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1. Förslag till stämmobeslut

Förbundsmötet föreslår 

• att RUM-stämman antar förbundsstyrelsens förslag till 
till verksamhetsplan.

2. Förslag till verksamhetsplan

2.1 RUM:s vision

Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges största mu-
sikorganisation för barn och unga, med en bred riks-
täckande verksamhet som öppnar nya perspektiv för 
våra medlemmar, samt är en självklar dialogpartner och 
drivande i frågor som rör unga musikanter och kultur-
utövare.

2.2 RUM:s musikpolitiska vision

RUM vill förändra samhället så att det blir mer vänligt 
för unga musikanter och andra som vill dela livsglädjen 
i att musicera. Därför ska RUM överallt och på alla plan 
verka för 

• att alla barn från tidig ålder ska få upptäcka möjlighe-
ten att musicera

• att alla barn och unga har tillgång till musikundervis-
ning

• att barn och unga 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 musice-
randet in i vuxenvärlden som fritidssysselsättning eller 
profession

2.3 Ansvarsfördelning

Förbundet ansvarar för 

• att RUM är en stark och livskraftig organisation med 
en infrastruktur och ett ideellt engagemang som stödjer 

verksamheten på alla nivåer på ett effektivt sätt

• att stärka varumärket ”RUM” hos alla relevanta mål-
grupper

• att på bästa sätt se till att medlemmarna företräds 
genom opinionsarbete på nationell, regional och lokal 
nivå

Distrikten ansvarar för

• att anordna verksamhet för medlemmar

• att hjälpa medlemsföreningarna att utveckla sitt för-
eningsarbete

• att företräda medlemmarnas intressen på regional 
nivå

• att uppmuntra medlemmar att arbeta ideellt för RUM

Medlemsföreningen ansvarar för

• att bedriva verksamhet för sina medlemmar

• att informera sina medlemmar om medlemskapet i 
RUM

• att lära barn och unga att verka demokratiskt i fören-
ingslivet

 

 

2.4 Förbundsaktiviteter

Påverkansarbete

• Kulturskoleutredningen är den första i sitt slag i Sveri-
ge. RUM har av regeringen utpekats som intressent i ut-
redningen, vilket kommer att vara förbundets viktigaste 
påverkansarbete under 2016.

• Kontakt med politiker och myndigheter är nödvändigt 
för att samhället ska ta hänsyn till våra medlemmars 
intressen. Förbundet ansvarar för kontakter på nationell 
nivå. Under året planeras minst ett seminarium under 
Almedalsveckan om kulturskolan och ungas förutsätt-
ningar för musicerande.
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• Medlemskapet i olika intresseföreningar hjälper RUM 
att åstadkomma samhällsförändringar på områden för 
att lättare uppnå det vi inte kan klara av själva. Efter-
som RUM beviljats inträde i Jeunesses Musicales Inter-
national kommer förbundet att fokusera på att introdu-
cera sig där.

• Projektbidrag söks för att stärka RUM:s förtroende 
som en musikaktör. Musik- och kulturskolor, samt pro-
fessionella musikinstitutioner ska uppfatta RUM som en 
naturlig arena för barns musicerande.

• Framtidens musikpris delas ut för andra gången un-
der 2016. RUM arbetar för att öka kunskapen om priset 
i samhället.

Den ideella organisationen

• Ledarutbildning ska stärka vår ideella organisation. 
Alla som engagerar sig i RUM ska ha en utvecklad syn 
på RUM:s syfte, vision och mål. Fler ska få möjlighet att 
gå vidare till utbildningen Värdebaserat ledarskap efter 
slutförd SPETS-utbildning. 

• Det musikaliska ledarskapet stärks genom aktivite-
ter särskilt riktade till föreningarnas musikaliska ledare. 
Blåsledarsatsningen fortsätter och en arbetsgrupp star-
tas för att ta fram en ny utbildning för stråkorkesterle-
dare till hösten 2016.

• Medlemsvärvning gör vår organisation starkare. Vi 
välkomnar därför nya föreningar som söker medlem-
skap i RUM och bistår aktivt de unga musikanter och 
kulturutövare som vill bilda nya föreningar. En ny tjänst 
för att bilda och anmäla nya föreningar via webben fär-
digställs och lanseras under 2016.

• Lokalt föreningsstöd ges som ett direkt kontant bidrag 
till våra medlemsföreningar.

