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RUM:s vision

Riksförbundet Unga Musikanter är Sveri-
ges största musikorganisation för barn och 
unga, med en bred rikstäckande verksam-
het som öppnar nya perspektiv för våra 
medlemmar, samt är en självklar dialog-
partner och drivande i frågor som rör unga 
musikanter och kulturutövare. 

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. Där-
för ska RUM överallt och på alla plan verka 
för

• att alla barn från tidig ålder ska få upp-
täcka möjligheten att musicera

• att alla barn och unga har tillgång till mu-
sikundervisning

• att barn och unga som väljer att musicera 
ska ha största möjliga nytta av sitt musice-
rande både kulturellt och socialt

• att alla som musicerar som unga tar med 
sig musicerandet in i vuxenvärlden som 
fritidssysselsättning eller profession

RUM, Riksförbundet Unga Musikanter
Slupskjulsvägen 34, 111 49  STOCKHOLM

kansliet@rum.se, 0771 - 91 91 40
www.rum.se

bilder & layout
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Förbundsordföranden har ordet
Vi blir vassare i vårt påverkansarbete

Det går inte att nämna 2016 utan att nämna Kul-
turskoleutredningen. Denna ENORMA utredning. 
RUM har under 2016 gått och väntat på att den 
ska bli klar. Vi har i tidigt skede haft inflytande i 
flera steg under utredningstiden och väntan på 
att få börja knåpa på ett remissvar har varit stor. 
När Kulturskoleutredningen offentliggjordes i 
oktober startade vårt arbete med remissvaret dit 
distriktsfunktionärer bjudits in. RUM har gjort 
inspel på exempelvis vikten av ett rikt orkesterliv 
där gemenskap blomstrar och utredningens brist 
på koppling till föreningsliv.

2016 började som ett omtumlande år och efter 
några överraskande perioder slutade i en stabili-
tet och en grund att bygga vidare på. Vår största 
inkomstkälla, stadsbidraget, tog sig en ordentlig 
törn och minskade mer än beräknat. Efter det har 
vi stramat åt organisationen och tänkt om. Höst-
stämman tog beslut om att börja en avveckling av 
vår kära medlemstidning RUM´ba, vilket inte är ett 
lätt beslut. Däremot går vi in i 2017 starkare och 
medvetna om att vi lyckas i både ljusa och mindre 
ljusa tider!

RUM har också börjat sticka ut hakan mer. Vi 
efterfrågas och beslutsfattare väljer att söka upp 
oss för att lära sig mer om det vi kan. Efter den 
ekonomiska överraskningen började arbetet med 
att påverka bidragssystemet. Vi tar en ledande roll 
i arbetet tillsammans med fler organisationer. Nu 
ska vi säga till på riktigt!

Våra ordinarie verksamheter har rullat på. Mu-
sikRUM slog återigen rekord i antalet deltagare. 
Vi breddar utbildningsperspektivet och byter ut 
namnet Ledarskolan till Utbildning. Här samlas all 
utbildning som finns på nationell nivå, inte bara 
ledarskapsutbildningarna. 

Ett omtumlande år som slutade med flaggan i 
topp!

Förbundsordförande
Anna Edlund

Styrelsen. 
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Verksamhetsberättelse 
Förbundsstyrelsen avger följande verksamhetsbe-
rättelse över verksamhetsåret 2016.

Inledning
RUM bedriver verksamhet i syfte att stimulera 
barns och ungas kulturella och sociala utveck-
ling 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 musi-
kanter. 
 
Förbundsaktiviteter
Påverkansarbete

Kulturskoleutredningen har landat
Under hösten 2016 överlämnades Kulturskoleut-
redningen sitt betänkande till Kulturdepartementet. 
RUM har under året bjudit in medlemmar för att 
tycka till om utredningen. Arbetet med remissvaret 
avslutas under våren 2017.

