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Dags för årets förbundsstämma!
I år är allt lite annorlunda, så därför blir den ordinarie förbundsstämman digital. Det innebär att vi tillsammans
genomför något som RUM aldrig har gjort förr. Tidigare har vi endast gjort extrastämmor digitalt, där vi bara haft
någon enstaka punkt att avhandla. Nu, är det en hel stämma med val och allt som tillhör!
Framför dig har du handlingarna för årets stämma, så läs igenom dem och fundera på vad du och ditt distrikt tycker.
I år har vi tre häften/dokument
1.
2.
3.

Stämmohandlingar - detta som du nu läser, det innehåller de flesta handlingar. Här i hittar du föredragningslista,
förslag till beslut etc.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019 - denna ligger separat då vi ofta visar upp denna samt bifogar
när vi söker olika bidrag.
Verksamhetsplan och budget 2021 - denna ligger separat för att vi enkelt ska kunna visa vad vi planerar att göra
under året.

Under mötet kommer vi använda oss av mötesverktyget Suffra. I det verktyget finns alla yrkanden, här sker all omröstning och här kan du även, bland annat, begära ordet eller ordningsfråga. Så för att vara på den säkra sidan att du
i god tid har inlogg till detta verktyg, så behöver du bara säkerställa att du är anmäld till stämman.
Själva mötet kommer att hållas i Microsoft Teams, vilket gör att du kan befinna dig på vilken plats du vill, så länge du
har en nätverksuppkoppling.
Närmare stämman skickas instruktioner till alla som är anmälda, men har du några funderingar så tveka inte att höra
av dig till info@rum.se.
Väl mött!

Stämmohandlingar för RUM - Riksförbundet Unga Musikanter 2020

5

Möteshandlingar
1. Förbundsstämmans öppnande
RUM:s förbundsordförande inleder stämman.

2. Val av stämmans funktionärer
Vi väljer personer som på olika sätt arbetar med att leda oss igenom stämman.
2a. Mötesordförande
Den person som kommer att leda mötet, fördela ordet samt se till att alla förstår de besluts som tas.
Förslag till beslut
•

att välja Johan Tjäder till mötesordförande

2b. Mötessekreterare
Den person som för anteckningar under mötet och säkerställer att alla beslut finns nedskrivna.
Förslag till beslut
•

att välja Hanna Hult Rosén till mötessekreterare

2c. Två justerare
Två personer som förutom mötesordförande och mötessekreterare läser protokollet för att se att alla beslut är rätt
beskrivna.
Förslag till beslut
•

att mötet föreslår och väljer två personer som ska justera protokollet

2d. Två rösträknare
Två personer som kommer att räkna alla röster vid de tillfällen rösträkning och/eller sluten votering begärs.
Förslag till beslut
•

att mötet föreslår och väljer två personer som räknar alla röster

2e. Val av nomineringskommitté för valberedningen
Då förbundsstämman i år är digital blir detta arbete svårare att genomföra än en vanlig stämma. Detta gör att nomineringsverktyget Nominator som RUM använder, öppnats upp för nominering till valberedning. Förslaget är därför att
låta mötespresidiet att vid val av valberdning presentera alla nominerade som accepterat nomineringen. Är det så
många att en begränsning behöver göras kommer den att göras av mötet genom personval.
Förslag till beslut
•

att mötespresidiet presenterar valbara kandidater till valberedning utifrån Nominator.
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3. Fastställande av röstlängd
Genom mötesverktyget Suffra, kan vi se vilka som är inloggade och vilka som har rösträtt och rätt att lägga yrkanden.
Utifrån denna information tar systemet Suffra fram en röstlängd, alltså hur många ombud som är närvarande och får
rösta under stämman.
Förslag till beslut
•

att fastställa röstlängden till XX personer (exakta siffran fås under mötet)

4. Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt
Vi beslutar om kallelsen till stämman skickats till distrikten i rätt tid inför stämman.
Kallelsen skickades per mail till alla distrikt och lades upp på hemsidan den 21 oktober, alltså en månad innan förbundsstämman. Gällande stadgar säger att kallelse ska skickas ut senast tre veckor innan.
Förslag till beslut
•

att godkänna kallelsen

5. Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut
•

att fastställa föredragningslistan

Förslag till föredragningslista för förbundsstämman 2020
1.

Förbundsstämmans öppnande
RUM:s förbundsordförande inleder stämman.

2.

Val av stämmans funktionärer
Vi väljer personer som på olika sätt arbetar med att leda oss igenom stämman.

3.

a.

Mötesordförande
Den person som kommer att leda mötet, fördela ordet samt se till att alla förstår de besluts som tas.

b.

Mötessekreterare
Den person som för anteckningar under mötet och säkerställer att alla beslut finns nedskrivna.

c.

Två justerare
Mötet föreslår två personer som förutom mötesordförande och mötessekreterare läser protokollet för
att se att alla beslut är rätt beskrivna.

d.

Två rösträknare
Mötet föreslår två personer som kommer att räkna alla röster vid de tillfällen rösträkning och/eller sluten
votering begärs.

e.

Val av nomineringskommitté för valberedningen
Nomineringskommittén arbetar under helgen med att ta fram ett förslag på valberedning för 2021.

Fastställande av röstlängd
Genom att vi får information om hur många ombud som är på plats och får rösta under stämman, tar vi fram
en så kallad röstlängd.
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4.

Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt
Vi beslutar om kallelsen till stämman skickats till distrikten i rätt tid inför stämman.

5.

Fastställande av föredragningslistan
Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under stämman.

6.

Fastställande av mötesordning
Vi bestämmer om vårt sätt att arbeta under stämman.

7.

Rapport av innevarande verksamhetsår, 2020
Styrelsen presenterar RUM:s verksamhet under 2020 fram till 30 september.

8.

Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 2019
Styrelsen presenterar RUM:s verksamhet under 2019. De berättar vad som har gjorts under året och hur det
har gått ekonomiskt under 2019. Revisorerna presenterar hur det har gått för RUM ekonomiskt under 2019
samt om de förordar ansvarsfrihet för 2019 eller inte.

9.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
Vi beslutar om den ekonomiska redovisningen för 2019. Vi beslutar om hur vi ska hantera det ekonomiska
resultatet för 2019.

10. Beslut om ansvarsfrihet
Vi beslutar om styrelsen har skött sitt ansvar under det senaste året på ett ansvarsfullt sätt.
11.

Proposition, nya stadgar
Vi beslutar om det nya stadgeförslaget, detta förslag har godkänts vid en första läsningen på extrastämman
som hölls 19 maj 2020.

12. Svar och proposition gällande arvode till förbundsstyrelsen
Vi beslutar om fortsatt arbete kring arvodesfrågan.
a.

Återrapportering av arvodesutvärdering

b.

