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Verksamhetsplan 2021
I RUM:s femåriga strategi för åren 2020–2024 finns fyra områden; medlemskapet, verksamheten, kommunikation
och politisk påverkan. Denna verksamhetsplan är uppbyggd att följa dessa områden. Under år 2021 fokuserar
verksamhetsplanen på att uppfylla nedan strategiska mål:

•
•
•
•
•
•

Tydliggöra hur och varför en blir medlem i RUM och visa på vilka sätt det finns att engagera sig i RUM. Alla
medlemmar ska enkelt kunna ta reda på hur en kan engagera sig i RUM. Engagemang uppmuntras, uppmärksammas
och möjliggörs.
Utveckla, tydliggöra och uppmärksamma medlemsnyttan.
Bygga stolthet genom att definiera vår roll i samhället och hur vi gör världen bättre.
Medvetet och strategiskt göra vår kommunikation inkluderande och mottagaranpassad.
Utveckla de fysiska mötesplatserna och digitala plattformarna för dialog.
Tydliggöra vad vi har för kulturpolitiska åsikter och förklara varför vi har dessa åsikter.

Utöver dessa mål finns det strategiska mål som genomgående kommer arbetas med varje år och mål som påbörjas
redan nu för att kunna vara uppfyllda 2024. Varje områdes underrubriker är de strategiska målen och punktlistan
under är de aktiviteter som ska genomföras år 2021.

STORK 2018
Foto: Hanna Fred Ekman
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Medlemskapet
RUM finns tack vare sina medlemmar, därför är förbundets viktigast uppgift att säkerställa att ett medlemskap i RUM
är enkelt, förståeligt och givande.
RUM är en organisation som vill nå alla barn och unga som musicerar och utövar kultur. RUM vill också att alla våra
medlemmar ska känna delaktighet och tillhörighet i sitt förbund och identifiera sig i sitt medlemskap. RUM vill att
våra medlemmar ska vara stolta över sin del i en stor, samhällsförbättrande rörelse.
För att uppnå det ska det finnas ett tydligt värde med medlemskapet och det ska vara enkelt att kunna engagera sig
i RUM.
Tydliggöra hur och varför en blir medlem i RUM och visa på vilka sätt det finns att engagera sig i RUM. Alla
medlemmar ska enkelt kunna ta reda på hur en kan engagera sig i RUM. Engagemang uppmuntras, uppmärksammas
och möjliggörs.
•
En riktad medlemsvärvningskampanj.
•
Ta fram ett material där föreningar kan få inspiration och utbildning för att möjliggöra utvecklingen av den lokala
verksamheten.
•
Ha en tydlighet kring de olika sätt som idag finns för föreningar och distrikt att uppmärksamma sina medlemmars
engagemang.
•
Skapa tydliga uppdragsbeskrivningar för de olika rollerna som finns i styrelser och arbetsgrupper, dessa ska
skrivas som mallar så att varje styrelse och/eller arbetsgrupp kan anpassa dem efter sitt arbete.
Utveckla, tydliggöra och uppmärksamma medlemsnyttan
•
För att genomföra en lyckad medlemsvärvningskampanj under året behöver hela organisationen ha en stor kunskap
om och förståelse för vad ett medlemskap i RUM innebär, kring såväl förmåner som förväntningar. Detta ska
tydlig kommuniceras på hemsidan.
•
Såväl de synliga medlemsvärdena, som rabatter etc. och de osynliga medlemsvärdena, så som gemenskap och
spelglädje, ska ses över.
•
Diskussion med distrikten kring bidragsformer och rabatter för att se över möjligheter till ett gemensamt
synsätt om detta i förbundet.
Bygga stolthet genom att definiera vår roll i samhället och hur vi gör världen bättre
•
Undersöka drivkrafterna för medlemskap då detta även leder till stolthet.
•
Engagera föräldrar till RUM medlemmar så att de tydligt ser värdet i RUM och föreningslivet.
•
Genomföra “Stolt RUMförälder” under hela året genom att synliggöra föräldrar med stort RUMengagemang för
att inspirera andra.
•
Visa på bredden av RUM-medlemmar i sociala medier.
•
Fortsätta se över möjligheten att utöka variationen vad gäller förtjänstmedaljer, så att fler blir uppmärksammade
för deras gärningar.

