PROTOKOLL FÖRBUNDSSTRYRELSEMÖTE
17 oktober 2020
Närvaro

8–9/2

Anna Rydborg (ordförande)
Lena Hagstedt fd. Andersson
Sandra Hammarstrand
Daniel Ingemarsson Wik
Elin Gripstrand
Anton Prang
Milda Gontaite
Caroline Näsström (1:a suppleant)
Clara Folkebo (2:a suppleant)
Nora Källersjö (3:e suppleant)
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Plats: Microsoft Teams
Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare.
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Anna Rydborg.
Daniel Ingemarsson Wik ersätts av Caroline Näsström.

2.

Godkännande av kallelse
Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna kallelsen.

3.

Val av mötesordförande
Anna Rydborg väljs till mötesordförande.

4.

Val av mötessekreterare
Hanna Hult Rosén väljs till mötessekreterare.

5.

Val av justerare
Anton Prang väljs till justerare.

6.

Fastställande av föredragningslistan (Bilaga 1)
Föredragningslistan fastställdes med tillägg punkt 20 Beslut budgetförslag 2021

7.

Anmälan och genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

8.

Genomgång av avstämningsmöte och mailbeslut
Beslut om stämmohandlingarna föredragningslista, verksamhetsplan 2021, budget 2021 och rapport
innevarande verksamhetsår togs på avstämningsmötet 30 september.

9.

Genomgång av Planner och Uppdragslistan
Förbundsstyrelsen gick igenom och uppdaterade förbundsstyrelsens Microsoft Planner samt
uppdragslista.

10. Gruppkontrakt (Bilaga 2)
Förbundsstyrelsen hade en längre genomgång av gruppkontraktet och uppdaterade det med
information gällande digitala möten.

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

Slupskjulsvägen 34 | 111 49 Stockholm | Tel: 0771-91 91 40
Epost: info@rum.se | Web: rum.se | Bg: 5854–3661 | Org.nr: 822001–3646

1 (3)

Assently: 5fdd7b83d983c52116a4615b3857703d9e27deb311e27f02b66bf61ef5634c39b000d0e30a7302f848952689970b3d9e0ff2279041ec06f5d5dd0b9d168ed918

11. Inkomna skrivelser
a.

Folkspels valberedning söker folk (Bilaga 3)
Förbundsstyrelsen beslutar att inte nominera någon till Folkspels styrelse.

12. GS-rapport
Hanna informerade om status på kansliet samt hur arbetet med medlemsrapporteringen går.
13. DU: Insamling (Bilaga 4)
Förbundsstyrelsen höll en längre diskussion kring hur RUM ser på att ta emot pengar från en
organisation som arbetar med spel, vilket är något som kan leda till riskbruk när RUM aktivt tar
avstånd till alkohol och narkotika.
14. DU: Riktlinjer arvoderad ordförande (Bilaga 5)
En första diskussion kring riktlinjer genomfördes och ett beslutsunderlag kommer att läggas fram på
decembermötet.
15. DU: Inför stämman - vem gör vad
Planering för stämman gjordes klart, separat fil i förbundsstyrelsen mapp.
16. BU: Ansökan 90-konto (Bilaga 6)
Förbundsstyrelsen beslutar att ansökan för 90-konto skickas in under 2020.
17. BU: Ansökan förmånstagare Postkodlotteriet (Bilaga 7)
Förbundsstyrelsen beslutar att RUM under 2021 ska ansöka om att bli medlem i Svenska
Postkodföreningen och förmånstagare hos Postkodlotteriet.
18. BU: Deltagande på Folk och Kultur och Almedalen (Bilaga 8)
Förbundsstyrelsen beslutar…
•

… att delegera deltagandet på Folk och Kultur åt kansliet och Nexus.

•

…. att kansliet håller sig ajour med hur Almedalen 2021 blir och ett beslut om deltagandet
läggs fram till första FS-möte 2021.

19. BU: Sälja Club on Web (Bilaga 9)
Förbundsstyrelsen beslutar…
•

… att sälja Club On Web AB.

•

… att ge Anna Rydborg mandat att gå vidare med försäljningen.

20. BU: Budgetförslag (Bilaga 10)
Förbundsstyrelsen beslutar att fastslå budgetförslaget för 2021 med de nya tilläggen efter besked om
ökat anslag 2021.
21. Övriga frågor
a.

