PROTOKOLL FÖRBUNDSSTRYRELSEMÖTE
12 december 2020
Närvaro

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)
Hanna Carlsson
Rasmus Eriksson
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X
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X
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Plats: Microsoft Teams
Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare. Tillträdande förbundsstyrelse med Vincent
Eriksson, Rebecka Helgesson, Linus Eneroth och Anne Petterson.
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Anna Rydborg.
Daniel Ingemarsson Wik och Milda Gontatie har avgått vid stämman och fyllnadsval har gjorts. Rasmus
Eriksson fyllnadsval för Milda närvarade och Hanna Carlsson fyllnadsval för Daniel närvarade.

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
Lena Hagstedt väljs till justerare.

6.

Fastställande av föredragningslistan (Bilaga 1)
Föredragningslistan fastställdes med justeringen att stryka punkt 16.

7.

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

8.

Genomgång av avstämningsmöte och mailbeslut
Beslut att adjungera Daniel Ingemarsson Wik tom 31 december 2020, togs via mail den 2020-12-06.

9.

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

10. Gruppkontrakt
Då även pågående styrelse närvarande visades endast kontraktet upp och relevanta delar lyftes av
Anna Rydborg.
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11. Inkomna skrivelser
a.

Extra utdelning från Folkspel (Bilaga 2)
RUM kommer att tilldelas en extra utbetalning om 100 000 kr från Folkspel under 2020.

12. GS-rapport
Hanna informerade om status på kansliet samt hur arbetet med medlemsrapporteringen går.
13. Utvärdering förbundsstämman
Hanna Hult Rosén gjorde en genomgång av utvärderingen från förbundsstämman, överlag är både
deltagare och arrangör nöjda. Specifika inspel kommer att tas i beaktande vid planering av nästa
förbundsstämma.
14. DU: Styrdokument och policys
Alla styrdokument behandlades och kansliet får i uppdrag att justera utifrån kommentarer samt göra
de förändringar de ser nödvändiga, för att sedan tas beslut om av förbundsstyrelsen under 2021.
15. DU: Uppföljning strategi
Anna Rydborg föredrog en uppföljning av strategin.
16. DU: Utvärdering tematräffar (Bilaga 4)
Diskussion kring höstens tematräffar samt vilka teman som ska tas med i 2021.
17. BU: Riktlinjer arvoderas ordförande (Bilaga 5)
Förbundsstyrelsen beslutar att…
•

… anta förslaget till riktlinjer för arvoderad ordförande.

18. BU: Tematräffar 2021 (Bilaga 6)
Förbundsstyrelsen beslutar att…
•

… första Tematräffen 2021 har temat inför distriktsstämma i coronatid, tips och trix om hur
digital stämma genomförs.

•

… första tematräffen 2021 äger rum 9 februari klockan 19.00-20.30.

•

… Hanna Hult Rosén, Caroline Näsström och Hanna Carlsson ansvarar för första tematräffen.

19. BU: Förtjänstmedaljer
Förbundsstyrelsen beslutar att…
•

… dela ut 14 förtjänstmedaljer i guld samt 2 förtjänstmedaljer i silver.

•

… uppdra åt kansliet att innan den 29 januari se till att det har skickats individuella diplom och
graverade medaljer till den som är ansvarigför utdelningen av medalj i respektive distrikt och
förening.

•

… uppdra åt kansliet att på hemsidan lägga till text som innehåller:
i. Processen kring nominering av medalj
ii. Vem som kan nominera
iii. Vad en nominering ska innehålla
iv. Var nomineringen ska skickas
v. Hur lång tid det tar från att nomineringen skickas in till att det finns ett beslut och
medaljer har levererats, förslag är 2–3 månader.
vi. Att det framgår att förbundsstyrelsen behandlar inkomna nomineringar på ordinarie
styrelsemöte
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20. BU: Nominera till Kulturens (Bilaga 7)
Förbundsstyrelsen beslutar att…
•

… nominera Hanna Hult Rosén till Kulturens förbundsstyrelse

•

… nominera Johan Tjäder till Kulturens förbundsrevisor.

21. Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
22. Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte
Då det är ny styrelse nästa gång väljs ingen mötesordförande för nästa möte.
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

Lena Hagstedt

Bilagor
1.

Föredragningslista

2.

Extra utdelning Folkspel

3.

DU: Utvärdering tematräffar

4.

BU: Riktlinjer arvoderas ordförande

5.

BU: Tematräffar 2021

6.

BU: Nominera till Kulturens
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FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE
12 DECEMBER 2020
Var: Digitalt via Teams
När: 12 december, lördag klockan 9.30-16.30. Alla som vill prata av sig innan mötet kan droppa in mellan 9.009.30 så kommer det finnas personer på plats.
Sitt ostört, med dator och gärna headset. Sitt med en fast internetanslutning.
Mötesordförande: Anna Rydborg
*= Dokumentet övriga handlingar
Ärende

Föredragande

Pass

1

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

13

Utvärdering stämma 2020

Hanna

0,25

ÄRENDE FÖR DISKUSSION
14

DU: Styrdokument och policys

Hanna

2

15

DU: Uppföljning strategi

Anna

0,25
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17

DU: Utvärdering tematräffar

Sandra

ÄRENDE FÖR BESLUT

0,5

1

18

BU: Riktlinjer arvoderad ordförande

Sandra

19

BU: Tematräffar 2021

Sandra

20

BU: Förtjänstmedaljer

Anna

21

BU: Nominera till Kulturens

Anna

ÖVRIGA ÄRENDEN
22

Övriga frågor

Ordf.

0

23

Val av mötesordförande för nästa styrelsemöte

Ordf.

0

24

Mötets avslutande

Ordf.

0
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Extra utdelning till Folkspels Medlemsorganisationer
Under verksamhetsåret 2019/2020 var utvecklingen för Folkspels lotterier mycket positiv.
BingoLotto och Bingo på nätet hade en mycket gynnsam utveckling. Året avslutades med
stor framgång i Jul- och Nyårskampanjerna där nytt rekord noterades i sålda lotter för en
enskild omgång av Bingolotto.
Under våren präglades Sverige, tillsammans med övriga världen - av den ännu rådande
Coronapandemin. Denna har satt stort avtryck gentemot Folkspels medlemsorganisationer
och hela svenska föreningslivet, som i många fall drabbats hårt ekonomiskt av pandemins
konsekvenser.
Av denna anledning har Folkspel beslutat om en extra utdelning till
medlemsorganisationerna om 10 miljoner kronor.
Utdelningen består av 100 000 kronor till varje medlemsorganisation, motsvarande
7,1 miljoner kronor. Resterande 2,9 miljoner kronor fördelas mellan medlemsorganisationerna utifrån aktivitetsgraden gällande försäljning genom Folkspels lotterier.
Pengarna betalas ut innan jul.
Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt 2021!
2020-12-10
Anders Rydberg
Ordförande, Folkspels Ideella Förening
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DU: Utvärdering tematräffar
Skriven av: Sandra Hammarstrand

Beskrivning och bakgrund
•

Under sensommar och höst 2020 genomfördes ett antal tematräffar med anledning av att
distriktsträffen 2020 sköts på framtiden på grund av Corona.

•

Träffarna hade följande teman:
o

Lär dig skriva en motion

o

Diskutera hur RUM:s framtida musik- och kulturpolitisk vision bör se ut (tillsammans med
PR-byrån FourPR

o

Workshop i distriktsutveckling

o

Medlemsregistret eBas

o

Skapa folkbildningsverksamhet med Kulturens studieförbund

•

Målsättningen är att få en bra bild av vilka träffar som fungerade bra, och vilka teman vi kan ha på
framtida träffar.

•

AU:s avsikt är att FS bestämmer en träff till slutet på januari 2021, och därefter överlämnar
planeringen av kommande träffar till nästa styrelse.

Resurser
•

Tid från personal och förtroendevalda, då tematräffarna genomförs på kvällstid

•

Inga lokalkostnader tillkommer, då träffarna sker digitalt.