• En föreningskonsulent ger råd i konkreta föreningsfrå-
gor, samt bistår med medlemsredovisning. 

Varumärket

• Kommunikationsarbetet utvecklas genom riktade 
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insatser. Åtgärder för att få fler följare på sociala me-
dier genomförs under året. Video används mer i RUM:s 
kommunikation. 

• ”Stolt musikant” är ett program för att stärka identite-
ten hos alla våra musicerande medlemmar. Under 2016 
fokuserar förbundet på verktyg för att uppmärksamma 
flitiga musikanter.

• MusikRUM Västerås är en festival för RUM:s medlem-
mar som är väl känd i både medlemsföreningar och lan-
dets musik- och kulturskolor. 

• Landslagen är ett viktigt sätt att synliggöra RUM dels 
för beslutsfattare i samhället som kommer till våra kon-
serter, dels för den del av musikantskaran som siktar på 
ett professionellt liv som musiker eller musiklärare. Här 
skapar vi en relation till RUM som ska bestå genom en 
professionell karriär.

Infrastruktur

• Medlemstidningen RUM’ba och väggtidningen 
RUM’ba Vägg är RUM:s största verksamhet. Tidningen 
får en ny layout och ett bytt upplägg som bättre speglar 
den strategiska målsättningen att tidningen ska kunna 
vända sig till en allmän publik som intresserar sig för 
barns och ungas kulturutövande.

• RUM-stämmor hålls två gånger årligen. I samband 
med RUM-stämmor genomförs vissa föredrag och kon-
ferensavsnitt. 

• Verksamhetens IT-stöd ses över och utvecklas. SMS 
ska användas i större utsträckning i olika administrativa 
rutiner. Förbättrad arrangemangshantering och stöd för 
e-fakturor utreds. En säkrare plattform för hemsidan 
med tydligare integration med medlemsregistret utreds 
och implementeras.
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3. En chans i livet

Vissa saker händer bara en gång i livet. Det är den dig-
niteten förbundsstyrelsen lägger på den tillsatta Kul-
turskoleutredningen. För första gången ska det sättas 
ett officiellt nationellt perspektiv på den verksamhet 
som har så stor betydelse för barns och ungas kultur-
utövande. För en organisation som RUM, som har som 
mål att påverka samhället för musicerande barns och 
ungas bästa, gäller det att alltid vara beredd när det 
väl händer. Slumpen gynnar den förberedde, som det 
ibland heter.

Liksom förbundsstyrelsen är beredd att svara upp mot 
Kulturskoleutredningen, så bör våra distrikt och före-
ningar ha kapacitet och vilja att påverka regionalt och 
lokalt. Samhället står inte stilla. Nya beslutsfattare kom-
mer till och andra försvinner. Inte alla har musicerande 
som självklart första perspektiv. RUM har en plikt och 
en möjlighet att öppna ögonen på dem som bestäm-
mer. När samlingslokaler ska byggas eller renoveras, 
vad kan man då göra för att underlätta musicerande? 
När nya tjänster tillsätts inom kulturområdet, vilken 
barn- och ungdomsprofil har de då? 

En chans i livet, det är också vad som präglar alla våra 
unga medlemmar. Man är bara ung en gång. Den som 
får lära sig musicera får en gåva för livet. De allra flesta 
får den gåvan när de är unga och får möjlighet att gå på 
musik- och kulturskola. De som inte får den möjlighe-
ten, får vanligen ingen ny chans senare i livet. Det är för 
alla dessa unga som RUM finns, för de som spelar och 
sjunger och de som kommer att göra det. Ju starkare 
RUM blir, desto mer kraft kan vi lägga på samhällsför-
ändring så att ännu fler får den chansen. Det är värt att 
kämpa för, och alla är välkomna i den kampen.

Förbundsstyrelsen ser möjligheter men också utma-
ningar för RUM. Vi måste ständigt arbeta på att för-
medla värden av medlemskapet. Alla våra medlemmar 
ska få ut ett konkret mervärde av medlemskapet. Låt 
oss tillsammans komma på hur man gör det.

4. RUM:s vision

En vision för RUM

Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges största mu-
sikorganisation för barn och unga, med en bred riks-
täckande verksamhet som öppnar nya perspektiv för 
våra medlemmar, samt är en självklar dialogpartner 
och drivande i frågor som rör unga musikanter och kul-
turutövare. 