Val av ombud till LSU repskapsmöte 7–8 november
Förbundsstyrelsen beslutar att välja Caroline Näsström till ombud och Anton Prang som
ersättare.

22. Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte
Anna Rydborg väljs till mötesordförande vid mötet 12–13 december
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23. Mötesplan 2020
Fysiska möten

Avstämningsmöten på Teams

Förbundsstämma

8–9 februari

3:e mars

20–22 november

28–29 mars

29:e april

30–31 maj

30:e september

12–13 september

9:e november

17–18 oktober
12

december OBS! Flyttad!

24. Mötets avslutande
Anna Rydborg avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justerare

Hanna Hult Rosén

Anna Rydborg

Anton Prang

Bilagor
1.

Föredragningslista

2.

Gruppkontrakt

3.

Folkspels valberedning söker folk

4.

DU: Insamling

5.

DU: Riktlinjer arvoderad ordförande

6.

BU: Ansökan 90-konto

7.

BU: Ansökan förmånstagare Postkodlotteriet

8.

BU: Deltagande på Folk och Kultur och Almedalen

9.

BU: Sälja Club on Web

10. BU: Budgetförslag
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FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE
17 OKTOBER 2020
Var: Digitalt via Teams
När: 17 oktober, reservtid 18 oktober, lördag klockan 9.30-16.30. Alla som vill prata av sig innan mötet kan
droppa in mellan 9.00-9.30 så kommer det finnas personer på plats. Söndag har vi reservtid om vi behöver ha
mer diskussioner under vissa punkter, boka in 9.30-12.30, men troligen behöver inte denna tid användas.
Sitt ostört, med dator och gärna headset. Sitt med en fast anslutning.
Mötesordförande: Anna Rydborg
*= Dokumentet övriga handlingar
Ärende

Föredragande

Pass

0,5

FORMALIA
1

Mötets öppnande

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

Ordf.

8

Genomgång av avstämningsmöte och mailbeslut

Ordf.

9

Genomgång av Planner och Uppdragslistan

Ordf.

10

Gruppkontrakt

Ordf.

ADMINISTRATION
11

Inkomna skrivelser

Ordf.

12

GS-rapport

Hanna

0,5

ÄRENDE FÖR DISKUSSION
13

DU: Insamling

Hanna

1

14

DU: Riktlinjer arvoderad ordförande

Sandra

2
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15

Inför stämman - vem gör vad*

Anna

ÄRENDE FÖR BESLUT

1
1

16

BU: Ansökan 90-konto

Hanna

17

BU: Ansökan förmånstagare Postkodlotteriet

Hanna

18

BU: Deltagande på FoK och Almedalen

Milda

19

BU: Sälja CoW

Anna

20

ÖVRIGA ÄRENDEN
Övriga frågor
a) Val av ombud till LSU repskapsmöte 7–8 nov

Ordf.

0

21

Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte

Ordf.

0

22

Mötets avslutande

Ordf.

0
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GRUPPKONTRAKT 2020
Detta kontrakt är framtaget för att gälla för förbundsstyrelsen under 2020. Eventuella justeringar kan komma
att göras om förbundsstyrelsen gemensamt kommer fram till detta.
Vad vi behöver för att ha ett fungerande styrelsearbete
• Gott om tid
o För diskussioner och eftertanke
o För pauser

o För att läsa handlingar och förbereda

o För samtal, både gällande styrelsefrågor men även annat

o För in- och utcheckning

• Tydlig kommunikation

o Jag frågar om jag blir osäkra på om jag förstått rätt

o Jag säger till i god tid om jag inte har möjlighet att närvara

o Jag säger till så fort jag märker att jag inte kommer att hinna med en uppgift jag ska genomföra
o Alla uppgifter har en tydlig deadline som sätts från början

