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Plats: Microsoft Teams
Övriga närvarande: Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare.
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Vincent Ericsson.
2. Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes.
3. Val av mötesordförande
Vincent Ericsson valdes till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Hanna Hult Rosén valdes till mötessekreterare.
5. Val av justerare
Rasmus Eriksson valdes till mötesjusterare.
6. Fastställande av föredragningslistan, bilaga 1
Föredragningslistan fastställdes.
7. Anmälan och genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll från maj lades till handlingarna.
8. Genomgång mailbeslut
•

Beslut att bli medlem i Sveriges kommunikatörer togs 5 juni

•

Verksamhetsberättelse 2020, fastställdes 18 juni

•

Beslut att MBL-förhandla angående anställning av ekonom togs 5 augusti

•

Beslut att skjuta upp MusikRUM till 7 maj togs på extra insatt styrelsemöte 10 augusti

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 (4)

Assently: 83ef40f03d1bac51a442f3d3e58b5d6bd7256a5d285ea49dbdc1266e732815aeab13eb0ac3069304c97ded3c80fdf3350eca3f97eadbd92743daf757ea637495

9. Inkomna skrivelser
a. LSU:s Representantskapsmöte, bilaga 2
Anton informerade om vad LSU:s Representantskapsmöte är.
Förbundsstyrelsen beslutade…
•

… att välja Vincent Ericsson som ordinarie ombud och Caroline Näsström som ersättare.

b. Harp-projekt, bilaga 3
Hanna informerar om förslaget.
Förbundsstyrelsen beslutade…
•

… att Hanna Hult Rosén återkopplar att detta bör genomföras genom distriktets försorg
samt att säkerställa att distrikt bemöter projektet.

c.

Norbusang:s höstmöte, bilaga 4
Hanna informerade om höstmötet.
Förbundsstyrelsen beslutade…
•

… att Vincent Ericsson och Caroline Näsström ska närvara.

d. Inbjudan Kungl. Musikaliska Akademien 250 år den 8 september 2021 kl.17:00-18:00
Hanna informerade om inbjudan.
Förbundsstyrelsen beslutade…
•

… att ingen kommer närvara utan att Hanna Hult Rosén får uppdrag att säkerställa att
RUM:s varmaste gratulationer framförs.

10. Rapporter
a. GS-rapport, bilaga 5
Hanna Hult Rosén föredrog GS-rapporten och frågor kring årets medlemsrapportering
besvarades.
b. Förbundsstämma Fremia, bilaga 6
Caroline informerade om hur Fremia:s första stämma var samt de lärdomar vi kan ta därifrån.
c.

Internationella samarbeten
Caroline informerade om den rapport Hanna Andersson skrivit under sin LIA under våren och
förbundsstyrelsen diskuterade vägarna framåt för internationella utbyten.
Förbundsstyrelsen beslutade att
•

… att Caroline Näsström och Hanna Carlsson skapar grunden för en arbetsgrupp som ska
vara tillsatt 1 januari 2022 för internationella samarbeten.

•

… att Hanna Hult Rosén säkerställer att det finns en anställd som stöd till arbetsgruppen.

d. Remiss svar Ku202101113, bilaga 7
Remissvaret skickades in 14 juli.
e. Referensgrupp pilotprojekt för blåsmusiken, bilaga 8
AU beslutade innan sommaren att tacka ja till att vara del av referensgrupp i ett pilotprojekt för
blåsmusiken, som drivs av Blåsarsymfonikerna.
11. DU: Framtidens Musikpris, bilaga 9
En diskussion som gav inspel till den fortsatta utvärderingen samt uppdrag till kansliet att se över
resursbehovet hölls.
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12. DU: Sociala medier december, bilaga 10
Styrelsen beslutade…
•

… att satsa på Musikhjälpen.

13. BU: Verksamhetsplan, bilaga 11
Styrelsen beslutade…
•

… att fastställa verksamhetsplanen 2022.

14. BU: Budget
Styrelsen beslutade…
•

… att fastställa budgetförslaget

•

… att Anton Prang och Hanna Hult Rosén ska skriva den text som budgeten ska
kompletteras med inför stämman.

15. BU: Stadgeförslag, bilaga 12
Efter diskussion beslutade styrelsen…
•

… att stadgeförslaget läggs fram på stämman.

16. BU: Digital förbundsstämma, bilaga 13
Styrelsen beslutade…
•

… att förbundsstämman 2021 blir digital

•

… att i kallelsen som skickas ut framgår det att vi idag arbetar för en digital stämma men
att om restriktioner förändras till den 16 oktober kan styrelsen komma att ändra så att det
blir en fysisk stämma.

17. BU: Delegationsordning, bilaga 14
Styrelsen beslutade…
•

…att justera delegationsordningen från februari under sektionen Projekt.

18. BU: Tónlek, bilaga 15
Styrelsen beslutade…
•

…att från årets budget ta 30 000 kr för att påbörja ansökning av medel och planering av
Tónlek 2022.

19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
20. Mötesplan 2021
Styrelsemöten

Arbetsmöten

Förbundsstämma

13 februari

22 april

19–21 november

8 april

10 maj

31 maj
28 augusti
16 oktober
11–12 december
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21. Mötets avslutande
Vincent Ericsson avslutade mötet.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Vincent Ericsson

Hanna Hult Rosén

Rasmus Eriksson

Bilagor
1. Föredragningslista
2. LSU:s Representantskapsmöte
3. Harp-projekt
4. Norbusang:s höstmöte
5. GS-rapport
6. Förbundsstämma Fremia
7. Remiss svar Ku202101113
8. Referensgrupp pilotprojekt för blåsmusiken
9. DU: Framtidens Musikpris
10. DU: Sociala medier december
11. BU: Verksamhetsplan
12. BU: Stadgeförslag
13. BU: Digital förbundsstämma
14. BU: Delegationsordning
15. BU: Tónlek
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FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 28 augusti 2021
Var: Digitalt via Teams
När: 28 augusti 9.30-16.00
Ärende

