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Förbundsstyrelsen Protokoll 
 RUM FS 2017:3 
 26-27 augusti 2017 
 
Närvaro 23/4 13-14/5 26-27/8 7-8/10 16-17/12 
Anna Edlund (ordf) x x x   
Lena Andersson x x x   
Sandra Hammarstrand  x x   
Daniel Ingemarsson Wik x x x   
Adrian Munther  x    
Peter Tjernberg x ej § 8k - § 10 x   
Johan Tjäder x x § 12 -   
Elin Gripstrand (1) x x § 17 -   
Anton Prang (2) x x x   
Alexander Johansson (3) x §9 -    

 
Plats: Skeppsholmen, Stockholm. 
Övriga närvarande: Anna Lena Piazzolla närvarar t.o.m. § 25, förutom § 14. 
 
§ 1. Mötets öppnande 

Sammanträdet öppnades av ordförande Anna Edlund. 
 
Adrian Munther ersätts till och med § 16 av Anton Prang och därefter av Elin Gripstrand. 

§ 2. Godkännande av kallelse 
Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna kallelsen. 

§ 3. Gruppkontrakt 
Styrelsen går igenom gruppkontraktet som vi skrev på föregående möte. Styrelsen justerar 
förslaget och ska skriva under kontraktet under helgen. 

§ 4. Val av mötesordförande 
Sandra Hammarstrand väljs till mötesordförande. 

§ 5. Val av mötessekreterare 
Daniel Ingemarsson Wik väljs till mötessekreterare. 

§ 6. Val av justerare 
Lena Andersson väljs till justerare. 

§ 7. Rapportmöte 
Anteckningarna från förbundsstyrelsens senaste rapportmöte läggs till handlingarna (bilaga 1). 

§ 8. Fastställande av föredragningslistan (bilaga 2) 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av § 31 val av mötesordförande till nästa möte och 
flytt av Kommunikationsstrategi till DU istället för BU. 
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§ 9. Anmälan och genomgång av föregående mötesprotokoll 
Daniel Ingemarsson Wik läser upp föregående mötesprotokoll och styrelsen beslutar att lägga 
det till handlingarna. 

§ 10. Inkomna skrivelser 

a. Öppet hus KMH (bilaga 3) 
Vi har fått inbjudan till öppet hus på Kungliga Musikaliska Högskolan. I nuläget har vi 
ingen representant. 

b. Norbusang höstmöte 2017 (bilaga 4) 
Vi har fått inbjudan till Norbusang höstmöte i Danmark den 1-3 september. I nuläget 
har vi ingen representant. 

c. Regionkonferens Norrland 
Den 13-15 september bjuder Västerbottensdistriktet in till regionkonferens för 
norrlandsdistrikten. Daniel Ingemarsson Wik kommer delta i egenskap av 
representant för sitt distrikt. Styrelsen kollar om någon fler kan delta. 

d. Framtidens musikpris 
Prisceremonin blir den 25 oktober på Scenkonstmuséet. Styrelsen har gärna flera 
representanter på plats. 

e. Produktivitetsbloggen 
Representanter för produktivitetsbloggen kommer och föreläser för SPETS den 28 
oktober och förbundsstyrelsen är välkomna att delta. Lena Andersson och Elin 
Gripstrand anmäler intresse för att delta. Eventuellt deltar också Daniel Ingemarson 
Wik och Sandra Hammarstrand. 

f. Utbildning Idealistas 
Anna Edlund går igenom de utbildningar som Idealistas håller i höst. 

g. MUCF:s rikskonferens 
MUCF:s rikskonferens äger rum 30 november – 1 december. Styrelsen kommer inte 
att skicka någon representant. 

h. Ljudskyddsombud 
Projektet Med öra för orkester ska under 2017 och 2018 utbilda 20 stycken 
ljudskyddsombud över hela landet. RUM kan hjälpa till att sprida informationen till 
distrikten. 

§ 11. Administration 
Anna Lena Piazzolla berättar om läget på kansliet. Fokus ligger just nu på 
medlemsredovisningen. Ett husmöte kommer hållas om några veckor med alla hyresgäster. 

§ 12. Halvårsavstämning ekonomi 
Daniel Ingemarsson Wik föredrar FU:s halvårsavstämning och svarar på frågor kring ekonomin. 
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Styrelsen konstaterar att vi ligger relativt bra till och räknar med att kunna hålla budgeten för 
året utan större avvikelser. 

§ 13. Simple Signup (Bilaga 5) 
Johan Tjäder föredrar sitt diskussionsunderlag kring att använda Simple Signup som 
betalningslösning. FU har i samråd med ordförande och FU startat ett konto hos Payson som 
går att koppla till Simple Signup. 
 
Johan Tjäder går vidare med att fråga eBas om möjligheten att koppla payson till 
arrangemangsfunktionen i medlemsregistret som ska resultera i ett BU till nästa styrelsemöte. 

§ 14. Tjänster 
Anna Lena Piazzolla har meddelat styrelsen att hon inte kommer fortsätta som kanslichef för 
RUM. Styrelsen anser att en kansligrupp ska tillsättas. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att tillsätta en kansligrupp. 
…att utse Anna Edlund, Lena Andersson och Daniel Ingemarsson Wik till medlemmar i 
kansligruppen. 

§ 15. Medaljer (Bilaga 6) 
Johan Tjäder föredrar sitt diskussionsunderlag om medaljer. Förbundsstyrelsen ställer sig 
positiva till att ha någonting, men att det kanske ska vara en pin snarare än en medalj. Gärna 
någonting diskret så att den går att använda till vardags. Johan Tjäder och Anna Edlund 
beställer några exemplar som styrelsen kan kolla på under nästa möte. Styrelsen funderar 
också på vad vi ska kalla denna. Anna Lena Piazzolla kontaktar Sporrong som idag gör vår 
förtjänstmedalj och kollar om de också kan göra en pin till förtjänstmedaljen. 

§ 16. Landslaget i blåsmusik (Bilaga 7) 
Johan Tjäder föredrar sitt diskussionsunderlag om landslaget. Det kan behövas fler 
samarbetspartners framöver, dels ekonomiskt, dels för kommunikationskanaler etc. 
Förbundsstyrelsen anser att vi har tillräckligt med underlag för att fatta ett beslut i frågan. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att uppdra åt Johan att ta kontakter med ev samarbetspartners kring ett samarbetsavtal 
kring Landslaget i blåsmusik. 

§ 17. Bolagets framtid (Bilaga 8) 
Anna Edlund föredrar diskussionsunderlag om framtiden för ClubOnWeb. FU ska ta vidare 
frågan om huruvida RUM kan behålla aktiebolaget under ett nytt namn och använda bolaget 
för att driva vissa verksamheter. 

§ 18. Kommunikationsstrategi (Bilaga 9) 
Anton Prang föredrar diskussionsunderlag om kommunikationsstrategi för 2018-2021 (bilaga 
9). Styrelsen ser över utkastet till kommunikationsstrategi (bilaga 10). 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att fastställa kommunikationsstrategin enligt bilaga. 
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§ 19. Assently (Bilaga 11) 
Daniel Ingemarsson Wik föredrar sitt beslutsunderlag om att upprätta ett avtal med Assently. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att upprätta ett avtal med Assently med pris enligt mottagen offert som ger 100 av våra 
medlemsföreningar och distrikt möjligheten att använda Assently för dokumentsignering 
genom ett centralt avtal. 
…att förbundet under innevarande samt nästföljande år står för kostnaden för avtalet på 
ungefär 60 000 kronor. 
…att kostnaden belastas kostnadsställe 1200 Kansli. 

§ 20. Ny attestordning (Bilaga 12) 
Daniel Ingemarsson Wik föredrar FU:s förslag till ny attestordning. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att anta attestordningen.  

§ 21. Swish (Bilaga 13) 
Johan Tjäder föredrar sitt beslutsunderlag kring att använda Swish för att motta betalningar till 
exempel i samband med inträden för arrangemang eller vid försäljning. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
… att uppdra åt firmatecknare att öppna ett Swish-konto för RUM. 
… att avgifter för Swish-kontot ska belasta anslaget för kanslier. 
… att uppdra åt finansutskottet att arbeta fram rutiner för användning av Swish-kontot. 

§ 22. Örebros distriktsstadgar (Bilaga 14) 
Örebrodistriktet har skickat in ändringar som de vill göra i sina distriktsstadgar. AU har berett 
ärendet och Sandra Hammarstrand föredrar AU:s förslag till svar. Förbundsstyrelsen vill se ett 
komplett förslag till nya stadgar från Örebro innan vi fattar ett beslut i frågan. 

§ 23. Musikledarsymposium (Bilaga 15) 
Peter Tjernberg och Daniel Ingemarsson Wik föredrar underlag kring att 
Västernorrlandsdistriktet nästa höst vill arrangera ett symposium för musikaliska ledare, likt 
det blåsledarsymposium som förbundet tidigare arrangerat. Styrelsen känner sig positiv till att 
vara medarrangör för projektet. Västernorrland jobbar vidare med planerna och rapporterar 
till förbundet. 

§ 24. Jubileumslogga 
Johan Tjäder hart efterfrågat en offert för att ta fram en jubileumslogga inför nästa år. 
Offerten kommer från den firma som tidigare tagit fram RUMs grafiska profil. Styrelsen 
diskuterar hur vi vill att loggan utformas. Johan kontaktar firman och efterfrågar utkast. 

§ 25. Styrdokument 

a. Representationspolicy (Bilaga 16) 
AU föredrar sitt förslag till representationspolicy. 
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Förbundsstyrelsen beslutar 
…att fastställa representationspolicyn. 

b. Medaljreglemente (Bilaga 17) 
AU anser att medaljreglementet behöver ändras, men kan inte ändra i reglementet 
utan ett stämmobeslut. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att skriva en proposition till stämman 2018 om att ändra medaljreglementet. 
…att fastställa att nuvarande medaljreglemente gäller. 

c. Upphandlingspolicy (Bilaga 18) 
AU föredrar sitt förslag till upphandlingspolicy. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att fastställa upphandlingspolicyn. 

d. Kommunikationspolicy (Bilaga 19) 
Daniel Ingemarsson Wik föredrar AU:s förslag till reviderad kommunikationspolicy. 
Förbundsstyrelsen tycker att förslaget är bra, men anser också att vi framöver i 
kommunikationspolicyn eller i kommunikationsstrategin bör tydliggöra hur vi ställer 
oss kring annonsering. AU får i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag kring 
detta, men godtar fortfarande AU:s ändringar i policyn. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att anta kommunikationspolicyn enligt förslag. 

e. Digitala signaturer (Bilaga 20) 
AU föredrar sitt förslag till policy för digitala signaturer. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att fastställa policyn för digitala signaturer. 

f. Portföljstyrning och projekt (Bilaga 21) 
AU föredrar sitt förslag till policy för portföljstyrning och projekt. 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
…att fastställa policyn för portföljstyrning och projekt. 

§ 26. Representanter LSU årsmöte 
11-12 november håller LSU årsmöte i Stockholm. Lena Andersson, Sandra Hammarstrand och 
Anton Prang är intresserade av att delta, men vi avvaktar med beslut. 

§ 27. Nominering till LSU 
Styrelsen överlägger om vi vill nominera någon till LSU:s styrelse eller inte. Styrelsen enas om 
att inte nominera någon till LSU. 
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§ 28. Boka in rapportmöten 
Förbundsstyrelsen bestämmer att boka in rapportmöten över GoToMeeting: 
- måndag 18 september kl 20.00-21.30 
- tisdag 14 november kl 20.00-21.30 
- onsdag 17 januari kl 20.00-22.00 

§ 29. Boka in konstituerande möte 
Förbundsstyrelsen bestämmer att boka in konstituerande möte i samband med rapportmötet 
den 17 januari. 

§ 30. Övriga frågor 

a. Svensk blåsmusikfestival 
15-17 september hålls Svensk blåsmusikfestival i Linköping. Elin Gripstrand åker dit 
som representant för RUM. 

§ 31. Nästa fysiska möte 
Nästa fysiska möte blir den 7-8 oktober på kansliet i Stockholm. Som ordförande för nästa 
möte väljs Lena Andersson. 

§ 32. Mötets avslutande 
Ordförande Sandra Hammarstrand förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Protokollförare 
 
 
 
Daniel Ingemarsson Wik  
 
 
Ordförande Justerare 
 
 
 
Sandra Hammarstrand Lena Andersson  
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Bilagor 
 

1. Anteckningar från rapportmöte 
2. Föredragningslista 
3. Inkommen skrivelse: Öppet hus KMH 
4. Inkommen skrivelse: Norbusang höstmöte 2017 
5. DU Simple Signup 
6. DU Medaljer 
7. DU Landslaget i blåsmusik 
8. DU Bolagets framtid 
9. DU Kommunikationsstrategi 
10. Kommunikationsstrategi 
11. BU Assently 
12. BU Ny attestordning 
13. BU Swish 
14. BU Örebros distriktsstadgar 
15. BU Musikledarsymposium 
16. Representationspolicy 
17. Medaljreglemente 
18. Upphandlingspolicy 
19. Kommunikationspolicy 
20. Digitala signaturer 
21. Portföljstyrning och projekt 
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Förbundsstyrelsens rapportmöte den 2 augusti 2017 
 

Anteckningar: Sandra Hammarstrand 

Ärende Föredragande Kommentar 
a. Förbundsordförande Anna Edlund  

b. Arbetsutskottet Sandra Hammarstrand Styrelsen kollar på AU:s 
protokoll, bifogas ej här. 

c. Finansutskottet Daniel Ingemarsson Wik  

d. Strategiutskottet Alexander Johansson Lena och Alexander hade 
överlämning i juni. 
Förhoppningsvis kan de ha 
möte innan nästa FS. 

e. Administration Anna Lena Piazzolla  

f. Halvårsrapport personal 
- Föreningskonsulent 
- eBas 
- Utbildningskonsulent 

 
Fredrik Torgnysson 
Fredrik Torgnysson 
Hanna Hult Rosén 

 
 
 
Rapport saknas. 

g. Ekonomisk rapport Daniel Ingemarsson Wik FU kollar upp om vi framöver 
kan bli befriade från att 
lämna inkomstdeklaration. 

h. MusikRUM Perry Göransson  

i. Landslaget i blåsmusik Perry Göransson Johan har frågor kring 
landslaget som ska 
diskuteras under nästa FS. Vi 
diskuterar också att vi borde 
ha en generell policy för 
avanmälan till RUMs 
aktiviteter. 
 
RUM borde kanske ha ett 
Swish-konto för att ta emot 
betalningar. Johan skriver ett 
underlag till nästa FS-möte. 
 
Ny medalj för landslaget 
istället för RUM-kompisen? 
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Johan skriver underlag till 
nästa FS-möte. 
 
Vi ska flytta över 
ägandeskapet av domänen 
för landslagets hemsida till 
RUM. 

j. Bestämma trots ålder Daniel Ingemarsson Wik  

k. Kommunikationskommittén Vincent Ericsson  

l. Engagemangskommittén Hanna Hult Rosén Vision och 
värdegrundsarbete – vilka är 
med? Är de lämpliga? Vad 
ska de göra? Fysiskt möte 24 
september. 

m. Jämlikhetskommittén Sandra Hammarstrand  

n. ClubOnWeb Adrian Munther  

o. Övrigt  En ny hemsida är på gång, 
hur får vi distrikten att börja 
använda den och vara 
aktiva? 
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Ordföranderapport 2017-08-02 
 
Sedan senaste FS mötet 12-14 maj har jag ägnat mig åt följande: 

• Kontinuerlig avstämning med ALP. Vi har en rutin på att ha ett avstämningsmöte 
minst varannan vecka.  

• AU möten både per telefon och fysiskt 
• Inbjudan och anmälan till Vision och värdegrundskommitté. Har samordnat detta 

tillsammans med Vincent. Efter svag anmälan har vi kommit fram till att det är svårt 
att ta på sig ett uppdrag på 1,5 år med något så stort som vision och värdegrund. Dels 
har många av de intresserade redan tackat ja till engagemangskommittén och hinner 
inte med något mer och dels tror de flesta att de måste veta hur en värdegrund görs 
för att vara med. För att sänka tröskeln har vi bestämt att formen på detta arbete 
kommer se lite annorlunda ut. Vi kommer ta hjälp av delar av 
engagemangskommittén med start 24 september så får vi se hur många efter det 
som vill gå djupare in i arbetet.  

• Diverse personalfrågor 
• CoW styrelsemöte 17 maj 
• Möte med Hanna om medlemsrekrytering 
• Följt upp Kulturens årsmöte 
• 29 maj möte svensk senkonst, samarbetspartner FMP 
• 1 juni – 2 juni besök i Göteborg: Möte Pia Hjalmarsson, utvecklingssamtal 3 i FS 
• 4 juni Möte med nya i FS med Daniel 
• Intervju Kulturens kommunikatör, efterföljande telefonmöte om beslut 
• 12 juni Personaldag om Verksamhetsplanering i med RUMs nationella personal 
• Telefonmöte valberedningen 
• 16 juni deltog jag i delar av personalmötet 
• Arbetet med skrivning om stadsbidraget har fortsatt. Den kommer skickas in som 

senast 1 september. Var en del oenigheter innan sommaren men det ska i princip 
vara utrett nu. 