2020

2021

2022

MEDLEMSKAPET

Tydliggöra hur och varför en blir medlem i RUM
Utveckla, tydliggöra medlemsnyttan
Definiera RUM:s roll i samhället
Skapa engagemangsvägar för medlemmar
Öka RUM-medvetenheten hos pedagogerna
Bredda, fördjupa RUM:s utbildningsverksamhet
Bredda den potentiella medlemsbasen

Pilen visar förbundsstyrelsens arbetsplan rörande RUM:s strategi 2020-2024.
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Verksamheten
Kärnan i RUM är verksamheten, det är den som är vårt syfte. Vi är trygga i vår verksamhet men ska inte vara rädda för
att låta den utvecklas. Det ingår i vår strategi att hela tiden hålla fokus på att göra och möjliggöra ännu mer verksamhet.
Vi är en rörelse för livslång musikglädje och ska inte se oss som konkurrenter till andra organisationer som är en del
av samma rörelse.
Kontinuerligt utvärdera verksamheten och dess inriktning för att identifiera om och i så fall hur vi vill utveckla
den framåt
• Att under året göra en helhets genomlysning av MusikRUM för att se över upplägg, finansiering, medlemsnärvaro
och funktionärssamarbeten.
• Utvärdera och se över upplägg och finansiering av Framtidens Musikpris tillsammans med samarbetspartners.
Med insamlade medel, sökta bidrag, samarbeten och annat stärka finansiering och förutsättningar för att möjliggöra
mer verksamhet
• Detta arbete är något som ständigt pågår för att kunna möjliggöra mer och mer verksamhet för medlemmar och
distrikt. Arbete genomförs till största delen av personalen på kansliet.
Samverka med andra organisationer som delar vår vision och vår värdegrund
• Säkerställa att det finns en tydlighet kring vilka organisationer RUM ska samverka och samarbeta med. Alla
samarbeten ska ha ett mervärde för organisationen.
• Samarbetspartner i NYSS - Nordisk Yngre Stryger Stafet, som är en nordisk stråkutbildning för unga, 2021
genomförs kursen av Musik & Ungdom i Danmark.
• Undersöka möjligheter för våra medlemmar att ta del av internationell verksamhet genom vår samarbetsorganisation JMI.
• Fortsätta arbetet med stråkläger vid Musikkonservatoriet Falun.

VERKSAMHETEN

2020

2021

2022

Kontinuerligt utvärdera verksamheten
Stärka finansiering och förutsättningar
Utveckla underrepresenterade verksamheter
Utveckla samverkan mellan föreningar & distrikt
Samverka med liksinnade organisationer

Pilen visar förbundsstyrelsens arbetsplan rörande RUM:s strategi 2020-2024.
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Kommunikation
RUM ska arbeta strategiskt och medvetet med kommunikation. Vår vision och värdegrund ska genomsyra vår
kommunikation. Vi vill nå ut med visionen och värdegrunden till alla delar av vår organisation, så att den blir något
som vi gemensamt och tillsammans har som riktlinje i allt vi gör.
Hela tiden utveckla och utforma vår kommunikation för att svara mot syftet, att stärka och svetsa samman
organisationen, att inspirera mottagaren till ännu mer musikalisk livsglädje och att hjälpa våra unga att växa i sig
själva och i sitt kulturutövande.
• Genomföra projektet “Sedda, hörda och lyssnade på!”, ett varumärkesstärkande projekt.
• Se över materialet som finns på hemsidan.
• Se över hur ofta RUM’ba Vägg ska ges ut och i vilken form.
Medvetet och strategiskt göra vår kommunikation inkluderande och mottagaranpassad.
• Säkerställa att kansliet har kompetens för att skapa en inkluderande och mottagaranpassad kommunikation
som öppnar upp för dialog.
RUM ska också vara en känd aktör i samhället och verka för en ökad allmän kännedom om vår organisation.
Synas med vår verksamhet för en bred publik, i många olika kanaler.
• Arbeta för att all verksamhet ska synas på så många olika sätt i så många kanaler som möjligt.
Sprida vårt varumärke genom olika aktiviteter där vi kopplas samman med värden som ger oss trovärdighet och
erkännande inom den verksamhet vi bedriver och vid deltagande i samverkansorganisationers arrangemang.
• Att den grafiska profilen sprids och används i hela organisationen.
Underlätta för alla medlemmar i alla delar av organisationen att berätta om RUM, var och en på sitt sätt och utifrån
sina förutsättningar.
• Inspirera genom att låta engagerade RUMare berätta om sitt engagemang på sitt sätt.
RUM ska vara en organisation som har en god dialog med både medlemmar och distrikt. För att denna dialog ska fungera
väl krävs plattformar för dialog och sådana behöver skapas.
Utveckla de fysiska mötesplatserna och digitala plattformarna för dialog.
• Genomföra förbundsstämma.
• Arbeta med instagram-takeover för enskilda medlemmar, föreningar och distrikt.
• Planera och kontinuerligt genomföra digitala tematräffar för både enskilda medlemma, föreningsaktiva och
distriktsaktiva.
• Två onlinemöten för distriktsaktiva genomförs.