Föredragande

FORMALIA
1

Mötets öppnande

Vincent Ericsson

2

Godkännande av kallelse

Vincent Ericsson

3

Val av mötesordförande

Vincent Ericsson

4

Val av mötessekreterare

Mötesordförande

5

Val av justerare

Mötesordförande

6

Fastställande av föredragningslistan

Mötesordförande

7

Anmälan och genomgång av föregående protokoll
Genomgång av mailbeslut
a) Verksamhetsberättelse 2020
b) Anställning ekonom
c) Skjuta upp MusikRUM 2020

Mötesordförande

8

9

10

ADMINISTRATION
Inkomna skrivelser
a) LSU:s Representantskapsmöte
b) Harp-projekt
c) Norbusang:s höstmöte
d) Inbjudan Kungl. Musikaliska Akademien 250 år den 8
september 2021 kl.17:00-18:00
Rapporter
a) GS-rapport
b) Förbundsstämma Fremia
c) Internationella samarbeten
d) Remiss svar Ku202101113
e) Referensgrupp pilotprojekt för blåsmusiken

Hanna Hult Rosén
Hanna Hult Rosén
Hanna Hult Rosén

Anton Prang
Hanna Hult Rosén
Hanna Hult Rosén
Hanna Hult Rosén

Hanna Hult Rosén
Caroline Näsström
Caroline Näsström
Vincent Ericsson
Caroline Näsström

ÄRENDE FÖR DISKUSSION
11

DU: Framtidens Musikpris

Hanna Hult Rosén

12

DU: Sociala medier december

Hanna Hult Rosén

ÄRENDE FÖR BESLUT
13

BU: Verksamhetsplan

Hanna Hult Rosén
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14

BU: Budget

Anton Prang

15

BU: Stadgeförslag

Vincent Ericsson

16

BU: Digital förbundsstämma

Hanna Hult Rosén

17

BU: Delegationsordning

Vincent Ericsson

18

BU: Tónlek

Hanna Hult Rosén

ÖVRIGA ÄRENDEN
19

Övriga frågor

Mötesordförande

20

Mötets avslutande

Mötesordförande
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KALLELSE TILL
REPRESENTANTSKAPSMÖTE
LSU vill härmed bjuda in alla sina medlemmar
till 2021 års representantskapsmöte

Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte och högsta beslutande organ. Representantskapet
2021 kommer att genomföras digitalt under perioden 4 november – 14 november. Anmälan till
mötet öppnar den 17 juni och stänger den 10 oktober. För att kunna rösta på mötet behöver
organisationen ha betalat medlemsavgift, faktura för detta kommer efter sommarsemestern.
Årets möte kommer att delas upp i två omgångar med förhandlingar där alla ombud förväntas
delta, diskutera och rösta i frågor på plats i Zoom och i VoteIT. Förhandlingar kommer att
hållas under torsdagen den 4 november samt under helgen 13-14 november. Mellan dessa
förhandlingstillfällen kommer mötet att pågå endast i VoteIT där ombud kan skriva yrkanden
och föra diskussion via verktygets kommentarsfunktion. Under tiden mellan förhandlingarna
kommer det också att finnas utrymme att delta i presentationer av förslagen till mötet samt i
andra programpunkter kring årets tema Röstbärare.

ÅRETS TEMA: RÖSTBÄRARE
Under årets möte kommer vi att lyfta upp ungdomsrörelsens roll som röstbärare för barn
och unga. Genom våra engagerade medlemmar formulerar och kanaliserar vi dagligen
budskap som ska nå fram till dem som har makt att påverka våra liv och våra möjligheter.
Ungdomsrörelsens bredd och vår mångfacetterade verksamhet rymmer frågor och perspektiv
som vi vill driva gemensamt och var för sig. I en tid där civilsamhällets roll som röstbärare
ofta ifrågasätts, med ett krympande utrymme och med ett annalkande riksdagsval 2022 vill
vi särskilt lyfta vår viktiga roll som röstbärare åt barn och unga i hela landet. Programmet för
LSU:s representantskap kommer att handla om hur våra förutsättningar för att vara starka
röster ser ut och hur vi gör för att nå fram med så många och så starka röster som vi kan!

Deltagande

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud som nyttjar organisationens rösträtt.
Varje medlemsorganisation har också rätt att skicka en övrig representant till mötet. Anmälan
öppnar idag och stänger den 10 oktober.

Motioner

Alla fullvärdiga medlemsorganisationer har rätt att skicka in förslag som Representantskapet
ska diskutera och besluta om. Förslagen till Representantskapet kallas motioner. Skicka in era
förslag till repskap@lsu.se senast fredag 1 oktober.

LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
Representantskap 2021
Torsdag 4:e november – Söndag 14:e november
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Handlingar

Handlingar till Representantskapet skickas ut i omgångar i enlighet med de
tider som fastställs i stadgan till samtliga medlemsorganisationer. Samtliga
handlingar läggs också upp på LSU:s hemsida på
www.lsu.se/representantskap. När mötet öppnar i VoteIT kommer
handlingarna även att finnas där.

EN HÄLSNING FRÅN VALBEREDNINGEN
Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att ta fram ett nytt förslag på styrelse inför
representantskapet 2021. Det innebär med andra ord att det är dags för er att fundera på vem
ni skulle vilja se i nästkommande styrelse. Känner du till någon som du tror kommer hjälpa
LSU att bli ännu bättre? Då vill vi veta det! Vi kommer öppna upp för nomineringar och inspel
inom kort, så håll ögonen öppna för det. Om du har några funderingar eller vill komma i
kontakt med valberedningen kan du skicka ett mejl till valberedning@lsu.se.
Med vänliga hälsningar,
Valberedningen

INFORMATION OCH PROGRAM
Information publiceras löpande på www.lsu.se/representantskap

Några viktiga datum:

17 juni - Anmälan öppnar och förslag till föredragningslista skickas ut
23 september – Handlingar omgång 1 skickas ut och publiceras
10 september – Sista dag att nominera
1 oktober – Sista dag att skicka in motioner
7 oktober – Handlingar omgång 2 skickas ut och publiceras
10 oktober - Sista dag att anmäla sig
4 november - Mötet öppnas!