Ökad kontakt med politiker och myndigheter
Sedan vårstämman har RUM haft en halvtidsarvo-
derad förbundsordförande. I och med det har kon-
takten med politiker och myndigheter ökat. Under 
året har möten med politiker, tjänstemän på Sveri-
ges kommuner och landsting, Kulturdepartementet 
och deltagande under Almedalsveckan ägt rum 
med fokus på att stärka medvetandet om RUM. 
Tillsammans med 25 andra ungdomsorganisationer 
har RUM skrivit en debattartikel som publicerats i 
Dagens samhälle. Rubriken lydde: ”En ungdomsrö-
relse i fritt fall” och syftade till det anslag ungdoms-
rörelsen tar del av och problematiken i att den stora 
kakan inte ökat på över 10 års tid, ändå om rörelsen 
ökat både i medlemsantal och antal riksorganisatio-
ner.

Efter besked om att vi får en stor minskning av 
statsbidraget blev påverkansarbetet allt viktigare. 
Det minskade stadsbidraget satte oss i en position 
där vi under en kort period behövde omprioritera 
verksamheten. Verksamhetsutvecklartjänsten togs 
bort och en ny framtid för vår medlemskommunika-
tion beslutades.

 
Framtidens Musikpris blomstrar
Framtidens Musikpris delades ut för andra året i rad 
den 23 augusti på Scenkonstmuseet. Statens Mu-
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sikverk har varit en nyckelsamarbetspartner under 
året genom att bidra med lokal. RUM har också 
välkomnat Lärarförbundet som ny samarbetspart-
ner under året.

Framtidens Musikpris är instiftat för att ta till vara 
på behovet av att uppmärksamma barn och ungas 
möjlighet till utveckling. Vi sammanför branschen 
i ett pris till dem som idag skapar möjligheter för 
ett rikt framtida musikliv. Priset är framåtblick-
ande och syftar till att stärka och utveckla sam-
arbetet mellan såväl skolor, organisationer som 
institutioner och företag. Framtidens Musikpris är 
en manifestation i syfte för att inspirera andra.

De samarbetspartners som stöttade och medver-
kade med representant i juryn 2016 var; RUM, 
Svensk Scenkonst, Kulturskolerådet, Swedish 
Music Hall of Fame, SKAP, Musikförläggarna, FST,  
Musikverket, SYMF, Stims promotionnämnd och 
Lärarförbundet.
Pristagare: Bästa Ungdomsinitiativ – Elias Lang, 
Enastående Pedagogisk Gärning – Daniela Ny-
ström, Nyskapande Innovativt Projekt – Sallyswag.

Under året har verksamhetsutvecklaren Esbjörn 
Mårtensson projektlett priset med praktikant Jo-
nas Söderlund som assistent. Vi vill tacka Esbjörn 
extra mycket för två års arbete med att etablera 
verksamheten. I december tillsattes ett nytt pro-
jektteam bestående av projektledare Jonas Sö-
derlund, juryordförande Kella Naeslund och Anna 
Edlund som representant för RUM.

Intresseföreningar
RUM verkar tillsammans med andra i olika intres-
seföreningar för att få större kraft och tyngd att 
påverka i gemensamma frågor. RUM är medlem 
eller associerad medlem i följande organisationer:
• Amatörkulturens samrådsgrupp, ax
• CIVOS
• Folkspel
• IDEA – arbetsgivareföreningen för ideella  
   organisationer
• Ideell arena
• Jeunesses musicales International
• Kulturens bildningsverksamhet
• Kulturskolerådet
• LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
• Musik i Norden
• NORBUSANG
• Nordisk musikunion, NoMU
• Svensk blåsmusik
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Amatörkulturens samrådsgrupp, ax
Anna Edlund, styrelseledamot
Perry Göransson, valberedning

Kulturens bildningsverksamhet
Perry Göransson, ledamot i förbundsstyrelsen
Heléne Andersson, valberedning
Johan Tjäder, revisorssuppleant
Sandra Hammarstrand, ledamot Region väst

CIVOS
Johan Tjäder, revisor

Svensk blåsmusik
Perry Göransson, ordförande
Johan Tjäder, ledamot

Musik i Norden
Perry Göransson, styrelseledamot

Nordisk musikunion
Perry Göransson, styrelseledamot
Sandra Hammarstrand, styrelseledamot