KOMMUNIKATION

2020

2021

2022

Utveckla och utforma vår kommunikation
Göra den inkluderande & mottagaranpassad
Synas med vår verksamhet i olika kanaler
Sprida vårt varumärke genom aktiviteter
Underlätta för medlemmarna att berätta om RUM
Utveckla de fysiska & digitala mötesplatserna

Pilen visar förbundsstyrelsens arbetsplan rörande RUM:s strategi 2020-2024.
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Politisk påverkan och opinionsbildning
RUM vill påverka samhället så att barn och ungas musikutövande uppskattas och underlättas. Vi vill därför vara en
viktig kulturpolitisk organisation som av relevanta aktörer ses som en självklar dialogpartner i specifikt musikfrågor
men också kulturfrågor.
Skapa sätt för att alla i organisationen kan förstå hur politiska processer ser ut och fungerar för att alla ska vilja
engagera sig i vår politiska påverkan.
• Säkerställa spridningen av resultatet i denna fråga från Sedda, hörda och lyssnade på!- projektet. Alla medlemmar
ska nås av detta arbete.
Ge medlemmar och distrikt möjlighet, kunskap och verktyg för att engagera sig i påverkansarbetet, var och en på
sitt sätt och utifrån sina förutsättningar.
• Ta fram material för påverkansarbete på lokal och distriktsnivå.
RUM ska vara en organisation som kan påverka på alla viktiga nivåer inom kulturpolitiken: lokalt, regionalt och
nationellt.
Verka i forum på olika nivåer där det är möjligt att utöva politiskt inflytande och opinionsbildning.
• Verka i forum för påverkansarbete, exempelvis kulturkonventet Folk och kultur, Kulturskoledagarna, politikerveckan i Almedalen, Järvaveckan m.m.
Knyta kontakter med viktiga aktörer kring barn och ungas kulturutövande.
• Delta i event för samarbetsorganisationer för kulturorganisationer.
• Delta i event för samarbetsorganisationer för ungdomsorganisationer.
• Samverka med Försvarsmusiken för att skapa gemensam verksamhet för att stärka orkesterlivet.
RUM ska utveckla sina kulturpolitiska ståndpunkter för att på ett mer effektfullt sätt kunna bedriva politisk påverkan.
Tydliggöra vad vi har för kulturpolitiska åsikter och förklara varför vi har dessa åsikter.
• Fortsätta arbetet med att ta fram ett nytt musik- eller kulturpolitiskt program. Förbundsstyrelsen ser över vårt
ställningstagande kring kulturpolitiska frågor och upprättar därefter vår kulturpolitiska ståndpunkt, samt ser
över möjlighet att ta fram ett musik- eller kulturpolitiskt program. Den kulturpolitiska ståndpunkten bör vara
mer djupgående och täckande vad gäller kulturpolitikens samtliga områden, än den musikpolitiska visionen
samt ska vara till hjälp för lokalt och regionalt påverkansarbete.