Fortsatt arbete rörande arvode till förbundstyrelsen

13. Beslut om verksamhetsplan 2021
Vi beslutar om den verksamhetsplan förbundsstyrelsen tagit fram för 2021.
14. Beslut om budget 2021 samt valberedningens förslag till arvodering
Vi beslutar om den budget som förbundsstyrelsen föreslagit för 2021 samt om den arvodering som valberedningen föreslagit.
15. Val av förbundsordförande
Vi väljer vem som ska leda förbundsstyrelsens arbete 2021-2022.
16. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen
Vi väljer vilka som ska ingå i RUM:s förbundsstyrelse.
17. Val av revisorer och suppleant samt två verksamhetsrevisorer
Vi väljer vilka som ska kontrollera att styrelsen sköter RUM:s ekonomi och verksamhet.
18. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen
Vi väljer vilka som ska ingå i valberedningen. Valberedningen är de som ska föreslå de personer och funktioner
som ska väljas på RUM:s stämma 2021.
19. Förbundsstämmans avslutande
Ordförande avslutar mötet.
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6. Fastställande av mötesordningen
Förslag till beslut
•

att fastställa mötesordningen

Mötesordning
Inledning
Mötesordningen är det sätt stämman beslutat att mötet ska genomföras på. Stämman kan besluta att godkänna
(anta) den här mötesordningen. Stämman kan också bestämma om ändringar, för att göra ändringar ska ett så kallat
yrkande (förslag) skrivas i Suffra under punkt 6 Fastställande av mötesordning. Efter att stämman har antagit denna
mötesordning är mötespresidiet ansvariga för stämmans genomförande.
Röstlängd
Röstlängden är listan över vilka som har rösträtt på mötet. Röstlängden fastställs vid punkten “Fastställande av röstlängd” samt vid alla andra tillfällen när mötet bestämmer att det ska hända. Om du vill att röstlängden ska justeras
väcker du detta som en ordningsfråga.
Talarlista
Under mötet kommer en fråga i taget att behandlas, den som önskar få ordet hamnar på talarlistan genom att på
punkten klicka i rutan Talarlista i Suffra. Då kommer du se att ditt namn kommer upp på lista och listan justerar
ordningen efter när en tryckt.
Talarlistan kan brytas av ordningsfråga samt sakupplysning efter mötesordförandens godkännande.
Ordningsfråga ska framföras så fort någon upplever något som oklart eller liknande, samt vid önskemål om
exempelvis paus. Ordningsfråga går till så att du som har ordningsfrågan, klickar på den gråa knappen som heter
Ordningfråga. Presidiet ska då så fort innevarande talare talat klart avbryta för att höra vad ordningsfrågan gäller.
Gäller det t.ex. otydlighet ska detta redas ut direkt. Gäller det paus, bikupa, överläggning eller dyl. ska stämman ta
ställning till önskemålet, genom att direkt gå till beslut. Mötet går alltid direkt till beslut i ordningsfrågor utan debatt.
Sakupplysning är en kort faktaupplysning där en person kan bryta talarlistan för att bidra med fakta som kan underlätta eller förkorta debatten. En sakupplysning är alltid bara fakta och får inte vara argumenterande.
Förslag under mötet
Yrkande (förslag) lämnas till presidiet genom Suffra.
Beslutsordning
Alla beslut under stämman behandlas enligt följande ordning:
• Förslagsställaren får möjlighet att presentera sitt förslag.
• Andra deltagare har möjlighet att ställa korta frågor till förslagsställaren
• Andra som lagt förslag i frågan presenterar sina förslag
• ndra deltagare har möjlighet att ställa korta frågor till förslagsställaren
Debatt efter talarlista
När det inte finns fler på talarlistan frågar mötesordförande om mötet är redo att gå till beslut, om svaret är ja befinner
sig mötet i beslut. Det är inte möjligt att lägga fler yrkanden när mötet är i beslut och det är inte tillåtet att yttra sig
med annat än ordningsfrågor när mötet är i beslut.
Om det finns fler än ett yrkande presenteras en propositionsordning som mötet ska godkänna.
Röstandet genomförs. Alla förslag ska alltid ställas mot avslag.
Propositionsordning och beslut
När mötet ska gå till beslut ska mötesordföranden föreslå en propositionsordning utifrån de förslag, även kallat
yrkande, som framställts på mötet. Förslag prövas i följande ordning:
Tilläggsyrkande – förslag som kan prövas för sig oberoende av om huvudsaken bifallits eller inte
Ändringsyrkande – förslag om att ändra i ett förslag som ligger på bordet
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Avslagsyrkande – förslag om att inte anta delar av eller hela förslaget
Efter att mötet har godkänt propositionsordning ska mötet fatta beslut. Beslut fattas genom röstning i Suffra, vilket
gör att mötet direkt ser hur omröstningen gått till. Vid personval, om det finns fler kandidater än platser, sker omröstningen med sluten omröstning.
Valärenden
Samtliga förtroendeposter tillsätts genom personval. Varje val presenteras först av valberedning och sedan har
kandidaten möjlighet att presentera sig ytterligare.
Personval genomförs enligt följande metod:

•
•
•
•

Beslut fattas kring antalet personer som ska ingå i styrelsen.
Valberedningen presenterar sitt förslag.
Ombuden tillfrågas om det finns fler kandidater till styrelsen. De som föreslås ska vara tillfrågade och ha
accepterat att bli nominerade.
Då förbundsordförande ska väljas sker röstning om det i första hand.
Finns det fler kandidater sker sluten omröstning.

Mötesordförande kan föreslå mötet att besluta om att välja ledamöter respektive suppleanter i klump eller var för sig.
Finns det fler kandidater än antalet ledamöter sker alltid sluten omröstning.
Nomineringskommittén för valberedningen presenterar sitt förslag, inklusive sammankallandeför valberedningen.

•

Ombuden tillfrågas om det finns fler kandidater till valberedning. De som föreslås ska vara tillfrågade och ha
accepterat att bli nominerade. Finns det fler förslag till valberedning tas det upp.

Mötesordförande kan föreslå mötet att besluta om att välja valberedningen i klump eller var för sig. Finns det fler
kandidater än beslutat antal sker sluten omröstning.
Reservationer
Ombud som anser att den inte kan stå bakom ett beslut har rätt att reservera sig mot beslutet. Det kan till exempel
vara om ombudet anser att beslutet går emot vision, värdegrund eller vara olagligt. Reservation lämnas in skriftligt till presidiet genom Suffra och måste inkomma innan mötet avslutas. Däremot ska ombudet tydligt meddela sin
reservation till mötet redan vid beslutet. Den skriftliga reservationen får med fördel förklara vad det är ombudet
emotsätter sig i beslutet.
I protokollet noteras att ombudet reserverat sig mot beslutet samt eventuellt motiv för detta.
Protokoll
Stämmans protokoll är det dokument som står till grund för förbundets medlemmar för att veta vad som diskuterats
och beslutats vid stämman. Därför är det bra om kortare resonemang från mötet och besluten tydligt framgår. Om
någon önskar få något infört som medskick i protokollet begär denne detta genom ordningsfråga.
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7. Rapport från innevarande verksamhetsår
Styrelsen föreslår stämman
•

att lägga informationen till handlingarna

Rapport av innevarande verksamhetsår 2020
Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsrapport för 2020. Den redogör för den verksamhet som har skett
mellan 2020-01-01 och 2020-09-30. Verksamhetsrapporten följer verksamhetsplanen för 2020 och här kommenterar
styrelsen i brödtexten de mål som finns i verksamhetsplanen för året.
2020 har varit ett mycket annorlunda år för hela världen och så även för RUM. Inte mycket av det som beslutades
på stämman i november 2019 har kunnat genomföras som planerat, vilket medfört en stor mängd utmaningar för
förbundsstyrelse, kansli, distrikt, föreningar och medlemmar runt om i landet. Covid-19-pandemin har gett oss alla
en stor utmaning, men också nya möjligheter, vilka RUM försökt ta till vara på i största möjliga mån. Detta har bland
annat visats genom nya projekt, ökad digitalisering och nya samarbeten.

