
RUM Värmland Verksamhetsberättelse 2020 

RUM Värmland har som huvuduppgift att verka för musik- och kulturutövande barn och 

ungas bästa inom Värmlands län. Det gör vi genom följande uppgifter: 

• Stötta medlemsföreningarna i deras vardag samt särskilt i deras kursverksamhet. 

• Stötta enskilda medlemmar och medlemsföreningar som åker utanför länet till andra 

RUM-event för att fortbilda sig. 

• Driva egna projekt för våra medlemmar. 

• Verka kulturpolitiskt inom regionen för kulturutövande barns och ungas bästa. 

 

Föreningar och medlemmar 

Statistiken för 2020 prognostiseras vara färdig i maj. Därför redovisar vi 2019 års antal 

föreningar och bidragsgrundande medlemmar: 

24 föreningar med totalt bidragsgrundande 1037 medlemmar. 

 

Vi har deltagit i följande evenemang, möten och konferenser 

→ Extra insatt förbundsstämma 19/5-20 

→ Förbundsstämma 21/11-20 

→ Skickat remissvar till Region Värmlands Värmlandsstrategi 2040 

→ Två distriktsmöten med förbundsstyrelserepresentant 

Vi gick bland annat igenom vilka digitala verktyg vi använder i verksamheten samt 

hur det har sett ut med rekrytering till styrelsen. 

→ Temaworkshop om Kulturens Bildningsverksamhet 19/10-20 

→ Vi har fortsatt varit en del av ‘ett jämställt Värmland - en länsstrategi’ 

 

Pandemin påverkade vårt arbete 

Med anledning av coronapandemin har det skett mycket liten/ingen verksamhet i 

medlemsföreningarna och därför är det färre som under året sökt bidrag till utbildning än 

vad det tidigare år varit. 

→ Föreningar som genomförts: Arvika stråkförening, Kils ensembleförening, Arvika 

musikskola, Karlstad Kulturskola och den regionala kursen Vinterbrass. 

→ Föreningar vars kurser beviljats bidrag men som inte kunde genomföras: 

Fagottlägret, SMISK, Söt Likör, Wermland Flute Choir, Folkbeat, Värmlands 

Spelmansförbund, Hammarö Kulturskolas Elevförening. 

→ Vi har gått över till digitalt styrelsearbete. 



→ Anpassa vår verksamhetsstruktur till pandemin och godkänt löpande ansökan för 

kursbidrag och försökt kartlägga vad man kan göra för digitala kurser. 

 

Vi har själva arbetat med och arrangerat följande 

 

→ Möte med några medlemsföreningar 

→ Starta och fördjupa arbetet med Kulturens Bildningsverksamhet 

År 2020 startade styrelsen fördjupat samarbete med studieförbundet Kulturens 

Bildningsverksamhet. Vi öppnar möjlighet för medlemsföreningar att rapportera 

folkbildning via distriktet till Kulturens Bildningsverksamhet. Vi erbjuder också 

medlemsföreningarna hjälp att starta eget samarbete direkt med Kulturens. 

Distriktsordförande Therese blev också ambassadör för Kulturens. 

→ Nya rutiner för ekonomin  

Vi tog in extern hjälp för att få ordning bokföring och bokslut. 

→ Ökat synligheten i sociala medier 

Startat ett instagramkonto. 

→ Startat projektet ‘Fråga Proffsen’, en intervjuserie för att inspirera under pandemin 

Det lyftes upp till nationell nivå. Se intervjuerna på denna länk: 

https://www.youtube.com/channel/UCGW8EQfQlyzgKaXlo3Knlbw/videos 

→ Styrelsemöten och arbetsmöten 

Vi har haft sex protokollförda styrelsemöten samt ett arbetsmöte. Mellan mötena 

har vi god kontakt genom vår Facebookgrupp, så arbetet sker kontinuerligt. 

→ Valberedningssystemet 

2017 infördes ett nytt valberedningssystem där det är två medlemsföreningar varje 

år som är valberedning. Under 2020 var det Hammarö Kulturskolas Elevförening och 

Fagottlägret. 

 

→ Vi som gjort arbetet 

Under 2020 har distriktsstyrelsen bestått av 8 personer, varav 2 suppleanter. 

Therese Olsson Hugosson, ordförande 

Markus Persson, sekreterare 

Lena Olsson, kassör 

Johanna Piscator, ledamot 

Beatriz Nordström, ledamot 

Jenny Aschberg, ledamot 

Anna Rydborg, suppleant 

https://www.youtube.com/channel/UCGW8EQfQlyzgKaXlo3Knlbw/videos


Alf Olsson, suppleant 

Anna Ekman, distriktskonsulent  