Musikpolitisk vision

RUM:s anser 

• att alla barn från tidig ålder ska få upptäcka möjlig-
heten att musicera

• att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till musik-
undervisning

• att barn och ungdomar som väljer att musicera ska 
ha största möjliga nytta av sitt musicerande både kul-
turellt och socialt

• att alla som musicerar som unga tar med sig musice-
randet in i vuxenvärden som fritidssysselsättning eller 
profession 

Varför en vision?

Alla organisationer, stora som små, har nytta av att 
samlas kring vad som är idén och tanken med verksam-
heten. Särskilt viktigt är det förstås i en idéburen ideell 
organisation som RUM. Det är ju kring idén som män-
niskor frivilligt ska samlas. 

I en vision samlar vi den syn vi har på oss själva som 
organisation och hur vi vill att vår organisation ska vara. 
Tillsammans med den musikpolitiska visionen utgör de 
två visionerna de viktigaste utgångspunkterna för vilken 
verksamhet som RUM bedriver.

RUM:s vision är fastställd av RUM-stämman våren 
2014. Nästa steg är att utforma en flerårig strategi som 
för organisationen närmre visionen.

Sveriges största musikorganisation för barn                  
och ungdomar

RUM ska vara Sveriges största musikorganisation för 
barn och ungdomar. 

I det signalerar vi att vår hemmaarena är musiken och 
att det är den gemensamma kärleken till musiken 
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som binder oss samman som organisation. 

Vi söker de musicerande barnen och ungdomarna. 
RUM:s syfte är att låta barn utvecklas kulturellt och 
socialt genom ett aktivt musiksamarbete. Det är för 
de ungas skull som RUM finns till och vi välkomnar alla 
som vill vara med att bidra i vårt arbete kring detta.

Vi tror också på att det är meningsfullt att samla alla 
musicerande barn och ungdomar i en stor folkrörelse – 
RUM. Ingen ung musikant ska kännas sig utesluten på 
grund av sina val, eller på grund av den man är, eller 
på grund av ens livssituation. Alla unga musikanter ska 
kunna finna en plats i RUM. 

En rikstäckande verksamhet öppnar nya perspektiv 

De unga musikanterna finns över hela landet. Därför 
ska RUM finnas över hela landet. Vi ska vara starka i 
hela landet och vi ska erbjuda verksamhet för medlem-
marna i hela landet. Vi är som starkast när vi kan dra 
nytta av kunskap från alla delar av landet och kan agera 

samfällt överallt i Sverige. 

RUM bidrar med perspektiven – möjligheter för unga 
musikanter att möta likasinnade över hela landet och 
möjligheter att exponeras för nya intryck och andra 
upplevelser, möjligheter att få erövra nya arenor och 
att få bilda sig erfarenheter och mogna som människa, 
som estetisk varelse och medborgare. 

En självklar dialogpartner 

RUM företräder våra medlemmars perspektiv och erfa-
renheter på kulturområdet. Barn och ungdomar saknar 
ofta en röst i samhällsdebatten. Men det betyder inte 
att det inte finns något att berätta. Därför måste våra 
företrädare i RUM kunna bistå med denna röst var än 
det behövs: lokalt, regionalt eller nationellt. Budskapen 
ska nå ut och budskapen ska nå fram. Inom RUM-famil-
jen ryms föreningar som arbetar med flera kulturella 
uttryck. I detta sammanhang är våra medlemmar inte 
bara unga musikanter utan också unga kulturutövare 
och RUM ingår även i den större familj av organisatio-
ner för unga kulturutövare som finns i vårt land, i Eu-
ropa och i världen.
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Varför en musikpolitisk vision?

RUM:s syfte är att främja barns och ungdomars kultu-
rella och sociala utveckling genom ett aktivt sammusi-
cerande. RUM är grundat av musikanter för musikanter 
därför att vi är övertygade om att det finns så många 
fördelar med att musicera tillsammans, som kan upp-
nås på något annat sätt.

RUM ska därför verka för att samhället utvecklas i en 
mer musikvänlig riktning. Den musikpolitiska visionen 
speglar hur vi vill att ett musikvänligt samhälle ska se 
ut.

Musik är ett gränsöverskridande språk som främjar för-
ståelse och tolerans. 

Alla barn kan dra fördel av att spela instrument i tidig 
ålder.  Musicerandet innebär en utmaning som och bi-
drar till barnets utveckling såväl motoriskt som intellek-
tuellt och känslomässigt.  