Medlemsskapet och verksamheten
RUM finns tack vare sina medlemmar, därför är förbundets viktigaste uppgift att säkerställa att ett medlemskap i
RUM är enkelt, förståeligt och givande. Verksamheten ska vara utvecklande, så väl för den enskilde individen som den
grupp som skapar verksamheten. Den viktigaste verksamheten sker nära våra medlemmar i den lokala föreningen.
Föreningarna stärks och inspireras av RUM:s distrikt. Alla ska även känna att de, om de vill, kan vara med och skapa
verksamhet på nationell nivå genom att exempelvis vara del av någon av förbundets kommittéer, arrangemang och
kurser. Verksamheten skapas av och för medlemmarna med stöd från förbundet och anställd personal.
1. Medlemsutveckling
RUM började året med att arbeta aktivt med medlemsutveckling och planen för året var att besöka folkhögskolor
samt musik- och kulturskolor, det får göras när pandemin lagt sig. Det planerade välkomstpaketet är så gott som
klart och under hösten kommer det att färdigställas. För tillfället arbetas det med att se över olika sätt att bli medlem
i RUM och hur vi ska utforma hemsidan för att främja detta.
2. Distrikts- och föreningsutveckling
RUM har under året haft en fortsatt stark organisering kring medlemsfrågor där det gått att få svar på frågor inom
24 timmar på vardagar. RUM har även tillhandahållit ett medlemssystem. Under hösten utvecklas mallar för att säkerställa att alla distrikt har en uppdaterad grafisk portfölj, skräddarsydd för respektive distrikt.
Distriktsträffen som planerades till första halvåret flyttades fram till ett datum i augusti. Då det fortfarande inte
fungerade att ses fysiskt planerades träffen istället om till digitala tematräffar under hösten med varierande teman
som tex distriktsutveckling, musik- och kulturpolitisk vision, medlemsregister och folkbildningsverksamhet.
Möjligheten för distrikt att ta del av erbjudandet “distriktskonsulent-tjänst” har fortsatt funnits under året. I skrivande
stund är det 8 distrikt som har en distriktskonsulent.
3. Verksamhet, engagemang och medlemsinflytande
År 2020 är ett annorlunda år. Det betyder att RUM har fått se över sin verksamhet och fått ta flera beslut som aldrig
tidigare tagits. MusikRUM och Landslaget i Blåsmusik ställdes in.
Framtidens musikpris (FMP) genomfördes senare än planerat i form av en digital prisceremoni den 17 september. Den
digitala formen för FMP fungerade väldigt bra och FMP fick ett stort medialt genomslag i form av över 100 omnämnanden
i olika medier. Det går att se prisceremonin i efterhand via denna länk:
https://live.framtidensmusikpris.se
Tónlek, en veckolång utbildning för stråkelever, som 2019 för första gången genomfördes i RUM:s regi, skulle ha
arrangerats av vår samarbetspart i Danmark i år. Det ställdes in och Danmark kommer arrangera Tónlek 2021 istället,
vilket betyder att RUM arrangerar Tónlek år 2022.
Arbetet med att undersöka möjligheten för ett stråkläger tillsammans med Musikkonservatoriet Falun under 2021
är igång och det kommer under hösten visa sig vad som går att göra tillsammans. Samverkan med Försvarsmusiken
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är fortfarande aktuellt och ett möte planeras under hösten för att prata om gemensamma aktiviteter för framtiden.
Förbundsstämman äger rum den 21 november och kommer i år att genomföras digitalt.
Ingen verksamhet för pedagoger planerades in i år med anledning av pandemin.
RUM har deltagit på alla nätverksträffar om kulturskolans kompetensbehov vid det nya nationella Kulturskolecentrum
hos Kulturrådet.
För att göra ett annorlunda år roligare skapades verksamheten “Fråga Proffsen”. 10 digitala avsnitt sändes under
sommarmånaderna där RUM-medlemmar ställer frågor till musikproffs. Syftet med denna verksamhet var att inspirera till fortsatt spelande även om många verksamheter var inställda både hos RUM och hos den enskilda föreningen.
4. Utbildning
RUM:s ledarskapsutbildning SPETS kommer att genomföras under hösten 2020. VardagsRUM har arrangerats vid
ett tillfälle, vilket är färre än planerat då vi inte kunna träffas fysiskt. Distriktskickoffer har också utgått på grund av
pandemin och på grund av att RUM har behövt rikta fokus till annat under de speciella omständigheter som rått.
Under våren har RUM:s nationella kansli istället genomfört flera stödjande digitala träffar för distrikten med anledning
av Covid-19 och den krishantering som behövde analyseras.
Marknadsförings- och kommunikationsutbildning kommer att genomföras efter att de grafiska mallarna har skickats
ut, förslagsvis som en tematräff under 2021.
Den digitala föreningsutbildningen uppdateras under 2020 och RUM är färdig med sin del, de sista detaljerna kommer
nu under hösten att göras av studieförbundet Kulturens och sedan ska utbildningen lanseras.
Ytterligare en aktivitet inom utbildning som skett under året är att RUM har sett över möjligheten att kunna
erbjuda fler utbildningar digitalt genom plattformen Skilltree. Målet är att kunna ge fler möjlighet till utbildning inom
föreningsteknik och andra relevanta ämnen för RUM.

