
Verksamhetsplan för RUM Värmland 2021 

Verksamhetens syfte 

Vi vet att barn och ungas möjlighet att uttrycka sig konstnärligt har mycket stor betydelse 

för individen, samhället och demokratin. Vi vet också att den verksamhet som bedrivs i 

medlemsföreningarna får en positiv effekt i samhället där de är verksamma. Musik och 

kultur utvecklar individen och stärker de sociala banden mellan medlemmar i en grupp och 

inte minst mellan olika grupper i samhället. RUM Värmland är distriktsorganisation för RUM 

- Riksförbundet Unga Musikanter i Värmlands län och har som uppgift att stödja 

verksamheten i medlemsföreningarna, skapa egen verksamhet samt verka kulturpolitiskt för 

kulturutövande barn och ungas bästa inom Värmlands län. Det gör vi bland annat genom 

ledarutbildningar i musik, kultur och föreningsteknik. 
 

Verksamhetens mål 

• Fortsätta värva medlemmar med mål att uppnå liknande nivåer som 2016 , dvs 50% 

(= ca 400 medlemmar) av tappat medlemstal sedan 2016. 

• Stötta/genomföra minst 10 kurser under 2021 samt genomföra Symfoniprojektet. 

• Ge styrelsemedlemmarna utbildning/fortbildning för att stärka organisationen och 

jobba medlemsrekryterande. 

• Fortsatt arbete med Kulturens Bildningsverksamhet. 

 

Aktiviteter 

 

Medlemsföreningarnas kurser 

Styrelsen ser kursverksamheten som en av distriktets viktigaste uppgifter. I pandemitider 

blir det svårare för medlemsföreningar att bedriva verksamhet. Vi öppnar därför för fortsatt 

löpande ansökningar, samt att vi själva utreder möjlighet till att genomföra digitala kurser. 

Styrelsen öppnar upp för ett tillfälligt bidrag till föreningar i och med coronapandemin. 

Under pandemin går det att genomföra corona-anpassad verksamhet. Bidraget har inget 

maximalt belopp utan föreningen uppmanas att diskutera med distriktsstyrelsen om behov 

och hur många bidraget kommer att nå. Därefter kan distriktsstyrelsen besluta vad för 

bidrag som är rimligt. 
 

Medlemsrekrytering 

Mellan 2017-2019 tappade vi i antalet medlemmar. En stor anledning är införande av GDPR, 

vilket har drabbat föreningslivet både inom Värmland och föreningslivet nationellt. Vårt 

bidrag från Region Värmland grundar sig både i antalet medlemmar och antalet kursdagar 

som våra medlemmar utför och medlemstapp påverkar alltså vår ekonomiska styrka. Vi vill 



använda år 2021 till att bygga upp medlemsantalet igen samt förstärka 

medlemsföreningarnas förmåga att skapa kurser. Dessutom vill styrelsen satsa på att skapa 

några mindre kurser under året. 

Stärka RUM Värmlands förtroendevalda 

Vi har fått in och kommer få in helt nya personer i styrelsen som vi vill ge en bra start i 

distriktsarbetet genom att skicka dem på RUMs interna ledarskapskurs SPETS, samt se till att 

de har möjlighet att delta på nationella RUM-träffar. Målet är att kunna bygga en styrelse 

som har kunskap och kapacitet att hitta nya vägar för organisationen under, men också efter 

pandemin. 

Delta i event, kurser och konferenser 

Vi planerar att närvara på konferenser och träffar som är av betydelse för vår verksamhet 

och/eller våra medlemsföreningar, till exempel konferenser anordnade av förbundet, 

Kulturens Bildningsverksamhet eller av vår största bidragsgivare Region Värmland. 

Distriktskonsulentens arbete 

Vår distriktskonsulent Anna Ekman, som arbetar 50% hos oss, har till uppgift att sprida 

information om RUM:s verksamhet, kurser och agera kontaktperson mellan distrikt och 

medlemsföreningarna. Konsulenten ska förmedla medlemmarnas röst till styrelsen. Syftet är 

att få en bättre kommunikation och kontakt med föreningarna och dess medlemmar. 

Därutöver sköter konsulenten den dagliga driften och hjälper styrelsen att arrangera egen 

verksamhet för medlemmarna. I år ligger extra fokus på att genomföra Symfoniprojektet. 

Anna kommer också fortsätta arbetet som miljö- och arbetsplatsombud och sin fortbildning 

inom densamma. 

 

Kommunikationsplan 

• Informera berörda om bidragsbeslut. 

• Uppdatera medlemmar och medlemsföreningar om aktiviteter, nyheter och bidrag 

genom hemsidan, nyhetsbrev och sociala medier. 

• Hjälpa förbundet att informera medlemsföreningarna. 

• Kontakt med andra RUM-distrikt genom den gemensamma Facebookgruppen. 

• Distriktskonsulenten är medlemsföreningarnas kontaktperson. Kontaktuppgifter till 

distriktskonsulenten finns på hemsidan. 

 

  



Bra datum att veta för medlemsföreningar under 2021 

Löpande kursansökningar till RUM Värmland tills vidare 

Planerar du att genomföra en kurs under hösten? Ansök på RUM Värmlands hemsida! 

Löpande möjlighet att föranmäla studiecirklar och kulturprogram till Kulturens via RUM Värmland 

MusikRUM, 2 oktober 2021 på flera platser i Sverige, bland annat Karlstad 

Medlemsföreningar som deltar i festivalen kan söka bidrag från distriktet retroaktivt. 

Redovisa studiecirklar och kulturprogram till Kulturens 

Halvårsredovisningar, i skiftet maj/juni samt mitten på december. 

Förbundsstämma, Stockholm 19-21 november 

Det är möjligt som medlem (och inte bara distriktsstyrelsen) att åka som värmländsk representant på 

stämman. Vi har 3 platser på stämman. Representanter väljs på distriktsstämman. 

Sista redovisningsdag för kursverksamhet under 2021 som fått bidrag, 1 december 

Se till att redovisa din kurs senast 1 månad efter att den är avslutad. Om kursen är genomförd i 

november är 1 december sista redovisningsdag. 

 

 

Anställd personal 

Distriktskonsulent Anna Ekman har 50 % tjänst. 

 

 