POLITISK PÅVERKAN

2020

2021

2022

Skapa politisk förståelse och engagemang
Ge kunskap & verktyg för påverkansarbete
Verka i forum och utöva politiskt inflytande
Knyta kontakter med viktiga aktörer
Tydliggöra RUM:s kulturpolitiska åsikter
Förankra RUM:s musikpolitiska ståndpunkt

Pilen visar förbundsstyrelsens arbetsplan rörande RUM:s strategi 2020-2024.
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Projekt och löpande verksamhet
Utöver målen i strategin har RUM löpande verksamhet som arbetar för vår vision* och delar av flera av de strategiska
målen. Detta är verksamhet som är viktig för varje medlem i RUM.

•
•
•
•
•

Arvsfondensprojektet Nexus går in på sitt tredje och avslutande år
Genomföra festivalen MusikRUM på flera olika lokala platser i Sverige för att säkerställa att genomförandet kan
bli av med anledning av en oviss framtid i en pandemi
Genomföra Landslaget i blåsmusik
Utvärdera Framtidens Musikpris tillsammans med samarbetspartners.
Arrangera minst en grundläggande ledarskapsutbildning, SPETS, för unga ledare

*RUM:s vision
”Ett förbund där vinsten ligger i personlig, social och kreativ utveckling och som möjliggör möten för alla barn och unga,
med musik och kultur som gemensam nämnare.”

Verksamhetsplan för RUM - Riksförbundet Unga Musikanter 2020
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Budget 2021
INTÄKTER