Kommunikation
RUM vill arbeta strategiskt och medvetet med kommunikation. Framöver vill vi hitta nya kanaler där vi når fler
medlemmar direkt. RUM vill ha en tydlig dialog med alla medlemmar.
Vi har under 2020 fortsatt med satsningen kring vårt varumärkesbyggande och vår externa kommunikation. Visionen
i det arbetet är att “alla ska veta vilka RUM är och verkar för”. Förbundets vision och värdegrund tydliggörs i förbundets
externa kommunikation.
1. Sedda, hörda och lyssnade på!
Målen under denna rubrik innefattar målen för satsningen kring varumärkesbyggande och kommunikation. Som tidigare nämnts kommer det under hösten lanseras en ny grafisk profil, ett hjälpmedel som ska leda till en inspirerande,
gemensam och sammanhängande kommunikation, med en tydlig utformning för att alla ska känna sig inkluderade.
I skrivande stund arbetar projektet med att bygga en plattform för påverkansarbete, vilket kommer hjälpa alla i RUM
att sprida sitt budskap.
2. Kommunikationsvägar
Under året har RUM:s kommunikation fått ett uppsving. Den är mer attraktiv, aktuell och mer visuell än tidigare.
Sociala medier används mer frekvent. Den nya grafiska profilen är nästan klar.
Hemsidan på fler språk än svenska var planerat att färdigställas i sommar. Det prioriterades om då verksamheten
“Fråga Proffsen” genomfördes och krävde arbetsresurser. Förhoppningsvis hinns detta med under hösten.
3. RUM’ba Vägg
RUM’ba Vägg har hittills getts ut tre gånger under 2020. Inför varje nummer av RUMba Vägg får alla distrikt möjlighet
att bidra till planschen med en artikel. Det är ett sätt att nationellt kunna sprida distriktens verksamheter.
4. Media
RUM har redan nått upp till målet att vara omnämnd 100 gånger i media, främst på grund av Framtidens Musikpris.
Priset för årets ungdomskommun har ännu inte delats ut. Det kommer delas ut första gången i början av 2021. RUM är
samarbetspartner och Sverok driver projektet.
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Politisk påverkan
RUM ska vara en självklar dialogpartner och remissinstans i alla typer av musik- och kulturpolitiska frågor. RUM ska
även kunna stötta sina lokalföreningar i det lokala påverkansarbetet.
1. Skapa nätverk
RUM gjorde tillsammans med Ung Teaterscen och Ung Media en gemensam satsning på kulturkonventet ”Folk och
kultur” i februari 2020 för nå ut med våra föreningars verksamhet till fler. Konceptet var lyckat och kommer att
användas fler gånger.
2. Påverkan
Kulturskoledagarna ställdes om till en digital mötesplats. Där deltog RUM i form av en digital monteraktivitet som gick
ut på att vi sände en video med vårt budskap. Detta gjordes tillsammans med Ung Teaterscen och Ung Media. Andra
stora event för politiskt påverkansarbete ställdes in.
Under de intensiva månaderna i pandemins inledning deltog RUM aktivt i flera mötesplatser och nätverk för att
påverka beslutsfattare att komma med stödpaket till kultur-, ungdoms- och civilsamhällesorganisationer. Genom
LSU har vi lyckats föra fram ståndpunkter som kommer oss till del i det nya stödpaketet som ges genom ökat anslag
till MUCF och därmed ungdomsrörelsen under 2020, 2021 och 2022.

Framtidsfokus
1. Stabilisera den långsiktiga finansieringen
Innan Covid-19-pandemin påbörjades en dialog med företag som skulle kunna vara en sponsor till RUM. Flera av
RUM:s strategiska partners för företagsstöd arbetar i den sektor som drabbats hårt av pandemin vilket gör att
kontakterna är vilande för tillfället. Arbetet kommer att fortsätta lågintensivt tills det är möjligt att ta upp samtalen
om sponsring igen.
I skrivande stund skriver RUM på en insamlingspolicy och en insamlingsplan för att kunna få igång arbetet med
insamling och privata donationer.
RUM har också under året tillsammans med flera andra organisationer jobbat för att påverka statsbidraget till
ungdomsorganisationer.
2. Projekt
Under 2020 har RUM ansökt om medel för externa projekt hos flertalet regioner, Postkodstiftelsen, Jämställdhetsmyndigheten, MUCF, Kulturrådet samt hos Stiftelsen Gustav V:s 90-årsfond (två gånger). Utöver detta söks regionala
och lokala stöd för distrikt och föreningar. Arbetet med projektfinansiering fortsätter under hösten.
Under året har andra året av Arvsfondsprojektet Nexus startat. Resultatet från år ett som avslutades 2020-01-31
visar på att detta projekt ligger rätt i tiden och är ett projekt som behövs för att vrida och vända på olika samverkansstrukturer i civilsamhället.
3. Övrigt
Eftersom 2020 år ett annorlunda år har en del verksamhet behövt prioriteras om eller flyttats fram. Ett sådant
exempel är arbetet med förtjänstmedaljer. Planen var att utformningen kring medaljerna skulle diskuteras på
distriktsträffen. När träffen gjordes om till tematräffar fick inte alla teman plats. Förbundsstyrelsen har börjat se
över reglementet men kommer avsluta arbetet under 2021 så att distrikten får en chans att inkomma med synpunkter
på ett fysiskt möte.
Ett arbete med att utvärdera arvoderingen av RUM:s förbundsordförande genomfördes av en arbetsgrupp
bestående av Kristoffer Ley, Vincent Ericsson, Daniel Ingemarsson Wik och Michael Johansson under ledning av
Sandra Hammarstrand.
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8. Presentation av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 2019
Se bilaga Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019
Styrelsen föreslår stämman
•

att lägga informationen till handlingarna

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition
av årets resultat
Se bilaga Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019
Styrelsen föreslår stämman
•
•

att fastställa resultat- och balansräkning
att årets resultat överförs i löpande räkning

10. Beslut om ansvarsfrihet
Se bilaga Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019
Revisorn föreslår stämman
•

att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2019
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11. Förbundsstyrelsens proposition, nya stadgar
Styrelsen föreslår stämman
•
•

att anta stadgeförslaget i sin helhet vid denna andra läsning av stadgarna
att punkten omedelbart justeras

Nedan finns det stadgeförslag som antogs i den första läsningen 19 maj 2020, ändringar jämfört med befintliga
stadgar finns att se på hemsidan bland stämmohandlingar. När stadgarna antagits vid denna stämma är de RUM:s
nya stadgar.