Frågor?

Hör gärna av dig till repskap@lsu.se om du har några frågor!
Rosaline Marbinah				
Ordförande					

Hannah Kroksson
Generalsekreterare

LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
Representantskap 2021
Torsdag 4:e november – Söndag 14:e november
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Riksförbundet Unga Musikanter
Hanna Fred Ekman, Producent, Projektsamordnare
Hanna Hult Rosen, Generalsekreterare
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm
18 august 2021

ANG: förslag till Harpa-projekt
Hej!
Jag skriver med en ide jag haft länge. Jag ser alla fina RUM-affischer med spännande projekt,
konserter, läger osv. Men jag tror ej RUM har haft strålkastarljusen på instrumentet harpa någon
gång?
Jag har undervisat i Kristianstad i snart 20 år, har ett harp-program/institution med över 25 elever
kontinuerligt alla dessa år. Vi har en aktiv RUM förening 'Friends of Harps'.

Jag skulle gärna diskutera kring detta: Kan RUM ordna en Harpdag eller projekt med
harpister/harplärare/harpelever från hela Sverige, ev Norden?
Det skulle vara rätt i tiden. RUM sätter gärna fokus på alla instrument (harpan har ju en själv-klar
plats i orkestern!). Uppsala kulturskolan var först med harpa i Sverige, ca 2000 tror jag. Kristianstad
öppnade harpundervisning 2002. Danderyd kulturskola har några harpelever också . Det är alltså tre
kulturskolor/musikskolor som har anställd harplärare och erbjuder harplektioner. Jag är i kontakt
med dessa två lärare (Kristianstad ordnade först 'Harplärardag' i 2016). Det finns även skolor som
har tillgång till harplärare som projekt (inte fastanställd) . Och så finns det privatharplärare i större
städar (Göteborg, Malmö, Stockholm, Norrköping).

2015 sa Mats Rondin, dirigent symfoniorkester, på storscen, stortorget Krstd, med HM Carl Gustav
och Silvia på första bänkrad, 'Nu ska Kristianstads Harpensemble spela för oss, Kristianstad är
harpcentra för Sverige, och är harptätaste stad i vårt land ... .' Som exempel på vår kvalite och
omfattning ©
Kan ni fundera och skriva till mig? Friends of Harps i Kristianstad är intresserad av något större
projekt år 2022, då vi firar 20 år med harpa i Kristianstad. Men att bjuda in alla harpister i Sverige
hade varit historiskt!

Med vänlig hälsning

Susu

Syverson, harpl

susan.syverson @utb.kristianstad .se

JU/d--7~
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Hanna Hult Rosén
Från:
Skickat:
Till:

Amanda Henriksson <amanda@dunk.fi>
den 26 augusti 2021 17:32
Simon Djupsjöbacka; rosanna.halttunen@gmail.com; Benjamin Kimpimaki;
olivia.halttunen@gmail.com; Amanda Henriksson; Gitte Preussler (gsp@webspeed.dk);
heidi.organist@gmail.com; Thomas Breck; mari51g52004@gmail.com;
Jemimah2010.jn@gmail.com; Generalsekreterare; Karin Broberg; Frida Ekerhovd; Selma
Holmquist; Johanna Hidle; Nils Hidle; Johanne Stafsnes; Tuva Ystad Gederø; Helena Andersson
Bromander; patrik.wirefeldt@gmail.com; Maria Nordstedt; Lotta Wilund;
elisabet.hkh.ekberg@gmail.com; Jenny Aspström; Veiga Dis; Lára Rós Friðriksdóttir; Kórís TKÍ;
Þórdís Sævarsdóttir
Norbusangs höstmöte 11.9.2021

Ämne:

EXTERNT: Detta meddelande är skickat från en adress utanför RUM.
Hej rådet!
Välkomna på vårt digitala höstmöte 11.9 kl. 11 finsk tid!
Vi skickar agendan och möteslänken inom kort. Om ni har ärenden ni vill ta upp, vänligen meddela mig.
H. Amanda & Simon

‐‐
Amanda Henriksson
amanda@dunk.fi
+358 40 867 8583

DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.

1
Assently: 83ef40f03d1bac51a442f3d3e58b5d6bd7256a5d285ea49dbdc1266e732815aeab13eb0ac3069304c97ded3c80fdf3350eca3f97eadbd92743daf757ea637495

GS-RAPPORT 28 AUGUSTI 2021
•

Nu är all personal tillbaka och 26 augusti hade vi höstens första personalfika med information

•

Medlemsrapporteringen drar igång 30 augusti med ett utskick till föreningar samt distrikt

•

Anställning av tilltänkt ekonom kommer inte att bli av då hon erbjudits en tjänst som hon hellre vill
ha

•

Delårsrapport till Svensk Insamlingskontroll är skickad till revisor för underskrift, ska vara inne 31
augusti

•

Statsbidragsansökan till MUCF är påbörjad och ska vara klar 31 augusti

•

Grafiska profilen är klar och kommer att lanseras till distrikten under första veckan i september
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RAPPORT FREMIA STÄMMA 2021
Skriven av: Caroline Näsström
Närvarande: Caroline Näsström

Organisationen
•
•

Fremia är RUMs arbetsgivarorganisation.
Fremia bildades 2021 och är resultatet efter att ha slagit ihop Arbetsgivarföreningen KFO och
Arbetsgivarförbundet IDEA.

Mötet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stämman ägde rum 27 maj 2021 och var organisationens första stämma någonsin.
Stämman inleddes med ett tal av ordförande Leif Linde.
Pga. att detta var Fremias första stämma någonsin så tog stämman beslut om
verksamhetsberättelse och årsredovisning för året 2020 ifrån KFO. I höstas togs det beslut om
IDEA:s verksamhetsberättelse och årsredovisning.
4 av 5 stadgeändringar antogs. Den sista drog styrelsen tillbaka för att de inte hunnit färdigt med
förarbetet inför stämman.
Stämman fick ta del av de övergripande mål som Fremia kommer arbeta mot.
En ständigt utvecklad arbetsgivarservice
En samlande kraft för våra medlemmars intressen
En kraftig tillväxt med nöjda medlemmar
En attraktiv arbetsplats där vi arbetar effektivt och samtida
Genom att visa en tidslinje kunde dom berätta att dom satsar på att ha 5600 medlemmar.
Styrelsen påminde om att svara på en medlemsundersökning.