• Releasefest Vi ungas projekt Bestämma trots ålder 
• Veckan 27: Almedalen. Mycket kulturmingel som gör att vi får en bra koll på vilka 

personer som är bra att ha kontakt med. Deltog i panel hos Bestämma trots ålder på 
fredagen. Ett lyckat seminarium. Möte med svensk Live (tidigare Moks) om att de vill 
vara samarbetspartner i FMP. De ska bjudas in till Prisceremonin för att få inbjudan 
till samarbete år 2018.  

• Möte med Andreas Green 
• Möte och relationsbyggande med engagerad i Vi Unga 
• Avslutning, städning och rensande i mail och papper på kontoret innan semestern. 

Flytt av kontosplats. 
• AU möte Sundsvall 
• Kallelse till Rapportmöte 
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Rapport från finansutskottet till FS-möte 2017-08-02 
 

Finansutskottet har sedan senaste FS-mötet haft ett distansmöte där vi dels kollade på det 
ekonomiska läget generellt, följde upp arbetet med omkodning av tidigare poster och gamla 
fakturor. Nästa gång vi ses blir ett fysiskt möte på Skeppsholmen innan nästa FS-möte där vi kommer 
göra en halvårsavstämning av ekonomin. 

 

Daniel Ingemarsson Wik, sammankallande i finansutskottet 
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Rapport från Strategiutskottet till FS-möte 2017-08-02 
 

 

Strategiutskotttet har ej haft ett möte under sommer, men vi kommer ha ett möte under 
augusti/september månad och återkommer med mer info då. 

 

Alexander Johansson, sammankallande i Strategiutskottet 
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Rapport till FS januari – juni 2017 från kanslichefen 
 
Kansliet 
RUMs personal har flyttat till mindre utrymmen, från 59 kvm till 44 kvm. Av den ytan hyr 
Stockholmsdistriktet ett rum på 8 kvm. Personalen utförde ett omfattande och tidsödande arbete 
med planering, rensning etc och resultatet blev mycket bra. Vi har inget förrådsrum längre i 
korridoren, det får fungera med det vi har i en medeltida byggnad på ön. 
Nya hyresgäster är Briggen Tre Kronor AB. 
Fiber installerades 1 mars. 
Vi ska plötsligt betala fastighetsskatt på Skeppsholmshyran till Statens Fastighetsverk på cirka 47 000 
kronor/år att gälla från januari. SFV ska överklaga till Skatteverket men så länge blir det en kostnad 
som vi måste dela med övriga hyresgäster. 
Ulrika tittar igenom hemsidan och ändrar texter som inte är aktuella längre och har även ändrat i 
broschyrerna hur man startar en RUM-förening och elevförening. 
 

Personal 
Esbjörn Mårtensson slutade 14 januari. 
Kajsa Persson som nu är tjänstledig har sagt upp sin tjänst från 1 juli. 
Malin Strandli är ny distriktskonsulent på 10 % från 1 maj i Örebrodistriktet. 
Pia Hjalmarsson är tillsvidareanställd från juli. 
 
Möte kring Verksamhetsplanen den 12 juni för den centrala personalen arrangerat av Anna och Lena. 
Nästa möte kring Verksamhetsplanen den 28 augusti. 
Vi hade personalmöte den 16 juni med föredrag av Sassa Orebring från Scouterna om 
medlemsrekrytering. Vi tackade också av Kajsa med en blomma och presentkort på DesignTorget.  
 
 
Anna Lena Piazzolla 
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 Sida 1 av 1 2017-07-12 

Rapport till AU 

 
Vad har hänt under våren? 

 

Vårens arbete har fullt koncentrerats på två uppgifter; 2016 års redovisning samt 

introduktionen av eBas. 

 

Medlemsredovisning 2016 

Det redovisade medlemstalen för 2016 kommer att bli följande: 

(föregående års tal inom parentes som jämförelse) 

 

Medlemmar 6-25 år 38519 (39482) 

Föreningar  341 (357) 

 

Antalet redovisade föreningar fortsätter därmed att minska. Det är dock första 

gången på flera år som även medlemstalet sjunker. I redovisningen har de före-

ningar och medlemmar plockats bort som antas redovisa till SvUB.  

 

eBas 

Det nya medlemsregistret eBas introducerades/gjordes tillgängligt för medlems-

föreningarna den 3 april. Föreningarna har i samband med det samt vid påmin-

nelser därefter uppmanats att logga in samt uppdatera/komplettera vissa före-

ningsuppgifter. Vid dags dato har 171 föreningar loggat in och ca 70 föreningar 

har komplett lämnat de uppgifter vi efterfrågar. Merparten av medlemsdata 

kommer emellertid enligt plan att registreras först under hösten, då de stora  

föreningarna får hjälp med importer av kansliet. 

 

Vad händer nu och framöver? 

 

Under sommaren sker inte så mycket arbete med medlemsregistret, då de flesta 

medlemsföreningar har sommarledigt. Undertecknad har dock ägnat en hel del 

tid åt att skriva instruktioner åt kanslipersonalen samt för framtida bruk. 

 

Under höstterminen måste de föreningar som ännu inte responderat på uppma-

ningen att logga in, kontaktas eller eftersökas på annat sätt. Dessutom återkom-

mer den årliga rutinen med att åt de stora föreningarna importera medlemsupp-

gifter samt skicka ut listor för medlemsbekräftelser (namnteckningar). Detta 

kommer dock att skötas av annan personal, då undertecknad kommer att vara 

tjänstledig från RUM under höstterminen. 
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Ekonomisk rapport till FS-möte 2017-08-02 
 

Det ekonomiska läget är rätt bra, vi är i fas med det mesta och bokföringen för det första halvåret ska 
vara helt klar. Caroline på BDO kommer stämma av detta efter hennes semester. Caroline har också 
jobbat hårt med att driva in gamla fakturor så att vi ska få in de pengar som vi väntat på. Allt som 
tidigare varit felbokat för innevarande år är nu också ändrat så att det följer de nya kostnadsställena. 
Andra halvan av statsbidraget har kommit på kontot så att likviditeten är relativt god. 

 

Daniel Ingemarsson Wik, förbundskassör 
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MusikRUM 
 
Återigen har ett lyckat MusikRUM ägt rum i Västerås. Nästa år är det 10 års jubileum i 
Västerås och festivalens datum är den 25-27 maj 2018. 
 
Efter årets MusikRUM har utvärderingsmöten ägt RUM.  Kella har haft utvärderingsmöten 
med olika konstellationer. Den skriftliga från deltagarna finns med i dropboxen. 
 
Anna och Kella har ett möte inbokat med Försvarsmakten till den 6 oktober där vi ska 
diskutera kommande deltagande på festivalen. 
 
//Anna  
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Rapport från Landslaget i blåsmusik 
 

Sammanfattning 
 

● Årets projekt är genomfört 

● Flera sena avhopp kommer att fördyra projektet 

● Ny dirigent: Helge Haukås från Bergen 

● Konserter i Mjölby 25/7 och 26/7 

● World Music Contest gav guldmedalj till Landslaget 

● Mycket bra genomslag i media i år: tidningar, radio och tv; samt ny FB-sida 

● Medaljer saknas  

● Planer för framtiden:  

○ Utlandsresa med flyg 

○ Återsamling för jubileumskonsert 

○ Deltagarstipendium 
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Genomförande av projektet 
Årets landslag genomfördes den 17-31 juli på Lunnevads folkhögskola med en avslutande resa till 

Nederländerna och World Music Contest. Totalt 65 musikanter deltog. 

 

Lunnevads folkhögskola  

Lokalerna på Lunnevad är mycket lämpliga för denna typ av verksamhet och skolan är generös med att 

låna ut t.ex. slagverk vilket innebär att projektet slipper hyra slagverk för tiotusentals kronor.  

 

Förläggningen sker i enkelrum om inte annat begärs. Skolan har ett stort internat som står tomt under 

sommaren. Mat tillhandahålls genom skolans eget storkök. Servicen är utmärkt. 
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Marknadsföring 
Årets marknadsföring bestod i exponering genom en väggtidning och artiklar i RUM’ba. Då tidningen 

inte längre är tillgänglig bör förbundsstyrelsen anvisa andra medel för lämplig marknadsföring. Det finns 

ett starkt behov av att få klarhet i vilka kommunikationskanaler förbundet önskar driva i framtiden. 

 

Ekonomiadministration 
Betalning av deltagaravgifter har skett via Simple Signup med kortinlösen genom Payson. Vissa distrikt 

betalar deltagarbidrag direkt till förbundet, vilket faktureras under hösten. I övrigt har några fonder 

deltagit med sponsormedel. På grund av projektets placering i tiden kunde inte något samarbete med 

Östgötamusiken komma tillstånd i år. 

 

Sena avhopp och avbeställningspolicy 
Årets projekt drabbades av flera sena avhopp. För att lösa vakanserna tvingades vi ta in 

landslagsveteraner som fick delta till lägre kostnad. Projektet kommer därför att bli dyrare än beräknat. 

 

Vi önskar därför att förbundsstyrelsen beslutar om en avbeställningspolicy för Landslaget så att det finns 

ett incitament att inte ta tillbaka en anmälan alltför sent. 

 

Det går inte att utesluta att en orsak till de sena avhoppen var den högre avgiften för årets landslag. 

Förbundsstyrelsen bör antingen överlåta åt projektet att bestämma priset, eller bestämma priset till 

högst 3.900 kr för RUM-medlemmar. 
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Ny dirigent 

Ny dirigent för i år var Helge Haukås, 65, tidigare universitetslektor på Griegakademiet i Bergen, 

professionell trumpetare och konstnärlig ledare för Forsvarets Musikkorps Vestlandet. 

 

Vår bedömning är att Helge Haukås gjort stor skillnad i fråga om att lyfta orkestern till en ny nivå. Det 

gör skillnad att ha hög musikalisk kvalitet vid rekryteringen av dirigent. 

 

Helge är intresserad av att jobba med landslaget igen. 
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Konserter i Sverige 

Konserter i Sverige har hållits på Kulturscen Mjölby den 25 juli, och Åtvids stora kyrka den 26 juli. Till 

konserten i Mjölby, som var egenproducerad, togs inträde i samarbete med Föreningen Svensk 

blåsmusik. Konserten i Åtvidaberg arrangerades av oss tillsammans med Åtvids församling. Båda 

konserterna var välbesökta för att vara vardagskvällar i semesterperioden. 

 

Inför båda konserterna genomfördes en mindre annonskampanj via Facebook. Ca 200 kr för Åtvidaberg 

och ca 800 kr för Mjölby. Dessutom infördes en tidningsannons i Östgöta Correspondenten den 24/7 och 

25/7. 

 

Båda konserterna spelades in och är upplagda på SoundCloud. 
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World Music Contest 
Avslutningen av årets landslag skedde med deltagande i World Music Contest den 29 juli. På tävlingen 

framfördes uppvärmningsstycket “Pastorale” av Clifton Williams, det obligatoriska stycket “The 

Unknown Journey” av Philip Sparke och det valda stycket “Staden spelar” av Ture Ragnström. 

 

Resultatet blev 88,67 poäng av 100 totalt, vilket resulterar i en guldmedalj. För första gången från 

division 1 och högre poäng än vad landslaget någonsin fått i division 2. Det obligatoriska gav 89 poäng 

och det valda stycket 88,33. Totalt ger det en 13:e placering i division 1, vilket vi ska vara mycket nöjda 

med. Högre poäng kräver högre individuell förmåga och längre repetitionsperiod. 

 

Förläggningen skedde via WMC på Charlemange Eijkhaagen collage i Landgraaf. Vår bedömning är att 

det är den bästa förläggning vi fått via WMC.  

 

Resan skedde med Blåklintbuss samt Finnlines från Malmö-Travemünde. 
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Mediatäckning 

Landslaget har nämnts i flera olika medier, främst en helsida i Östgöta Correspondenten, samt inslag i P4 

Östergötland och SVT Nyheter Öst - ja rent av som en nyhet i Radiosportens Sportextra. 

 

Flera tidningar och andra nyhetsmedier har tagit upp individuella musikanter som t.ex. SVT Nyheter 

Blekinge och P4 Dalarna. 

 

Landslaget har också lanserat Facebook-sidan “Landslaget i blåsmusik” för evenemang och 

nyhetsförmedling för en blåsmusikintresserad publik. Inläggen har visats tusentals gånger. En begränsad 

mängd inlägg har också gjorts på RUM:s Facebook-sida, med hänsyn taget till att det inte ska bli en 

övervikt av blåsmusikrelaterade inlägg. 
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Behov av ny medalj 
Landslaget har haft som tradition att dela ut “RUM-kompis” medaljer i guld, silver och brons till de 

deltagare som varit med i 10 år, 7 år och 5 år. 

 

Eftersom dessa medaljer är slut finns behov av nya medaljer. “RUM-kompis” känns förlegad, och har 

dessutom RUM:s gamla logotyp. 

 

Vi föreslår att förbundsstyrelsen tar initiativ till en ny medalj alternativt överväger om förtjänstmedaljer 

ska kunna komma ifråga för dessa ändamål. 

 

Planering för framtiden 
Inför årets resa togs kontakter med ett flertal flygbolag för möjligheten att chartra ett flyg från Linköping 

till Nederländerna. Vi lyckades inte nå ända fram, men ändå tillräckligt nära för att det ska kännas 

angeläget att gå vidare med upparbetade kontakter för att se om vi kan få till utlandsresor till rimliga 

priser. Det skulle ytterligare höja attraktionskraften för att vara med i Landslaget. 

 

Nästa år är också RUM:s jubileumsår så förbundsstyrelsen bör fundera över om en återsamling och 

jubileumskonsert ska genomföras 2018. Det måste då skjutas till medel i projektbudgeten för en sådan 

sak. 

 

Vi avser också att söka en överenskommelse med Sveriges Unga Blåsare om att kunna fakturera ett 

deltagarstipendium till deltagare från den organisationen. 
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Rapport från Bestämma Trots Ålder till FS-möte 2017-08-02 
 

Projektet har haft sitt sista styrgruppsmöte och även hållit en releasefest för boken Maxa mötet som 
släppts. Jag kunde tyvärr inte närvara den dagen, men Anna Edlund var där och har fått ett exemplar. 
Projektet är nu över för vår del och avslutas formellt i september. Det som återstår är främst 
avrapportering från projektledaren Jill till Vi Unga samt Allmänna Arvsfonden. 

Vi kommer även få ett gäng böcker att förmedla till våra distrikt som är intresserade, mycket material 
ligger också ute på www.bestammatrotsalder.se. 

Jag tycker att det har varit roligt att få vara en del av det här projektet och jag hoppas att våra 
föreningar kommer få nytta av de tips och metoder som tagits fram av projektet. 

 

Daniel Ingemarsson Wik, representant i styrgruppen 
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Jämlikhetskommittén  
Rapport till FS rapportmöte 2017-08-02 
 
Jämlikhetskommittén har inte haft någon verksamhet sedan föregående rapportmöte, därav 
ingenting att rapportera.  
 
Jämlikhetskommitténs ordförande, 
Sandra Hammarstrand 
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Rapport Club On Web 
2017-08-02 

Avvecklingen av Club On Web går som förväntat. Bortsett från några få registerutdrag är alla kunder 
ute ur systemet. Önskemål från ATR om att ha driften uppe till sista veckan nu i augusti har kommit 
och bifallits för att de ska hinna att byta system. 

Arkiveringen av CoW till öppen källkod har inte skett ännu vad undertecknad har hört, men kommer 
ordnas efter sommaren. En slutlig avvecklingsplan finns delvis färdig för den sista tiden där Club On 
Web:s verksamhet finns kvar. I årsskiftet 2017/2018 kommer bolaget inte längre ha någon 
verksamhet kvar från den ursprungliga verksamheten, utan vara ett ”tomt” aktiebolag. Den 
ekonomiska budget som finns upprättad ser fortfarande ut att hållas. 

Avslutningsvis kommer Claes, bolagets systemförvaltare och enda anställda, att den 14 augusti börja 
arbeta som musiklärare. Detta kommer under tiden Claes fortfarande har anställning kvar hos Club 
On Web, något som kommer att redas ut efter semestern hur fortsättningen ska se ut. 

 

Adrian Munther 

Ledamot 
Club On Web Community Sweden 
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Rapport RUM.se 
2017-08-02 

Arbetet med RUM.se håller, efter visst uppehåll på för fullt. För tillfället håller det nya utseendet på 
att byggas om till WordPress, ett arbete som kommer ta ytterligare ca en vecka. Många bitar återstår 
och gör den nya sajten komplex; många funktioner som tidigare användes ihop med pluginet Visual 
Composer görs nu om för hand och integreras ihop med administrationssystemet för att våra 
användare enklare och effektivare ska kunna göra ändringar och samtidigt förstå vad de gör. 