Stadgar för RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
Förbundsstämman har den 19 maj 2020 antagit och den XXXX-XX-XX fastställt stadgar för RUM - Riksförbundet Unga
Musikanter med följande lydelse.
Kapitel 1 Ändamål
§1. RUM – Riksförbundet Unga Musikanter är en ideell förening som består av föreningar med musikanknuten verksamhet. Förbundet är religiöst och politiskt obundet och arbetar på ideell grund. Förbundet ska med musiken
som verktyg stimulera barn och ungas kulturella samt sociala utveckling och främja ett aktivt musiksamarbete.
RUM arbetar för detta genom att:
• 	Verka för barn och ungas rätt till kreativt skapande, kultur och musik.
• 	Organisera och arrangera musikutbildning och kulturupplevelser för barn och unga.
• 	Skapa möjligheter till musikalisk utveckling för både bredd- och spetskompetens.
• 	Utbilda ledare och funktionärer för verksamheterna.
• 	Bedriva påverkans- och informationsarbete rörande barn och ungas musicerande.
• Samarbeta med myndigheter och organisationer samt vidta åtgärder som i övrigt kan gagna barn och ungas
musicerande.
• Vara en röst för jämlikt musicerande i de nationella och internationella samarbetsorganisationer som RUM är
medlem i.
Kapitel 2 Inledande bestämmelser
§1. RUM består av föreningar med musik- och kulturanknuten verksamhet för och av barn och unga.
§2. RUM:s högsta beslutande organ är förbundsstämman, vars beslut verkställs av förbundsstyrelsen som även
ska leda organisationens arbete.
§3. För förbundets regionala verksamhet är förbundet indelat i distrikt som vart och ett administrerar verksamheten
inom ett begränsat geografiskt område. Distrikten får ta ut årsavgift för skötseln av sina uppgifter.
§4. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§5. Med medlemsförening avses i dessa stadgar ideell förening som är ansluten till förbundet.
§6. Förbundet ska ha sitt säte i Stockholm.
Kapitel 3 Medlemskap
§1. Medlem är den som aktivt begärt medlemskap och blivit beviljad som medlem i medlemsförening eller de som
vid en stämma inom RUM valts till förtroendeuppdrag, undantag från detta är revisionsbyrå.
§2. Medlem äger rätt att delta i verksamhet anordnad av förbundets olika organ och påverka förbundets verksamhet
och mål. Den som är statsbidragsgrundande medlem får ges förmånligare villkor än vad som annars gäller för
medlemmar.
§3. Medlem ska följa förbundets stadgar och de beslut som fattats av förbundets organ och aktivt bidra till
förbundets verksamhet.
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§4. Medlemmarna ska betala medlemsavgift som bestäms av förbundsstämman. Medlemsavgifter kan upptas
kollektivt per förening om förbundsstämman beslutar det.
§5. Medlemskap upphör om medlem ber att få lämna medlemsföreningen eller inte förnyar sitt medlemskap.
Medlem som motarbetar RUM:s syfte kan uteslutas genom beslut av medlemsföreningen eller av förbundsstyrelsen efter samråd med medlemsföreningen. Beslutet ska meddelas RUM:s förbundsstyrelse. Beslut om
uteslutning kan överklagas till RUM:s förbundsstyrelse.
§6. Förbundet ansvarar för att det finns medlemsregister som ska användas av alla medlemsföreningar. Medlemsföreningen ansvarar för att informationen i medlemsregistret är korrekt gällande kontaktpersoner, styrelse
och medlemmar.
Kapitel 4 Förbundsstämma
§1. Ordinarie förbundsstämma ska hållas senast under november månad på tid och plats som bestäms av
förbundsstyrelsen. Tiden för förbundsstämma ska kommuniceras till medlemmarna på förbundets webbplats
minst tre månader i förväg. Ordinarie förbundsstämma ska hållas senast under november månad på tid och
plats som bestäms av förbundsstyrelsen. Tiden för förbundsstämma ska kommuniceras till medlemmarna på
förbundets webbplats minst tre månader i förväg.
§2. Varje distrikt ska välja ett ombud och en ersättare för varje påbörjat femhundratal medlemmar i distriktet
under föregående verksamhetsår. Ombud och ersättare ska väljas av respektive distrikts distriktsstämma.
§3. Kallelse till förbundsstämma sker skriftligen till distrikten och ombud samt publiceras på hemsidan, senast en
månad före förbundsstämman. Förbundsordföranden utfärdar kallelsen. Om stämman ska hantera en stadgeändring ska det nya stadgeförslaget bifogas kallelsen.
§4. Varje ombud på förbundsstämman har en röst. Röstning med fullmakt får inte ske. Kan ett ombud inte delta
inträder en ersättare i ombudets ställe. Förbundsstyrelsens ledamöter samt revisorerna har rätt att delta med
yttrande- och förslagsrätt på förbundsstämma. Som beslut vid omröstning gäller den mening vilken mer än
hälften av de röstande förenar sig om, om inte annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal sker avgörandet
genom lottning.
§5. Motioner från distrikt, medlemsföreningar och enskilda medlemmar ska lämnas in till förbundets kansli och
före augusti månads utgång.
§6. Övriga förslag från förbundsstyrelsen än de enligt §7 lämnas som proposition.
§7. Senast tre veckor innan stämman ska följande handlingar finnas publicerade på förbundets hemsida
1)

Förslag till föredragningslista

2)

Verksamhetsberättelse

3)

Årsredovisning

4)

Revisionsberättelse

5)

Propositioner

6)

Motioner med yttrande från förbundsstyrelsen

7)

Valberedningens förslag

8)

Verksamhetsplan

9)

Budget

§8. Vid ordinarie förbundsstämma ska följande punkter finnas på föredragningslistan
1)

Stämmans öppnande

2)

Val av stämmans funktionärer:
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a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare
d) två rösträknare
e) nomineringskommitté för valberedningen
3)

Fastställande av röstlängd

4)

Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt

5)

Fastställande av föredragningslistan

6)

Fastställande av mötesordning

7)

Föredragning av innevarande verksamhetsår

8)

Föredragning av förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret

9)

Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut i anledning av förbundets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

10) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det närmaste föregående verksamhetsåret
11) Beslut om motioner och propositioner
12) Beslut om verksamhetsplan
13) Beslut om budget
14) Val av förbundsordförande, de år val av ordförande ska ske
15) Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelse
16) Val av revisor och suppleant
17) Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen
18) Stämmans avslutande
Vid förbundsstämman ska protokoll föras. Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna, senast
två (2) månader efter att förbundsstämman ägt rum.
§9. Förbundsordföranden ska kalla till extra förbundsstämma om något av de tre fallen nedan sker
1)

förbundsstyrelsen begär det

2)

minst halva antalet distrikt begär det

3)