Mötet i musiken, skapar ett socialt sammanhang där 
man möter likasinnande, inte som motståndare, utan 
som medspelare. Musik erbjuder en uttrycksform som 
är olik allt annat. 

Vart man än kommer i världen, kan man hitta in i nya 
sociala gemenskaper genom musiken. I det livslånga 
perspektivet är musicerande en form av friskvård. Som 
folkrörelse bidrar musicerandet till sammanhållningen 
i samhället kanske mer effektivt än någon annan verk-
samhet.

5. Påverkansarbete

RUM är en organisation som verkar på kulturens om-
råde. Våra medlemmar är aktiva kring en kulturgärning. 
Det är i medlemmarnas intresse att det finns en med-
vetenhet kring kulturverksamhet, en aktiv kulturpolitik 
och de olika kulturformernas värde och glädje för sam-
hället och dess medborgare. RUM är som tredje största 
ungdomsorganisation en av de aktörer som borde ta ett 
stort ansvar.

Kultur som begrepp är dock i sig själv bara en logisk 
konstruktion. Det är ett samlingsnamn för ett brett 
spektrum av kulturformer som vart och ett har sina 
egna bärare. Musikanter är kulturutövare, skådespelare 
är kulturutövare, dansare är kulturutövare, men ingen 
är bara kulturutövare.

Tillsammans med andra blir vi starkare

Påverkansarbete handlar i mångt och mycket om kom-
munikation och deltagande i samarbetsorganisationer. 

Det finns många organisationer som verkar genom en 
eller flera kulturformer. Vi tillsammans har därför ett 
gemensamt intresse att tillförsäkra kulturverksamheter-
nas goda förutsättningar. Vi kan också samarbeta med 
andra barn- och ungdomsorganisationer om ungdoms-
politiken.

RUM bör särskilt samarbeta i 

• Amatörkulturens samrådsgrupp – Ax, samarbetsorga-
net för all amatörkultur, dvs. kulturutövande som sker 
på fritiden.

• Kulturens bildningsverksamhet – det nya studieför-
bund som RUM varit med och grundat och som genom 
folkbildningen kanaliserar medel till utveckling och lä-
rande kring kultur

• Sveriges ungdomsorganisationer – LSU, samarbetsor-
ganet för barn- och ungdomsorganisationer

Kulturskoleutredningen kan påverka oss för lång tid 
framöver

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska ut-
reda musik- och kulturskolan och föreslå en nationell 
strategi för musik- och kulturskolan, med därtill höran-
de lagförslag om det anses nödvändigt.

För RUM:s medlemmar och för kommande generatio-
ner barn och unga är detta ett unikt tillfälle att påverka 
en så betydelsefull verksamhet. Musik- och kultursko-
lan är samhällets största kulturinsats för barn och unga. 
Aldrig tidigare har det dock funnits ett nationellt fokus 
kring detta. RUM har länge argumenterat för att det 
måste till, eftersom det finns värden och kunskap om 
hur musik påverkar barn och unga som behöver komma 
hela landet till del. En nationell strategi kommer, oav-
sett utformning, att markera att barns och ungas kultur-
utövande är en nationell angelägenhet. I sina direktiv 
har regeringen pekat ut RUM som en viktig samtals-
partner med utredningen. Detta är en chans som vi inte 
får missa.

Framtidens musikpris visar vägen för kommande          
generationer

RUM:s nyinstiftade pris, Framtidens musikpris, har rönt 
stort genomslag i musik- och kulturvärden. Tillsammans 
med våra närmaste samarbetspartners Kulturskolerådet 
och Swedish Music Hall of Fame har RUM lyckats samla 
en stor del av musik- och kulturbranschen för att mar-
kera vikten av goda insatser för barns och ungas musi-
cerande.

Genom att lyfta fram pedagogiska gärningar, nyska-
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pande sätt att få barn och unga att musicera samt barns 
och ungas egna initiativ vill RUM visa att det är möjligt 
och nödvändigt att lyfta barn och unga genom musice-
rande. 

Förbundsstyrelsen är därför glad över att så många 
av musiklivets aktörer ställt sig bakom det här priset: 
Musikförläggarna, SKAP, FST, STIM, Statens musikverk, 
Svensk scenkonst, Symf och Spotify.