Efter mötet deltog jag på ett seminarium, Dags att bry sig - så kan civilsamhället och den idéburna sektorn
lyfta Sverige av Sophie Nachemson-Ekwall. Seminariet var uppbyggt av boken med samma namn som hon
skrivit.

Tankar efter mötet
•
•
•

Organisationen känns stabil trots att den är ny, dock ursprungen ur två gamla och säkra
organisationer.
Under mötet fastställdes en valberedningsinstruktion. Är detta något vi bör kolla på?
Ett mycket tryggt ledarskap i mötesordföranden Petra Pilawa, verksamhetschef på Svensk
Kooperation.
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REMISSVAR VISSA STATLIGA
INSATSER PÅ MUSIKOMRÅDET (DS
2021:11)
RUM – Riksförbundet Unga Musikanter har fått möjlighet att svara på ”Vissa statliga insatser på musikområdet
(Ds 2021:11)”. Vi besvarar remissen med utgångspunkt i barn och ungas musicerande inom civilsamhället.
RUM – Riksförbundet Unga Musikanter saknar perspektivet barn och ungas musicerande inom civilsamhället. I
skrivelsen lyfter ni under 2.1 under ”Musikvanor” att en högre andel unga än äldre musicerar, och under 2.3.1
att Kulturrådet ska verka för att integrera ett barn- och ungdomsperspektiv. Vår syn på detta tillsammans
med den erfarenhet vi har av musicerande bland barn och unga gör att vi tycker att detta är ett område som
ska prioriteras högre än vad det gjort. Ett resonemang kring barns och ungas egna perspektiv på musicerande
och lärande samt deras roll i musiklivet saknas helt i promemorian.
Under 2.3.1 tas Kultursamverkansmodellen upp och påtalar att de nationella målen ska prioriteras i
bidragsgivandet. RUM upplever att stöd så gott som alltid ges till vuxnas kulturutövande med barn och unga
som målgrupp och väldigt sällan till barns och ungas egna kulturutövande. Vi erfar även att målgruppen för
kultursamverkansmodellens medel i flertalet regioner endast är till för institutioner och professionella
utövare medan de nationella målen även inkluderar bredden i musikutövandet tex inom de fria grupperna och
civilsamhället. I RUM:s projekt Nexus har vi genomfört en djupare analys av detta och mer finns att läsa i
rapporten ”Kulturlivets fortlevnad”. https://indd.adobe.com/view/f9567342-9b7a-4dc3-9602-de29882e7d28
I samma punkt skrivs det om ett utvecklingsbidrag till kulturskolor. Kulturskolorna är viktiga för musicerande
hos barn och unga, men RUM – Riksförbundet Unga Musikanter vill betona att det sker en stor del musicerande
för barn och unga även utanför kulturskolorna. Vi anser att det ideella musicerandet kompletterar
kulturskolorna och att det är viktigt för att ge barn och unga en större möjlighet till ett fördjupat musicerande
samt en god möjlighet till ett mer aktivt och engagerat musikliv i Sverige.
Under 5.1 nämns det att i förlängningen kommer civilsamhället beröras utav förslagen, däremot är detta ett av
de få ställen i promemoria där civilsamhället nämns. RUM – Riksförbundet Unga Musikanter anser att det
behöver förtydligas hur civilsamhället kommer att påverkas och att dess påverkan på musicerandet hos barn
och unga ska tas i beaktande när processer som dessa genomförs.
2.3.3 nämner högskolestudier, yrkeshögskolestudier och folkhögskolestudier som tre utbildande grenar och
att sedan hävda att "utbildningen till konstnärliga yrken i huvudsak sker på högskolenivå" är att försaka den
viktiga funktion som kulturskolan och kulturutövande inom civilsamhället tillför svenskt kulturliv. Vi behöver
ett väl utbrett och välfungerande musicerande hos barn och unga för att säkra tillväxten av svensk musik. Det
tar dessutom många år utav musicerande för att nå den nivån som krävs för att klara en antagning till en
högskola. Det är på kulturskolor och inom civilsamhället denna grund läggs och där intresset för en högre
musikutbildning skapas.
Överlag hanterar skrivelsen främst professionellt musicerande, vilket självklart är viktigt då det ofta är dessa
musiker som når ut till en stor publik. Däremot musiceras det mer utbrett bland barn och unga och det är
bland barn och unga vi hittar morgondagens professionella musiker. Vi skulle vilja se en tydligare behandling
av barn och unga där de får en självklar plats inom svenskt musik- och kulturliv. Vi önskar även lyfta vår
erfarenhet av att som ungdomsorganisation med musik och kultur som central punkt ofta bli nekade bidrag
från Kulturanslaget med hänvisning till att vi uppbär stöd från MUCF (Myndigheten för Civilsamhälles och
Ungdomsfrågor). Vi anser att dessa stöd har helt olika inriktning då MUCF stöder ungas organisering,
ledarskap och demokratikunskap men inte den kvalitativa musikutvecklingen. Vill även påtala att vi inte, trots
att barn och unga ska både involveras och prioriteras, blivit inbjudna till de rundabordssamtal som hölls den 13
oktober 2020.
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Promemorians första förslag har RUM – Riksförbundet Unga Musikanter ingen invändning emot.
I Promemorians andra förslag ser RUM – Riksförbundet Unga Musikanter ingen konflikt i att uppgiften att
fördela bidrag ligger under Statens Kulturråd men vi önskar att bidragsfördelningen ses över så att
organisationer med flera fokus- och verksamhetsområden kan få statligt organisationsbidrag från en
myndighet och sedan verksamhetsutvecklingsbidrag från en annan myndighet. Tex att RUM som får
organisationsbidrag från MUCF (då vi är en barn och ungdomsorganisation) kan söka verksamhetsutvecklande
medel för sin kultur- och musikverksamhet från Statens Kulturråd.
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Hanna Hult Rosén
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Noomi Hedlund <noomi.hedlund@Musikaliska.se>
den 8 juni 2021 14:38
Hanna Hult Rosén
Vincent Ericsson
Samarbetspart (referensgrupp) i pilotprojekt för blåsmusiken?