Det nuvarande temat har byggt med utgångspunkt för att kunna ”återanvändas” på RUM:s övriga 
sajter som till exempel Landslaget och MusikRUM. Dessa kommer så småningom att läggas in i 
samma webbmiljö vilket gör det mycket enklare för kansliet att administrera samtliga sajter, 
samtidigt som vi möjliggör att det också räcker med en inloggning för att komma åt dem alla. 

Under våren köptes domänen musikrum.se för att trygga varumärket för festivalen. Domänen har 
ännu inte tagits i bruk, utan lagts åt sidan i väntan på migrering till den nya webbmiljön. Det finns 
också ett till relativt nytt domän, snwb.se, som skapades i en tid då vi la om webbmiljön. Domänen är 
köpt i RUM:s namn på Oderland, men inte på RUM:s egna konto, utan ett konto registrerat på Perry 
Göransson som kontaktperson. En transfer kommer att ske för att alla domän som ägs av RUM också 
ska finnas under samma konto. Nu när vi har grepp om webbmiljön är det ytterst viktigt att signalera 
att alla beställningar av till exempel domäner, webbtjänster eller liknande tas genom RUM:s kansli så 
dessa kan samordnas samt att webbgruppen också får kontroll på vad som sker och även kan 
upprätta viss administration där det behövs. 

Närmast i tiden ligger färdigställandet av design och funktionalitet. Därefter kommer migrering av allt 
innehåll börja – innehåll kommer flyttas från RUM:s huvudsajt till distriktens respektive undersajter. 
Detta kommer troligtvis ta ett antal veckor då det innebär mycket manuellt arbete. Tanken är att ett 
eller flera distrikt kommer vara testpiloter och få möjlighet att testa den nya funktionaliteten samt 
också få möjlighet att påverka vad som behöver förändras. Flera distrikt har redan anmält sig som 
intresserade. Kontakt med dessa kommer tas inom den närmaste veckan. 

 

Adrian Munther 
WordPress-utveckling, Webbgruppen 

 

Bild finns på sida 2 
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	 Sida	1	av	2	 2017-08-18	

Förbundsstyrelsens	rapportmöte	den	25-27	augusti	2017	
Vi	ses	fredag	kväll	för	gemensam	middag	de	som	kan	komma	kl	19.00,	plats	meddelas	
senare.		
På	lördag	börjar	mötet	9.30	på	Skeppsholmens	kansli	och	slutar	17.00	för	middag.	Lördag	
kväll	kl	20.00	sker	en	hemlig	aktivitet.		
På	söndag	börjar	vi	9.30	och	slutar	15.30		
Anmälda	frånvarande:	Adrian	och	Alexander.	Daniel	är	med	från	16.00	på	lördag	och	framåt.	
ALP	deltar	under	lördagen.	
	
	 Ärende	 Föredragande	 Underlag	 Tid	
	 Formalia	 	 	 1	tim	
1	 Mötets	öppnande	 Anna	 	 	
2	 Godkännande	av	kallelse	 Anna	 	 	
3	 Gruppkontrakt	 Anna	 	 	
4	 Val	av	mötesordförande	 Anna	 	 	
5	 Val	av	mötessekreterare	 Ordf.	 	 	
6	 Val	av	justerare	 Ordf.	 	 	
7	 Fastställande	av	föredragningslistan	 Ordf.	 Föredragningslista	 	
8	 Anmälan	och	genomgång	av	

föregående	protokoll	
Daniel	 	 	

9	 Inkomna	skrivelser	 Ordf.	 	 	
	
	 	 Föredragande	 Underlag	 Tid	
8	 Administration	 ALP	 	 20	min	
9	 Halvårsavstämning	ekonomi	 FU	 	 40	min	
	
	 	 	 	 	
	 Ärende	för	diskussion	(DU)	 Föredragande	 Underlag	 Tid	
11	 Simple	Signup	 Johan	 	 20	min	
12	 Tjänster	 AU	 	 2	tim	
13	 Medalj	 Johan	 	 20	min	
14	 Landslaget	i	blåsmusik	 Johan	 	 20	min	
15	 Bolagets	framtid	 Adrian/Anna	 	 40	min	
	
	 	 	 	 	
	 Ärende	för	beslut	(BU)	 Föredragande	 Underlag	 Tid	
16	 Assently	 Daniel	 	 10	min	
17	 Ny	attestordning	 FU	 	 10	min	
18	 Swish	 Johan	 	 10	min	
19	 Örebros	Distriktsstadgar	 Sandra	 	 10	min	
20	 Musikledarsymposium	 Peter	 	 20	min	
21	 Jubileumslogga	 Johan	 	 20	min	
22	 Kommunikationsstrategi	 Anton	 	 30	min	
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	 Sida	2	av	2	 2017-08-18	

23	 Styrdokument	
a. Representationspolicy	
b. Medaljreglemente	
c. Upphandlingspolicy	
d. Kommunikationspolicy	
e. Digitala	signaturer	
f. Portföljstyrning	och	projekt	

AU	 	 1	tim	

	
	 	 	 	 	
	 Övriga	ärenden	 Föredragande	 Underlag	 Tid	
24	 Representanter	LSU	årsmöte	 Anna	 	 10	min	
25	 Nominering	till	LSU	 Anna	 	 10	min	
26	 Boka	in	rapportmöten	 Ordf.	 	 20	min	
27	 Boka	in	konstituerande	möte	 Ordf.	 	 10	min	
28	 Övriga	frågor	 Ordf.	 	 1	tim	
29	 Nästa	fysiskamöte	 Ordf.	 	 10	sek	
30	 Mötets	avslutande	(utcheckning)	 Ordf.	 	 20	min	
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SAVE THE DATE
Öppet hus

på Kungl. Musikhögskolan
 ons 29 nov 2017 från kl 14

Välkommen att träffa studenter och lärare, ställa frågor 
om våra utbildningar och se nya campus 

och konsertframträdanden

 
Kontakt: evelina.skold@kmh.se  
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ORGANISASJON NAVN E-POST ADRESSE TELEFON DIETT

Ung	kirkesang 1 Nils	Hidle nils@sang.no
Konsul Wilds veg 1, 4621 
Kristiansand
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DU: Betalningslösning 
Skriven av: Johan Tjäder 
Datum: 2017-08-11 

Beskrivning och bakgrund 
• Introduktion 

o Landslaget i blåsmusik är en avgiftsbelagd aktivitet. Detta gäller såväl 
själva huvudaktiviteten som provspelningarna. 

• Eventuell historik? Bakomliggande orsaker? 
o RUM har inget eget IT-stöd för arrangemangs och deltagarhantering 
o Kostnaden för användarna har tidigare faktureras ut av kansliet 
o Faktureringsarbetet innebär ett merarbete för den ideella 

projektledningen och även en kostnad för förbundet då den nu utförs 
av bokföringsbyrå 

o Under 2017 har Landslaget därför prövat att ta betalt via kort via en 
lösning som Simple Signup via betalningsförmedlaren Payson 

o Både Simple Signup och Payson tar ut provision för förmedlade 
betalningar i form av ett grundbelopp och en andel av totalpriset. 

o Förutom kortbetalningar erbjuder Simple Signup olika former av 
prislösningar. Vi har använt både rabattkoder och uppdelning per 
distrikt. 

o I dagens lösning går medlen in på ett Payson-konto som bara Johan har 
tillgång till.  

• Vad kommer detta leda till för organisationen? 
o Vi är ute efter en rekommendation för hur deltagaravgifter ska hanteras 

på bästa sätt i framtiden. 
• Vad är målsättningen? 

o En effektiv hantering av deltagaravgifter både den som betalar och den 
ideella verksamhetsledningen 
 

Underlag (om det finns) 
• Sammanställning av deltagaravgifter för Landslaget i blåsmusik 2017 

 
Konsekvensbeskrivning 

• Finns det några risker?  
o Medlen går till vad som i praktiken är ett privat konto. Det ska vara 

möjligt för föreningar att ha Payson-konto 
• Vad händer i framtiden? 
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o Payson har även andra tjänster för kortbetalningar, t.ex. för 
webbutiker. Det är en möjlighet som bör utvärderas. 
 

Resurser 
• Krävs det några resurser för att genomföra detta? Ekonomi, personal etc. 

o Det krävs ett initialt arbete för att sätta upp en långsiktig kontolösning 
o Arbetet med att definiera nya arrangemang i Simple Signup kräver 

minimalt med extra insats för att definiera prisnivåer redan vid 
anmälan. 
 

Frågor att diskutera 
• Frågor till styrelsemötet 

o Ska vi även i framtiden använda SimpleSignup/Payson för betalning av 
deltagaravgifter från privatpersoner? 

o Hur ska i så fall medelsförvaltningen ordnas så att de inbetalda medlen 
kontrolleras av en utsedd kontotecknare? 

 

 

 

[När diskussionsunderlaget är klart ska dokumentet 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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DU: Inköp av medaljer 
Skriven av: Johan Tjäder 
Datum: 2017-08-11 

Förslag till beslut: 
• Förbundsstyrelsen beslutar att projekt eller verksamheter som önskar 

uppmärksamma hedervärda insatser får göra det genom att dela ut medaljer. 
Medaljen ska vara av generisk typ (ej specialdesignad) och ska inte ha grönvitt 
band för att inte förväxlas med RUM:s förtjänstmedalj. 

• Förbundsstyrelsen beslutar att kostnaden för medaljer ska belasta anslaget 
varje enskilt projekt 
 

Beskrivning och bakgrund 
• Varför ska förbundsstyrelsen ta detta beslut?  

o Att dela ut en medalj är ett sätt att visa sin uppskattning till mottagaren 
o Beslutet behövs för att förtydliga förhållandet mellan RUM:s 

förtjänstmedalj och andra medaljer 
• Eventuell historik? 

o RUM har en lång tradition av att dela ut medaljer för olika hedervärda 
insatser som till sin natur inte är att jämföra med syftet för RUM:s 
förtjänstmedalj.  

o Orkestrar, särskilt blåsorkestrar, som har uniformer eller annan enhetlig 
klädsel tillåter också bärande av medaljer 

o För det syftet tog RUM på 1980-talet fram medaljen RUM-kompis. 
Dessa medaljer är slut. Designen innehåller RUM:s tidigare logotyp och 
det är därför inte därför lämpligt med en ny beställning. 

• Vad kommer beslutet leda till för organisationen? 
o Mottagarna kommer att känna sig vänligt inställda till RUM och den 

verksamhet genom vilken de får en medalj 
• Vad är målsättningen 

o Att kunna fortsätta en lång tradition av medaljutdelande 
o Skapa en positiv stämning kring RUM 

 
Underlag (om det finns) 

• Sporrong: 
http://www.idrottspriser.com/Product/Product.aspx?id=11250&menuid=2343
&Index=0 
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• Sporrong erbjuder neutrala medaljer som kan profileras med ett färdigt 
musikmärke. Exemplet nedan i 32 mm kostar 7,90 kr/styck. Medaljen kan 
förses gravyrtext om högst 25 tecken. 

 

• Exempel nedan på Årsmedalj 42 mm kostar 12:50 kr/styck 

 

• En specialdesignad medalj kan kosta uppemot 20 kr/styck. För detta behov 
bedöms inte det behövas. 
 

Konsekvensbeskrivning 
• Finns det några risker?  
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o Jag ser inte några risker eftersom det är en verksamhet som vi har god 
erfarenhet av sedan decennier. 

• Vad händer i framtiden? 
o Förhoppningsvis blir det ett sätt för olika verksamheter att visa sin 

uppskattning. 
 

Resurser 
• Medaljer kan beställas vid behov via Sporrongs hemsida 
• Finns det budget för att genomföra beslutet? Bifoga eventuella 

 

 

 

[När beslutsunderlaget är klart ska dokumentet 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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DU: Samarbete kring Landslaget i blåsmusik 
Skriven av: Johan Tjäder 
Datum: 2017-08-11 

Förslag till beslut: 
• Förbundsstyrelsen beslutar att uppdra åt Johan att ta kontakter med ev 

samarbetspartners kring ett samarbetsavtal kring Landslaget i blåsmusik. 
 

Beskrivning och bakgrund 
• Bakgrund 

o Landslaget i blåsmusik är ett stort projekt både arbetsmässigt och 
ekonomiskt. På lång sikt kan det ifrågasättas om RUM har resurser och 
kraft att driva detta projekt ensamt.  

o Landslaget i blåsmusik har – under olika namn – drivits sedan 1975 och 
alltid helt ideellt. Projektet innebär att genomföra provspelningar runt 
om i landet, samt genomföra ett kursläger på sommaren på ca 2 veckor 
med en avslutande turné.  

o Landslaget i blåsmusik har deltagit på World Music Contest i 
Nederländerna i vart fall 1997, 2005, 2009, 2013 och 2017.  

o Landslaget i blåsmusik har haft olika sponsorer genom åren. På senare 
tid ffa Östgötamusiken och Försvarsmusiken i form av olika 
arbetsinsatser. Vi samarbetar också med olika konsertarrangörer som 
t.ex. Åtvids församling och Eric Ericssonhallen. Ett flertal stiftelser och 
fonder som stödjer med pengar finns också ffa under WMC-åren. 

o Rekrytering av deltagare har skett ffa genom exponering i Rum’ba 
(annonser & reportage) samt väggtidningen. Tidigare har också 
direktreklam i form av broschyrer skickats ut med posten till den 
lämpliga målgruppen.  

• Varför behövs beslutet? 
o Genom nedläggningen av Rum’ba mister projektet en viktig kanal. Nya 

samarbetspartners betyder tillgång till deras kommunikationskanaler. 
Att etablera andra kommunikationskanaler – exvis annonsering via 
Facebook kommer också att driva kostnad. 

o Kontinuerliga budgetdiskussioner väcker också farhågor för RUM:s 
fortsatta förmåga att finansiera Landslaget. Nya samarbetspartners som 
kan gå in ekonomiskt bidrar till att stabilisera projektets finanser. 

o Projektet är viktigt för spetsen av unga blåsare i Sverige och 
fyraårsperioden är till för att säkra en uppbyggnad mot nästa World 
Music Contest 2021. 
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• Konsekvenser för RUM 
o Det finns förstås ett värde i att RUM är ensam arrangör som går förlorat 

om man tar in samarbetspartners som inte enbart är sponsorer. 
Projektet har dock redan sponsorer och samarbetspartners och genom 
att behålla en betydande satsning i projektet kan RUM säkra platsen 
som huvudarrangör. 

• Målsättning 
o Målsättningen är att säkra verksamhetens fortlevnad för den 

kommande fyraårsperioden genom ett samarbetsavtal med en eller 
flera musikorganisationer och genom bildandet av en styrgrupp med 
berörda intressenter.  
 

Underlag (om det finns) 
• - 

 
Konsekvensbeskrivning 

• Som huvudarrangör måste RUM fortsatt tillskjuta stora resurser i form av 
arbetskraft och ekonomiska medel 

• Samarbetet bör utvärderas efter fyra år 
 

Resurser 
• Det kan bli aktuellt med några resor för personliga möten 
• Budget saknas 

 

 

 

[När beslutsunderlaget är klart ska dokumentet 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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2017-08-20 
Adrian Munther 

ClubOnWebs framtid 
Diskussionsunderlag 

I och med att den ordinarie verksamheten i ClubOnWeb nu håller på att avvecklas från 
medlemsregisterverksamheten kommer RUM vid årsskiftet 2017/2018 ha ett i princip tomt 
aktiebolag som inte längre har ett direkt syfte. Avvecklingens mål är att se till att bolaget kommer 
vara skuldfritt och inte längre inbringa några inkomster, vilket öppnar antingen för att lägga ned 
bolaget, eller att använda det på nytt i RUM:s verksamhet på något annat sätt. 

Att starta ett aktiebolag tar tid och kostar också pengar i form av avgifter och aktiekapital. 50 000 kr 
måste sättas in i bolaget som aktiekapital för att ens kunna starta det. Samtidigt finns det flera 
fördelar med att använda aktiebolag, inte minst vad gäller till exempel ekonomisk vinst, momsavdrag 
med mera. 

Idag bedriver RUM ett flertal olika verksamheter inom organisationen där produkter och tjänster 
köps och säljs. I och med att förbundet inte är registrerat i momsregistret kan vi inte dra någon 
moms på våra utgifter och intäkter. Beroende på hur situationen ser ut behöver detta inte vara ett 
problem, men en kan faktiskt spara pengar genom att kunna handla varor och tjänster med moms, 
då det kan finnas möjlighet att få ”momsåterbäring”. Istället för att momsen enbart är en utgift som 
det är idag, kan det istället innebära att en kan spara pengar, samtidigt som momsutgiften för en 
vara en köper i butik blir mer flexibel. Enligt grundregeln kan inte heller ägare till aktiebolag bli 
personligt ansvariga för att betala några skulder. En eventuell vinst kan också tas ur ett aktiebolag 
med lägre skatt, vilket skulle kunna gynna förbundet om aktiebolaget skulle gå bra. Som exempel 
skulle MusikRUM:s verksamhet kunna passa in i aktiebolaget då alla affärer med artister, teknik, 
administrativa avgifter med mera till exempel skulle kunna bli avdragsgilla och momsredovisade. 