6. En utvecklad ideell organisation

För att RUM ska kunna vara en stark och livskraftig or-
ganisation krävs att våra ideella ledare står starka. En 
organisation som bärs av ett kraftfullt föreningsengage-
mang är en stark organisation. Men där är vi inte idag. 
De musikaliska ledarna får dra ett alltför stort lass även 
när det gäller föreningsdelen. Detta ska inte behöva 
vara fallet. Därför vill vi ytterligare stärka det ideella en-
gagemanget. Det ska vara enkelt både att bilda en för-
ening som kan bli medlemsförening i RUM och att se-
dan driva den i fler år framåt.

En vision för Ledarskolan

Alla unga musikanter som vill det ska kunna bilda en 
förening som kan bli antagen i RUM. 

Alla förtroendevalda ska vara väl förtrogna med vad 
som ingår i uppdraget som föreningsledare. Den som 
behöver det ska kunna få utbildning i RUM:s regi eller 
genom en samarbetspartner.

Alla förtroendevalda ska vara väl förtrogna med RUM:s 
vision och musikpolitiska vision och har tillgång till me-
toder för att påverka på den nivå man verkar.

Ledarskolan är en hörnsten för att lyfta den ide-
ella organisationen.

Våra medlemsföreningar är en brokig 
skara som sträcker sig från den 
lilla föreningen med några få 
medlemmar till elevförening-
ar som omfattar flera tu-
sen medlemmar. Det 
är en styrka, men 
det innebär 
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också en utmaning i att kunna möta föreningarnas be-
hov på ett lämpligt sätt.

Därför är det viktigt att vi Ledarskolan har utbildning 
som gör att vi kan möta våra föreningars behov på ett 
lämpligt sätt. Nya föreningar måste tas särskilt omhand 
så att de kan bli livskraftiga och långsiktigt stabila. Sty-
relser i nya föreningar måste få hjälp att hitta in i nor-
mala föreningsrutiner. Medlemsrapportörer måste lära 
sig förstå vad RUM behöver i form av redovisning så att 
insamlandet av medlemsuppgifter blir mer effektivt.

Förbundsstyrelsen avser rekrytera en ny ansvarig för 
ledarskolan som med kraft kan ägna sig åt att förverk-
liga detta.

Bokföring på nätet

Genom ett samarbete med Fortnox kan RUM erbjuda 
ett mycket förmånligt pris för de medlemmar som vill 
sköta sin bokföring över nätet. Detta ersätter andra 
bokföringsprogram som föreningen kanske annars mås-
te betala. Genom att lagring av bokföringsdata sköts av 
en tredje part kan bokföringen heller aldrig tappas bort 
eller förvanskas. Fler personer kan också få tillgång till 
bokföringsuppgifterna. För distrikten är denna tjänst 
tillgänglig utan extra kostnad som en del av administra-
tionsavgiften, men avgifter för extra tjänster kan till-
komma.

Spetsutbildningen – en investering i RUM:s framtid

Spetsutbildningen för distriktsfunktionärer fortsätter. 
Spetsutbildningen har visat sig varit mycket lyckosam i 
att väcka engagemang hos nya och unga distriktsfunk-
tionärer. Spetsutbildningen fokuseras på de kunskaper 
man behöver för att kunna verka som ideell ledare på 
distriktsnivå. Förutom att kunna planera och leda akti-
viteter på distriktsnivå bör deltagarna ha goda kunska-
per och RUM:s musik- och kulturpolitiska strategi samt 
vara orienterade i hur samhällets kulturpolitik fungerar. 
Ytterligare personer som är beredda att verka för att 
uppnå för RUM:s musik- och kulturpolitiska strategi ska 
kunna bli utbildade i detta genom en kurs eller semina-
rium.

Långsiktigt ledarskap

Samarbetet med Svenska scoutförbundet angående 
utbildningen Värdebaserat ledarskap fortsätter. Några 
personer om året får möjlighet att genom RUM:s för-
sorg delta i denna utbildning som syftar till att utveckla 
deltagarnas ledarskapsförmåga. 

Satsning på det musikaliska ledarskapet

RUM satsar även på det musikaliska ledarskapet. Ett 
aktivt musikaliskt ledarskap är en nödvändighet för att 
barn och ungdomar ska inspireras till att fortsätta spela 
och sjunga. Det finns många andra verksamheter som 
lockar idag, och det gäller att kunna möta så många av 
barnens behov som möjligt, för att stimulera fortsatt 
musicerande.