Prioritet:

Hög

Kategorier:

Utveckling

EXTERNT: Detta meddelande är skickat från en adress utanför RUM.
Hej Vincent och Hanna,
Hoppas att allt är bra med er!
Jag ska gå rakt på sak med en fråga till er. Det är så att Blåsarsymfonikerna precis har initierat ett projekt för att
främja återväxten av blåsmusiker i landet, och för att göra en översyn av hela infrastrukturen.
Vår tanke är att “ta ner” allting till en mindre och därmed mer genomförbar nivå, där man kan göra verkstad av alla
goda tankar. Lite "trial and error” på lokal och regional nivå. Vi tror att det är viktigt med just den lokala
förankringen och kontakten med t ex musikskolor, folkhögskolor och musikhögskolor för att projektet ska bli
förankrat och inte minst genomförbart. De tre regionerna i projektet kommer att vara Stockholm, Norrbotten samt
Skåne/Blekinge.
Vi håller precis på att skriva en ansökan (som ska ställas till bl a Allmänna Arvsfonden). Norrbottensmusiken, Musik i
Syd, Musik i Blekinge, Marinens Musikkår, Musikhögskolorna i Stockholm, Piteå och Malmö m fl är redan med i
projektet som samarbetsparter. Vi har fått lokal stöttning i Region Stockholm för vår projektidé, vilket känns fint.
Jag undrar om ni skulle vilja vara med som samarbetsorganisation? Det innebär egentligen att ni blir någon form av
referensgrupp eller remissgrupp som vi kan bolla tankar och idéer med under projektets gång. Ni behöver inte gå in
med några medel i projektet, och ni kan välja hur mycket ni har möjlighet att involvera er. Men det vore himla fint
om vi kunde bolla tankar med er och ta del av er kunskap!
Hur ställer ni er till detta? Om det känns ok så nämner vi er i så fall i ansökan, och lägger in er logga.
Vi skulle gärna vilja få klart ansökan så snart som möjligt (ni får såklart kika på den innan vi skickar in den), så det
vore toppen med en snabb återkoppling!
Vänliga hälsningar,
Noomi
Noomi Hedlund
Verksamhetsutvecklare
Musikaliska / Blåsarsymfonikerna
mail: Noomi.Hedlund@Musikaliska.se
tfn: 070-456 69 57
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DISKUSSIONSUNDERLAG FRAMTIDENS
MUSIKPRIS
Skriven av: Hanna Hult Rosén
Beskrivning och bakgrund
Framtidens Musikpris är instiftat av RUM för att lyfta alla de som finns bakom de stora musikerna som är de
som oftast syns. Nu har priset funnits ett par år och pga pandemin har priscermonin även genomförts
digitalt. Under åren har RUM haft den största insatsen i både pengar och tid, sista åren har även STIM
bidragit med en större summa och då instiftades även deras kategori, Möjliggörare för ungas
komponerande.
Nu är det dags att utvärdera priset och därför behöver några frågor och funderingar besvaras.

Frågor att diskutera
•

Vad ser du som styrkan med Framtidens Musikpris?

•

Vad ser du som svagheter med Framtidens Musikpris?

•

Hur tror du att vi skulle kunna bredda publiken och kännedomen om Framtidens Musikpris?

•

Vill du att RUM ska fortsätta driva Framtidens Musikpris?
o
o

Om ja, hur skulle du vilja att det genomförs?
Om nej, varför inte?

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 (1)

Assently: 83ef40f03d1bac51a442f3d3e58b5d6bd7256a5d285ea49dbdc1266e732815aeab13eb0ac3069304c97ded3c80fdf3350eca3f97eadbd92743daf757ea637495

DISKUSSIONSUNDERLAG SOCIALA MEDEIER
DECEMBER
Skriven av: Hanna Hult Rosén
Beskrivning och bakgrund
Förra året hade RUM en adventskalender i sociala medier och tog då ett aktivt ställningstagande om att inte
jobba med Musikhjälpen på bred front. För att kunna planera årets december i sociala medier behöver
personalen nu veta vad ni vill att december ska fyllas med.
Att göra både adventskalender och en satsning på Musikhjälpen känns inte görbart då dessa krockar i tid. Vi
behöver även er input på hur en utformning av ev. adventskalender alt. satsning på Musikhjälper kan se ut.

Frågor att diskutera
•

Vad skulle du vilja att RUM:s sociala medier består av i december?