• Fokus, när vi har möten fokuserar vi på mötet och inte annat. Vet en om att en behöver ta ett samtal etc.
meddela det från början
• Vi stöttar varandra istället för att skylla på varandra
• Bra och god mat samt fika, med ordentligt tidsutrymme för detta
• Variation av arbetsuppgifter
• FIRA, att vi tar tt gemensamt ansvar för att påminna oss om allt vi åstadkommit!
Tillägg för digitala möten
Grundtanken är att vi alla vill RUM:s bästa, ibland kan det lätt bli feltolkningar och det ska vi förebygga.
• Om ni behöver lämna mitt i mötet skriver ni i chatten ”Borta”, när ni är tillbaka skriver ni ”här”. Det behövs
ingen anledning till att ni lämnar, vare sig det beror på att ni behöver på toa eller ta hand om en snabb akut
sak som dyker upp.
• Kamera kan för en del vara det som ger energi till mötet och för en del ta energi. Alla får ha på kameran i
den mån de själva vill. Önskvärt är att under incheckningspasset och när du pratar har kameran på så att
det också går att se delar av kroppsspråket.
• Mötesskrivare – då det inte alltid är lätt att uppfatta allt som sägs på digitalt möte kommer vi under mötet
ha någon som är ”mötesskrivare”. Det är en person som under diskussioner skriver ner allt som sägs så att
vi alla både hör och kan läsa vad som faktiskt kommit upp under rundorna. Dokumentet kommer alla ha
tillgång till.
• Använd fler rundor så alla kommer till tals.
• Alla vill RUM:s bästa. När vi känner att någon säger något vi inte förstår eller uppfattar negativt, pausa i
diskussionen och fråga med en vänlig ton vad personen egentligen menar.
• Alla ska tänka på hur vi tar emot det som sägs. Det är inte alltid lätt att uttrycka sig korrekt och därför ska vi
under mötet också tänka på hur vi själva tar emot det. Är du osäker på hur det bör tolkas, fråga personen
med en vänlig ton vad denne egentligen menar.
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2020-09-14
Till
Folkspels medlemsorganisationer (att. Ordförande och verksamhetschef)
Från
Folkspels valberedning

Begäran om förslag till Folkspels styrelse och revisorer
Det har blivit dags att till valberedningen inkomma med namnförslag på personer att nomineras till
styrelse och revisorer för Folkspel ideell förening. Årsmötet, som förrättar valen, äger rum den 25
november 2020 i Stockholm, och valberedningens förslag ska skickas ut senast en vecka dessförinnan.
Vi i valberedningen önskar att ni i god tid inkommer med förslag på personer ni anser vara lämpliga
för styrelsen och som revisorer. Vi ser gärna styrelsekandidater som har erfarenhet av att driva en
omfattande ekonomisk verksamhet, vilket Folkspel ideell förening gör. Styrelsen som lag bör, inte
minst för sitt långsiktiga strategiska arbete, ha en samlad kunskap om såväl spelverksamheten som
ekonomi och även den ökade digitaliseringen.
Valberedningen har som ett led i beredningsarbetet tillfrågat dem vars mandattid utgår vid kommande
årsmöte. Nedan redovisas vilka som angivit att de står till förfogande för omval respektive har avböjt
omval.
Anders Rydberg, ordförande

Står till förfogande

Stefan Bessman, ledamot
Inger Wikander ledamot,
Christina Petersson, ledamot,

Står till förfogande
Står till förfogande
Avböjer omval

Mattias Hjelmberg, 1:e suppleant
Pia Lennberg 2:e suppleant
Ken Gammelgård, 3:e suppleant

Står till förfogande
Står till förfogande
Står till förfogande

Alexander Simeonidis, revisor
Sven-Ingvar Jansson, revisor
Sara Didriksson, revisorssuppleant

Står till förfogande
Står till förfogande
Står till förfogande

Thomas Nilsson, auktoriserad revisor

Står till förfogande

Följande tre styrelseledamöter har ett år kvar av sin mandattid; Cecilia Augustsson Edstam, Maria
Bergström och Peter Sikström. Samtliga övrigas mandattid utgår vid årsmötet 2020.
Eftersom vi är en av medlemmarna vald valberedning arbetar vi i första hand med de förslag som vi
får från er medlemmar. Vi önskar – oavsett om förslagen avser personer som angivit att de står till
förfogande eller är helt nya kandidater – att ni skriftligen inkommer med era förslag, inklusive
kontaktuppgifter och gärna några rader om den/de föreslagnas bakgrund och meriter.
Skicka förslagen per e-post till valberedningens ordförande Christer Pallin (christerpallin@gmail.com)
senast den 26 oktober 2020.
Med vänliga hälsningar
FÖRENINGEN FOLKSPELS VALBEREDNING
Christer Pallin, ordf, christerpallin@gmail.com
Kerstin Fondberg, kerstin.fondberg@sverigeskorforbund.se
Jan Wikander, xzpert@hotmail.com
Göran Sydhage, goran.sydhage@mhf.se
Kim Renås, kim.reenaas@iogt.se

