av leverantörer är ett av urvalskriterierna leverantörens miljöengagemang. 
Förbundet ställer sig bakom Agenda 2030 och verka för en hållbar utveckling i de forum vi finns.  

7. Jäv  
Enligt stadgarna9 får en styrelseledamot inte handlägga frågor rörande avtal mellan ledamoten och 
förbundet. Ledamoten får inte heller handlägga frågor om avtal mellan förbundet och tredje part, om 
ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot förbundets. Med avtal 
jämställs rättegång eller annan talan. 

En ledamot ska självmant anmäla till förbundsordföranden sådana omständigheter som kan anses vara 
jäv. Exempel på skäl för jäv är 

1. sakägarjäv: frågan gäller ledamoten själv 
2. intressejäv: när ärendets utgång kan väntas medföra synnerligen nytta eller skada för 

ledamoten själv 
3. släktskapsjäv: när ärendet angår en nära anhörig eller om ärendets utgång kan väntas 

medföra synnerlig nytta eller skada för en sådan anhörig. Make/maka, sambo, barn och 
syskon är alltid nära anhöriga. Andra kan också anses vara nära anhöriga. 

4. ställföreträdarjäv: om ledamoten företräder t.ex. en förening som söker bidrag 
5. delikatessjäv: om det i övrigt finns något skäl att tvivla på en ledamots opartiskhet 

 

____________________ 
Beslutet träder i kraft den 8 februari 2020. 

 

9 Kapitel 5 § 10 
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BU: Distriktsträff 2020 
Skriven av: AU genom Milda Gontaite 

Förslag till beslut  

… att genomföra Distriktsträff 2020 med aktiviteter, schema och budget som AU-har föreslagit.  
 

Beskrivning och bakgrund 

2019 genomfördes Distriktsträffen med 15 deltagare på Drakuddens lägergård, strax utanför Bro. Förra 

året låg fokuset på att lära sig RUM:s digitala verktyg såsom hemsida, digital signering och Office 365, 

umgås med andra distrikt och få lära av varandra för att kunna utvecklas i egna arbete och få tid till att 

verksamhetsplanera för eget distrikt. Även en representant från Kulturens delade med sig vilka möjligheter 

det finns för RUM-föreningar inom Kulturens.  

Distriktsträffen 2019 blev uppskattad och vi ser ett högt värde i att mötas och utbyta erfarenheter mellan 

våra distriktsaktiva och på sådant sätt inspirera och motivera till deras vidare arbete på distriktsnivå. AU 

har målsättningen att de som deltar på Distriktsträffen får de verktyg de behöver för att kunna genomföra 

sitt uppdrag på distriktsnivå. För organisationen i stort innebär det att vi bygger upp våra distrikt som i sig 

kan skapa och/eller stötta olika lokala verksamheter där våra medlemmar får största möjliga nytta.  

På decembermöte beslutades det 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. Preliminär 

aktivitetslista finns att läsa på Distriktsträff 2020 planeringsdokument.  

Konsekvensbeskrivning 

Det finns risk att inte samla ihop 15 st. deltagare, vilket i sig kan leda till att arrangemanget går minus i 

budget. Dessutom innebär färre deltagare mindre diskussioner och mindre mångfald vilket vi hoppas kan 

undvikas om inbjudan till Distriktsträffen 2020 skickas iväg snarast möjligt.  

Resurser 

RUM har fått 15 000 sek från Kulturens för att kunna genomföra Distriktsträffen och resterande budget 

kommer från deltagarintäkter. Målsättningen är att ha minst 15 betalande deltagare.  

Det krävs även resurser i form av personal. Både personal från RUM och Kulturens kommer finnas på 

Distriktsträffen under helgen, likaså AU.  
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Förbundsstyrelsens föreskrifter 
för representation inom Riksförbundet Unga Musikanter 
 
Representation ingår som ett naturligt led i förbundets kontakter med omvärlden, till exempel andra 
organisationer, enskilda personer, företag eller liknande. All representation ska emellertid utövas 
återhållsamt, med omdöme och den ska alltid ha ett omedelbart samband med RUM:s verksamhet. 
Detta gäller både tidpunkten och platsen för representationen samt deltagande personer. 