•

Hur skulle du vilja att den satsningen ser ut?
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VERKSAMHETSPLAN 2022
RUM är av och för sina medlemmar, därför är förbundets viktigaste uppgift att säkerställa att ett
medlemskap i RUM ger varje individ en RUM-känsla och identitet. Verksamheten ska vara rolig och
utvecklande, så väl för den enskilde individen som för den grupp som skapar verksamheten. Den mest
regelbundna verksamheten sker i den lokala föreningen som stärks och inspireras av RUM:s distrikt. Alla
medlemmar ska känna att de, om de vill, kan vara med och skapa verksamhet på alla nivåer i RUM, genom
att exempelvis vara del av någon av föreningens, distriktets eller förbundets kommittéer, utbildningar,
projekt, arrangemang eller kurser. RUM arbetar aktivt med att alla medlemmar förstår att de är och har den
kunskap de önskar för att vara en del av de beslutande möten som leder och utvecklar förbundet.
Verksamheten skapas av och för medlemmarna med stöd från förbundet och anställd personal. I RUM:s
verksamhet leder unga verksamheten för unga och vi utvecklas tillsammans i ett värdebaserat ledarskap
som grundar sig i RUM:s värdegrund och vision.
För att känna igen sig i RUM använder både distrikt och förbund sig av den nya grafiska profil som togs fram
under 2021. Detta gör att all kommunikation under 2022 kommer få ett lyft och en igenkänning. Detta är
även ett steg i arbetet att stötta alla distrikt och lokalföreningar i det regionala och lokala påverkansarbetet.
För att skapa förutsättningar för att fler barn och unga ska få möjligheten att upptäcka musiken som
uttryckssätt, få växa i sitt kreativa utövande, sitt ledarskap och få en hemhörighet i en rörelse som gör dem
till trygga och nyfikna människor kommer RUM under 2022 fortsätta att utveckla sitt insamlingsarbete.
Insamlade medel kommer att skapa förutsättning för verksamhet för barn vi idag inte når, i områden vi idag
inte täcker och inom verksamhetsområden vi idag inte har medel att utveckla men samtidigt även kunna öka
frekvensen av de verksamheter vi har idag och sprida dessa till fler platser i landet.
Efter två år där mycket verksamhet skjutits fram satsar RUM på ett år fullt av sprudlande musicerande och
verksamhet. MusikRUM planeras till 7:e maj och med genomförande på 16 orter, RUM:s Blåslandslag har
siktet på WM i Kerkrade i Nederländerna, RUM:s Stråklandslag planeras för andra året på
Musikkonservatoriet i Falun och det är RUM:s tur att genomföra det nordiska stråklägret Tónlek.
Framtidens Musikpris tar ytterligare ett viloår för att se över hur vi ska arbeta framöver, detta då hela
kultursektorn blivit hårt drabbade av Covid-19-pandemin. När prisceremonin kommer tillbaka så är målet
att det ska vara större, bredare och starkare än innan.

Medlems- och föreningsutveckling
RUM är sina medlemmar och det är viktigt att vi alla tillsammans jobbar för en stark och stabil
medlemsutveckling. För förbundets del handlar det om att alltid finnas till hands och stötta i de olika
medlems- och föreningsfrågor som kan uppstå.
Kansliet arbetar ständigt med att förenkla och förbättra medelshanteringen och hoppas att 2022 är året då
de flesta föreningar använder sig av onlineregistrering av medlemmar. Detta för att både spara på miljön och
tid för alla de ideella som finns över allt i hela Sverige. Under 2022 har förbundet ett starkt fokus på att stödja
sina distrikt i arbetet med rekrytering av nya medlemmar, starta nya föreningar och erbjuda metodmaterial
för strategisk rekrytering.

Distriktsutveckling
I takt med att alla föreningar växer sig starkare och flera behöver distrikten och dess verksamhet växa. Då
det kan bli som växtvärk så kommer förbundet att öka sin dialog och närvaro hos distrikten.
Förbundsstyrelsens faddrar kommer att ha ett tydligare uppdrag och roll, så att arbetet med
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distriktsstyrelsen och distriktsfaddern blir givande. Förbundets kansli kommer att få ett uppdrag att se över
hur deras stödfunktion kan utökas och vad det skulle kunna innebära. Inför det arbetet kommer alla distrikt
att kontaktas för input.
Under året kommer distrikten även att erbjudas en specialframtagen utbildning för att stärka det ideella
ledarskapet och som fördjupar den egna självinsikten. I utbildningen finns även en modul om medlemsvård,
rekryteringsmetoder och hur en strategisk medlemsrekrytering kan genomföras i föreningarna med stöd
från distriktet.

Utbildning
RUM:s ledarskapsutbildning SPETS kommer att genomföras, målsättningen är att alla distrikt finns
representerade under denna utbildning. Om det fortsatt finns restriktioner kommer utbildning att hållas
efter dessa och ev. delas upp i flera omgångar.
VardagsRUM som är en grundläggande föreningsutbildning ska ses över för att möjliggöra att fler kan ta del
av den, bland annat genom att den digitaliseras.
Vi ser digitaliseringen av utbildningsverksamheten som en tillgänglighetsfråga och att den ska vara ett
komplement till dagens utbildningssystem.

RUM’ba Vägg
RUM’ba vägg vår publikation i form av en informativ plansch planeras skickas ut 4 ggr under 2022.
Målgruppen är främst våra medlemmar, utskicket går till medlemsföreningar men skickas även ut till en
bredare krets av utbildare inom kulturområdet så som gymnasieskolor, kultur- och musikskolor,
folkhögskolor och liknande institutioner. Inför varje nummer av RUM’ba Vägg har alla medlemmar möjlighet
att bidra till med en artikel eller en inbjudan till verksamhet. På så sätt sprids exempel på projekt och
verksamhet samt inbjudningar till kurser, läger, inspirationsdagar, workshops och andra roliga händelser
både i föreningars, distrikts och förbundets verksamheter till fler.

Externfinansierade projekt
Under hösten 2021 har projekt inom områdena tillgänglighet, ungas inflytande och demokrati samt
motverkande av utanförskap båda med en musikalisk utgångspunkt, skickats in till Allmänna Arvsfonden
och Svenska Postkodsstiftelsen. Utfallen av dessa bidragsansökningar kommer påverka hur och när arbete
med dessa frågor kan påbörjas. Vid positiva besked är planen att börja så snart som möjligt efter beslut, vid
negativa besked eller besked om att endast del av projektbudget är godkänd kommer dialog samt fortsatt
sökande efter medel ske då dessa områden är viktiga för RUM att prioritera.
Under 2022 planeras även att ansöka om projektmedel för projekt inom psykisk ohälsa bland unga i
kultursektorn, jämställt musicerande, ungt ledarskap samt internationella utbyten och samverkansprojekt
inom ungt musicerande (under förutsättning att vi kan resa igen).

Nätverk
RUM har ett stort nätverk vilket används vid olika tillfällen, det är allt från Fremja som är vår
arbetsgivarorganisation som stöttar oss i att vara arbetsgivare till Jeunesses Musicales International, JMI,
som är en internationell musikorganisation. Under året planeras att utöka arbetet med JMI för att möjliggöra
fler internationella utbyten för RUM:s medlemmar.
För att läsa mer om RUM:s samverkansorganisationer läs på RUM:s hemsida.