Bilaga: Förteckning över
Folkspels styrelse och revisorer.
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Bilaga
STYRELSE – FOLKSPELS IDEELLA FÖRENING 2019/2020
Anders Rydberg, ordförande

aryd@telia.com

Cecilia Augustsson Edstam, ledamot – (vald till 2021)

cecilia.edstam@gmail.com

Maria Bergström, ledamot – (vald till 2021)

maria@adream.se

Stefan Bessman, ledamot

stefan.bessman@bakermckenzie.com

Christina Petersson, ledamot

christina.petersson@gavle.hjart-lung.se

Peter Sikström – (vald till 2021)

peter.sikstrom@spfseniorerna.se

Inger Wikander, ledamot

ingerwikander@hotmail.com

Mattias Hjelmberg, 1:e suppleant

mattias.hjelmberg@rfsisu.se

Pia Lennberg, 2:e suppleant

pia.lennberg@reumatikerforbundet.org

Ken Gammelgård, 3:e suppleant

ken.gammelgard@dhr.se

REVISORER – FOLKSPELS IDEELLA FÖRENING 2019/2020
Alexander Simeonidis

alexander.simeonidis@rfsisu.se

Sven-Ingvar Jansson

svenivar.jansson@telia.com

Sara Didriksson, suppleant

sara.didriksson@rfsisu.se

Thomas Nilsson, auktoriserad revisor

thomas.nilsson@se.ey.com

EY (Ernst & Young)
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DISKUSSIONSUNDERLAG INSAMLING
Bakgrund:
I arbetet med att ta fram en insamlingspolicy och i förlängningen en årlig insamlingsplan stöter vi på många
både moraliska och praktiska frågor som förbundsstyrelsen behöver ta ställning till. Det här
diskussionsunderlaget lyfter fram några av dessa frågeställningar samt visar på de rubriker insamlingspolicyn
föreslås innehålla. En insamlingspolicy tar upp hur vi ser på insamling och en insamlingsplan sätter upp mål
och fördjupar beskrivningen av metoder och till dessa kopplade aktiviteter. Policyn verkar över flera år och är
långsiktig, planen gäller för ett år och är strategisk men enklare att styra om i metoder och aktiviteter för att
nå de mål som är uppsatta på både kort och lång sikt.

Diskussion:
Inom folkrörelserna finns det en lång historia av att finansiera verksamheten med intäkter från olika former av
lotterier och spelverksamhet. I dagens digitala samhälle ser vi även ett tämligen regelbundet ifrågasättande,
både från medlemmar och externa parter, till samröre med spelverksamhet. RUM arbetar idag med att
utveckla sin insamlingsverksamhet därför behöver förbundsstyrelsen diskutera vilka slags
samarbetspartners/ företag/ organisationer/ enskilda vi är beredda att samarbeta med och vilka vi väljer att
tacka nej till.
Förbundsstyrelsen får här även en disposition till insamlingspolicy. I en mapp under dagens handlingar finns
exempel på andra organisationers policys.

Tänkta rubriker till RUM:s insamlingspolicy:
OM INSAMLINGSPOLICYN
GÅVORNAS ÄNDAMÅL
VÄRDEGRUND I INSAMLINGSARBETET
GIVARENS RÄTTIGHETER
HUR GÅVORNA FÖRDELAS
ÖVERINSAMLING
ÖRONMÄRKNING
METODER
AVGRÄNSNING – POLICY FÖR FÖRETAGSSAMARBETEN (behöver tas fram)
KONTROLL OCH GRANSKNING
PLANERING OCH UPPFÖLJNING
FINANSIERING
NEKANDE AV GÅVOR
TESTAMENTEN
FAST EGENDOM OCH VÄRDEPAPPER
UNDERLEVEANTÖRER FÖR INSAMLING
RIKTLINJER FÖR BILD OCH TEXT
MINDERÅRIGA I INSAMLINGSARBETET
FRÅGOR OCH KLAGOMÅL
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HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
UPPFÖLJNING AV POLICYN
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DU: Riktlinjer arvoderad ordförande
Skriven av: Sandra Hammarstrand

Beskrivning och bakgrund
•

På stämman 2019 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra en utvärdering av arvoderingen
av förbundsordföranden. Utvärderingen genomfördes under vår och sommar 2020, av Michael
Johansson, Vincent Ericsson, Kristoffer Ley och Daniel Ingemarsson Wik under ledning av
Sandra Hammarstrand. Efter att arbetsgruppen lämnat resultatet av sin utvärdering till FS har
Sandra och Anna jobbat med att ta fram ett dokument med mål och riktlinjer för
förbundsordföranden.