•

Eventuellt arvode för utomstående personer som vi vill ha med på tematräffen.

Frågor att diskutera
•

Vilka teman fungerade bättre och vilka fungerade mindre bra?

•

Var det ett lämpligt format på tematräffar?

•

Vilka teman bör vi ha på framtida tematräffar?

•

Vilket format bör vi ha på framtida träffar?

•

Vilket tema bör den första träffen 2021 ha?

•

Förslag på fler teman?

2019-01-15
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BU: Riktlinjer arvoderad ordförande
Skriven av: Sandra Hammarstrand

Förslag till beslut
•

Att anta förslaget till riktlinjer för arvoderad ordförande

Beskrivning och bakgrund
•

Enligt förbundsstämman 2019 ålades förbundsstyrelsen att utvärdera arvoderingen av
förbundsordföranden. Denna utvärdering resulterade i ett antal rekommendationer, där en var att
riktlinjer för den arvoderade ordföranden skulle tas fram.

•

Under hösten 2020 har Anna och Sandra jobbat med att ta fram ett förslag till riktlinjer som nu
ligger framför FS att besluta om.

•

Förhoppningsvis kommer dessa riktlinjer att tydliggöra förbundsordförandens roll, speciellt om
denne är arvoderad.

Underlag
•

Förslag till riktlinjer för arvoderad ordförande

Konsekvensbeskrivning
•

Finns det några risker?

•

Vad händer i framtiden?

Resurser
•

De enda resurser som kommer krävas är att underhålla dokumentet och se till att det hålls
uppdaterat, då beslutet att arvodera ordföranden redan är taget av stämman, och budgeterat för.

[När beslutsunderlaget är klart ska dokumentet sparas som en pdf och mailas till au@rum.se för beredning
inför FS. AU beslutar om ärendet ska/kan gå upp till FS eller om det bör justeras.]
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BU: Tematräffar 2021
Skriven av: Sandra Hammarstrand

Förslag till beslut
Förslagen till beslut är beroende på vad diskussionen resulterar i
•

Att ett datum och en tid för den första tematräffen bestäms

•

Att ett tema beslutas för den första tematräffen

Beskrivning och bakgrund
•

Under sensommar och höst 2020 genomfördes ett antal tematräffar då distriktsträffen, och
flertalet andra förbundsgemensamma aktiviteter, fick ställas in alternativt skjutas på framtiden
med anledning av Coronapandemin. Tematräffarna berör aktuella teman eller ämnen som
behöver ständig utveckling eller utbildning.

Underlag (om det finns)
•

DU Utvärdering tematräffar 2020

Resurser
•

Tid från personal och förtroendevalda, då tematräffarna genomförs på kvällstid

•

Inga lokalkostnader tillkommer, då träffarna sker digitalt.

•

Eventuellt arvode för utomstående personer som vi vill ha med på tematräffen.

2021-04-21
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BU: Kulturens förtroendeposter
Skriven av: Anna Rydborg

Förslag till beslut (En ”att-sats” där beslutet beskrivs)
•

Att nominera Hanna Hult Rosén till Kulturens förbundsstyrelse

•

Att nominera Johan Tjäder till Kulturens förbundsrevisor

Beskrivning och bakgrund
Hanna har de senaste åren varit en del av Kulturens förbundsstyrelse. Det är värdefullt för RUM att ha en
person i förbundsstyrelsen. Därför föreslår AU att nominera Hanna. Hanna har mycket att bidra med till
Kulturens och kan utveckla Kulturens.
Johan har senaste åren varit Kulturens revisor, vilket han har gjort mycket bra. Därför föreslår AU att
nominera honom.

2020-12-04
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Handlingarna är undertecknade av
2021-04-21 22:21:53 (CET)

Hanna Hult Rosén
hanna.hult.rosen@rum.se
158.174.187.250
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-21 17:04:53 (CET)

Anna Rydborg
anna.rydborg@rum.se
84.216.128.79
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-23 07:29:46 (CET)

Lena Hagstedt
lena.hagstedt@rum.se
46.59.34.47
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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