Påverkan
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

2 (3)

Assently: 83ef40f03d1bac51a442f3d3e58b5d6bd7256a5d285ea49dbdc1266e732815aeab13eb0ac3069304c97ded3c80fdf3350eca3f97eadbd92743daf757ea637495

Kansliet har ett uppdrag om att vid alla tillfällen möjlighet att påverka beslutsfattare och myndigheter
utifrån RUM:s värdegrund och vision. Detta arbete ser olika ut men innefattar tex närvaro på
Kulturskoledagarna, möte med utskott och enskilda politiker samt olika arrangemang som genomförs i hela
landet.

Framtidsfokus
RUM har en strategi som sträcker sig 2020–2024, förbundsstyrelsen börjar varje år med att se över hur långt
vi tillsammans kommit i den och sätter fokusmål för kommande kvartal, halvår samt år. Detta för att
säkerställa att strgröategin som är beslutad på förbundsstämman alltid finns med i det arbete som sker.
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Stadgar för RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
Förbundsstämman har den 2021-11-20 antagit och den 2022-XX-XXfastställt 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 musikutbildningar 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 medlemmar organiserade 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 leder 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 en 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 detta.
§ 2. Medlem äger rätt att delta i verksamhet anordnad av förbundets olika organ och påverka förbundets
verksamhet och mål.
§ 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 (3) månader i förväg
§ 2. Varje distrikt äger rätt 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 distrikt och ombud samt publiceras på hemsidan,
senast en månad före förbundsstämman. Förbundsordföranden utfärdar kallelsen. Om
förbundsstämman ska hantera en stadgeändring ska det nya stadgeförslaget bifogas kallelsen.
§ 4. Vid förbundsstämman har de närvarandende följande rättigheter:
1) Ombud har röst-, yttrande- samt förslagsrätt
2) Förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundets revisorer har yttrande- och förslagsrätt
3) Personal samt övriga närvarande har yttranderätt.
Varje ombud på förbundsstämman har en röst, röstning med fullmakt får inte ske. Kan ett ombud inte
närvara ersätts ombudet av distriktet vald ersättare.
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. Senast tre (3) veckor innan förbundsstämman 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
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7) Valberedningens förslag
8) Verksamhetsplan
9) Budget
§ 7. Vid ordinarie förbundsstämma ska följande punkter finnas på föredragningslistan
1) Stämmans öppnande
2) Val av stämmans funktionärer:
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) Beslut om arbetsordning för valberedning
18) Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen
19) Stämmans avslutande
Vid förbundsstämman ska protokoll föras. Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna,
senast två (2) månader efter att förbundsstämman ägt rum.
§ 8. Förbundsordföranden ska kalla till extra förbundsstämma om något av de tre (3) fallen nedan sker
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a) Förbundsstyrelsen begär det
b) Minst halva antalet distrikt begär det
c)

Revisorn begär det

Om förbundsordföranden underlåter att kalla till den extra förbundsstämman inom fjorton (14) dagar
får den som begärt förbundsstämman kalla till denna.
§ 9. 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.
§ 10. Begäran om extra förbundsstämma ska ske skriftligen och anses vara inkommen när skrivelsen lämnats
in till förbundets kansli.
§ 11. Begär distrikten eller revisorerna en extra förbundsstämma ska den hållas senast inom två (2) månader.
Förbundsstyrelsen får i kallelsen anmäla ytterligare ärenden till den extra förbundsstämman 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 och ett jämt antal av minst två och max åtta ledamöter
§ 2. Ordförande väljs av förbundsstämman för en tid av ett (1) år. Övriga styrelseledamöter väljs var för sig
för en tid av två år, så att halva antalet ledamöter väljs växelvis vartannat år. Vid behov ska fyllnadsval
hålla
§ 3. Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv. Förbundsstyrelsen ska välja en vice förbundsordförande som
är ställföreträdare för förbundsordföranden. Vice ordförande tjänstgör när förbundsordförande har
förhinder. De som utses till ordförande och/eller firmatecknare skall vara myndiga.
§ 4. Förbundsstyrelsen kan adjungera personer inom eller utom förbundet.
§ 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 förbundsordföranden bestämmer. Vid styrelsesammanträde ska
protokoll föras.
§ 7. Förbundsordföranden leder styrelsens arbete och övervakar att såväl förbundets stadgar som övriga för
förbundet bindande regler efterlevs.
§ 8. Förbundsstyrelsens arbetsuppgifter är att
a) Verkställa förbundsstämmans beslut när detta inte har uppdragits åt annan
b) Leda och planera förbundets verksamhet
c)

Ansvara för förbundets ekonomi, vilket innefattar bokföringsskyldighet

d) Upprätta verksamhetsplan och budget
e) Bereda ärenden till förbundsstämman

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

4 (7)

Assently: 83ef40f03d1bac51a442f3d3e58b5d6bd7256a5d285ea49dbdc1266e732815aeab13eb0ac3069304c97ded3c80fdf3350eca3f97eadbd92743daf757ea637495

f)

Ansvara för förbundets informationsverksamhet

g) Underlätta enskildas kontakter med förbundet
h) Ansvara för vård och förtecknande av förbundets arkiv
i)

Årligen avge årsredovisning

j)

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 förbundsstyrelsestyrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan
förbundsstyrelsestyrelseledamoten och förbundet. Ledamoten får inte heller handlägga frågor om avtal
mellan förbundet och tredje part, om förbundsstyrelsestyrelseledamoten i frågan har ett eget väsentligt
intresse. Förbundsstyrelsen eller annan ställföreträdare för förbundet får inte företa en rättshandling
eller 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 inträffar 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 distriktsavgift 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.
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§ 2. Beslut om upptagning av ideell förening som medlemsförening i förbundet fattas av förbundsstyrelsen.
Detta beslut kan inte överklagas. Medlemsförening ska få 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
§ 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 den punkt ärendet behandlas. .