revisorn begär det

Om förbundsordföranden underlåter att kalla till den extra förbundsstämman inom fjorton dagar får den som
begärt förbundsstämman kalla till denna.
§10. Den extra förbundsstämman ska behandla den fråga som föranlett stämmans sammankallande. Kallelse till
extra förbundsstämma sker skriftligen till distrikt och ombud senast en månad före förbundsstämman.
§11. Begäran om extra förbundsstämma ska ske skriftligen och anses vara inkommen när skrivelsen lämnats in till
förbundets kansli.
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§12. Begär distrikten eller revisorerna en extra förbundsstämma ska den hållas senast inom två (2) månader.
Förbundsstyrelsen får i kallelsen anmäla ytterligare ärenden till extra förbundsstämma som begärts av
distrikten eller revisorerna. Sådana ärenden ska dock avgöras efter de ärenden som anmälts av distrikten eller
revisorerna.
Kapitel 5 Förbundsstyrelse
§1. Förbundsstyrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter samt max tre suppleanter.
§2. Ordförande väljs av förbundsstämman för en tid av två år. Övriga styrelseledamöter väljs var för sig för en tid av
två år, så att halva antalet ledamöter väljs växelvis vartannat år. För ledamöterna väljes max tre suppleanter.
Suppleanterna väljs för en tid av ett år. Avgår ledamot före valperiodens slut inträder suppleant fram till
arbetsårets slut. Därefter ska, vid behov, fyllnadsval hållas. Suppleanterna tillträder i den ordning de valts av
förbundsstämman. Vid ledamots frånvaro under styrelsemöte inträder närvarande suppleant i den ordning de
valts av förbundsstämman.
§3. Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv. Förbundsstyrelsen ska välja en förste vice förbundsordförande som
är ställföreträdare för förbundsordföranden. Förste vice ordförande tjänstgör när förbundsordförande har
förhinder. Har båda ordförandena förhinder leder den myndiga ledamoten med längst tid i styrelsen mötet. De
som utses till ordförande och/eller firmatecknare skall vara myndiga.
§4. Förbundsstyrelsen kan adjungera personer inom eller utom förbundet och välja kommittéer och utskott.
Kommitté eller utskott som beslutar i ärenden som delegerats av förbundsstyrelsen ska föra protokoll. Medlem
i förbundet får överklaga kommitténs eller utskottets beslut till förbundsstyrelsen. Kommitté eller utskott
är beslutsmässigt om mer än hälften av medlemmarna i kommittén eller utskottet är närvarande om inte
förbundsstyrelsen föreskriver annat.
§5. Förbundsstyrelsen är 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.
§6. Förbundsstyrelsens arbetsår sammanfaller med kalenderåret. Förbundsstyrelsen ska sammanträda minst
fem gånger under arbetsåret när ordföranden bestämmer. Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.
§7. Ordföranden leder styrelsens arbete och övervakar att såväl förbundets stadgar som övriga för förbundet
bindande regler efterlevs.
§8. Förbundsstyrelsens 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.
§9. För förbundets löpande förvaltning ska det finnas ett kansli som inrättas på det sätt förbundsstyrelsen
bestämmer.
§10. En styrelseledamot får 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 eget
väsentligt intresse. Styrelsen eller annan ställföreträdare för förbundet får inte företa en rättshandling eller
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annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt någon person, till nackdel för förbundet eller en
medlem. En ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av förbundsstämman eller annat förbundsorgan
som inte är gällande därför att de står i strid mot lag eller stadgar. Vad som sägs i denna paragraf ska även gälla
förbundets personal.
Kapitel 6 Distrikten
§1. Distrikten är – vart och ett inom sitt geografiskt begränsade område av landet – organ för förbundets regionala
verksamhet. Distrikten omfattar de av förbundets medlemsföreningar, vilkas hemort är belägen inom distriktens
område.
§2. Förbundsstyrelsen beslutar om ändring av distriktens områden och de föreskrifter som behövs för genomförandet
av områdesändringen. Innebär en områdesändring att ett nytt distrikt bildas ska förbundsstyrelsen välja en
interimsstyrelse att för en tid av högst ett år förvalta distriktets angelägenheter.
§3. Om förbundsstyrelsen får indikationer att arbetet i distriktet inte sköts enligt distriktets stadga har förbundsstyrelsen rätt att begära en extra distriktsstämma.
§4. Om förslag till förändringar i distriktsstadgar ska tas upp på en distriktsstämma ska förbundsstyrelsen
meddelas så snart som möjligt, dock senast vid kallelsen till stämman. Om motionsstopp intäffar efter sista
dag för kallelse och någon motion är en stadgeändring, ska detta direkt när motionen mottagits meddelas
förbundsstyrelsen.
§5. Distrikt ska årligen betala den administrationsavgift som fastställs på förbundsstämman.
§6. Förbundsstyrelsen får avtala med en medlemsförening att ansvara för distriktsverksamheten i ett distrikt
som endast omfattar Gotlands län. Har förbundsstyrelsen avtalat med en medlemsförening att ansvara för
distriktsverksamheten, ska den föreningens styrelse anses företräda hela distriktet, med de rättigheter och
skyldigheter som följer av dessa stadgar.
Kapitel 7 Medlemsförening
§1. En ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlemsförening i förbundet, om föreningens
verksamhet är musikanknuten. En ideell förening bestående av elever i musik- och kulturskolan får upptas som
medlemsförening i förbundet så länge dess syften inte står i strid mot förbundets.
§2. Beslut om upptagning av ideell förening som medlemsförening i förbundet fattas av förbundsstyrelsen. Detta
beslut kan inte överklagas. Medlemsförening får en bekräftelse om medlemskap i förbundet.
§3. Medlemsförening ska
1)

Följa dessa stadgar och beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom förbundet

2)

Årligen till förbundet skicka in en medlemsredovisning senast den dag förbundsstyrelsen bestämmer

3)

Årligen betala medlemsavgifter i enlighet med förbundsstämmans beslut

4)

Till förbundet skicka in de uppgifter som av förbundsstyrelsen begärs beträffande föreningens verksamhet

5)

Till förbundet anmäla stadgeändringar, vilka ska godkännas av förbundsstyrelsen.

§4. Medlemsförening som önskar utträda ur förbundet eller har beslutat att upplösa sig själv ska skriftligen
meddela detta till förbundets kansli. När medlemsföreningen uppfyllt sina förpliktelser mot förbundet ska
medlemsföreningen anses ha utträtt ur förbundet.
§5. Medlemsförening vars organisation, verksamhet eller inriktning kommit att strida mot dessa stadgars innehåll
eller som i övrigt inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet, kan genom beslut av förbundsstyrelsen uteslutas.
Förbundsstyrelsen ska, innan beslut om uteslutning fattas, ge medlemsföreningen tillfälle att yttra sig. Beslut
om uteslutning får överklagas till förbundsstämman. När förbundsstämman behandlar ett ärende om uteslutning har företrädare för medlemsföreningen rätt att yttra sig på förbundsstämman.
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Kapitel 8 Revision
§1. Förbundsstämman väljer en revisor och en suppleant som ska granska förbundets räkenskaper och förvaltning.
Revisorn och suppleanten ska vara auktoriserade eller godkända. Istället för auktoriserad eller godkänd revisor
och suppleant kan ett registrerat revisionsbolag utses.
§2. Revisor har rätt att ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som rör förbundets verksamhet. Den
ekonomiska berättelsen ska inom två (2) månader efter budgetårets utgång överlämnas till revisorerna för
granskning.
§3. Förbundsstämman ska även välja två verksamhetsrevisorer vars uppgift är att granska förbundets verksamhet
i förhållande till förbundets måldokument och verksamhetsplan.
§4. Ett eller flera distrikt som tillsammans representerar minst en tiondel av förbundets medlemmar kan genom
motion begära att en medrevisor ska utses. Om minst en tredjedel av ombuden bifaller en sådan motion så skall
en sådan utses. En medrevisor deltar då i revisionen tillsammans med ordinarie revisor. Distriktet ska i sin
motion föreslå en auktoriserad eller godkänd revisor. Har distrikten föreslagit olika revisorer ska förbundsstämman ajourneras så att de ombud som bifallit motionen kan samlas och välja en av de föreslagna revisorerna.
Valet av medrevisor ska antecknas i förbundsstämmans protokoll. Medrevisorn tjänstgör för tiden fram till nästa
förbundsstämma.
§5. Den som enligt tillämplig lag är jävig eller obehörig att vara revisor, kan inte vara revisor.
Kapitel 9 Valberedningen
§1. Valberedningen skall bestå av minst fem (5) ledamöter som bör ha viss geografisk spridning.
§2. Valberedningen skall lämna ett förslag för val av förbundsstyrelse samt revisorer.
§3. Valberedningen skall i sitt förslag presentera den föreslagna förbundsstyrelsens kompletta sammansättning,
både de som väljs under stämman samt de som redan är valda och har en mandatperiod kvar.
§4. Det är endast medlemmar i RUM som kan verka i valberedningen.
§5. Valberedningen ska iaktta tystlåtenhet utanför valberedningen kring kandidater och nominerade.
Kapitel 10 Stadgebestämmelser
§1. Förbundets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Meningsskiljaktigheter beträffande tolkning av förbunds- och distriktsstadgar avgörs av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska tillse att stadgarna finns
tillgängliga för medlemmarna.
§2. Endast förbundsstämman kan stifta och ändra stadgar.
§3. Stadgarna ändras genom två likalydande beslut av förbundsstämman. Det andra beslutet får inte fattas inte
fattas tidigare än fyra månader efter det första beslutet fattats. För beslut om stadgeändring som innebär
förbundets upplösning ska beslutet fattas på två på varandra följande förbundsstämmor och på den sista
förbundsstämman ska beslutet bifallas med minst 2/3 av antalet röstberättigade på mötet.
§4. Redaktionella ändringar är undantagna från § 3 och kan tas på endast en förbundsstämma om förslaget bifalles
av minst 2/3 majoritet.
§5. Förbundsstämman får inte anta ett förslag om stadgeändring som är oförenligt med annat vilande förslag, utan
att samtidigt förkasta det först antagna förslaget.
§6. Stadgeändring gäller från den tidpunkt förbundsstämman bestämmer.
§7. Vid förbundets upphörande skall dess tillgångar enligt stämmans beslut anslås till musikfrämjande ändamål
med likartad värdegrund och vars ändamål överensstämmer med § 1. kapitel 1 i dessa stadgar. Ingen medlem
har heller möjlighet att göra anspråk på förbundets egendom.
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12a. Återrapportering av arvodesutvärdering
Styrelsen föreslår stämman
•