•

Målsättningen är att ha ett dokument som stöd till förbundsordföranden, för att förtydliga dennes
roll och uppgifter.

•

Förhoppningsvis kommer detta leda till att rollen som arvoderad förbundsordförande är tydlig för
alla parter, samt tydlighet på stämman vad som förväntas av en arvoderad förbundsordförande.

Underlag
•

Separat dokument – Slutresultat arvoderingsutvärdering

•

Separat dokument – Riktlinjer arvoderad ordförande

Konsekvensbeskrivning
•

En tydlighet i rollen ger mer realistiska förväntningar på en arvoderad ordförande. Detta kan
också leda till tydlighet i rollen och tid som prioriteras på det som för stunden är mest lämpligt.

•

Dokumentet bör uppdateras efter rådande förhållanden för förbundsordföranden, samt ytterligare
rollbeskrivningar för övriga styrelsen bör tas fram

Resurser
•

Tid kommer att behöva investeras för att hålla dokumentet uppdaterat.

•

Det förutsätter också att det är en förbundsordförande som är arvoderad, vilket kräver resurser
från förbundet. I det fall vi inte har en arvoderad ordförande bör mål och riktlinjer tas fram för
denna situation också.

Frågor att diskutera
•

Vad tycker ni om riktlinjerna? Vill ni göra några tillägg? Justera något?

2020-10-07

Sida 1 av 1
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BU: 90 KONTO
Skriven av Hanna Hult Rosén
Förslag till beslut….
• Att RUM under 2020 ska ansöka om 90-konto
Bakgrund och beskrivning
RUM har under 2018 samt 2019 ansökt om 90-konto men fått avslag. Maria Falk och Hanna Hult Rosén har
under 2020 haft avstämning med Svensk Insamlingskontroll gällande ansökan och nu har det som behöver
justeras. För att gå vidare med ansökan behöver styrelsen därför fatta ett beslut om att RUM ska ansöka om
90 konto.
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BU: ANSÖKAN FÖRMÅNSTAGARE
POSTKODLOTTERIET
Skriven av Hanna Hult Rosén
Förslag till beslut….
• Att RUM under 2021 ska ansöka om att bli förmånstagare hos Postkodlotteriet
Bakgrund och beskrivning
RUM har tidigare tagit beslut att ansöka om att bli förmånstagare hos Postkodlotteriet men då 90-konto är ett
krav och det tidigare blivit nekat behövs ett nytt beslut om att bli förmånstagare. Om RUM blir förmånstagare
kommer intäkterna möjliggöra ytterligare verksamhet för musicerande barn och unga.

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
Slupskjulsvägen 34 | 111 49 Stockholm | Tel: 0771-91 91 40
Assently: 5fdd7b83d983c52116a4615b3857703d9e27deb311e27f02b66bf61ef5634c39b000d0e30a7302f848952689970b3d9e0ff2279041ec06f5d5dd0b9d168ed918
E-post: info@rum.se | Web: rum.se | Bg: 5854–3661 | Org.nr: 822001–3646
1 (1)

BU: Medverkan på Almedalen och FoK
Skriven av: AU genom Milda Gontaite

Förslag till beslut
•

… att delegera deltagandet på FoK åt kansliet och Nexus

•

… att kansliet håller sig ajour med hur Almedalen 2021 blir och ett beslut om deltagandet läggs
fram till första FS-möte 2021

Beskrivning och bakgrund
•

FoK

FoK (Folk och Kultur) är konvent som

ska sätta fokus på konsten och kulturens roll som
motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. RUM har deltagit tidigare och
fått möjlighet att knyta kontakter och höja sin röst där på plats. 2021 kommer FoK
genomföras digitalt. Resurser kommer krävas för deltagandet i form av personaltid.
• Almedalen
RUM har varit med och deltagit på Almedalen tidigare genom medlemsorganisationen
Ax. Syftet med RUMs närvaro på Almedalen är att lyfta unga musikers perspektiv där
det finns möjlighet för politisk påverkan. Det är fortfarande oklart hur Almedalen
kommer genomföras 2021 därför kan inte något mer konkret beslut tas. Kostnad för
plats i Almedalens hus brukar vara ca 7000 kr för en hel vecka, båtresa en person som
bokar hyfsat tidigt ca 1000 kr, och utöver det mat. Så ungefärlig kostnad på 10.000 kr
för en person. Vill RUM sen göra ett seminarium är det värt att göra i samverkan med
någon annan för att hålla ner kostnader.
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BU: Sälja CoW
Skriven av: Anna Rydborg