Skulle aktiebolaget ClubOnWeb Community Sweden AB fortsatt finnas kvar behöver vi göra ett 
namnbyte som bättre matchar den nya verksamheten. Ett förslag som kommit upp sedan tidigare har 
varit RUM Admin AB, men det kan naturligtvis också heta något helt annat. En ny styrelse kommer 
också behövas då nuvarande styrelse egentligen bara är tänkt tills den nuvarande verksamheten i 
bolaget upphört. Den arvoderade ordföranden kommer då uppdraget är slutfört att avgå, vilket 
automatiskt kommer kräva ett nytt styrelseval. 

I korthet behöver FS diskutera tre saker: 

1. Vad ska hända med aktiebolaget? Ska det läggas ned eller behållas? Vilken verksamhet ska 
drivas i bolaget om det behålls? 

2. Om aktiebolaget behålls, vad ska aktiebolaget heta? 
3. Om aktiebolaget behålls, vilka ska ingå i styrelsen? 
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DU: Kommunikationsstrategi 2018-2021 
Skriven av: Anton Prang, Elin Gripstrand, Peter Tjernberg 
Datum: 2017-08-19 

Beskrivning och bakgrund 
• Kommunikation är en grundläggande nödvändighet för att kunna hålla ihop alla typer 

av samarbeten mellan olika människor. Samarbeten inom RUM är inga undantag. 
Vår organisation kommunicerar både internt (mellan kansliet, förbundsstyrelsen, 
distrikten, lokalföreningarna samt de enskilda medlemmarna), men också externt för 
att till exempel rekrytera nya medlemmar samt öka kännedomen om vårt förbund.  
 

• I dagens informationssamhälle är en effektiv och väl fungerande kommunikation 
nödvändig och just därför är det viktigt att organisationen tar fram en strategi för hur 
RUM så effektivt som möjligt ska kommunicera, både internt och externt. 
Användandet av sociala medier som kommunikationskanal bör också prioriteras både 
vid intern och extern kommunikation, då de allra flesta av målgrupperna främst och 
enklast nås via dessa.  
 

• I kommunikationsstrategin finns klara riktlinjer för hur RUM:s olika typer av 
kommunikation ser ut och genomförs.  Tack vare detta effektiviseras 
kommunikationen och blir mer genomslagskraftig, särskilt utåt då kommunikationen 
är anpassad efter den berörda målgruppen.  
 

Underlag (om det finns) 

• Utkast till Kommunikationsstrategi 2018-2021 
 

Konsekvensbeskrivning 

• Risk finns att utan en gemensam kommunikationsstrategi kan det inte tas 
beslut framåt för hur organisationen skall föra sin kommunikation. En strategi 
för detta behövs för att täcka upp det behovet. 
 

Resurser 

• Inga resurser krävs 
 

Frågor att diskutera 

• Sida 2: Värdeord 
- Revidering av meningen med markerade tillägg; ”Vår kommunikation 
kännetecknas och genomsyras av engagemang, utveckling, gemenskap, 
inspiration, spelglädje, möjligheten att påverka och medlemsnytta för alla” 
 

Assently: 0421890f95ce6dd0d0c01d74a1c89eae0c4c371bc927092921c86150e8a770f604ad5a27826b4171abcb8703fdbc61e50fa069e066108c3b081b87f1edd9bc90



Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm 
www.rum.se 

 

 

 

 
  Sida 2 av 2 2017-08-19 

• Sida 3: 2.1 – Medlemmar 12-15 år 
- Diskussion kring behovet av ny hashtag (#minmusik) för skapande av 
gemenskap mellan unga och äldre musikanter 
- Diskussion kring stavning av maskotens namn. ”Rummy eller Rummie”? 
 

• Sida 3: 2.2 – Ännu inte engagerade ungdomar 16-25 år med musikintresse 
- Diskussion kring meningsuppbyggnad: ”RUM:s budskap till ungdomar som 
nått gymnasieåldern är att det finns massor att vinna på att engagera sig, för 
RUM.” 
 

• Sida 4: 2.3 Kulturskolechefer, lärare och blivande lärare 
- Diskussion om förslag på revidering av följande mening med markerat tillägg; 
”Engagerade chefer, ledare och lärare ger ett bättre genomslag för RUM:s 
kommunikation i övrigt”. 
 

• Sida 4: 3.1 – Beslutsfattare i samhället 
- Diskussion kring ordval. Detta för att öka förståelsen för textens innehåll. 
Exempel: ”Kultur och musik bärs upp av inte ett oansenligt samhällsstöd”. 
”Digitala verktyg för folkinitiativ studeras” 
 

• Sida 5: 4.2 – Förtroendevalda i föreningar 
- Diskussion kring vikten av att; ”Nyvalda föreningsordförande får också ett 
fysiskt infopaket.”  
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Kommunikationsstrategi 2018-2021 
 

Inledning  
RUM anser att barn och ungdomarunga har nytta av att musicera tillsammans. Vår 
organisations verksamhet är ämnad att uppfylla det syftet. Vår kommunikation har till syfte 
att ge vår verksamhet största möjliga genomslagskraft. 
 
Denna kommunikationsstrategi anger de målgrupper, budskap och mål för 
kommunikationen som RUM ska prioritera. 
 
RUM ska föra ut sitt budskap aktivt. Detta innebär att vi genomför aktiviteter för att få våra 
målgrupper att lyssna. Vi vill att mottagarna ska ge oss plats i deras liv och vi skaffar oss 
uppmärksamhet. Vi stimulerar till möten. Vi är visuella i våra utskick. Vi använder våra 
ideella krafter för att engagera många i att sprida budskapet aktivt.  
 
Det primära budskapet för RUM:s kommunikation är att musicerandet ger mervärden för 
livet och att de aktiviteter RUM anordnar som organisation syftar till att ge fler barn 
möjlighet att delta i det svenska musiklivet. 
 
RUM:s huvudbudskap under perioden är: ”Musik är livsglädje”  
 
RUM stärker sin förmåga att kommunicera genom moderna kanaler: video, interaktiv video 
och sociala medier. 
 
Denna kommunikationsstrategi omfattar som syftar till  
• att uppfylla RUM:s vision och strategi 
• att förmedla RUM:s musikpolitiska vision 
• att upplysa om RUM:s administrativa rutiner och organisationsnyheter  
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1 Hjälp för kommunikation 
Kommunikationsstrategin finns till för att hjälpa alla som kommunicerar för RUM:s räkning 
att agera på ett samlat och enhetligt sätt. Vår kommunikation fyller flera syften. För vissa är 
RUM som organisation okänd. För andra är bilden av RUM inte den vi vill att vi ska ha. 
Genom klar och tydlig kommunikation vill vi förändra och etablera vår bild av vad RUM är 
och vad vi vill. 
 
Kommunikationsstrategin arbetar vi efter under en flerårsperiod. Att budskapet är enhetligt 
räcker inte. Kommunikation kräver konsekvens och långsiktighet, särskilt när våra medel för 
att nå ut är begränsade.  
 

Vad ska känneteckna RUM? 
RUM är en barn- och ungdomsorganisation med fokus på musicerande. Det är viktigt för 
barn och ungdomar unga att få musicera tillsammans. RUM uppfattas som en engagerad och 
professionell arrangör av musikaktiviteter för barn och ungdomarunga. RUM upplevs som en 
trovärdig och relevant källa för argument för musicerandets betydelse för barns och 
ungdomarungas sociala och kulturella utveckling. 
 

Huvudbudskap: Musik är livsglädje 
Att kunna musicera tillsammans är nyckeln in till en hel värld av upplevelser som är unik och 
oersättlig. Att musicera tillsammans ger tillfälle både till social och till kulturell utveckling. 
Musicerandet möter ett starkt behov vi har som mänskliga varelser att bli bekräftade. 
 
För medlemmar är RUM är en port in i den världen. För omvärlden är våra medlemmar de 
lyckligaste barn och ungdomarunga Sverige har på grund av deras musicerande, och för alla 
som vill bidra till detta är RUM en naturlig partner. Vårt huvudbudskap är därför  
 

Musik är livsglädje 
 
Detta är det första vi vill att människor som hör ”RUM” ska tänka på. 
 

Värdeord 
Vår kommunikation kännetecknas och genomsyras av engagemang, utveckling, gemenskap, 
inspiration, spelglädje, möjligheten att påverka och medlemsnytta. 
 
 
  

Assently: 0421890f95ce6dd0d0c01d74a1c89eae0c4c371bc927092921c86150e8a770f604ad5a27826b4171abcb8703fdbc61e50fa069e066108c3b081b87f1edd9bc90



   
 
 
 
      

 Sida 3 av 6 2013-08-17 

  
 

2 Uppfylla RUM:s vision och strategi 

2.1 Medlemmar 12-15 år 
Medlemmar 12-15 år är RUM:s viktigaste målgrupp. Det är under de åren som de första 
livslånga intressena grundas. Det är under de åren som många omvärderar sina 
fritidssysselsättningar och väljer nytt eller väljer bort. RUM:s budskap till dessa personer är 
att det finns ett värde med att fortsätta musicera. Mål och medel bestäms i varje årsplan. 
 
RUM kommunicerar med denna målgrupp främst genom Instagram. Äldre ungdomar 
engageras för att sprida ett positivt budskap kring händelser och engagemang i sitt eget 
musicerande. Vi använder #minmusik som ankare för alla dessa budskap. Hashtaggen ska ge 
ett tydligt avtryck när RUM anordnar arrangemang. 
 
Videofilmer läggs upp på RUM:s YouTube-kanal. YouTube-kanalen är också primärt riktad till 
den yngre publiken. Genom innehållet i dessa båda strömma vill vi skapa en vi-känsla bland 
unga musikanter – en gemenskap som manalla ska vilja fortsätta vara kvar i. 
 
Markörer som ”Rummyie”-märken och liknande enklare profilprodukter används för att 
skapa en RUM-identitet. Diplom och andra mindre belöningar används som uppmuntring till 
fortsatt musicerande. 
 

2.2 Ännu inte engagerade ungdomarunga 16-25 år med musikintresse 
En ideell organisation som RUM står och faller med sina funktionärer. RUM:s budskap till 
ungdomarunga som nått gymnasieåldern är att det finns massor att vinna på att engagera 
sig för inom RUM. Man har Det finns möjlighet att utvecklas som människa, som ledare och 
som administratör, och man får också en möjlighet att få en stabil grund i föreningslivet. 
Inget är så roligt som att arbeta för en hjärtefråga och för oss unga musikanter är 
musicerande Hhjärtefrågan. 
 
RUM kommunicerar med denna målgrupp främst genom fysiska möten med andra 
ungdomarunga i samma ålder. Möten kan vara kurser eller seminarier som engagerar, eller i 
vissa fall, som täcker ett kunskapsbehov vi behöver fylla i RUM. 
 
Affischering, facebook-reklam och musiklärare är kanaler för att få kontakt. 
Facebookgrupper används för att hålla intresset igång mellan möten.  
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Profilprodukter används för att etablera RUM i ungdomarnasungas vardag. Produkterna ska 
därför vara av praktisk karaktär som kan användas i vardagen.  

2.3 Kulturskolechefer, lärare, och blivande lärare och ledare 
De som verkar eller kommer att verka inom kulturskolan är prioriterad målgrupp för RUM, 
eftersom de i sin vardag står i kontakt med och kommer att stå i kontakt med många av 
RUM:s medlemmar. Engagerade chefer, och lärare och ledare ger ett bättre genomslag för 
RUM:s kommunikation i övrigt.  
 
RUM kommunicerar med denna målgrupp primärt genom facebookflöde och regelbundna 
nyhetsbrev. Ambitionen bör vara att det mesta innehållet ska vara användargenererat. RUM 
ska ha en redaktör som ser till att hålla flödet igång samt håller sändlistan uppdaterad. 
Utrymme köps i lärarfackens tidningar. 
 
Särskilda aktiviteter anordnas för musikhögskolestudenter.  
 
Profilprodukter av vardagskaraktär används även för denna målgrupp för att få RUM 
närvarande. 
 

3 Förmedla den musikpolitiska visionen 

3.1 Beslutsfattare i samhället 
Kultur och musik bärs upp av ett inte oansenligt omfattande samhällsstöd. För att fler barn 
och unga ska få tillgång till denna fantastiska värld av musik, så krävs det att samhällets stöd 
försvaras och utvecklas. Därför är de som beslutar om kulturpolitik, ungdomspolitik och 
politiken för det civila samhället viktiga att kommunicera med för RUM. Det kan vara 
politiker på kommunal, regional eller statlig nivå eller tjänstemän i kommunala förvaltningar, 
myndigheter och departement. 
 
RUM kommunicerar med denna målgrupp främst genom fysiska möten. På lokal och 
regional nivå sker det främst genom medlemsföreningar och distrikt. RUM ser till att alla 
förtroendevalda har en grundläggande kunskap om hur man kommer i kontakter kan 
etableras med sina beslutsfattare och vad mansom kan sägas närvid möte med man möter 
någon  politiker. 
 
Även insändare, debattartiklar, och namninsamlingar kan användas för att väcka opinion. 
Digitala verktyg för folkinitiativ studeras. 
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3.2 Media 
Media har en position som prioriterad målgrupp. RUM har en ambition att förändra 
samhället så att det blir mer anpassat för musicerande. RUM väljer sina mediekontakter 
med omsorg och prioriterar tillfällen då ett stort genomslag kan förväntas. 
 
RUM kommunicerar med denna målgrupp främst genom pressmeddelanden inför större 
evenemang. 
 

4 Upplysa om administrativa rutiner och organisationsnyheter 

4.1 Lokala verksamhetsledare 
Lokala verksamheterna är de som leder de faktiska aktiviteterna på dag- eller veckobasis. 
Det är främst dirigenter och andra ensembleledare, lärare osv. Dessa personer har den bästa 
kontakten med medlemmarna och de är också vanligen avgörande för om en grupp väljer att 
gå med i, eller lämna RUM.  
 
RUM kommunicerar med denna målgrupp främst genom facebookflöde och nyhetsbrev.  
RUM ska ha en redaktör som ser till att hålla flödet igång samt håller sändlistan uppdaterad. 

4.2 Förtroendevalda i föreningar 
Att bli förtroendevald i en medlemsförening är ofta det första engagemanget en person har 
för RUM. Det är därför viktigt att dessa personer känner sig välkomnade och 
omhändertagna, särskilt om man är vid osäkererhet påom vad uppdraget innebär.  
 
RUM kommunicerar med denna målgrupp främst genom facebookgrupper och nyhetsbrev. 
RUM tar rutinmässigt in information om styrelsernas sammansättningar.  
 
Nyvalda föreningsordförande ska få ett telefonsamtal från kansliet där de välkomnas i 
uppdraget. Nyvalda föreningsordförande får också ett fysiskt infopaket. 
 
Distrikten informeras om nyvalda ledamöter. 

4.3 Kontaktpersoner i föreningar 
Föreningens kontaktperson är särskilt viktig för RUM. Det är genom kontaktpersonerna vi 
förmedlar hur föreningen ska uppfylla sina förpliktelser mot förbundet. Det är avgörande att 
kontaktpersonen är motiverad och har ett RUM-engagemang, och att kontaktpersonen för 
sitt uppdrag vidare så att det alltid finns någon för RUM att kommunicera med. 
 
RUM kommunicerar med denna målgrupp främst genom facebookgrupper och nyhetsbrev. 
RUM tar rutinmässigt in information om vem som är kontaktperson. 
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RUM anordnar kontaktpersonsmiddagar för föreningarna i ett eller flera distrikt årligen. Det 
blir ett tillfälle att särskilt tacka dem som tar på sig denna viktiga syssla. 

4.4 Förtroendevalda i distrikt 
Distriktens förtroendevalda är fundamentet i organisationen. Det är som distriktsfunktionär 
som RUM-engagemanget tar fart på allvar,. och dDet är främst dessa personer 
distriktsfunktionärerna som också utgör grunden för ideellt arbete på nationell nivå i olika 
arbetsgrupper, kommittéer och slutligen förbundsstyrelsen.  
RUM kommunicerar med denna målgrupp främst genom facebookgrupp och nyhetsbrev. 
RUM tar rutinmässigt in information om distriktsstyrelsernas sammansättning. 
 
Nyvalda distriktsstyrelseledamöter ska få erbjudande att gå RUM:s utbildningar ämnade för 
distriktsfunktionärer. 
 
Nyvalda distriktsordförande ska få ett samtal från förbundsordföranden där de välkomnas i 
uppdraget. Nyvalda distriktsordförande får också en särskild infodag på kansliet i Stockholm. 
 
Distriktsfunktionärer bjuds in till en årlig träff i samband med MusikRUM. 
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BU:	Assently	
Skriven	av:	Daniel	Ingemarsson	Wik	
Datum:	2017-08-13	

Förslag	till	beslut:	
Förbundsstyrelsen	beslutar	att…	

• …upprätta	ett	avtal	med	Assently	med	pris	enligt	mottagen	offert	som	ger	100	
av	våra	medlemsföreningar	och	distrikt	möjligheten	att	använda	Assently	för	
dokumentsignering	genom	ett	centralt	avtal.	