All representation inom RUM ska ingå som ett naturligt led i förbundets verksamhet. Representationen 
kan vara antingen extern eller intern. Gemensamt för båda är att representationen alltid ska ha 
omedelbart samband med och direkt värde för verksamheten, representationen sker alltid i grupp om 
två eller flera. Representationen får inte vara lyxbetonad och ska vara alkoholfri, den ska inte heller vara 
av den karaktären att förbundets goda rykte kan äventyras (t ex nattklubbsbesök). Representation ska 
utövas återhållsamt, ofta återkommande extern representation riktad till en och samma person eller 
grupp av personer får inte förekomma. 

Kravet på omedelbart samband avser såväl tidpunkten och platsen för representationen som de 
deltagande personerna. Detta betyder att representation inte bör ske i hemmet och inte får omfatta 
privata levnadsomkostnader, t ex för sällskapsliv, personlig gästfrihet osv. Konferenskostnader etc. 
tillsammans med icke-anställda är inte representation. 

Beslut om representation 
Extern representation för förbundet ankommer på förbundsordföranden, vice förbundsordförande eller 
ideella projektledare samt övriga förbundsstyrelseledamöter på uppdrag av förbundsstyrelsen eller 
arbetsutskottet och anställda som i sin arbetsbeskrivning har i uppdrag att upprätthålla professionella 
kontakter med externa samarbetspartners och intressenter.  

Representation för organ inom förbundet ankommer på förbundsstyrelsens ledamöter på uppdrag av 
förbundsstyrelsen eller arbetsutskottet och de anställda som i sin arbetsbeskrivning har i uppdrag att 
upprätthålla kontakter med interna kontakter. 

Externrepresentation 
Extern representation ska rikta sig till förbundets kontakter med omvärlden, andra förbund, enskilda 
personer, företag eller liknande. Representationen avser i huvudsak sådan gästfrihet som p.g.a. 
sedvänja visas utomstående besökare. 

Ersättning för deltagande av förbundsrepresentantens eller gästs make/maka medges endast 
undantagsvis och med särskild motivering, vilken klart ska framgå av verifikationsunderlaget. Antalet 
representanter från RUM ska vara skäligt i förhållande till antalet externa representanter samt relaterat 
till syftet med representationen. 

Internrepresentation 
Intern representationen riktar sig till förbundets förtroendevalda och anställda. Huvudregeln är att 
måltid under arbetstid betalas av den anställde själv. Undantag görs vid personal- och styrelsedagar, 
efter beslut av generalsekreterare eller ordförande. När arbetsmöten hålls under normal lunch- eller 
middagstid kan generalsekreterare eller ordförande besluta om internrepresentation. För 
förtroendevalda sker internrepresentation vid måltider under gemensamma möten. Kostnadsersättning 
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för måltider som inte är gemensamma och intas utanför mötestid faller under förmåner och ska 
förmånsbeskattas. Det är inte möjligt för en anställd eller förtroendevald att få ersättning för 
representation (kost, resa och hotell etc.) vid högtidliga festligheter om den anställda/förtroendevalda 
är personlig vän med inbjudande part och hade blivit inbjuden oavsett sin roll som förtroendevald eller 
anställd hos RUM.  

 Förutsättningar för att intern representation ska anses föreligga är: 

• att det är fråga om interna sammankomster för förbundet 
• att det inte är fråga om möten som regelbundet hålls med korta mellanrum 
• att måltidsarrangemangen är gemensamma 

 
Gåvor 
Som övergripande policy gäller att gåvor i form av kontanter eller något som kan lösas in till kontanter 
inte får förekomma. Vi ger inte bort alkoholhaltiga drycker som gåva från organisationen. Gåvor utöver 
det som specificeras i denna policy sker på privat initiativ och bekostas av den anställde eller 
förtroendevalda. 