RUM har deltagit med ombud på medlemsmöten/stäm-
mor i följande organisationer
Folkspel
Kulturskolerådet
Nordisk musikunion
Sveriges ungdomsorganisationer – LSU

RUM har medverkat i projekten
 ”Bestämma trots ålder” som syftar till att skapa mer in-
kluderande metoder för unga inför, under och efter års-
möten. Daniel Ingemarsson Wik sitter med i styrgruppen. 
”Med öra för orkester” som syftar till att lyfta frågor och 
öka kunskapen kring hörselskador inom ideell orkester-
verksamhet.
”Dags för motståndskraft!” som syftar till att sprida kun-
skap om stress bland unga och ge unga metoder för hur 
de kan förebygga, förhindra och hantera stress.
 Alla stöds av Allmänna Arvsfonden.

Den ideella organisationen

Stark part inom utbildningsområdet
Under 2016 har det hänt mycket kring Ledarskolan. SPETS 
har fått en uppfräschning och ett tydligare fokus på ledar-
skap, vilket alltid varit SPETS målsättning. VardagsRUM 
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har vänts upp och ner, ut och in för att anpassas till da-
gens verklighet och till att även bli en webbutbildning.

Den stämmoskola som genomförs vid stämmorna har 
vidareutvecklats för att passa stämmans utformning. 
Materialet har även gåtts igenom för att kunna anpassas 
till distrikt- och föreningsstämmor. Detta för att före-
ningar och distrikt ska kunna använda sig av materialet 
vid sina stämmor.

Tydligare samarbete med MusikRUM har tagits fram för 
att RUM-utbildningar från och med 2017 ska vara ett 
givet inslag under festivalen.

I slutet av året har även namnet Ledarskolan tagits bort 
och ett samlingsnamn för de utbildningar som ordnas på 
förbundsnivå har istället tagits fram, RUM:s utbildningar.

Efterlängtad satsning
Blåsledarsymposium arrangerades i Nässjö för fjärde 
året. Under hösten startade RUM upp en utbildning för 
stråkledare med ett upplägg på fyra utbildningshelger. 
Två av dessa helger ägde rum under hösten med fler 
deltagare än beräknat.
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Uppfräschning av bidragssystem
Vår föreningskonsulent har tillsammans med en organi-
sationsutvecklare arbetat fram förslag på nytt bidragssys-
tem. De har också hjälpt styrelsen att göra en grundläg-
gande upphandlingen av ett nytt medlemsregister. Beslut 
om att avveckla ClubOnWeb Community Sweden AB har 
tagits under året. Vid köpet av ClubOnWeb var målet att 
kunna vidareutveckla systemet själva. Efter flertalet för-
sök anser RUM nu att livslängden är nådd. Både bättre, 
tidseffektivare och mer ekonomiska lösningar finns på 
marknaden. En övergång till medlemsregistret eBas, ägt 
av Sverok Admin, har påbörjats

Varumärket
Festivalen som aldrig slutar växa
MusikRUM har under året haft en ny projektledare, näm-
ligen Kella Naeslund. Resultatet av festivalen pekar på ett 
ökat deltagande från våra medlemmar. Under MusikRUM 
närvarade en extern fotograf som tog bilder till en kom-
mande bildbank hos RUM.

Festivalen stöds av Västerås stad, Landstinget Västmanland, 
Västmanlandsmusiken, KULTURENS, Västmanlands musik- 
och kulturskolor, Citysamverkan och Västerås & co. Festivalen 
ingår i den regionala kulturplanen som ett medel att främja 
ungas kulturutövande. Under året har vi också haft möjlighet 
att samarbeta med UNGiKÖR och Kammarmusikprogrammet 
vid Mälardalens högskola samt Mälarenergi igen.
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FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER                   3 · 2016

Framtidens Musikpris: vinnarna· Side by side · 
Musikrum västerås slog alla rekord

Tema: Militärmusik

Ideellt kommunikationsarbete
Kommunikationskommittén har arbetat aktivt under 
året med specifika satsningar. De uppmärksammade 
stämmorna på sociala medier, arrangerade en take ower 
vecka på LSUs instagramkonto och har startat upp fa-
cebookgruppen ”DistriktsRUM”. Kommittén har under 
året arbetat fram en rutin för utskick av nyhetsbrev till 
distriktsfunktionärer. 