Därför stärker RUM det musikaliska ledarskapet genom 
att sätta av resurser till seminarier, kurser och studie-
resor för de musikaliska ledarna. Vilka aktiviteter som 
väljs ut bestäms löpande av förbundsstyrelsen. 

Under året startas en ny utbildning för stråkledare med 
fokus på att leda unga ensembler. Utbildningen ska löpa 
under läsåret 2016/17 under ett antal veckoslut.  

7. Ett starkare varumärke

En förutsättning för att RUM ska kunna lyckas uppfylla 
sitt syfte är att vår organisation är känd hos alla som 
kan hjälpa oss att lyckas. Det omfattar bl.a. våra med-
lemmar, orkesterledare, lärare på musik- och kultursko-
lan, samarbetsorganisationer, myndigheter, politiker 
och allmänheten. 

Tydligare kommunikation kring RUM:s visioner och 
verksamhet är nödvändigt för att kunna åstadkomma 
den förändring RUM söker.

Stolta musikanter bär traditionen vidare

Varumärkesbyggandet börjar med våra medlemmar – 
de unga musikanterna. Programmet ”stolt musikant” 
ska omfatta aktiviteter och information som ska stärka 
identiteten hos alla våra musicerande medlemmar. Att 
spela instrument till exempel är något man ska kunna 
känna stolthet över. Man ska kunna komma med sin 
instrumentlåda till skolan och visa att det är någonting 
viktigt och betydelsefullt. Alla unga musikanter ska kun-
na gå ut i vuxenvärlden och minnas att de är och har 
varit stolta musikanter och att musicerande är någon-
ting roligt, viktigt och utvecklande, som kan fortsätta 
livet ut.

MusikRUM Västerås — deltagarnas festival

RUM:s egen festival MusikRUM Västerås är speciell. 
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Den är deltagarnas egen festival.

En festival av, med och för musicerande ungdomar. Mu-
sikRUM är väl etablerad bland våra föreningar och en 
viktig kontakt mot blivande medlemmar.

Den är en årlig påminnelse om att RUM går i spetsen 
när det gäller att inspirera till eget musicerande, nu och 
i framtiden. Den ger också möjlighet att berätta för våra 
intressenter och samarbetspartner om RUM och vår 
verksamhet och är ett utmärkt tillfälle att lyfta RUM:s 
varumärke. 

Den som har deltagit i festivalen har ett bestående 
minne att bära med sig, ett minne som också innefattar 
insikten att RUM är en viktig förutsättning för upplevel-
sen.

Festivalen genomförs av Västerås kulturskola på upp-
drag av RUM. Den stöds av Västerås kommun, Lands-
tinget Västmanland, Länsmusiken och Västerås & Co. 
Festivalen ingår i den regionala kulturplanen, som ett 
medel att främja ungdomars kulturutövande.

Landslagen

RUM genomför årligen två nationella orkesterprojekt 
på hög nivå: Landslaget i Blåsmusik och StråkLandsla-

get. Verksamheten, som startade under sjuttiotalet res-
pektive åttiotalet, är unika i svenskt musikliv. Deltagar-
na tas ut genom provspelningar över hela landet. Under 
åren har flera tusen ungdomar deltagit i orkestrarna 
och ännu många fler har provspelat.

Ambitionen med projekten är att ge deltagarna möjlig-
het att få spela orkester på en nivå som inga kultur- och 
musikskolor idag har möjlighet att erbjuda. Genom att 
ge denna erfarenhet till hundratalet ungdomar varje år 
får det lokala musiklivet, från vilket ungdomarna kom-
mer, inspiration och utveckling.

Projekten ger också en utmärkt möjlighet att exponera 
RUM inte bara för våra medlemmar, deltagarna och 
deras lärare och skolor, utan också för våra samarbets-
partner och den stora publik som orkestrarna, genom 
sitt konserterande, möter varje år. Genom att förlägga 
projekten till olika delar av landet kan exponeringen 
optimeras.

Använd RUM:s profilprodukter

RUM:s logotyp och grafiska profil är tillgänglig för den 
som vill skapa profilprodukter.  Förbundsstyrelsen 
har valt att inte knyta till sig någon särskild leverantör 
av profilprodukter, utan allt profilmaterial ska finnas 
färdigt för distrikt och föreningar att ladda hem från 
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Sagans musik
Éowyn, landets första kvinnliga brassband spelar

Kvinnliga

dirigenter
"En utveckling med myrsteg"

Det här är Éowyn, hjältinnan i Sagan 

om Ringen, prinsessan som gick sin 

egen väg. Hon har gett namn till

Éowyn brassband.