Gåvor från RUM bör ha anknytning till förbundet och dess verksamhet. Gåvor kan indelas i fyra 
kategorier. 

1. Gåvor i marknadsföringssyfte 
2. Representationsgåvor  
3. Gåvor till anställda 
4. Gåvor till förtroendevalda 

 

Gåvor i marknadsföringssyfte 
Med gåvor i marknadsföringssyfte avses artiklar utan personlig karaktär och av förhållandevis obetydligt 
värde. Gåvan ska vara försedd med förbundets logotyp. 

Representationsgåva 
I samband med invigningar och jubileer kan representationsgåva överlämnas till representant för 
samarbetspartnern. Exempel på sådan gåva är blomsteruppsats, bok, chokladask, fruktkorg eller 
liknande. En förutsättning för representation i denna form är att det föreligger ett omedelbart samband 
med förbundets verksamhet. Utgift för krans eller bukett i samband med dödsfall i förbundet, 
distriktsstyrelserna, anställda eller hos nära samarbetspartner till förbundet räknas också som 
representationsgåva. 

Uppvaktning av anställda samt gåvor till anställda 
Alla anställda ska behandlas lika och på ett bra sätt vid speciella händelser. Generalsekreteraren eller 
förbundsordförande beslutar om aktiviteter vid de tillfällen som anges nedan. Värdet på gåvorna bör 
inte överstiga de av Skatteverket fastställda beloppen för skattebefrielse, undantag kan göras men då 
blir mottagaren skattepliktig och skall upplysas därom. Andra gåvor än nedan nämnda kan betraktas 
som inkomst av tjänst och beskattas på samma sätt. 

Uppvaktning kan ske när en anställd 

• Börjar sin anställning 
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• Får barn 
• Gifter sig 
• Avslutar sin anställning 

 
• Fyller jämna tiotal år samt 65 år 
• Minnesgåva vid 10, 15, 20, 25, 30, 35 eller 40 års anställning 
• Vid pensionsavgång 
• Avlider 

 
Uppvaktning av förbundsstyrelseledamot  
Förbundsordföranden beslutar om uppvaktning genom gåva av förbundsstyrelseledamöter vid speciella 
händelser. Värdet på gåvorna bör inte överstiga de av Skatteverket fastställda beloppen för 
skattebefrielse, undantag kan göras men då blir mottagaren skattepliktig och skall upplysas därom. 
Andra gåvor än nedan nämnda kan betraktas som inkomst av tjänst och beskattas på samma sätt. 

Uppvaktning kan ske när en ledamot 

• Får barn 
• Gifter sig 
• Avslutar sitt uppdrag 
• Fyller 18, 25 eller jämna tiotal år 
• Tar examen för gymnasial eller eftergymnasial utbildning 
• Avlider 

 
Beloppsgränser och dispens från beloppsgränser  
Beloppsgränser 
Schablonmässiga beloppsgränser för extern och intern representation fastställs av arbetsutskottet. Inom 
ramen för representationsbeloppen ska rymmas samtliga kostnader för måltid inklusive drycker, 
serveringsavgift, entréavgift och liknande kostnader. 

Dispens från beloppsgränser 
I särskilda fall kan förbundsordförande eller generalsekreterare fatta beslut om avsteg från gällande 
beloppsgränser. Tillstånd ska begäras i förväg för varje enskilt tillfälle. Överskridande av beloppen utan 
förbundsordförandens eller generalsekreterarens medgivande kan innebära att den som fungerat som 
värd blir personligt betalningsansvarig för det överskridande beloppet. Begäran om avsteg ska i god tid 
skickas till förbundsordföranden eller generalsekreterare för handläggning. 

