
Införande av arbetsgrupp för att arbeta fram en ny vision för RUM 
 
Bakgrund 
RUM:s nuvarande vision är följande: 
Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges största musikorganisation för barn och unga, med 
en bred rikstäckande verksamhet som öppnar nya perspektiv för våra medlemmar, samt är en 
självklar dialogpartner och drivande i frågor som rör unga musikanter och kulturutövare. 
 
Vi är redan Sveriges största musikorganisation för barn och unga, vi har bred rikstäckande 
verksamhet och det faktum att vi är en remissinstans i kulturskoleutredningen betyder att vi är 
en dialogpartner i frågor som rör unga musikanter och musikutövare. 
 
En bra vision anser jag är kort, “luddig” och ouppnåelig. Det ska finnas möjlighet att jobba mot 
visionen genom att införa ny verksamhet och det ska gå att utvärdera ifall organisationens 
verksamhet bidrar till att den rör sig närmare visionen. En bra vision ska också förklara varför 
organisationen finns. 
 
En bra vision är grunden till att sätta bra mål. Att jämföra med att visionen är varför 
verksamheten sker är långsiktiga mål hur verksamheten ser ut och kortsiktiga mål är vad som 
faktiskt görs. 
 
För att återgå till RUM:s nuvarande vision så är den konkret och den förklarar snarare vår 
verksamhet idag än någonting vi vill sträva mot. Detta gör det svårt att använda visionen för att 
utveckla verksamheten och sätta långsiktiga mål. Därför tycker jag att RUM ska tillsätta en 
arbetsgrupp för att arbeta fram ett förslag till en ny vision, en vision som förklarar varför RUM 
finns och som kan användas för att utveckla verksamheten. 
 
Yrkande 
Motionären yrkar 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att lägga fram ett förslag till en 
ny vision för RUM. 
att arbetsgruppen får till uppdrag att presentera ett förslag till en stämma under 2018. 
att arbetsgruppen består av 4-6 personer, varav max hälften med roll i förbundsstyrelsen. 
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Införande av arbetsgrupp för att arbeta fram en värdegrund för RUM 
 
Bakgrund 
En värdegrund förklarar vad en organisation står för, dess värderingar och vilken kultur vi siktar 
på att arbeta i. Det är också ett bra verktyg för att få verksamheten att sträva efter samma sak. 
 
Värderingar är viktiga eftersom vi kan använda dem för att arbeta med kulturen inom 
verksamheten och skapa en samhörighet kring allt bra vi står för som förbund. En värdering att 
fundera på under arbetet är glädje eftersom vi ofta pratar om att musik är livsglädje. Genom att 
sträva efter att använda glädje som ett ledord och arbeta för det blir det en stor del av alla våra 
arrangemang. Syftet är att det  ska vara en naturlig del både i planering, process och utförande i 
allt vi gör. 
 
För att tydliggöra vad vi står för och vad vi vill stå för samt att skapa en kultur kring detta föreslår 
jag att vi tar fram en värdegrund för organisationen. 
 
Yrkande 
Motionären yrkar 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att lägga fram ett förslag till en 
värdegrund för RUM. 
att arbetsgruppen får till uppdrag att presentera ett förslag till en stämma under 2018. 
att arbetsgruppen består av 4-6 personer, varav max hälften med roll i förbundsstyrelsen. 
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