100 miljoner

till kulturskolan!

RUM
:medlem, 

här är din tidning!

 R i k s f ö r b u n d e t  U n g a  M u s i k a n t e r 
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20
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Sanna Nielsen
till RUM-festivalen!

Side Effects
-så fick bandet
skivkontrakt

Eliot, 15, vann
Polstjärnepriset

El Sistema startar
musikens Gothia Cup

RUM initierar

RUM
:medlem, 

här är din tidning!

 R i k s f ö r b u n d e t  U n g a  M u s i k a n t e r 
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20

15 RUḿBA

RUM´ba fyller 15!

Döv slagverkare
får Polarpriset

Spela mer
- bra för hjärnan

Tufft liv för unga
gatumusiker

Blåsmusikfestivalen
är tillbaka

Steam
punk?

RUM
:medlem, 

här är din tidning!

 R i k s f ö r b u n d e t  U n g a  M u s i k a n t e r 
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20

15 RUḿBA

Sally Swag
feministisk partymusik

Marschmusik för
mångfald i Almedalen

El sistema-festivalen
tog Göteborg med storm

Charanga Spånga,
glad festmusik på 
MusikRUM Västerås

Timbuktu
delade ut Framtidens Musikpris
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RUM:s hemsida så att man kan ge detta till sin lokala 
producent. Alla ska kunna köpa profilprodukter där 
man kan få de bästa villkoren, och det behöver inte be-

tyda samma leverantör för alla i hela landet.

8. En utvecklad infrastruktur

Tidningen RUM’ba

Tidningen ska utvecklas till en kulturtidskrift för en all-
män publik. Tidningens innehåll ska kunna läsas med 
behållning inte bara för den som är medlem, utan även 
de externa mottagare som vi vill ska nås av vår kommu-
nikation. I tidningen ska RUM förstärka bilden av barns 
och ungdomars musicerande som något nyttigt och 
viktigt. Vi ska visa på de goda exemplen och vi ska tyd-
liggöra och ifrågasätta hinder för barns och ungas musi-
cerande. RUM ska etableras som den viktigaste aktören 
som arbetar för barns och ungas musicerande. Både 
barn och vuxna ska finna något läsvärt i tidningen. Tid-
ningen ska vara allmänt tillgänglig via Internet.

Tidningens innehåll och form ska förändras för att stäm-
ma med denna långsiktiga utvecklingsstrategi. Under 
2014 har det gjorts stora insatser för att belysa viktiga 
aspekter inför valet. Företrädare för alla riksdagspartier 
har fått möjlighet att svara på frågor i den första par-
tienkäten någonsin i RUM:s historia.

Under året ses även tidningens utformning över med 
hjälp av både läsare och experter.

Sociala medier

Sociala medier har allt mer kommit att bli en kommuni-
kationsform för unga människor. För en barn- och ung-
domsorganisation är det därför viktigt att finnas i de 
kanalerna. RUM vill stärka insatserna för både hemsida 
och sociala medier genom att ta hjälp av ideella krafter 
i organisationen som kan vara med och driva både inne-
håll och form. Videobudskap ska bära de allra viktigaste 
budskapen. Insatser görs för att fler ska ”gilla” RUM.

Kansli

RUM tar från årsskiftet över förstahandskontraktet för 
lokalerna på Skeppsholmen som RUM delar med ett an-
tal andra kulturorganisationer. Anledningen är att nuva-
rande förstahandshyresgästen inte längre vill fortsätta 
vara det och av de organisationer som nu finns där är 
RUM den största med mest permanent personal. För-
bundsstyrelsen bedömer att detta är ett bättre alterna-
tiv än att flytta, men det innebär förstås en ökad admi-
nistrativ belastning att vara hyresvärd åt de andra orga-
nisationerna. Samtidigt ger det RUM bättre möjligheter 
att utveckla lokalerna för att bli mer ändamålsenliga.

Verksamhetens IT-stöd ses över

Bland annat med anledning av den kommande Europe-
iska dataskyddsförordningen behöver all hantering av 
personuppgifter ses över. Förbundsstyrelsen vill också 
göra det enklare för föreningar att hantera sitt eget 
data, och för att unga musikanter enklare ska kunna 
bilda föreningar och sköta om dem.

tyda samma leverantör för alla i hela landet.
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