Krav på verifikationsmaterialet vid representation 
Verifikationer vid representation (eller aktivitet där måltid/förtäring ingår) ska alltid innehålla: 

• Namn på samtliga personer som har deltagit samt vilket företag eller motsvarande de 
representerar 

• Syfte med representationen. Vid konferenser, seminarier och liknande ska program bifogas 
• Datum för representationen 
• Kontering och attest 
• Förbundsordförandens eller generalsekreterarens beslut om godkänt avsteg från 

beloppsgränsen i förekommande fall 
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Arbetsutskottets föreskrifter 
om beloppsgränser vid representation 
Arbetsutskottet föreskriver följande beloppsgränser för representation 

Extern och intern representation per person 
Lunch: 200 kr 

Middag: 350 kr 

Julbord: 750 kr 

Gåvor till anställda 

När en anställd:  

Börjar sin anställning En nyanställd får en blomma på bordet för 100 kr. 

Får barn Den anställde får en present för 250 kr och en blomma för 
200 kr. Presenter utdelas vid lämpligt tillfälle, t.ex. vid 
personalmöte. 

Gifter sig En gåva för 450 kr skickas tillsammans med ett telegram. 

Avslutar sin anställning Medarbetaren får en present för maximalt 450 kr. Det är 
viktigt att personen slutar med ett gott minne av 
förbundet. Avtackning sker vid ett lämpligt tillfälle. 

Fyller jämt En anställd som fyller jämt tilldelas en gåva om 800 kr 

En anställd som fyller jämt men inte faller under kategorin 
varaktigt anställd tilldelas en gåva om 450 kr 

Minnesgåvor En minnesgåva till en varaktigt anställd är en gåva som 
lämnas vid en särskild högtidsdag (t.ex. den anställdes 50-
årsdag), efter längre tids anställning (20 år, 25 år eller 
mer) eller vid anställningens upphörande. Som varaktigt 
anställda i samband med minnesgåvor anses anställda 
som varit anställda minst sex år. En gåva för maximalt 
1500 kr delas ut vi dessa tillfällen.  

Avlider Ett kondoleansbrev från förbundsstyrelsen till närmast 
anhöriga. Blomsterkrans för 1 000 kr till 
begravningsceremonin. Förbundet kan utöver det stå för 
fanor samt kostnader för ett musikframförande under 
ceremonin. Parentation sker vid närmast följande 
förbundsmöte. 
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Gåvor till förbundsstyrelseledamöter 

När en förbundsstyrelseledamot: 

Får barn Ledamoten får en present för 250 kr + en blomma för 200 
kr. Presenter utdelas vid lämpligt tillfälle, t.ex. vid 
förbundsstyrelsemöte. 

Gifter sig En gåva för 450 kr skickas tillsammans med ett telegram. 

Avslutar sitt uppdrag Blommor för 200 kr. Vid längre tjänstgöring en gåva för 
högst 450 kr.  

Fyller 18, 25 eller jämt En gåva för maximalt 1350 kr. 

Tar examen för gymnasial eller 
eftergymnasial utbildning 

Ett gratulationskort hem till studenten samt en gåva eller 
blomma för maximalt 450 kr. 

Avlider Ett kondoleansbrev från förbundsstyrelsen till närmast 
anhöriga. Blomsterkrans för 1 000 kr till 
begravningsceremonin. Förbundet kan utöver det stå för 
fanborg samt kostnader för ett musikframförande under 
ceremonin. Parentation sker vid närmast följande 
förbundsmöte. 
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BU: Budgetjustering 
Skriven av: Anna Rydborg 

Förslag till beslut 

• Att disponera överskottet 481175 kr från MUCF på följande vis: 

o 250.000 kr till ökade personalkostnader, fokus är på att arbeta med finansiering och 

projekt 

o 30.000 kr för deltagande under JMI:s årsmöte och arbete för att utveckla vår JM 

verksamhet 

o 200.000 kr som vi inte rör för att stanna på ett 0 resultat 

o Övriga kostnader 1175 kr 

Beskrivning och bakgrund 

Varje år gissar vi oss till ett ungefärligt belopp som vi kommer beviljas från MUCF. Då vi inte vet 

exakt beviljat belopp, förrän beslutet fattats i december, kan vi heller inte göra några 

budgetjusteringar innan det. Nu har vi fått mer pengar beviljat än vi budgeterat för, vilket 

betyder att vi ska disponera beloppet på ett bra sätt. Detta är AU:s förslag på disponering. 