att anse att uppgiften som gavs förbundsstyrelsen på stämman 2019 genomförd

Utvärdering av arvodering av RUM:s förbundsordförande
Arbetet
För att komma fram till nedanstående slutsatser och rekommendationer har arbetsgruppen genomfört enkätundersökningar och längre interjuver med personer både inom RUM och andra förbund. Totalt inkom 23 svar på enkäten och det
gjordes 10 interjuver av personer med god insyn i arvoderingens fördelar och nackdelar. Arbetsgruppen har haft olika
ståndpunkter personligen, vilket har gjort att nedanstående slutsatser har sammanfattats av de svar som inkommit och
inte främst av våra åsikter.
Slutsatser
• Vår ordförande bör vara en person som andas RUM, som kan vara vårt ansikte utåt, som delar våra värderingar och
lever i nuet men har ett tydligt framtidsfokus.
• Åldersmässigt så är det fördelaktigt med en yngre person, men det är inte avgörande för uppdraget.
• Uppfattningen är att det är troligare att vi kan “rekrytera” en ordförande som passar in på våra värderingar om vi kan
erbjuda ett arvode.
• Ett önskemål som framförts är att ordföranden ska synas mer i RUM:s kommunikation, både internt och externt.
• Det kan vara svårt att ha en halvtidsarvodering. Det kan vara lättare att ha en arvodering på 100%, eller att inte ha
någon arvodering alls, då det kan vara svårt att kombinera flera tjänster och/eller uppdrag på deltid.
• En halvtidsarvoderad ordförande kostar lika mycket som en halvtidstjänst och det är en avvägning vad vi vill lägga
pengar på. En ordförande jobbar främst med att synas utåt, medans en halvtidstjänst kan skräddarsys efter behov.
• Arvoderingen är till för att ordföranden ska kunna lägga tid på uppdraget under dagtid/normal arbetstid, utöver den
ideella tid som övriga styrelseledamöter lägger på sina uppdrag. Detta för att värdera alla styrelseledamöters tid
lika mycket, samt att det ska vara tydligt hur tiden ska fördelas.
• Det är viktigt att hela organisationen känner att de kan kontakta ordföranden och att denne är tillgänglig regelbundet
via till exempel mail och telefon.
• I dagsläget finns det inga riktlinjer eller mål för ordföranderollen, eller hur den arvoderade tiden ska beräknas eller
fördelas.
• Den ideella sektorn är till stor del baserad i Stockholm, liksom vårt kansli, och det är därför viktigt att vår framtida
ordförande tillbringar tid här regelbundet. Det kan vara fördelaktigt att ha en person som inte är Stockholmsbaserad,
för att få in fler perspektiv i rollen och förbundet, samt för att inte begränsa urvalet av kandidater till ordförandeposten.
Rekommendationer till stämman/styrelsen
• Arbetsgruppen rekommenderar att arvodet fortsättningsvis ska finnas kvar, för att vi ska ha större möjlighet och
attraktionskraft att rekrytera den ordförande som är bäst för organisationen. För maximal effekt bör en arvodering
vara på 100 % då en lägre procentsats kan ha svårt att nyttja den extra tid som frigörs. Eftersom enkätsvaren är
övervägande positiva till en arvodering rekommenderar vi att arvodet ligger kvar på 50 %, men målet bör vara att i
framtiden uppnå en arvodering på 100 % för att kunna ge ordföranden så bra förutsättningar som möjligt.
• Det bör tas fram mål och riktlinjer för ordföranderollen, inklusive på vilket sätt återrapportering ska ske, så att det
är tydligt vad som ingår i rollen samt att det ska vara lätt att följa upp. Detta bör vara avklarat, eller i alla fall påbörjat,
innan vi får en ny ordförande.
• Arbetet med att tydliggöra förbundets ansvarsfördelning, vad som ingår i de olika rollerna i styrelsen, samt mellan
kansli och styrelse, bör återupptas och mynna ut i en rollbeskrivning.
• Ansvarspengen för ordföranden bör finnas kvar i sin nuvarande form, oavsett vilken nivå arvodet ligger på. Vi rekommenderar styrelsen att utreda huruvida fler personer i styrelsen, såsom exempelvis förbundskassören, också ska
omfattas av en ansvarspeng. I likhet med mål och riktlinjer för ordföranden bör detta vara avklarat, eller i alla fall
påbörjat, innan vi får en ny styrelse.
• Det bör undersökas huruvida arvodering för mötestid eller förlorad arbetsinkomst ska ersättas för samtliga
medlemmar i styrelsen.
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12b. Fortsatt arbete rörande arvode till förbundsstyrelsen
Styrelsen föreslår stämman
•
•
•

att uppdra åt förbundsstyrelsen i samråd med lämplig personal fortsätta utreda kostnadsersättningar till
styrelsen
att uppdra åt förbundsstyrelsen i samråd med lämplig personal se över förutsättningarna för att säkerställa
ekonomin kring en 100% arvodering
att uppdra åt valberedning att i sitt arbete årligen inför stämman stämma av med generalsekreterare kring
kostnadsersättningsförslaget för att säkerställa de skattetekniska delarna