Landslagen
I tidigt skede ställdes Landslaget i Stråkmusik in på grund 
av för få deltagare. Istället satsar RUM på att förbättra 
kontakten via stråkledarna genom stråkledarutbild-
ningen. Förhoppningsvis ska vi i framtiden kunna erbjuda 
Landslaget i stråkmusik igen.

Landslaget i Blåsmusik ägde rum och förberedde sig inför 
SM. Med en förstaplats på Svensk blåsmusikfestival är de 
kvalificerade till VM 2017.

Infrastruktur
Året började med att RUM´ba fick en ny grafisk form. 
Efter besked om minskat stadsbidrag lades förslag fram 
till höststämman om att förändra medlemskommunika-
tionen. Beslut om att medlemstidningen RUM´ba inte 
kommer finnas kvar på samma sätt som innan togs. 
Samtidigt togs också beslut om att RUM´ba Vägg ska 
finnas kvar, ett beslut som visar på vikten av den direkta 
kommunikationen till medlemmarna. Arbetet med att ta 
fram en ny kommunikationsplan har påbörjats.

Under Vårstämman hade vi besök av kulturministern 
Alice Bah Kuhnke som inledningstalade. Stämmorna har 
ägt rum i Uppsala och Örebro. 

Hemsidan har utsatts för flera attacker. Under våren 
gjordes en ordentlig städning av alla säkerhetshål och 
utveckling av nya distriktssidor påbörjats. Hemsidan 
kommer färdigställas våren 2017

En modern bokföringslösning för distrikten 
RUM tillhandahåller en modern bokföringslösning som 
webbtjänst till alla distrikt. Den som är kassör i distriktet 
loggar in till sitt bokföringsprogram med en vanlig webb-
läsare och har därmed tillgång till ett professionellt och 
uppdaterat bokföringssystem som används av många 
företag och bokföringsbyråer.

Fördelarna är många: inga särskilda program behöver 
installeras; inga papper behöver sparas i pärmar; attester 
sker digitalt; allting sparas säkert på nätet; överlämning 
är så enkelt som en ny inloggning i systemet.
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Kansli
Under året har det skett en omflyttning på kansliet på Skeppsholmen till mindre rum för att bättre an-
passa behovet av mindre utrymmen och sänka förbundets hyreskostnad. Ordinarie kanslichef återkom 
på halvtid från november och en ny ekonomibyrå, BDO, anlitades fr.o.m. december. 

Kansliet i RUM Väst har under året bytt lokaler från Kultur i Väst till Brewhouse. I Västra Götalandsregio-
nen har distriktskonsulenten representerat RUM i Amatörkulturens samrådsgrupps projekt ”En starkare 
regional närvaro”.

Ingenstans blir RUM:s verksamhet så påtaglig för de enskilda medlemmarna som på det lokala och re-
gionala planet. RUM har bistått åtta distrikt med personal för att de ska kunna bistå distriktsstyrelserna 
med att anordna aktivitet i sina distrikt. Våra fyra distriktskonsulenter är en viktig länk mellan centralor-
ganisationen och sina respektive distrikt. Det gör det också möjligt att etablera en bättre kontakt med 
andra institutioner och aktörer inom kulturlivet. 

Jämlikhetskommittén stod för en maktmätning under vårstämman. En ögonöppnare för att få klarhet i 
vem/vilka som pratar och syns mest under en stämma. Målet är att öka samtalstiden för ombuden. 
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för Riksförbundet Unga Musikanter
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Förvaltningsberättelse
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Resultaträkning
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Balansräkning

Eget kapital och skulder
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Tilläggsupplysningar
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Underskrifter
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