Kapitel 8 Revision
§ 1. Förbundsstämman väljer en revisor och en suppleant, för nästkommande verksamhetsår, som ska
granska förbundets räkenskaper och förvaltning. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara
auktoriserade eller godkända. Istället för auktoriserad och revisorssuppleant 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 (2) verksamhetsrevisorer, för nästkommande verksamhetsår,
Verksamhetsrevisorernas 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/distrikten 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 ordinarie förbundsstämma.
§ 5. Den som enligt tillämplig lag är jävig eller obehörig att vara revisor, kan inte vara revisor.
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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
förbundsstadgar avgörs av förbundsstyrelsen i samråd med verksamhetsrevisorerna.
Förbundsstyrelsen ska tillse att stadgarna finns tillgängliga för medlemmarna.
§ 2. Endast förbundsstämman kan stifta och ändra stadgar.
§ 3. Stadgarna ändras genom två (2) likalydande beslut av förbundsstämman. Det andra beslutet får inte
fattas tidigare än fyra (4) månader efter det första beslutet fattats. För beslut om stadgeändring som
innebär förbundets upplösning ska beslutet fattas på två (2) på varandra följande förbundsstämmor och
på den sista förbundsstämman ska beslutet bifallas med minst två tredjedelar (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 möjlighet att göra anspråk på förbundets egendom.
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BESLUTSUNDERLAG DITIGAL
FÖRBUNDSSTÄMMA
Skriven av: Hanna Hult Rosén
Förslag till beslut
•

Att förbundsstämman 2021 blir digital

•

Att i kallelsen som skickas ut framgår det att vi idag arbetar för en digital stämma men att om
restriktioner förändras till den 16 oktober kan styrelsen komma att ändra så att det blir en fysisk
stämma.

Beskrivning och bakgrund
Utifrån det vi ser idag med smittspridning så känns det osäkert med en fysisk stämma. För att inte få några
kostnader för hotell etc. ser vi det bättre att blåsa av den fysiska stämman och ev. kunna boka på den en
månad innan om läget är förbättrat. För att inte få några kostnader måste allt vara avbokat 10 september.
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Förkortningar

X

Övrig representation och inbjudningar

X
I

Rekrytering av generalsekreterare
Rekrytering av övrig personal

I

X

I

Lön och andra anställningsvillkor för generalsekreteraren

Personal
Lön och andra anställningsvillkor för alla anställda

I

X

S
X

X

X

X

S

I

Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 50 000 kr

X

X

X

Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 20 000 kr

X
I

X

Redovisningar till myndigheter och andra bidragsgivare
Beslut om budgetöverskridande åtgärd över 50 000 kr

X

I
X

Rutinansökningar och generella bidrag

Beslut om ansökan om projektmedel
X

Uteslutning av föreningar

X

X
X

Överprövning av antagningsbeslut

Budget
Fastställande av rambudget

I

X

X

Antagning av föreningar, se not 1

X

Tolkning av stadgarna
Utse och fastställa kommittéer

Överprövning av uteslutningsbeslut

I

S

S

I

X

X

S

X

X

X
S

X

X

Generalsekreterare

X

Förbundskassör

I

X

Remissvar
Beslut av strategisk eller principiell karaktär

X

Förbundsordförande

I

X

Remissyttranden

X

Arbetsutskottet

X

X

Fastställande av delegationsordning

Beslut om policys
Beslut om undantag från policys

X

Genomförande av verksamhetsplan

X

X

Representationsärenden rörande kongresser och ombudsmöten

Verksamhet
Fastställande av verksamhetsplan

X

X

arvode)
Interna löpande uppdrag

X

Firmatecknare
Attestlista upprättas

X

Fastställande av arvoderingsnivåer
Fastställande av arvoderingar (vilka roller/personer som uppbär

X

X

Förbundsstyrelsen

Nominering av representant till extern styrelse

X

Val av valberedning
Tillsättande av arbetsutskott och andra utskott

Förbundsstämman

Val av förbundsstyrelse och revisor

Val etc
Förslag till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning

I = Informeras efter beslut
S = Samråd

X = Ansvar och beslutsbefogenheter

Bitr. Generalsekreterare

X

Valberedning

Revisor
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X

Förslag till dagordning och ärenden

X
I
X
X
I
I

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Propositioner

Motionssvar
Förslag till arvoderingsnivåer

Förslag till arvoderingar (vilka roller/personer som uppbär arvode)

NOT 1 - Delegerat enligt delagation om medlemsantagning.

X

Stämmoförberedelser

Kallelse
Verksamhetsberättelse

X

X

Planerande av förbundsstyrelsens arbete

Förbundsstyrelsen

X

X

I

I

Beslut om deltagande i mindre projekt (<160 h arbetstid)

Beslut om deltagande i större projekt (>160 h arbetstid)

Projekt
Ansökan om projektmedel

- generalsekreterare
- övrig personal
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BESLUTSUNDERLAG TÓNLEK
Skriven av: Hanna Hult Rosén
Förslag till beslut
•

Att från årets budget ta 30 000 kr för att påbörja ansökning av medel och planering av Tónlek 2022.

Beskrivning och bakgrund
Tónlek är ett så stort projekt att vi behöver mycket extern finansiering för att möjliggöra så låga
deltagarkostnader så att det går att komma från alla de nordiska länderna. Detta gör att vi så snart som
möjligt behöver lägga tid och resurser på att göra detta.
Inför Tónlek 2019 fick Therese Hugosson Olsson ett uppdrag att projektleda lägret. Inför 2021 var planen att
Therese skulle få samma uppdrag men då det 2020 blev inställt i Danmark sköts värdskapet för oss fram till
2022. Therese är tillfrågad om att göra Tónlek 2022 och har tackat ja om det är samma premisser som
tidigare.
Vincent och jag har diskuterat detta och ser inte att det skulle vara några konstigheter. Det vi däremot sett är
att det saknas budget för att Therese ska kunna börja arbeta med detta nu, vilket behövs då flera större
givare har deadline i oktober. Dessa medel är för att komma igång med projektet och utöver dessa pengar så
var det sedan endast 20 000 för efterarbete som hamnade som kostnad för RUM för hela Tónlek 2019 vilket
då är Therese utgångspunkt i arbetet.
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