Förslag till beslut
•

… att sälja Club On Web AB

•

… att ge Anna Rydborg mandat att gå vidare med försäljningen

Bakgrund
RUM äger ett bolag som en gång i tiden hade vårt medlemsregister. Då tidigare ägare skulle sälja bolaget
valde RUM att köpa upp det för att kunna fortsätta ha kvar medlemsregistret. När registret utdaterades
var det dags att byta register och avveckla bolaget.
RUM har sett över möjlighet att ha kvar företaget för MusikRUMs räkning, där det skulle vara möjlighet
att dra av momsen på en del tjänster. Slutsatsen i detta arbete har varit att det inte är tillräckligt gynnsamt i
längden.
Förbundsstyrelsen har tidigare tagit beslut om att avveckla bolaget, vilket är gjort. Bolaget är tomt och har
ingen verksamhet idag. Däremot är det inte helt avvecklat då det kostar väldigt mycket att stänga det helt.
Vi har istället blivit rekommenderade att sälja det tomma bolaget vidare och på så sätt få ut ungefär
100.000 kr som idag finns i bolaget. Ju tidigare detta görs desto bättre eftersom bolaget tickar lite pengar
kopplat till licenser.
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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

Personal

50 000

-

28 600

Nationella träffar

140 000

210 000

166 500

Sålda tjänster

1 215 800

1 350 000

1 094 900

Utbildningar

45 000

90 000

-

Verksamhetsutveckling

-

-

818 900

Framtidens musikpris

-

250 000

270 000

Musikaliskt ledarskap

-

-

-8 700

Kommunikation

10 000

10 000

17 200

Landslag

345 000

370 000

314 500

MusikRUM

100 000

849 100

985 500

Övriga intäkter

-

55 000

-

Summa intäkter

9 205 300

9 795 000

10 713 100

KOSTNADER

Förslag 2021

Beslut 2020

Resultat 2019

Medlemskapet och stödfunktionen

8 666 500

7 853 400

8 423 600

Verksamheten

1 144 500

1 920 800

2 492 900

Kommunikation

370 000

230 000

384 600

Summa kostnader

10 181 000

10 004 200

11 301 100

Resultat

-975 700

-209 200

-588 000
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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.
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
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 nollresultat.
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INTÄKTER
I budgeten ovan 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 höjs till 12 kronor per medlem för det totala antalet
redovisade medlemmar i de medlemsföreningar som ingår i distriktet. 2018 gjordes första höjningen på många år och
även då gjordes den endast med 1 kr per medlem. Redan under de diskussionerna funderades det kring om höjningen
skulle vara högre eller om en mindre höjning lite oftare var bättre. Då den stämmans diskussion visade att små
höjningar med jämna mellanrum var mer önskvärt än en stor så görs höjning nummer två nu.
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 ITtjänster 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

Lokalt föreningsstöd

1 744 900

1 878 300

1 834 200

Samarbetsorganisationer

67 000

-

59 800

Styrelse

667 900

542 600

646 300

Kommittéer m.m.

24 000

28 000

6 700

Kansli

1 315 100

1 053 000

1 401 800

Personal

2 924 600

2 363 000

2 687 200

Medlemsregister

168 000

168 000

187 900

Nationella träffar

345 000

273 500

258 900

Revisionsarvode

90 000

90 000

104 500

Sålda tjänster

1 200 000

1 320 000

1 162 400

Övriga kostnader

20 000

87 000

72 300

Oförutsedda kostnader

50 000

50 000

1 600

Summa kostnader

8 666 500

7 853 400

8 423 600

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.

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

8 500,00 kr

Verksamhetsutveckling

175 000

-

860 100,00 kr

Framtidens musikpris

1 000

525 000

314 000,00 kr

Musikaliskt ledarskap

-

15 000

1 600,00 kr

Landslag

313 000

326 500

437 300,00 kr

MusikRUM

500 000

896 800

871 400,00 kr

Summa kostnader

1 144 500

1 920 800

2 492 900

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.
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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.

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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