Beskrivning och bakgrund
Vid förbundsstämman 2019 fick förbundsstyrelsen ett uppdrag att utvärdera arvodet till ordförande. Detta har under
året gjorts av en arbetsgrupp bestående av

•
•
•
•
•

Sandra Hammarstrand, vice förbundsordförande
Daniel Ingemarsson Wik, förbundskassör
Vincent Ericsson, la tilläggsyrkandet 2019
Michael Johansson, sammankallande valberedningen
Kristoffer Ley, distriktsaktiv

Gruppens arbete bestod till största del av att ta in input från medlemmar samt personal. En enkät skickades ut till
förbundsstyrelse, personal, anmälda till stämman 2019 och kontaktpersoner i distrikten, totalt 68 mottagare. Totalt
svarade 23 personer på enkäten och ytterligare 10 djupintervjuer med enkätfrågorna till grund gjordes.
Efter att förbundsstyrelsen mottagit arbetsgruppens Slutsatser och rekommendationer för arvodering, se bilaga,
ser förbundsstyrelsen ett behov av vidare analyser och utredning av kostnadsersättningar. För att få till en så bra
utredning som möjligt anser förbundsstyrelsen att stöd bör tas av personal som är mer insatt i de skattetekniska
delarna som ersättningar utgör vilket är orsak till att personalen omnämns i att-satserna.

13. Beslut om verksamhetsplan 2021
Se bilaga Verksamhetsplan och budget 2021
Styrelsen föreslår stämman
•

att anta verksamhetsplanen för 2021

14. Beslut om budget 2021 samt valberedningens förslag till arvodering
Se bilaga Verksamhetsplan och budget 2021
Styrelsen föreslår stämman
•
•

att besluta om budget i sin helhet
att besluta om valberedningens förslag till arvodering
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15. Val av förbundsordförande
Valberedningen föreslår stämman
•

att till förbundsordförande med en mandattid på två (2) år välja
» Vincent Ericsson (nyval)

16. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår stämman
•

att som fyllnadsval med en mandattid på ett (1) år välja
» Hanna Carlsson (nyval, ersätter Daniel Ingemarsson Wiik)
» Vakant (ersätter Milda Gontaite)

•

att till ordinarie ledamöter med en mandattid på två (2) år välja
» Anton Prang (omval)
» Caroline Näsström (nyval)
» Rebecka Helgesson (nyval)

•

att till suppleanter med en mandattid på ett (1) år med tillträdesorningen nedan välja
» Anne Pettersson (nyval)
» Vakant

Suppleanterna står i föreslagen tillträdesordning
Bakgrund
Enligt förbundets stadgar ska förbundsstyrelsen bestå av en ordförande, sex ordinarie ledamöter samt upp till tre
suppleanter. Ordförande och ledamöter väljs för en mandatperiod på vardera två (2) år, på ett sådant vis att hälften
av ledamöterna väljs växelvis vartannat år. Suppleanter väljs för en mandatperiod på ett (1) år.
Inför årets stämma går mandatperioden ut för Anna Rydborg, Elin Gripstrand, Anton Prang, Lena Andersson och
Caroline Näsström.
Sandra Hammarstrand, Daniel Ingemarsson Wik samt Milda Gontaite har ett år kvar på sin mandatperiod. Både
Daniel och Milda har av olika skäl valt att kliva av sina uppdrag vilket är orsaken till de två fyllnadsvalen.
Effekterna av förbundets stora förändringar de senaste åren märks nu mer och mer, något valberedningen tagit i
betänkande. Valberedningen har eftersträvat en bred kunskapsmångfald, där kollektiv kunskap har tagits i större
hänsyn än enskilda styrelserepresentanters erfarenheter. Några av de kompetenser som har tagits i beaktande är
personal- och ekonomikompetens och erfarenheter inom medlem- och föreningsteknik. Vi har också tänkt på att få
in en förankring på kulturskolor samt god gruppdynamik.
Valberedningen har i årets arbete fokuserat på sittande styrelses kompetents och gruppsammanhållning och även
haft detta i åtanke vid det nya styrelseförslaget. Valberedningen har också tagit emot ett ökat antal nomineringar av
intresserade personer vilket känns positivt, även om det antalet platser att fylla har varit omfattande. Dock kan det
aldrig nog understrykas vikten av att fortsätta denna uppåtgående trend med fler nomineringar och kandidaturer
till förbundsstyrelsen. Valberedningsarbetet är hela organisationens ansvar för att ge styrelsen en bra grund för att
leda organisationen med gott resultat på.
Valberedningens förslag till förbundsstyrelse som helhet 2021
Förbundsordförande:
Vincent Ericsson (nyval)
Förbundsstyrelseledamöter:
Sandra Hammarstrand (1 år kvar)
Anton Prang (omval)
Rebecka Helgesson (nyval)
Caroline Näsström (nyval)
Hanna Carlsson (nyval)
Vakant (fyllnadsval)

Suppleanter till förbundsstyrelsen:
Anne Pettersson (nyval)
Vakant
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17. Val av revisorer och suppleant samt två verksamhetsrevisorer
Valberedningen föreslår stämman
•
•
•

att välja ett registrerat revisionsbolag som agerar auktoriserad revisor och suppleant med en mandatperiod
på ett (1) år
att välja PricewaterhouseCoopers (PwC) i Stockholm som bolag
att välja Johan Tjäder (nyval) och Kristoffer Ley (nyval) som verksamhetsrevisorer, på en mandatperiod på
vardera ett (1) år

Bakgrund
Kapitel 8 Revision §1. Förbundsstämman väljer en revisor som ska granska förbundets räkenskaper och förvaltning.
Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd. Istället för auktoriserad eller godkänd revisor och suppleant, kan ett
registrerat revisionsbolag utses. För revisorn ska en suppleant väljas.
Valberedningen har funnit det befintliga revisionsbolagets arbete tillfredställande och ser därför inget behov av
ändringar.
På föregående stämma beslutades det att tillsätta en verksamhetsrevisor som kontinuerligt kan granska och stötta
styrelsen i enlighet med medlemmarnas vilja. Denna förtroendepost kräver en bred insyn i RUM:s organisation och
goda kontakter med kulturlivet.
Valberedningen 2020
Michael Johansson, sammankallande
Ronja Höjer
Rasmus Eriksson
Maaike Welvaart
Siri Gallego
Ebba Eriksson

18. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen
Kommer att presenteras under stämman.

19. Förbundsstämmans avslutande
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VILL DU SE MER AV
VÅR VERKSAMHET?
På www.rum.se hittar du information om
allt som händer i förbundet och distriktens
aktiviteter.
Du kan också följa oss på instagram och
facebook, så uppdateras du kontinuerligt!
@ungmusikant
@RiksforbundetUngaMusikanter
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