• …förbundet	under	innevarande	samt	nästföljande	år	står	för	kostnaden	för	
avtalet	på	ungefär	60	000	kronor.	
	

Beskrivning	och	bakgrund	
Förbundet	samt	flera	av	våra	distrikt	använder	idag	Assently	för	digital	signering	av	
dokument	och	protokoll.	En	funktion	som	förbundet	idag	saknar	är	att	kunna	
underteckna	dokument	med	BankID	utan	att	personnumret	skrivs	ut	i	den	PDF	som	
genereras.	Detta	är	önskvärt	då	vi	publicerar	många	av	våra	dokument	offentligt.	
Assently	har	erbjudit	oss	den	tjänsten	om	vi	uppgraderar	till	ett	dyrare	konto	som	
totalt	skulle	kosta	oss	2	490	kr/mån	eller	nästan	30	000	kr/år.	

Assently	kan	också	vara	intressant	för	fler	av	våra	föreningar	och	distrikt,	men	kan	
vara	lite	dyrt	för	dem	att	finansiera.	Grundkontot	kostar	idag	299	kr/mån	vilket	blir	
3	588	kr/år.	Om	en	förening	får	1	000	kr/år	av	oss	i	bidrag	är	detta	en	orimlig	summa	
att	betala.	Jag	har	därför	kontaktat	Assently	och	efterfrågat	en	typ	av	paraplyavtal.	
De	har	återkommit	med	ett	erbjudande	som	ser	ut	som	följer:	

Vi	får	100	konton	hos	Assently	som	vi	kan	förmedla	till	våra	medlemsföreningar	och	
distrikt	som	vi	vill	(förslagsvis	alla	distrikt	och	sedan	de	ca	80	största	föreningarna)	
och	betalar	för	dessa	endast	25	kr/mån	istället	för	299	kr.	100	konton	*	25	kr/mån	*	
12	mån	+	25%	moms	blir	37	500	kr.	Dessa	konton	får	tillgång	till	1	inlogg	och	20	
ärenden/år	och	sedan	betalar	man	6	kr	per	överskjutande	ärende.	

I	detta	prisförslag	får	vi	även	förbundets	konto	gratis	med	samma	mängd	
handläggare	vi	har	nu	(knappt	10	st)	samt	att	de	utvecklar	en	funktion	för	att	dölja	
personnummer	i	den	genererade	PDF:en	men	att	de	ändå	behålls	om	man	loggar	in	
på	Assently	så	att	man	kan	verifiera	identiteten.	Denna	funktion	kommer	även	
tillhandahållas	alla	de	andra	100	kontona.	

För	de	distrikt	och	medlemsföreningar	som	redan	har	konton	kommer	de	kunna	
behålla	dessa	men	ändå	inkluderas	i	denna	deal.	Förbundet	kommer	även	att	ha	en	
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tittbehörighet	till	alla	konton.	Då	kan	vi	också	till	exempel	hämta	nödvändiga	
protokoll	och	deras	stadgar	etc,	om	vi	uppmanar	dem	att	signera	dessa	med	Assently.	

Underlag	(om	det	finns)	
• Prisförslaget	ovan	samt	detaljer	i	mailkonversationer	som	kan	tas	fram	vid	

behov.	
	

Konsekvensbeskrivning	
• Detta	innebär	en	kostnad	på	knappt	40	000	kronor	per	år.	Ett	förslag	från	AU	

och	FU	är	att	höja	administrationsavgiften	med	1	kr/medlem	för	att	få	in	
denna	summa.	Höjningen	motiveras	även	med	att	andra	kostnader	ökat	för	
oss	de	senaste	åren	samt	att	vi	erbjuder	dem	fler	tjänster.	Det	förbundet	isåfall	
måste	betala	är	knappt	60	00	kronor	i	engångsavgift	(halva	2017	samt	hela	
2018	innan	vi	kan	kan	höja	administrationsavgiften).	
	

Resurser	
• 60	000	kronor	i	engångsavgift,	samt	viss	administration	från	RUM	för	att	

förmedla	erbjudande	och	inlogg	till	de	föreningar	och	distrikt	som	är	
intresserade.	

	

	

	

[När	beslutsunderlaget	är	klart	ska	dokumentet	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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Nya kostnadsställen 2017

Uppställningen sker med utgångspunkt från beslutad budget
Nya koder kan läggas till under varje huvudserie (inledande två siffror)
Ingen ny huvudserie kan läggas till utan ändring i budget

Intäkter som bokförs utan kostnadsställe
Medlemsavgifter
Administrationsavgifter
Organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor

10XX Styrelse Primär attest Andra attest
1000 Förbundsstyrelsen Daniel Ingemarsson Wik Anna Edlund Här ingår även övriga utskott
1001 Arbetsutskottet Lena Andersson Anna Edlund
1002 Förbundsordföranden Lena Andersson Daniel Ingemarsson Wik
1003 Representation Daniel Ingemarsson Wik Anna Edlund Generell representation som inte ingår i någon annan verksamhet eller projekt, intern

11XX Kommittéer m.m.
1100 Kommittéearbete Daniel Ingemarsson Wik Anna Edlund

12XX Kansli
1200 Kansli Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla Alla kostnader som inte är personalkostnader, och som hör till RUM:s del av kansliet på Skeppsholmen
1201 Skeppsholmen Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla Intäkter och kostnader som är relaterade till RUM:s lokaluthyrning på Skeppsholmen
1202 Kopiator Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla

13XX Administrativ personal
1300 Administrativ personal Anna Lena Piazzolla Anna Edlund Administrativ personal utom kanslichef
1301 Kanslichef Daniel Ingemarsson Wik Anna Edlund

14XX Sverok Admin
1400 eBas drift Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla
1401 eBas utveckling Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla

15XX RUM-stämma
1500 RUM-stämma Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla

16XX Revisionsarvode
1600 Revisionsarvode Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla

17XX Sålda tjänster
1700 Sålda tjänster Anna Lena Piazzolla Anna Edlund Enstaka arvoden etc.
1701 Stockholm konsulent Anna Lena Piazzolla Anna Edlund
1702 VG konsulent Anna Lena Piazzolla Anna Edlund
1703 Värmland konsulent Anna Lena Piazzolla Anna EdlundAssently: 0421890f95ce6dd0d0c01d74a1c89eae0c4c371bc927092921c86150e8a770f604ad5a27826b4171abcb8703fdbc61e50fa069e066108c3b081b87f1edd9bc90



1704 Örebro konsulent Anna Lena Piazzolla Anna Edlund

18XX Övriga kostnader
1801 Samarbetsorganisationer Anna Lena Piazzolla Anna Edlund Medlemsavgifter, samt kostnader för deltaganden i möten m.m.

19XX Oförutsedda kostnader Verksamhet som är beslutad under året, men som inte har täckning i något annat budgetanslag
Ännu så länge inget behov

1901 Nedskrivningar Anna Lena Piazzolla Anna Edlund

20XX Utbildningar
2001 Spets 17 Hanna Hult Rosén Anna Lena Piazzolla
2002 DS-utbildning Hanna Hult Rosén Anna Lena Piazzolla
2003 Övriga utbildningar Hanna Hult Rosén Anna Lena Piazzolla

21XX Verksamhetsutveckling Utvecklingsprojekt listas här vartefter de beslutas av FS
2100 Verksamhetsutveckling övrigt Anna Lena Piazzolla Anna Edlund
2101 Vision & värdegrund Hanna Hult Rosén Anna Lena Piazzolla

22XX Framtidens musikpris
2200 Framtidens musikpris Jonas Söderlund Anna Lena Piazzolla

23XX Musikaliskt ledarskap
2301 Stråkledarkurs VT17 Hanna Hult Rosén Anna Lena Piazzolla
2302 Stråkledarkurs HT17 Hanna Hult Rosén Anna Lena Piazzolla

24XX Kommunikation
2400 Övrigt Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla
2401 Nyhetsbevakning Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla
2402 Webbtjänster Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla
2403 Profilprodukter Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla
2404 Bildbank Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla
2405 Väggtidning Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla

25XX Landslaget i blåsmusik
2500 Landslaget i blåsmusik Perry Göransson Anna Edlund

26XX MusikRUM
2600 MusikRUM 2016 Kella Naeslund Anna Lena Piazzolla
2601 MusikRUM 2017 Kella Naeslund Anna Lena Piazzolla
2602 MusikRUM 2018 Kella Naeslund Anna Lena Piazzolla

27XX Lokalt föreningsstöd
2700 Lokalt föreningsstöd Ulrika Tångring Anna Lena Piazzolla
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31XX ClubOnWeb
3100 ClubOnWeb-bolaget Daniel Ingemarsson Wik Anna Edlund Kostnader förknippande med ägandet av ClubOnWeb Community AB Sweden
3101 CoW Driftavtal Daniel Ingemarsson Wik Anna Edlund

32XX Medlemstidningen
3200 Medlemstidningen Bertil Håkansson Anna Lena Piazzolla

Assently: 0421890f95ce6dd0d0c01d74a1c89eae0c4c371bc927092921c86150e8a770f604ad5a27826b4171abcb8703fdbc61e50fa069e066108c3b081b87f1edd9bc90



Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm 
www.rum.se 

 

 

 

 
  Sida 1 av 2 2017-05-26 

BU: Swish 
Skriven av: Johan Tjäder 
Datum: 2017-08-11 

Förslag till beslut: 
• Förbundsstyrelsen beslutar att uppdra åt firmatecknare att öppna ett Swish-

konto för RUM 
• Förbundsstyrelsen beslutar att avgifter för Swish-kontot ska belasta anslaget 

för Kanslier 
• Förbundsstyrelsen beslutar att uppdra åt finansutskottet att arbeta fram 

rutiner för användning av Swish-kontot. 
 

Beskrivning och bakgrund 
• Introduktion till förslaget 

o RUM:s verksamheter har ibland behov att kunna ta betalt från 
allmänheten, ex inträde för konserter – försäljning av prylar vid större 
evenemang etc. 

o Kortbetalningar kan ordnas i vissa fall genom Simple Signup/Payson 
o Swish är en betalningstjänst som sex av Sveriges största banker står 

bankom. Det finns idag ungefär 5,5 miljoner svenska användare. 
o Det finns idag inte någon egentlig kassarutin för att hantera stora 

mängder kontanter. Någon avstämning av dagskassa kan inte göras och 
kontanta medel kan inte deponeras på något säkert sätt. 

• Vad kommer beslutet leda till för organisationen? 
o Genom möjligheten till Swish-betalningar öppnas nya sätt för RUM att 

tjäna pengar och det underlättar också för redan existerande 
verksamhet att ta betalt 

• Vad är målsättningen? 
o Bättre sätt att ta betalt 
o Minskad kontanthantering 

 
Underlag (om det finns) 

• Mer info på getswish.se 
 

Konsekvensbeskrivning 
• Finns det några risker?  

o Ökad ekonomiadministration om många projekt använder Swish 
samtidigt. Men det torde finnas lösningar för det eftersom större 
organisationer än RUM använder Swish i stor utsträckning. 
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• Vad händer i framtiden? 
o Bara fantasin sätter gränser. 

 
Resurser 

• Krävs det några resurser för att genomföra beslutet?  
o Swish Företag Handelsbanken kostar 49 kr/månad och 2 kr/transaktion. 

Uppläggningsavgift 495 kr. Därtill kommer kostnader för Swishrapporter 
på fil om det önskas. Detta får utredas närmre i samarbete med BDO. 

• Finns det budget för att genomföra beslutet?  
o Nej 

 

 

 

[När beslutsunderlaget är klart ska dokumentet 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: Distriktsstadgar Örebrodistriktet 
Skriven av: Sandra Hammarstrand  
Datum: 19/8 2017 

Förslag till beslut: 
• Förbundsstyrelsen beslutar:  

o att de föreslagna ändringarna inte får bifall 
Lydelsen förblir därmed oförändrad:  

”§ 1 Distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av minst två av distriktsstämman valda 
revisorer. En av dessa revisorer ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. 
För varje revisor ska en suppleant väljas. 
I stället för auktoriserad eller godkänd revisor och suppleant, kan ett registrerat revisionsbolag 
utses.” 
 
”§ 6 punkt 14e: Val av revisorer samt revisorssuppleanter. ” 

 
• Alternativt beslut: 

o att ordet ”ska” ersätts med ”bör” i den första föreslagna ändringen. Den 
andra föreslagna ändringen lämnas fortsatt oförändrad.  
Lydelsen skulle därmed bli följande: 

”§ 1 Distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av minst två av distriktsstämman valda 
revisorer. En av dessa revisorer bör vara auktoriserad eller godkänd revisor. 
För varje revisor ska en suppleant väljas. 
I stället för auktoriserad eller godkänd revisor och suppleant, kan ett registrerat revisionsbolag 
utses.” 
 
”§ 6 punkt 14e: Val av revisorer samt revisorssuppleanter. ” 
 
Beskrivning och bakgrund 

• Örebrodistriktet har meddelat att de har svårt att uppfylla kravet på 
auktoriserad eller godkänd revisor som finns i distriktsstadgarna. Detta då det 
är få revisionsfirmor och/eller auktoriserade revisorer som åtar sig uppdrag för 
ideella föreningar med liten omsättning. De har också haft erfarenhet av att 
tidigare valt revisionsbolag lämnat ett pågående uppdrag utan att slutföra det, 
vilket försatte distriktet i en svår situation.  

• Förbundsstyrelsen bör fatta detta beslut för att även i fortsättningen 
upprätthålla kravet på auktoriserad revisor för distrikten. Detta då det i RUM:s 
historik funnits situationer där styrelser i distrikt agerat på ett olämpligt sätt, 
och där auktoriserade revisorer är ett extra skydd mot att detta skulle inträffa 
igen. Det finns också distrikt i RUM med stort ekonomiskt kapital, och det är 
då av stor vikt att detta kapital värnas för att inte gå till otillbörliga ändamål. 
För det fall att det på årsmötet inte går att välja en auktoriserad revisor eller 
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ett revisionsbolag får det ses som en sådan situation där stadgarna får/måste 
förbises. Ett medskick kan då göras till styrelsen att det är årsstämmans 
önskan att styrelsen ska hitta en auktoriserad revisor som ska utföra 
revisionen under det kommande året. För det fall förbundsstyrelsen önskar en 
något mildare formulering bör alternativ två ovan beslutas. Om alternativ två 
beslutas visar det stämman att det är önskvärt att ha en auktoriserad revisor, 
att det är det som är målet, men om det inte skulle gå att finnas en sådan så är 
det ett alternativ att inte välja en sådan på stämman. Förbundsstyrelsen bör 
också besluta att inte bifalla den andra ändringen som distriktet önskar göra, 
där de inte väljer revisorssuppleanter. Detta då dessa platser får lämnas 
vakanta i det fall det inte går att välja revisorssuppleanter på stämman. Detta 
torde vara ett bättre alternativ än att ta bort möjligheten att välja 
revisorssuppleanter från stadgarna.   

• Båda de ovanstående att-satserna upprätthåller förbundsstyrelsens önskan att 
distriktens verksamhet ska revideras av en professionell person som utför 
revisioner som sitt yrke, för ett ökat skydd för distriktens ekonomi.   

• Målsättningen är att upprätthålla ett gott skydd för de ekonomiska medel som 
är ämnade att gynna rikets unga musikanter.  
 

Underlag (om det finns) 
• Propositioner från Örebrodistriktet, bifogade till detta BU.  

 
Konsekvensbeskrivning 

• Risken ligger i att inte ha en auktoriserad revisor. Att låta kravet kvarstå 
medför inga risker, men om alternativ två ovan skulle beslutas kan det uppstå 
risker om distrikten väljer att inte ha någon auktoriserad revisor.  

• Vid en eventuell framtida stadgerevision kan detta komma att ses över, men i 
dagsläget är det ett krav som är önskvärt att behålla.  
 

Resurser 
• Det krävs inga resurser från förbundet för att genomföra detta beslut. Det 

borde inte heller medföra ökade kostnader för distriktet, då det är 
auktoriserad revisor som är grundkravet idag.  

• Då detta är ett beslut som påverkar distrikten och inte förbundet behövs ingen 
budget.  

 

[När beslutsunderlaget är klart ska dokumentet 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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Proposition från distriktsstyrelsen angående ändring av stadgar. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår följande ändring av RUM-Örebros stadgar Kapitel 4: Revision §1. 
Distriktsstyrelsen vill ändra §1 eftersom det idag är nästan omöjligt att hitta auktoriserade 
revisorer som åtar sig att göra revision för ideella föreningar. Det är även väldigt svårt att 
hitta revisionsbolag som åtar sig så små revisionsjobb som t.ex. för RUM-Örebro.  
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman följande ändring av Kapitel 4, §1. 
 