Förslag 2021

Beslut 2020

Resultat 2019

MUCF Organisationsbidrag

1 567 500

1 412 600

1 572 300

Lokalt organisationsbidrag

3 182 500

2 839 400

3 152 400

Medlemsavgifter

1 163 200

1 342 100

1 213 200

Administrationsavgift

324 100

370 600

373 700

Samarbetsorganisationer

102 300

-

150 400

Kansli

959 900

646 200

563 700

50 000

-

28 600

140 000

210 000

166 500

1 215 800

1 350 000

1 094 900

45 000

90 000

-

Verksamhetsutveckling

-

-

818 900

Framtidens musikpris

-

250 000

270 000

Musikaliskt ledarskap

-

-

-8 700

10 000

10 000

17 200

Landslag

345 000

370 000

314 500

MusikRUM

100 000

849 100

985 500

-

55 000

-

9 205 300

9 795 000

10 713 100

Förslag 2021

Beslut 2020

Resultat 2019

Medlemskapet och stödfunktionen

8 666 500

7 853 400

8 467 500

Verksamheten

1 144 500

1 920 800

2 540 100

Kommunikation

370 000

230 000

384 600

10 181 000

10 004 200

11 392 200

-975 700

-209 200

-679 100

Personal
Nationella träffar
Sålda tjänster
Utbildningar

Kommunikation

Övriga intäkter
Summa intäkter

KOSTNADER

Summa kostnader

Resultat

Budget för RUM - Riksförbundet Unga Musikanter 2020
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Sammanfattning
Budgeten är gjord på så sätt att förbundet ska klara av sina finansiella åtagande under kommande år samt i relation
till föreslagen verksamhetsplan. Resultatet 2019 diffar med årsbokslutet då RUM i sina avstämningar avrundar intäkter
nedåt till närmsta hundratal och utgifter uppåt till närmsta hundratal.
Budgetens intäktsberäkning bygger på de siffror som meddelats till MUCF samt de siffror de sagt att de preliminärt
ska använda vid utdelningen av bidrag. Budgetens kostnadsberäkningar gås igenom mer i detalj från sida 12.
Budgeten bygger på att arvoden och ersättningar beslutas enligt valberedningens förslag samt att medlemsavgiften
ligger på samma nivå som 2019.
Arvode och ansvarspeng för förbundsordföranden är inräknat under anslagsposten Styrelse. Regler avseende
ersättningar och arvode utgår från att posten ska vara fortsatt halvtidsarvoderad.
Förslag till arvoden och ersättningar
Enligt valberedningens förslag.
Förslag till medlemsavgifter
Medlemsavgift tas ut kollektivt per förening. I samband med debitering av medlemsavgifter avses med ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och som har fyllt 6 år men inte 26 år.
Medlemsavgift för föreningar som har högst 59 ungdomsmedlemmar är 2 000 kronor och för föreningar som har
minst 60 ungdomsmedlemmar är 34 kronor per ungdomsmedlem. Nya föreningar som inträder under året betalar
inte medlemsavgift.
Förslag till regler för lokalt föreningsstöd
Endast föreningar som har fullföljt sin redovisning till RUM och är statsbidragsgrundande för RUM kan få lokalt
föreningsstöd, vilket betalas ut en gång per år. Lokalt föreningsstöd ges med ett fast belopp om 3 000 kronor till
föreningar som har högst 59 ungdomsmedlemmar. Till övriga föreningar ges lokalt föreningsstöd med 51 kronor per
ungdomsmedlem.
Har en person medlemskap i flera föreningar får alla berörda föreningar bidrag för den personen.
Nya föreningar erhåller ett startbidrag på 1 000 kronor.
I dessa regler avses med ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och som har fyllt
6 år men inte 26 år.
MUCF får 50 miljoner extra under 2020, 2021 och 2022
I september när regeringen presenterade en extra ändringsbudget tillkom 50 miljoner till barn-och ungdomsorganisationer per år under åren 2020, 2021 och 2022.
13 oktober hade MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) en informationsträff om att dessa
pengar kommer att fördelas inom ramen för organisationsbidraget. Detta borde betyda att RUM får ett ökat anslag
om ca 1 miljon kronor 2020 samt en ökning om ca 800 000 kr 2021. Bidraget för 2020 ska egentligen förbrukas
under innevarande år men då utbetalningen kommer ske som tidigast i november kommer det vara okej att överföra beloppet till 2021. Detta innebär att RUM kan göra en större satsning 2021, vilket syns i budgeten genom ett
större underskott*. Satsningar som kommer att göras är på MusikRUM, verksamhetsutveckling i form av RUM frågar
proffsen och en nationell stråkutbildning samt projektanställning för att arbeta med att stärka distrikt för att ha ett
tydligare medlemserbjudande.
* Att vi får ett underskott för 2021 beror på att intäkten, MUCF:s extra bidrag för 2020, kommer in och bokförs 2020, men
inte används det året. Då pengarna inte kommer hinna användas, så har vi fått tillåtelse att flytta dem till 2021 med krav
på att hela summan används under 2021. Budgetresultaten ger då ett överskott 2020 och ett underskott 2021, men slår
vi ihop resultaten för 2020 och 2021 så blir det ett noll-resultat.

Budget för RUM - Riksförbundet Unga Musikanter 2020
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Valberedningens förslag till arvodering och ersättningar
En ansvarspeng utfaller till ordföranden om ett prisbasbelopp inkl. pensionsavsättning per år, utbetalas månadsvis.
Därtill kan förlorad arbetsinkomst för förbundsstyrelseledamöter och ersättas vid representationer eller liknande,
detta styrks av lönespecifikation där lönebortfallet finns redovisas.
Förbundsstyrelsen förfogar därtill över utvecklingsmedel på sex (6) prisbasbelopp för utveckling av förbundet.
Denna summa kan användas till:

•
•
•
•
•

Projektanställningar
Ersättning av lönebortfall för förbundsstyrelsen vid representation*
Tidsbegränsad arvodering av förbundsledamöter och suppleanter för representation eller utvecklingsarbete
Nationell kursverksamhet
Marknadsföring/opinionsbildning