Vi vill kunna ha Maria anställd på hela året, vilket skulle vara en kostnad på 250.000 kr utöver 

redan budgeterad kostnad.  

Upplevelsen av diskussionen på FS mötet december om vårt deltagande i JMI är att FS vill att vi 

ska fortsätta vårt undersökande i vad denna organisation kan ge oss. Vi föreslår därför att 

budgetera 30.000 kr för arbetet med JMI under året.  

Det har tidigare år varit svårt att få till ett bra budgetförslag. Efter att ha undersökt vad för 

pengar vi har på banken så upplever vi att vi vill kunna spara mer pengar för att vara “säkra” på 

att överleva ett år utan bidrag. Statsbidraget är ingen säkerhet och det upplevs att det blir 

svårare och svårare att få beviljat bidrag. Därför föreslår vi att spara 200.000 kr så vi inte går back 

i år.  
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BU: Skilltree 
Skriven av: Hanna Hult Rosén 

Förslag till beslut 

• Att uppdra Hanna Hult Rosén att beställa tio stycken licenser till Skilltree 

• Att uppdra åt kansliet att se över vilka utbildningar som förbundet skulle behöva erbjuda, 
vilket material som finns idag samt vilka insatser som krävs för att göra detta 

• Att uppdra Maria Falk att söka lämpliga medel för att kunna uppfylla punkten ovan 

Beskrivning och bakgrund 
För ca tre år sedan hade jag ett möte med Sverok kring deras idé kring digitala utbildningar och 
såg deras projekt som verkligen kunde bli något bra. Längs vägen fick vi ett erbjudande från 
KULTURENS att ha våra utbildningar på deras plattform, som då redan fanns vilket gjorde att vi 
valde det.  

Nu är Sveroks plattform klar och vi har även fått indikationer på att vi inte kommer att kunna 
publicera nya kurser på KULTURENS plattform. 

Den 23:e januari var jag på möte hos Sverok och fick en genomgång av plattformen och kände 
att den kunde uppfylla de önskemål vi har idag på en utbildningsplattform. 

Underlag 
Det vi vet idag är att kostnaden för vår del kommer vara per användare och till en början ska 
antal användare ”beställas” i förväg varje år men kan höjas under året. Varje användare kommer 
till en början att kosta 400 kr/år. En användare = någon som kan gå en utbildning. 

Konsekvensbeskrivning 
Det jag ser som den stora konsekvensen är att vi lättare kommer att kunna sprida våra 
utbildningar till våra distrikt. Vilket jag tror kommer ge både FS och personal möjlighet att jobba 
mer strategiskt med distrikten. 

Jag ser även att det skulle underlätta för SPETS kursledarna kring uppgifterna deltagarna får 
mellan helgerna. 

Resurser 
Det som kommer att kosta är licenserna samt arbetstiden att ta fram kurserna. Idag ingår 
framtagandet i tjänsten medlems- och utbildningssamordnare. Maria och jag har dock sett att vi 
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skulle kunna göra detta som ett utbildningsprojekt som vi söker medel för och därför kunna ta in 
någon som endast fokuserar på digital utbildning. Men skulle vi inte få dessa medel så har vi ändå 
en medlems- och utbildningssamordnare som kan jobba med detta. Det kommer dock ta längre 
tid att få bredd i utbildningarna då. 
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