Så här står det i stadgarna just nu: 
 
§ 1 Distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av minst två av distriktsstämman valda 
revisorer. En av dessa revisorer ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. 
För varje revisor ska en suppleant väljas. 
I stället för auktoriserad eller godkänd revisor och suppleant, kan ett 
registrerat revisionsbolag utses. 
 
Detta är det nya förslaget ifrån Distriktsstyrelsen: 
 
§ 1 Distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av minst två av distriktsstämman valda 
revisorer.  
I stället för 2 revisorer kan ett registrerat revisionsbolag utses. 
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Proposition från distriktsstyrelsen angående ändring av stadgar nr. 2.  

Distriktsstyrelsen föreslår följande ändring av RUM-Örebros stadgar Kapitel 2: 
Distriktsstämma § 6 punkt 14e. 
Distriktsstyrelsen vill ändra § 6 punkt 14e eftersom föregående proposition innebär 
ändring av antalet revisorer, samt revisorsuppleanter som skall väljas av 
distriktsstämman. 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman följande ändring av Kapitel 2, § 6 punkt 
14e. 

Så här står det i stadgarna nu: 

§ 6 punkt 14e: Val av revisorer samt revisorsuppleanter 

Detta är det nya förslaget från distriktsstyrelsen: 

§ 6 punkt 14e: Val av två revisorer 
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Projektansökan	Musikledarsymposium	2018	
	
1.	Bakgrund	
Då	RUM	i	år	inte	har	kunnat	arrangera	ett	blåsledarsymposium	vill	Västernorrlandsdistriktet	
nästa	år	satsa	på	att	återuppta	projektet	i	distriktets	regi	tillsammans	med	både	förbundet	
och	Scenkonst	Västernorrland	(länsmusiken	i	Västernorrland).	
	
2.	Syfte	
Projektet	genomförs	för	att	fortsätta	utbilda	musikaliska	ledare	i	hela	landet	som	i	många	fall	
är	lärare	till	våra	medlemmar.	
	
3.	Mål	
Målsättningen	är	ett	symposium	som	inte	bara	riktar	sig	till	blåsledare,	utan	snarare	ett	
musikledarsymposium.	Planen	är	att	symposiet	ska	arrangeras	i	2	dagar	under	vecka	44	2018	
i	Sundsvall.	
	
4.	Omfattning	och	begränsningar	
	
5.	Leveranser	
	
6.	Tids-	och	aktivitetsplan	
Ett	symposium	under	2	dagar,	höstlovsveckan	2018.	
	
7.	Personer	
Just	nu	finns	en	lokal	arbetsgrupp	i	distriktet	som	även	består	av	en	representant	från	
Scenkonst	Västernorrland.	
	
8.	Kostnader	
Projektet	kommer	att	finansieras	av	ett	projektbidrag	från	Region	Västernorrland,	distriktets	
ordinarie	kassa,	bidrag	från	Scenkonst	Västernorrland	samt,	enligt	vår	önskan,	av	förbundet.	
	
9.	Förutsättningar	
Vi	har	tillgång	till	lokaler	genom	Sundsvalls	Kulturskola	och	förhoppningsvis	även	genom	
Scenkonst	Västernorrland.	Peter	Tjernberg	har	kontakter	med	möjliga	ledare	för	
symposiet/delar	av	symposiet	och	här	kommer	såväl	Sundsvalls	Kulturskola	som	Scenkonst	
Västernorrland	kunna	bidra	med	personer.	
	
Vår	önskan	är	att	kunna	använda	förbundets	centrala	resurser	för	anmälan,	bokning	av	resor	
och	boende	etc.		
	
10.	Risker	
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Vi	vet	ännu	inte	hur	mycket	pengar	Scenkonst	Västernorrland	kommer	kunna	gå	in	med,	ej	
eller	hur	mycket	projektbidrag	distriktet	kan	bli	beviljat.	Det	vet	vi	dock	innan	årets	utgång	
(2017).	
	
Finns	alltid	en	risk	i	att	det	kommer	få	anmälningar,	men	med	tanke	på	hur	populärt	
symposiet	varit	tidigare	år,	så	hoppas	vi	på	att	det	kommer	fortsätta	så	även	nästa	år.	
	
11.	Arbetsformer	och	organisation	
En	arbetsgrupp	är	tillsatt	av	Västernorrlandsdistriktet.	
	
12.	Styrning	och	uppföljning	
Projektet	kommer	styras	av	den	arbetsgrupp	som	finns	och	följas	upp	genom	utvärdering	
från	såväl	deltagare	som	samarbetspartners.	
	
13.	Hantering	av	kravändringar	
	
14.	Referenser	
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Förbundsstyrelsens föreskrifter 
för representation inom Riksförbundet Unga Musikanter 
 
Förbundsstyrelsen föreskriver följande. 

All representation inom RUM ska ingå som ett naturligt led i förbundets verksamhet. 
Representationen kan vara antingen extern eller intern. Gemensamt för båda är att representationen 
alltid ska ha omedelbart samband med och direkt värde för verksamheten. Representationen får 
heller inte vara lyxbetonad och ska vara alkoholfri. Representationen får heller inte vara av den 
karaktären att den kan äventyra förbundets goda rykte (t ex nattklubbsbesök). 

Kravet på omedelbart samband avser såväl tidpunkten och platsen för representationen som de 
deltagande personerna. Detta betyder att representation inte bör ske i hemmet och inte får omfatta 
privata levnadsomkostnader, t ex för sällskapsliv, personlig gästfrihet osv. 

Representation ska utövas återhållsamt. Ofta förekommande representation mot en och samma 
person eller grupp av personer ska undvikas. Konferenskostnader m.m. tillsammans med icke-
anställda är inte representation. 

Beslut om representation 
Representation för förbundet ankommer på förbundsordföranden, vice förbundsordförande, 
förbundssekreteraren eller projektledare samt övriga förbundsstyrelseledamöter och anställda vilka 
arbetsutskottet i det enskilda fallet ger detta uppdrag. 

Representation för organ inom förbundet ankommer på arbetsutskottets ledamöter, eller övriga 
förbundsstyrelseledamöter och den personal som arbetsutskottet i det enskilda fallet ger detta 
uppdrag.  

Externrepresentation 
Extern representation ska rikta sig till förbundets kontakter med omvärlden, andra förbund, företag 
eller liknande. Representationen avser i huvudsak sådan gästfrihet som p.g.a. sedvänja visas 
utomstående besökare. 

Ersättning för deltagande av förbundsrepresentantens eller svensk gästs make/maka medges endast 
undantagsvis och med särskild motivering, vilken klart ska framgå av verifikationsunderlaget. Antalet 
interna representanter ska vara skäligt i förhållande till antalet externa representanter samt relaterat 
till syftet med representationen. 

Internrepresentation 
Intern representationen riktar sig till förbundets anställda och är i först hand en form av 
personalvård. Endast personalfester två gånger per år samt informationsmöten där information 
lämnas till de anställda (”envägskommunikation”) räknas som intern representation. Förutsättningar 
för att intern representation ska anses föreligga är: 

• att det är fråga om interna möten för förbundet 
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• att sammankomsten har en varaktighet på högst tre dagar 
• att det inte är fråga om möten som regelbundet hålls med korta mellanrum 
• att måltidsarrangemangen är gemensamma 

 
Personalvårdsförmåner  
Personalvårdsförmån är t.ex. enklare förfriskningar och förtäring på arbetsplatsen som inte är direkt 
ersättning för utfört arbete utan avser enklare åtgärder i syfte att skapa trivsel i arbetet eller 
liknande, exempelvis fruktkorgar, kaffe och liknande. Friskvård är en särskild form av 
personalvårdsförmån.  

Gåvor 
Som övergripande policy gäller att gåvor i form av kontanter eller något som kan lösas in till 
kontanter inte får förekomma. Vi ger inte bort alkoholhaltiga drycker som gåva från organisationen. 
Gåvor utöver det som specificeras i denna policy sker på privat initiativ och bekostas av 
medarbetarna. 

Gåvor från RUM bör ha anknytning till förbundet och dess verksamhet. Gåvor kan indelas i fyra 
kategorier. 

1. Gåvor i marknadsföringssyfte 
2. Representationsgåvor  
3. Gåvor till anställda. 
4. Gåvor till förtroendevalda 

 

Gåvor i marknadsföringssyfte 
Med gåvor i marknadsföringssyfte avses artiklar utan personlig karaktär och av förhållandevis 
obetydligt värde. Gåvan ska vara försedd med förbundets logotyp. 

Representationsgåva 
I samband med att viktiga avtal tecknas eller värdefullt samarbete inleds/avslutas samt vid 
invigningar och jubileer kan representationsgåva överlämnas till representant för myndighet, företag 
eller liknande. Exempel på sådan gåva är blomsteruppsats, bok, chokladask, fruktkorg eller liknande. 
En förutsättning för representation i denna form är att det föreligger ett omedelbart samband med 
förbundets verksamhet. Utgift för krans eller bukett i samband med dödsfall i distriktsstyrelserna 
eller nära samarbetspartner till förbundet räknas också som representationsgåva. 

Uppvaktning av anställda samt gåvor till anställda 
Alla anställda ska behandlas lika och på ett bra sätt vid speciella händelser. Kanslichefen eller 
förbundsordförande beslutar om aktiviteter vid de tillfällen som anges nedan. Värdet på gåvorna får i 
vart fall inte överstiga de av Skatteverket fastställda beloppen. Andra gGåvor än nedan nämnda kan 
betraktas som inkomst av tjänst och beskattas på samma sätt. 

Uppvaktning kan ske när en anställd 

• Börjar sin anställning 
• Får barn 
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• Gifter sig 
• Avslutar sin anställning 
• Fyller 50 år 
• Fyller 20, 30, 40 eller 60 år 
• Minnesgåva vid 10, 20, 25, 30 eller 40 års anställning 
• Avlider 

 
Uppvaktning av förbundsstyrelseledamot  
Förbundsordföranden beslutar om uppvaktning av förbundsstyrelseledamöter vid speciella 
händelser. Gåvor kan komma att anses som inkomst av tjänst om de överstiger nedan angivna 
belopp. 

Uppvaktning kan ske när en ledamot 

• Får barn 
• Gifter sig 
• Avslutar sitt uppdrag 
• Fyller 50 år 
• Fyller 20, 30, 40 eller 60 år 
• Tar examen för gymnasial eller eftergymnasial utbildning 
• Avlider 

 
Beloppsgränser och dispens från beloppsgränser  
Beloppsgränser 
Beloppsgränser för extern och intern representation fastställs enligt särskilt beslut av 
arbetsutskottet. 

Inom ramen för representationsbeloppen ska rymmas samtliga kostnader för lunch, middag eller 
supé inklusive drycker, serveringsavgift, entréavgift och liknande kostnader. 

Dispens från beloppsgränser 
I särskilda fall kan förbundsordföranden fatta beslut om avsteg från gällande beloppsgränser. 
Tillstånd ska begäras i förväg för varje enskilt tillfälle. Överskridande av beloppen utan 
förbundsordförandens medgivande kan innebära att den som fungerat som värd blir personligt 
betalningsansvarig för det överskridande beloppet. Begäran om avsteg ska i god tid skickas till 
förbundsordföranden för handläggning. 

Krav på verifikationsmaterialet vid representation 
Verifikationer vid representation (eller aktivitet där måltid/förtäring ingår) ska alltid innehålla: 

• Namn på samtliga personer som har deltagit samt vilket företag eller motsvarande de 
representerar 

• Syfte med representationen. Vid konferenser, seminarier och liknande ska program bifogas 
• Datum för representationen 
• Kontering och attest 
• Förbundsordförandens beslut om godkänt avsteg från beloppsgränsen i förekommande fall 
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På förbundsstyrelsens vägnar 

 

Anna Edlund  Daniel Ingemarsson Wik 

 

 

 

  Johan Tjäder 
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Arbetsutskottets föreskrifter 
om beloppsgränser vid representation 
Arbetsutskottet föreskriver följande beloppsgränser för representation 

Extern representation 
Lunch: 200 kr 

Middag: 350 kr 

Julbord: 650 kr 

Intern representation 
Måltid: 150 kr 

Julbord: 650 kr 

Måltider vid personalmöten som äger rum på annan ort än där den anställde har sin arbetsplats får 
betraktas som intern representation om förbundsordföranden medger det. Vid sådana tillfällen 
räknas även personal som har sin anställning på den ort mötet äger rum. 

Måltider vid möten med förtroendevalda får betraktas som intern representation. 

Personalvårdsförmåner 
Beslutas av kanslichefen ensam. 

Representationsgåvor 
Normalt högst 500 kr 
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Gåvor till anställda 
När en anställd:  

Börjar sin anställning En nyanställd får en blomma på bordet för 100 kr. 

Får barn Den anställde får en present för 200 kr + en blomma till 
sjukhuset för 200 kr. Presenter utdelas vid lämpligt 
tillfälle, t.ex. vid personalmöte. 

Gifter sig En gåva för 500 kr skickas tillsammans med ett telegram. 

Avslutar sin anställning Medarbetaren får en present för ca 250-500 kr. Det är 
viktigt att personen slutar med ett gott minne av 
förbundet. Avtackning sker vid ett lämpligt tillfälle. 

Fyller jämt, d.v.s. 50 år Motsvarande en blomma för 150 kr + presentkort 
motsvarande middag för två för 1 000 kr överlämnas. 

Fyller jämt, d.v.s. 20, 30, 40 eller 60 år En gåva för 350 kr överlämnas. 

Minnesgåvor Vid 25 års anställning överlämnas en gåva för ett värde 
motsvarande 2 500 kr inkl. moms och en blomma för 200 
kr. 

Avlider Ett kondoleansbrev från förbundsstyrelsen till närmast 
anhöriga. Blomsterkrans för 1 000 kr till 
begravningsceremonin. Förbundet kan utöver det stå för 
kostnader för ett musikframförande under ceremonin. 
Parentation sker vid närmast följande förbundsmöte. 
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Gåvor till förbundsstyrelseledamöter 
När en förbundsstyrelseledamot: 

Får barn Ledamoten får en present för 200 kr + en blomma till 
sjukhuset för 200 kr. Presenter utdelas vid lämpligt 
tillfälle, t.ex. vid förbundsstyrelsemöte. 

Gifter sig En gåva för 500 kr skickas tillsammans med ett telegram. 

Avslutar sitt uppdrag Blommor för 200 kr. Vid längre tjänstgöring en gåva för 
högst 500 kr.  

Fyller 50 år Motsvarande en blomma för 150 kr + presentkort 
motsvarande middag för två för 1 000 kr överlämnas. 

Fyller 20, 30, 40 eller 60 år En gåva för 350 kr. 

Tar examen för gymnasial eller 
eftergymnasial utbildning 

Ett gratulationskort hem till studenten samt en gåva eller 
blomma för 200 kr. 

Avlider Ett kondoleansbrev från förbundsstyrelsen till närmast 
anhöriga. Blomsterkrans för 1 000 kr till 
begravningsceremonin. Förbundet kan utöver det stå för 
kostnader för ett musikframförande under ceremonin. 
Parentation sker vid närmast följande förbundsmöte. 

 

På arbetsutskottets vägnar 

Anna Edlund  Daniel Ingemarsson Wik 

 

 

 Johan Tjäder 
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Reglemente för förtjänstmedalj inom Riksförbundet 
Unga Musikanter 
Instiftad av förbundsmötet 2005 
Ändrad av förbundsmötet 2011 
 
1. Medaljen förekommer i valörerna guld och silver. Den är utförd i åttonde 
storleken med åtsidan uppvisande en fri framställning av ett stråkinstrument, ett 
klockstycke, en trumma och ett klaviatur lagda över varandra. Frånsidan har en eklövskrans 
med plats för gravering av innehavarens namn och det år den tilldelades i mitten. Medaljen 
är avsedd att bäras i band på bröstet. Bandet är kluvet i grönt och vitt. Till medaljen hör ett 
diplom 
2. Medaljen kan tilldelas som erkänsla för förtjänstfulla insatser för förbundet 
under lång tid eller insatser som medfört fruktbärande resultat. Medaljen i guld kan utdelas 
för synnerligen fruktbara insatser, eller hängivet ideellt arbete under minst 10 år. Medaljen i 
silver kan utdelas för särskilt fruktbara insatser eller för hängivet ideellt arbete under minst 5 
år. 
3. Styrelser i medlemsföreningar, distrikt och ledamöter i förbundsstyrelsen får 
föreslå tilldelning av medalj med en skriftlig motivering till förbundsstyrelsen. 
4. Beslut om tilldelning fattas av förbundsstyrelsen med en skriftlig motivering.  
Beslutet ska offentliggöras. En förteckning av mottagare ska föras genom förbundsstyrelsens 
försorg. 
5. Medalj och diplom utdelas av förbundsordföranden,  eller annan 
förbundsstyrelseledamot, eller generalsekreteraren under högtidliga former, företrädesvis 
vid förbundsmöteårsstämma, distriktsmötedistriktsstämma, föreningsstämma 
föreningsårsmöte eller annan offentlig manifestation.   
 