*Lönebortfall måste styrkas med lönespecifikation där lönebortfallet finns redovisat. Lönespecifikationer hanteras
varsamt och endast delges ordförande/vice ordförande och generalsekreterare.
I övrigt utgår inte arvode till förbundsstyrelsens ledamöter eller andra förtroendevalda, med undantag av vad som
sägs nedan.
Arvode till auktoriserad eller godkänd revisor, eller registrerad revisionsbyrå, utgår i enlighet med löpande räkning.
Verksamhetsrevisorer ersätts med ett engångsbelopp motsvarande en tjugondel (1/20) av ett prisbasbelopp efter av
stämman godkänd verksamhetsrevisionsrapport.
Reseersättning utgår till förbundsordföranden för resor till destinationer som är minst 5 mil från förbundsordförandens hem, och som hör till uppdraget och ersätts med högsta skattefria belopp, f.n. 18,50 kr/mil per bil eller för hela
kostnaden för kollektivt färdmedel.
Reseersättning utgår till övriga förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda med högsta skattefria belopp
eller för hela kostnaden för kollektivt färdmedel.
För förbundsordföranden utgår dagtraktamente med högsta skattefria belopp för ökade levnadsomkostnader i
samband med resor som hör till uppdraget, såvida det inte är fråga om intern eller extern representation.
För övriga förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda ersätts måltidskostnader som har samband med
uppdraget med faktiskt belopp.
Ersättning för logi vid resor som hör till uppdraget utgår med faktisk kostnad. Ej redovisad logikostnad ersätts med
nattraktamente med högsta skattefria belopp.
Valberedningen 2019/2020
Michael Johansson, sammankallande
Ronja Höjer
Rasmus Eriksson
Maaike Welvaart
Siri Gallego
Ebba Eriksson
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Intäkter
I budgeten på sidan 9 visas alla förbundets intäkter.
Medlemsavgifter
För medlemsavgifter räknar förbundsstyrelsen med en nedgång på grund av att flera RUM-föreningar i stället
redovisas för den nya organisationen Sveriges Unga Blåsare, ett specialmusikförbund som RUM är initiativtagare i.
Avtal med reglering kring detta ses över årligen.
Administrationsavgift
Förbundsstyrelsen föreslår att administrationsavgiften är oförändrad 11 kronor för det totala antalet redovisade
medlemmar i de medlemsföreningar som ingår i distriktet.
Administrationsavgiften betalas av de distrikt som får organisations- eller verksamhetsbidrag från landstinget
eller motsvarande bidrag. Den är ett led i finansieringen av den gemensamma administrationen i form av kansli- och
IT-tjänster som är nödvändiga både för distrikten och organisationen som helhet.
Organisationsbidrag och lokalt organisationsbidrag
Staten, via Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), delar varje år ut bidrag till barn- och
ungdomsorganisationer. För att räknas som barn- och ungdomsorganisation måste en kunna styrka att minst
60 procent av medlemmarna har fyllt 6 år men inte 26 år. Organisationen måste också uppfylla vissa kriterier när det
gäller rikstäckning. Bidraget har en fast del och en rörlig del som förra året uppgick till 22,59 kronor per bidragsgrundande medlem och 1 202 kronor per förening. Beloppen varierar från år till år beroende på hur många organisationer
som godkänns. Det lokala organisationsstödet uppgick till 200 % av det centrala organisationsstödet.
För 2021 beräknas stödet på grundval av ett medlemsantal på 26 792 bekräftade medlemmar och 296 medlemsföreningar.
Bidraget är beroende av att medlemsföreningarna rapporterar in medlemsbekräftelser och verksamhetsrapporter.
För att säkerställa att medlemsredovisningen sköts korrekt granskar RUM medlemsbekräftelser, verksamhetsrapporter samt årsmötesrapporter med tillhörande årsmötesprotokoll.
Sålda tjänster
Sålda tjänster omfattar de kostnader som förbundet fakturerar distrikten och en del medlemsföreningar, främst är
det distriktskonsulenters personalkostnader samt arvoden för kursledare etc.
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Utgifter
Medlemskapet och stödfunktionen
Förslag 2021

Beslut 2020

Resultat 2019

1 744 900

1 878 300

1 834 200

67 000

-

59 800

667 900

542 600

646 300

24 000

28 000

6 700

1 365 100

1 053 000

1 390 400

2 924 600

2 363 000

2 742 400

Medlemsregister

168 000

168 000

187 900

Nationella träffar

345 000

273 500

258 900

Revisionsarvode

90 000

90 000

104 500

1 200 000

1 320 000

1 162 500

Övriga kostnader

20 000

87 000

72 300

Oförutsedda kostnader

50 000

50 000

1 600

8 666 500

7 853 400

8 467 500

Lokalt föreningsstöd
Samarbetsorganisationer
Styrelse
Kommittéer m.m.
Kansli
Personal