 

Formaterat: Normal,  Ingen numrering
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Medalj i silver och guld i grönvitt band. 
I paketet ingår också en medalj i miniatyr samt ett släpspänne. 
På baksidan graveras mottagarens namn och år för utdelandet. 
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Upphandlingspolicy för RUM 
Status: avstämt med kanslichefen  
Författare: Johan Groth 

Inledning 
Detta dokument beskriver riktlinjer och rutiner för genomförande av upphandlingar inom RUM. 
Dokumentet beskriver en komplett upphandlingsprocess. I vissa fall kan det vara möjligt att avstå 
från vissa punkter men man dokumenterar likväl att man tänkt på punkten och hoppat över den. 
 
Ansvarig för detta dokument är kanslichefen som också är den som besvarar eventuella frågor kring 
dokumentet eller dess tillämpning. 

 

Vad? 
En upphandling är när man på ett genomtänkt och strukturerat sätt köper varor eller tjänster. 
Upphandlingen består av fyra delar: förfrågningsunderlag, utvärdering, val av leverantör och 
avtalstecknande. 

 

Varför? 
Det finns många skäl att genomföra en upphandling. Ett är att det är viktigt att säkra kvalitet 
och/eller pris genom att göra en jämförelse mellan olika leverantörer. Ett annat är att man i 
efterhand vill kunna visa varför man valde en viss leverantör och/eller att inga oegentligheter begåtts 
i samband med affären. 

 

När? 
Inom RUM tillämpas en pragmatisk syn på upphandlingar. Detta innebär att upphandling ska  
genomföras om ett eller flera av följande villkor gäller:. FU får besluta om att en upphandling inte är 
nödvändig, så länge summan understiger 50 000 kronor. Är summan högre måste FS besluta om att 
upphandling ej måste ske. 
 

● den tänkta affären har en volym som sammantaget under året överskrider 50.000 kronor 
inklusive moms 
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● den tänkta affären gäller ett långvarigt avtal som binder upp RUM på mer än tre månaders 
sikt 

● den tänkta affären avser konsultinsatser 
● den tänkta affären är av andra skäl speciell eller kräver särskilt noggrannhet 

 
Exempel på fall där upphandling ska ske är lokalvård (långa avtal), larmtjänster (långa avtal), 
konsulttjänster i stora projekt, köp av datorer och mobiltelefoner (höga belopp), köp av 
kontorsmaterial (stora volymer), köp av informations- och PR-material, köp av tryckeritjänster (höga 
belopp) samt köp av konsulttjänster från bolag där det finns risk för jävsdiskussioner. 
Exempel på fall där upphandling inte behöver ske är köp av matvaror till kansliet och köp av enstaka 
konsultinsatser med ringa omfattning. 

 

Hur? 
En upphandling har följande steg (notera att vissa steg kan utgå om de är ”självklara”, i så fall bör 
skälet för att punkten hoppas över dokumenteras). 

 

Planering 
Upphandlingen startar när det finns någon form av behov. Många upphandlingar gäller en redan 
tidigare upphandlad vara eller tjänst. Då startar arbetet med upphandlingen innan det tidigare 
avtalet tar slut. Upphandlingar måste startas i god tid innan avtalet ska börja gälla. En komplicerad 
upphandling kan ta lång tid att planera och genomföra. Under planeringen måste vi beskriva våra 
behov och se hur den aktuella marknaden ser ut. Under planeringen kan vi ta in synpunkter från 
framtida leverantörer. Det är ett bra sätt att få underlag till kommande upphandlingar. 

 

Förfrågningsunderlag 
Vid upphandling skriver vi ned vilka behov som ska tillfredsställas och eventuella villkor för hur 
lösningen ska se ut. Dokumentet kallas förfrågningsunderlag. Inom RUM utarbetas 
förfrågningsunderlagen av styrelsen, kansliet eller speciella projektgrupper. Det är viktigt att skilda 
kompetenser arbetar tillsammans för att ta fram underlaget. Underlaget baseras på formella krav 
(t.ex. sådant som har att göra med lagar, stadagarstadgar etc.), funktionella krav (sådant som har att 
göra med önskad funktion) och kompletterande krav (t.ex. sådant som har att göra med vår IT-
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plattform, betalningssätt etc.). Förfrågningsunderlaget bör ställas upp som en tydlig lista över krav 
eller önskemål som leverantörerna ska svara på. 
 
Delar i förfrågningsunderlaget: 
 

● Administrativa föreskrifter: här finns information om vem det är som upphandlar och vilken 
var eller tjänst upphandlingen avser. Det finns också information om avtalstid och 
avtalsform. 

● Upphandlingsföreskrifter: här finns administrativa uppgifter, t ex när anbudet senast ska vara 
inne. Hur lång anbudstiden är beror på, men det ska alltid vara en affärsmässigt rimlig 
anbudstid. De krav som ställs upp här måste uppfyllas. 

● Krav på leverantör: kapitlet innehåller krav på leverantören. Det handlar om grunder för 
uteslutning som regleras i lag, men också om vilken ekonomisk ställning och vilken 
erfarenhet och kompetens en anbudsgivare måste ha för att kunna komma ifråga som 
leverantör. Det är bara anbudsgivare som uppfyller alla krav i detta kapitel som kan gå vidare 
till en utvärdering. Bra dokument att begära in i detta läge är F-skattesedel, 
registreringsbevis, Skatteverkets blankett SKV4820 och utdrag från UC. 

● Kravspecifikation: kapitlet innehåller krav på den vara eller tjänst som ska levereras. Här 
finns en beskrivning av de behov och/eller önskemål som vi önskar få uppfyllda. Såväl 
funktionella som kompletterande krav finns i detta kapitel. Det kan också handla om 
leveranstider, serviceåtaganden, miljökrav och liknande. 

● Kommersiella villkor: förfrågningsunderlaget kan innehålla utkast till avtal. För det mesta är 
de avtalsvillkor som ställs upp här tvingande dvs. accepterar man dem inte kan man inte 
komma ifråga som leverantör. Om de olika villkoren är tvingande ska framgå av underlaget. 

● Utvärderingskriterier: en sammanställning av de kriterier som anbuden ska utvärderas 
utifrån, t.ex. kan vara leverantör få en poäng för varje uppfyllt krav. På samma sätt kan den 
som har lägst pris få ett visst antal poäng. 

 
Ibland kan man se begreppen skall-krav och bör-krav i förfrågningsunderlag. Skall-krav betyder att 
kravet ska uppfyllas. Bör-krav betyder att det är en fördel om leverantören har detta med i anbudet 
men det är inget absolut måste. Bör-kraven utvärderas i det sista steget. 
 
När underlaget är klart påbörjas upphandlingen genom annonsering. 
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Annonsering 
Förfrågningsunderlag kan annonseras på olika sätt. Det vanligaste är att underlaget skickas ut till ett 
antal mer eller mindre kända leverantörer. Det är också möjligt att skicka ut underlaget på bredare 
vis (t.ex. via olika nätverk eller via annons) för att få in svar från tidigare okända leverantörer. Det är 
alltid önskvärt att det i varje upphandling finns med några leverantörer som inte tidigare haft avtal 
med RUM. Alla aktiva upphandlingar ska finnas att tillgå på RUMs hemsida. 

 

Frågor om förfrågningsunderlaget 
Under anbudstiden har leverantörerna möjlighet att vända sig till den som är ansvarig för 
upphandlingen och ställa frågor kring förfrågningsunderlaget. Detta sker bäst via mail så att RUM kan 
verifiera vad som frågats om. RUM kan skriftligt skicka ut både fråga och svar till alla som begärt ut 
förfrågningsunderlaget. Alla anbudsgivare får då samma information. 

 

Inlämnande 
Det är viktigt att anbuden kommer in senast den dag som är angiven i förfrågningsunderlaget och i 
annonsen. RUM använder inte anbud som kommit in för sent. 

 

Utvärdering av inkomna förslag 
När anbuden kommit ska de utvärderas. Detta innebär att anbuden jämförs med de krav som finns i 
förfrågningsunderlaget. Baserat på utvärderingskriterierna tar man fram en jämförelse mellan 
leverantörerna. Den leverantör som får bäst poäng vinner upphandlingen. 

 

Skriva avtal 
När en leverantör vunnit upphandlingen ska ett avtal tecknas mellan RUM och leverantören. Det 
underlättar under upphandlingen om ett avtalsutkast medtagits i förfrågningsunderlaget. 
Möjligheterna till att i slutfasen av upphandlingen börja förhandla om enskilda avtalsvillkor blir 
därmed små. 
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Avslutande av upphandling 
När RUM utvärderat alla anbud och bestämt vilken leverantör RUM vill teckna avtal med fattar RUM 
ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet innehåller uppgifter om vilken leverantör vi valt och varför 
vi valt leverantören. Beskedet skickas ut till samtliga som lämnat anbud i upphandlingen. 

 

Uppföljning 
Alla avtal RUM tecknar ska följas upp löpande, normalt en gång per år. Det är viktigt att säkerställa 
att leverantören fortsätter att uppfylla kraven i upphandlingen. 
 
 
Detta styrdokument är fastställt av förbundsstyrelsen den 1427 majaugusti 2017. 
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Kommunikationspolicy 
 
Förbundsstyrelsen föreskriver (RUM FS 2013/142017:52 § 13) följande. 
 
Inledning 
RUM:s syfte, uppdrag och arbetsplan ligger till grund för det kommunikationsarbete som ska utföras i 
organisationen. Kommunikationen ska vara ett verktyg som hjälper organisationen att nå sina mål.  
 
Som en utgångspunkt för kommunikationen beslutar förbundsstyrelse om en kommunikationspolicy. 
RUM:s kommunikationspolicy ska vara ett strategiskt verktyg som anger riktlinjer och ton i 
kommunikationen. Kommunikationspolicyn ska ha sin grund i övergripande strategier och värden i 
organisationen.  
 
Kommunikationspolicyn är ett levande dokument som kompletteras efterhand, och efter behov. Den 
ses över vart tredje år.  
 
En kommunikationsstrategi baserad på kommunikationspolicyn tas fram vart tredje år. I 
kommunikationsstrategin anges de olika målgrupper, budskap, mål etc. för kommunikationen som 
organisationen ska arbeta med för att bidra till att verksamhetens mål uppnås.  
 
Kommunikationsstrategin kompletteras med de aktiviteter som beslutas, och dessa beskrivs i olika 
kommunikations- eller aktivitetsplaner, beroende på aktivitet, målgrupp, kanal etc. 
 
RUM:s syfte 
RUM:s syfte framgår av RUM:s stadgar 

Förbundet, vars namn är Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, består av föreningar med 
musikanknuten verksamhet för ungdomar. 

Förbundet är religiöst och politiskt obundet och arbetar på ideell grund. 
Förbundet skall stimulera ungdomars kulturella och sociala utveckling genom att främja ett 

aktivt musiksamarbete. 
 

RUM:s uppdrag 
RUM:s uppdrag beskrivs i den beslutade Arbetsplanen. 
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RUM bedriver verksamhet i syfte att stimulera barns och ungdomars kulturella och sociala 
utveckling genom att främja ett aktivt musiksamarbete. Genom att möjliggöra inspirerande 
och kreativa möten i musiken uppnår RUM dessa mål och visar på mångfalden och styrkan hos 
landets unga musikanter. 
 
Spelglädje, gemenskap och stolthet ska vara ledord för RUM:s verksamhet.  
RUM ska bidra till starka musikupplevelser och ett problemfritt vardagsmusicerande.  
Det livslånga musicerandet ska vara ett långsiktigt mål. 
 
Därför ska RUM överallt och på alla plan verka för  
• att alla barn från tidig ålder ska få upptäcka möjligheten att musicera 
• att alla barn och ungdomar har tillgång till musikundervisning 
• att barn och ungdomar som väljer att musicera ska ha största möjliga nytta av sitt 

musicerande både kulturellt och socialt 
• att alla som musicerar som unga tar med sig musicerandet in i vuxenvärlden som 

fritidssysselsättning eller profession 
 
Övergripande 
All kommunikation ska spegla RUM:s värderingar. Kommunikationen ska användas strategiskt för att 
bidra till att RUM:s mål uppnås. 
 
Det övergripande budskapet i RUM:s kommunikation ska ha sin grund i och spegla RUM:s vision och 
värderingar. Det bryts sedan ned till budskap för de specifika målgrupper, kanaler och aktiviteter som 
planeras. 
 
Kommunikationsstrategi och kommunikations/aktivitetsplaner utgår från de riktlinjer som anges i 
kommunikationspolicyn. 
 

• Kommunikationen ska synliggöra RUM:s vision  
• Kommunikationen utgår från de behov som medlemmar och andra målgrupper i 

organisationen har, samt vid extern kommunikation de behov externa intressenter har. 
• RUM:s kommunikation ska bidra till att förmedla de positiva värden organisationen står för 

och tillför medlemmarna.  
• All kommunikation ska utgå från mottagarens behov och situation och anpassas efter den 

eller de kanaler som används. 
• RUM:s kommunikation ska planeras utifrån identifierade behov och i planeringen ska former 

för uppföljning och utvärdering ingå. 
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• All kommunikation ska följa RUM:s grafiska profil. 
 
Tonfall/uttryck 
I RUM:s kommunikation ska det vara tydligt att organisationen är till för unga musikanter. 
Kommunikationen ska förmedla en känsla av: 
 

• Gemenskap, spelglädje och stolthet 
• Mångfald, kreativitet och inspiration 

 
RUM:s kommunikation kännetecknas av: 
RUM:s kommunikation ska vara korrekt och sanningsenlig. Den ska vara inbjudande, lätt att förstå 
och anpassad för olika målgrupper. Följande kännetecknar kommunikationen i RUM: 
 

• Sann och korrekt  
• Tillgänglig och anpassad för målgrupp och kanal 
• Begriplig och tydlig 
• Samverkan – både vad gäller olika kanaler samt organisatoriskt 

 
Budskap 
Budskap formuleras med grund i RUM:s syfte och uppdrag samt målen för verksamheten. 
 
RUM:s konkreta musikpolitiska mål är 

• Förskolan måste erbjuda en tidig instrumentalundervisning 
• Grundskolan och gymnasiet måste på ett adekvat sätt ge elever förutsättningar att nå 

musikämnets mål 
• Musik- och kulturskolan måste ha en billig och högkvalitativ musikundervisning 
• Det lokala fritidslivet bör erbjuda musikverksamhet som fritidsaktivitet 
• Orkesterlivet behöver de bästa förutsättningar: bra lokaler, kunniga ledare, ständig 

nyrekrytering 
 
Roller, ansvar och befogenheter 
Inom organisationen har alla ansvar för att hålla sig informerade och informera varandra. Den som 
har en ledarroll, antingen som förtroendevald eller anställd, har särskilt ansvar för kommunikation. 
 
Särskilda funktioner 
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Förbundsstyrelsen 
• Förbundsstyrelsen ansvarar för att besluta om riktlinjer, ramar och strategier 

 
Förbundsordföranden 

• Besvarar frågor från media 
• Ansvarig utgivare för tidning och hemsida 
• Är ytterst ansvarig för kommunikation externt och mot medlemmarna 

 
Arbetsutskottet 

• Ansvarar för intern kommunikation 
• Ansvarar för att kommunikation används som ett strategiskt verktyg för att nå 

verksamhetens mål 
• Övergripande planera och samordna intern och extern information 
• Ta fram strategier och riktlinjer 

 
Verksamhetsledare och personal 

• Ge råd och stöd i kommunikationsfrågor till distrikten 
• Bevaka att riktlinjer följs 
• Genomföra kommunikationsaktiviteter i förbundet 
• Besvarar frågor från media i första ledet 

 
Kommunikationens innehåll 
 
Medlemskommunikation 
Medlemskommunikation omfattar kommunikation inom förbundet, mellan förbund, distrikt och 
föreningar samt mellan alla dessa och de enskilda medlemmarna. 
 
Syftet med den medlemskommunikationen är att skapa tydlighet, delaktighet och en gemensam 
kultur inom hela RUM. Kommunikation är en viktig del för att skapa vi-känsla och en RUM-identitet.  
 
Medlemskommunikationen är prioriterad inom RUM för att skapa tydlighet både mot interna och 
externa målgrupper. Det är också ett sätt att skapa möjligheter till samverkan inom hela 
organisationen.  
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• Kommunikationen ska bidra till att öka kännedomen om RUM, vad medlemskapet i RUM 
innebär och vilka möjligheter det medför. 

• Kommunikationen ska bidra till att skapa vi-känsla. 
• Kommunikationen ska bidra till att en RUM-identitet skapas. 
• Kommunikationen ska bidra till att medlemmarna tar aktiv del av RUM:s regionala och 

nationella verksamheter. 
 
Intern kommunikation 
Syftet med intern kommunikation är att skapa delaktighet, motivation och en gemensam RUM-kultur 
bland de anställda. Kommunikationen är en viktig del för att skapa vi-känsla och en RUM-identitet 
 
Den interna kommunikationen syftar till att RUM:s anställda ska kunna utföra sitt arbete på ett 
effektivt sätt. Den interna kommunikationen bidrar till att skapa tydlighet om RUM:s syfte och mål 
mot medlemmar och externa mottagare som RUM:s anställda kommer i kontakt med. 
 