Sålda tjänster

Summa kostnader

Lokalt föreningsstöd
Lokalt föreningsstöd är det huvudsakliga medlet att fördela statens lokala organisationsbidrag.
Samarbetsorganisationer
Här ligger bland annat kostnader för medlemskap i nationella och internationella organisationer, så kallade
kontingenter
Styrelsen
Det till styrelsen budgeterade beloppet används för att finansiera den ideella ledningen i RUM samt förbundsordförandes arvode. Under detta anslag belastas resor, kost, logi, deltagande i konferenser samt representation för
förbundsstyrelsen och arbetsutskottet.
Kommittéer m.m.
Anslaget till kommittéer m.m. används för att finansiera valberedningen, kommittéer och andra arbetsgrupper som
antingen är helt ideella eller en mix av ideella och personal.
Kansli
Här ligger alla kostnader som finns för att driva kansliet i Stockholm samt alla personalkostnader som inte är
lönekostnader. Även kostnader för licenser ligger här, oavsett om licensen används endast av personal eller av
personal och förtroendevalda.
Då RUM från och med 1 januari 2021 har ett nytt hyreskontrakt för lokalerna på Skeppsholmen har denna post en ökad
kostnad, då hyran höjts kraftigt.
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Personal
Anslaget till personal finansierar 350 % tjänster samt med en bokföringsbyrå. Årskostnaden för byrån beräknas bli
ca 160 000 kronor.
Medlemsregister
Detta är kostnaderna förbundet har för eBas och de tjänster som finns i eBas.
Nationella träffar
Detta är till för att kunna sänka distriktens egeninsats i distriktsträffen och förbundsstämman. Det ska delfinansiera
resa, kost och logi samt lokal- och evenemangskostnader i samband med RUM-stämman.
Förbundet utgår från ett fast deltagarpris, så att kostnaden för distrikten är kända i förväg. Det fasta deltagarpriset
inkluderar alla kostnader för resa, kost och logi på av förbundet anordnat boende.
Förbundsstyrelsen har rätt att göra rimliga begränsningar för vilka färdmedel som får användas.
Revisionsarvode
Anslaget för revisionsarvode finansierar arvode för den auktoriserade eller godkända revisorn, eller den registrerade
revisionsbyrå som utsetts av stämman. Kostnader ersätts på löpande räkning. Revisionsuppdraget omfattar såväl
granskning av årsredovisning och styrelsens förvaltning som bestyrkande av förbundets ansökan om statsbidrag.
Sålda tjänster
Kostnader för lokaler, löner till distriktskonsulenter, kursledararvoden etc. som förbundet betalar för att sedan
fakturera distrikten, se även Sålda tjänster under intäkter.
Övriga kostnader
Här ligger kostnader som inte ryms under övriga rubriker.
Oförutsedda kostnader
Medlen ska kunna disponeras av förbundsstyrelsen för att hantera situationer som inte förutsetts i denna budget
eller i verksamhetsplanen, men som ändå är angelägna för RUM att involvera sig i.
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Verksamheten
Kostnadsområdet Verksamheten omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM:s ideella organisation
starkare. Området omfattar såväl utbildning som förnyelsearbete.