Extern kommunikation 
Den externa kommunikationen riktar sig till externa intressenter av olika slag och syftar till att öka 
kännedomen om RUM, RUM:s verksamhetsområde och betydelsen av RUM:s verksamhet. 
 
Den externa kommunikationen ska marknadsföra RUM och driva opinion i frågor som är viktiga för 
RUM. Den externa kommunikationen ska liksom den interna kommunikationen präglas av tydlighet 
och samordning av kanaler. 
 

• Kommunikationen ska bidra till att öka kännedomen om RUM. 
• Kommunikationen ska bidra till att locka nya medlemmar till RUM. 

 
Alla förtroendevalda i RUM har ett ansvar att förmedla RUM:s syfte, uppdrag och konkreta mål 
genom att ta tillvara möjligheter att kommunicera externt. 
 
Juridik 
Utgivaransvar 
RUM:s medlemstidning RUM’baSkrifter utgivna av RUM, faller kan falla under utgivaransvar enligt 5 
kap 2 §2 kap 2 § Tryckfrihetsförordningen. Alla tillämpliga bestämmelser rörande utgivning av 
periodisk skrift ska då följas. 
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Förbundsordföranden är ansvarig utgivare och ansvarar för att inget som strider mot 
Tryckfrihetsförordningen publiceras i RUM’baav RUM. 
 
Den nyhetsförmedlande delen av RUM:s hemsida faller under utgivaransvar enligt 1 kap. 9 § 
Yttrandefrihetsgrundlagen. Alla tillämpliga bestämmelser rörande utgivning av databaser ska följas. 
 
Förbundsordföranden är ansvarig utgivare och ansvarar för att inget som strider mot 
Yttrandefrihetsgrundlagen publiceras på hemsidans nyhetsförmedlande del. 
 
Personuppgifter 
Personuppgifter får användas i kommunikation i den utsträckning det är tillåtet enligt 
personuppgiftslagen. Personuppgifter i RUM:s medlemsregister får inte användas i kommunikation 
utan samtycke eller särskilt tillstånd. 
 
Krissituationer 
I en krissituation ska RUM:s krishanteringsplan följas. 
 
Sociala medier 
RUM:s policy för närvaro på sociala medier ska följas. 
 
Detta styrdokument är fastställt av förbundsstyrelsen den 2714 majaugusti 2017. 
 
På förbundsstyrelsens vägnar 
 
 
Perry GöranssonAnna Edlund  Daniel Ingemarsson Wik 
 
 
 
 Johan Tjäder 
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Bilagor 
1. Grafisk profilhandbok 
2. Handlingsplan för krishantering 
3. Förbundsstyrelsens föreskrifter för närvaro på sociala medier inom Riksförbundet Unga 

Musikanter 
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Förbundsstyrelsens föreskrifter om användning av digitala 
signaturer 
 
Förbundsstyrelsen föreskriver (RUMFS 2013/14:7 § ) följande 
 

1. Digital signatur kan användas i stället för underskrift på papper. 
2. För digitala signaturer använder RUM en tjänst från underskrift.setjänsten Assently. Inga 

andra tjänster ska användas. 
3. Digitala signaturer av alla slag (SMS, signeringsplatta m.m.) får användas för att signera 

följande dokument. BankID bör i regel Då användas BankIDdå detta är en kvalificerad 
elektronisk signatur enligt lagen (2000:832). 

a. Kallelse till RUM-stämman 
b. Handlingar till RUM-stämman 
c. Motioner till RUM-stämman 
d. RUM-stämmoprotokoll 
e. Förbundsstyrelseprotokoll 
f. Förslagsskrivelser till distrikten 

4. Digital signatur godkänd enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer 
kanska användas ska användas för digital signering av 

a.g. Stadgar 
b.h. Avtal, om motparten medger det 
c.i. Fullmakter och liknande behörighetshandlingar från RUM 
d.j. Andra dokument med bindande verkan för RUM, såväl interna som externa. som inte 

är enbart interna 
5.4. Följande handlingar får INTE signeras digitalt 

a. Årsredovisning för RUM 
 
Detta styrdokument är fastställt av förbundsstyrelsen den 1427 majaugusti 2017. 
 
PÅå förbundsstyrelsens vägnar 
 
 
Martin ErkenbornAnna Edlund  Daniel Ingemarsson Wik 
 
 
 
 Johan Tjäder 
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Portföljstyrning och projekt i RUM 
Status: avstämt med kanslichefen 
Författare: Johan Groth 

 

Portföljstyrning 

Syfte 
Syftet med portföljstyrning är: 
 

1. att identifiera vad som är ett projekt, en aktivitet och en arbetsuppgift samt i vilka fall ett 
projekt bör föregås av en förstudie (identifiering) 

2. att säkerställa att rätt projekt startas (prioritering) 
3. att rätt styrning (med hänsyn till faktorer som tid, budget och risk) sker av startade 

arbetsform (styrning) 
 
Portföljstyrning ger en ökad tydlighet för beslutsfattare, projektledning, utförare och berörd 
verksamhet. Portföljstyrning ger också en bra grund för att kunna arbeta mer strukturerat med 
samarbeten och aktiviteter som inte drivs i projektform. 
 
RUM utgår från tre områden när vi bygger upp vår portföljstyrning: 
 

1. Identifiering 
a. Resurser (tid och pengar) 
b. Avgränsning i tid 
c. Tydlig målbild 
d. Tydlig lösning/metod 

2. Prioritering 
a. Strategi 
b. Vägledande ord 
c. Nyttoanalys 
d. Verksamhetsplan 
e. Omvärldsanalys 
f. Möjligheter, hot, styrkor och svagheter 

3. Styrning 
a. Uppgift, aktivitet, projekt 
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b. Dokumentation 
c. Faser 

Identifiering 
Genom en enkel tabell poängsätts projektidéerna för att stötta identifieringen av vilken arbetsform 
som är bäst lämpad för att genomföra idén. Tabellen är vägledande och hänsyn till de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall måste också vägas in. 
 
En föreslagen idé matchas mot tabell 1 och antalet fält i varje färg noteras. 
 

Identifiering Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Tid < 40 h 40 - 160 h > 160 h 

Pengar < 50 kkr 50 - 200 kkr > 200 kkr 

Kalendertid < 1 mån 1 - 3 mån > 3 mån 

 
Tabell 1: identifiering av typ av insats 

 
Matchningen utvärderas enligt nedan: 
 

● bara gröna fält: en arbetsuppgift som löses utan särskild styrning 
● ett eller två orangefärgade fält: en aktivitet och följs särskilt av närmaste chef eller annan 

ansvarig 
● ett eller flera röda eller 3 orangefärgade fält: ett projekt som ska bedrivas enligt fastställd 

projektstruktur 
 
När en aktivitet eller ett projekt är identifierad ska den värderas för att avgöra om en förstudie 
behövs. En förstudie har som syfte att ta fram tydliga mål för projektet och undersöka vilka tänkbara 
lösningar som finns och/eller vilka metoder som kan användas för att genomföra projektet. 
 
AktivititetenAktiviteten eller projektet matchas mot tabell 2 och antalet fält i varje färg noteras. 
 

Förstudie Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Målbild Tydlig Oklar Okänd 

Lösning / metod Beprövad “I teorin” Saknas 
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Tabell 2: struktkturstruktur för beslut om förstudie 

 
● bara gröna fält: aktiviteten eller projektet har tydliga mål och lösning och metod har använts 

förut av de inblandade varför ingen förstudie behövs 
● ett eller två orangefärgade fält: en enkel förstudie ska genomföras 
● ett eller två röda fält: en förstudie ska genomföras 

Prioritering 
I portföljstyrningen finns fyra generella områden för att vägleda kansli och styrelse vid 
prioriteringsbeslut gällande de identifierade aktiviteterna och projekten. Prioritering handlar om att 
väga aktiviteter och projekt mot varandra och mot de samlade resurser som står till förfogande nu 
och i framtiden. 

Strategi 
Ligger aktiviteten eller projekt i linje med RUM:s långsiktiga strategi? Erfarenheten visar att det 
aktiviteter och projekt som ligger i linje med den långsiktiga strategin är lättare att få bidag till, är 
lättare att genomföra och ger bättre resultat. 

Verksamhetsplan 
Hur väl uppfyller aktiviteten eller projektet målen i verksamhetsplanen? Jämför punkten strategi. 

Vägledande ord 
Ligger aktiviteten eller projekt i linje med RUM:s vägledande ord, t.ex medlemsnytta, mångfald eller 
transparens? Aktiviteter och projekt som ligger i linje med de vägledande orden tenderar att bli mer 
lyckade. 

Nyttoanalys 
Vilka nytta skapar projektet? Var skapas nyttan? Vilken form har nyttan (tid, kvalitet, besparingar)? 
Hur ser vi till att räkna hem och säkra nyttan? Vilket är förhållandet mellan gjord insats och erhållen 
nytta (“return on investment”). 
 
En enkel modell för att jämföra olika aktiviteter och projekt illustrerats i bilden nedan. 
 

 Liten nytta Stor nytta 

Låg risk och/eller insats Gör sedan!  Gör nu! 

Hög risk och/eller insats Avstå eller gör en Gör sedan! 
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ny analys senare! 

 

Omvärldsanalys 
Vad händer i omvärlden? Gör aktivitetetaktiviteten eller projektet att RUM står bättre rustad i 
relation till förändringar i omvärlden? Händer saker i omvärlden som har betydelse för hur och när vi 
ska genomföra aktiviteten eller projektet? 

Möjligheter, hot, styrkor och svagheter 
En s.k. SWOT-analys (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) kan vara ett sätt att prioritera 
aktiviteter och projekt utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och hot.. Genom analysen kan 
svårigheter och problem identifieras och tas med i arbetet med att prioritera projektet. 

Styrning 
Arbetsuppgifter sköts av enskilda medarbetare eller ideella med ingen eller endast enklare 
uppföljning av närmaste chef eller ansvarig.  
 
Aktiviteter följs särskilt av närmaste chef eller ansvarig och kan eventuellt rapporteras vidare i 
organisationen för kännedom.  
 
Projekt har en utpekad styrgrupp, en projektledare som förfogar över en specifik projektbudget och 
de personella resurser som det fattats beslut om. Projekt behandlas i ett eget kapitel. 
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Projekt 

Definition 
Projekt är särskilda tidsbegränsade insatser i en viss fråga. 

Dokument 
Ett projekt har ett antal dokument som är centrala i genomförande: 
 

● Projektplan (se bilaga 1) - beskriver projektet, dess mål, resurser, avgränsningar etc. och är 
den “beställning” projektledaren har att utföra 

● Statusrapport (valfri form) - löpande rapportering från projektledaren till styrgruppen 
● Projektutvärdering (se bilaga 2) - utvärdering är dels en möjlighet att se om projektet uppfyllt 

sin mål, dels en möjlighet att lära sig av sina erfarenheter 

Initierande av projekt 
Ett projekt kan initieras av förbundsstyrelsen, kansliet eller en arbetsgrupp. Projektet kan utgå från 
en förstudie, utredning, föreningsremiss eller liknande. Projekt startas genom att ett utkast till en 
projektplan antas som minst innehåller syfte, mål och budget. Ansvaret för projektet överlämnas 
sedan till en av initiativtagaren utsedd beställare. 

Beställaren 
Beställaren är ansvarig för projektet, äger budgeten, utser styrgrupp eller, om en sådan inte behövs, 
projektledare. Beställaren har regelbundna avstämningar med styrgruppen eller, om en sådan inte 
finns, projektledaren. Beställaren godkänner projektplanen. Beställaren tar övergripande beslut, 
särskilt vad gäller frågor om budget. Beställaren representerar projektet mot förbundsstyrelsen och 
omvärlden samt ansvarar för att förbundsstyrelsen får rapporter om projektet. 

Styrgrupp 
I mer omfattande projekt tillsätter beställaren en styrgrupp som fattar beslut i alla frågor kring 
projektet utom budget. Styrgruppen tillsätter projektledare och har en löpande dialog med denne. 

Referensgrupp 
Vid behov kan beställaren eller styrgruppen tillsätta en eller flera referensgrupper. Deras roll är att 
tillföra projektet kompetens eller att företräda särskilda grupper, frågor etc. Referensgruppen har en 
rådgivande roll. 
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Projektledaren 
Projektledaren har ansvar för att projektet genomförs enligt projektplanen. Projektledaren 
arbetsleder eventuella projektresurser. Under arbetets gång rapporterar projektledaren till 
styrgruppen eller, om en sådan inte finns, beställaren. Projektledaren har mandat att fatta beslut 
inom ramen för projektplanen. 

Projektresurser 
Genomför projektet. 

Utvärdering av projekt 
Alla projekt ska utvärderas. Utvärderingen syftar i första hand till att mäta mål och effekter. 
Utvärderingen ska normalt ske löpande under projektets gång då detta ger möjlighet till att göra 
förändringar och förbättringar medan projektet fortfarande pågår. Utvärderingen kan utföras av en, i 
förhållande till projektet, utomstående person. 

Avslutande av projekt 
Vid projektets avslutande ska en slutrapport lämnas till styrgruppen eller, om sådan inte finns, 
beställaren. Slutrapporten redovisar projektet utifrån samma uppställning som den i projektplanen. 
 
Detta styrdokument är fastställt av förbundsstyrelsen den 1427 majaugusti 2017. 
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Bilaga 1: Mall för projektplan 
Fyll i de punkter som är relevanta för projektet. 

1. Bakgrund 
Kort bakgrund till projektet. 

2. Syfte 
Klargör syftet med projektet. Varför genomförs detta projekt? Vad är det förväntade resultatet av ett 
lyckat projektgenomförande? Hur påverkas olika intressenter? 

3. Mål 
Mätbara mål för projektet. Vad ska produceras, när och på vilket sätt? Här avses projektets externa 
mål, de resultat efter vilka omgivningen kan bedöma projektets kvalitet. 

4. Omfattning och begränsningar 
Tydliggör projektets innehåll, extra fokus på vad som inte ingår. Ska garantera att omgivningen och 
deltagarna har samma uppfattning om vad projektet ska utföra. 

5. Leveranser 
Ange vad som ska levereras. Om projektet omfattar flera arbetsgrupper bör även internleveranser 
mellan dessa ingå. 

6. Tids- och aktivitetsplan 
Ange de olika aktiviteter som projektet innehåller och förväntad tidsåtgång för att fullfölja dessa. 

7. Personer 
Ange vilka personer som arbetar i projektet. 

8. Kostnader 
Vad kostar pengar i projektet? Vart tas pengarna ifrån? 

9. Förutsättningar 
Ange vilka förutsättningar som gäller. T ex vilken hårdvara och mjukvara som behövs för att 
genomföra projektet. Ofta kommer det som hamnar under denna rubrik även att finnas med under 
risk-kapitlet nedan. 

10. Risker 
Ange vilka risker som finns för att projektet inte ska kunna genomföras på planerat sätt. Det kan t ex 
vara ett beroende till underleverantörer, som inte uppfyller sina åtaganden. 
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11. Arbetsformer och organisation 
Om projektet är så stort att det finns behov för en nedbrytning i delprojekt/ansvarsområden ska det 
framgå av detta kapitel hur denna struktur ser ut och hur man förväntas samarbeta. 

12. Styrning och uppföljning 
Ange hur projektet kommer att styras och hur uppföljning kommer att ske. 

13. Hantering av kravändringar 
Om det finns risk för ändrade krav ska detta kapitel finnas i fyllt. Miniminivån torde vara att 
kravändringar ska godkännas av projektledaren och beställaren efter att ändringens konsekvenser 
klargjorts. 

14. Referenser 
Ange referenser till andra "dokument" relevanta för projektet. 
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Bilaga 2: Mall för projektutvärdering 
Samtliga punkter ska fyllas i. 

1. Projektnamn 
Projektets namn. 

2. Projektorganisation 
Ange vem som varit beställare, vilka som suttit i styrgruppen och i eventuella referensgrupper, vem 
som varit projektledare samt vilka som varit projektdeltagare. 

3. Måluppfyllelse 
Redovisa om, i vilken mån och hur målen i projektplanen uppfyllts. Redovisa gärna hur 
slutanvändarna upplever projektets resultat t.ex. i form av ett nöjd brukar-index (positiv och negativ 
kritik). 

4. Uppföljning tid, kostnader och andra resurser 
Redovisa hur mycket tid projektet tagit, vilka kostnaderna varit och vilka eventuella andra  resurser 
som tagits i anspråk. Jämför med de tider, kostnader etc. som angav i projektplanen. 

5. Erfarenheter 
En beskrivning av de erfarenheter som gjorts inom projektet. Både positiva lärdomar och negativa 
erfarenheter bör lyftas fram. 

6. Fortsättning 
En sammanställning av förslag, tankar och idéer som kommit fram i projektet och som kan utgöra 
underlag för andra och/eller fortsatta insatser. 
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