Förslag 2021

Beslut 2020

Resultat 2019

Utbildningar

155 500

157 500

8 500

Verksamhetsutveckling

175 000

-

861 900

Framtidens musikpris

1 000

525 000

314 000

Musikaliskt ledarskap

-

15 000

1 600

Landslag

313 000

326 500

468 300

MusikRUM

500 000

896 800

885 800

1 144 500

1 920 800

2 540 100

Summa kostnader

Utbildningar
Anslaget till utbildningar finansierar breddutbildning, spetsutbildning samt utbildning i värdebaserat ledarskap.
I breddutbildningen ingår VardagsRUMs-kurser som erbjuds distrikt och föreningar som webb-och fysisk
utbildning. Spetsutbildningen fördjupar kunskaperna i ledarskap och föreningsteknik samt ger metoder och verktyg för
arrangerande av medlemsinriktade aktiviteter. Utbildningar är ett prioriterat område för förbundsstyrelsen och en
stor del i förverkligandet av förbundets strategi kommer att beröra utbildning.
Verksamhetsutveckling
Anslaget för verksamhetsutveckling syftar till att göra det möjligt för förbundet att starta nya projekt som kan
utveckla organisationen och verksamheten. Idéarbetet sköts av ideella krafter, men anslaget behövs för att kunna ha
en obligatorisk egeninsats eller anlita experthjälp inför projektansökningar.
Framtidens musikpris
Framtidens musikpris är instiftat för att ta tillvara på behovet av att uppmärksamma barns och ungas möjlighet till
utveckling. Priset har delats ut årligen sedan 2015 och fick under 2020 pga. Covid-19 ställas om helt till en digital
prisceremoni. Redan tidigare har funderingar kring en djupare analys av priset och dess utformning varit på tapeten
så nu ser RUM en möjlighet att göra detta under 2021 av flera skäl, bland annat då prisceremonin nu utförts på flera
olika sätt vilket gör en utvärdering möjlig, för att hitta rätt väg framåt. En annan faktor är att många projekt runt om i
landet inte gått att genomföra under 2020 vilket kan skapa en obalans i nomineringarna. Därför kommer Framtidens
Musikpris utvärderas grundligt 2021, resultatet kommer att presenteras på förbundsstämman 2021.
Musikaliskt ledarskap
Verksamheten syftar till att stärka den ideella organisationen genom dess musikaliska ledare. Genom olika aktiviteter
som riktar sig till det musikaliska ledarskapet vill förbundsstyrelsen bidra till förnyelse och vitalitet i medlemsföreningarnas verksamhet. RUM vill kunna stötta initiativ.
Landslaget i blåsmusik
Landslaget i blåsmusik finansieras till stor del av deltagaravgifter. Bidrag till landslaget förekommer men varierar
kraftigt mellan åren, beroende på turnéplaner.
MusikRUM
På grund av Covid-19 arbetas nu en ny variant av MusikRUM fram. Tanken är att hålla MusikRUM på ett antal orter den
23:e maj med samma innehåll och program men att göra det mer regionalt för att kunna ses men även för en ökad
möjlighet att delta. Möjlighet att delta utan orkester eller ensemble kommer då även att vara möjligt.

Budget för RUM - Riksförbundet Unga Musikanter 2020

16

Kattis Ahlström - konferencier,
Andreas Forsman - SOF, Ayesha Quraishi - SKAP, Klas Jervfors Turner - Kultruskolerådet

Den Feministiska Musikbranschfesten
Sabina Wärme

Rikard Gateau - Svensk Scenkonst
Christofer Elgh - FST

Choir Academy
Clara Folkebo, Nora Caroline Källersjö

Kattis Ahlström - konferencier
Anna Rydborg - RUM:s förbundsordförande

Milda Gontaite - RUM
Mattias Franzén - Stim

Spinneriet Urban Musik
Emilia Carapic, Toju Jemide, Ayla Adams
Framtidens Musikpris på Stallet 17 september 2020 Foto: Erika Helin

Kommunikation
Kostnadsområdet kommunikation omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM mer känt och uppskattat.

Förslag 2021

Beslut 2020

Resultat 2019

Kommunikation

370 000

230 000

384 600

Summa kostnader
			

370 000

230 000

384 600

Kommunikation
Genom anslaget till kommunikation finansieras åtgärder för att informera om RUM på olika sätt via hemsidan, utställningar, annonsering samt RUM’ba Vägg. Kostnader för nyhetsbrev samt pressklipp ingår också. Årligen genomförs en
rad kommunikationsaktiviteter som beslutas av förbundsstyrelsen i en kommunikationsplan.
Här har även höjd tagits för det som i verksamhetsplanen heter Sedda, hörda och lyssnade på!
Här finns även de profilprodukter och förtjänstmedaljer förbundet tillhandahåller.
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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

Blåslandslaget 2019 Foto: Hanna Fred Ekman

WWW.RUM.SE

