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Regionalt	  bidrag	  
Under	  denna	  rubrik	  kan	  lokalavdelningar	  och	  medlemmar	  söka	  bidrag	  för	  verksamhet	  som	  
inte	  faller	  inom	  ramen	  för	  övriga	  bidrag.	  Varje	  ansökan	  tas	  upp	  för	  bedömning	  och	  beslut	  i	  
styrelsen.	  Ofta	  sker	  även	  en	  dialog	  med	  den	  ansökande	  för	  att	  styrelsen	  ska	  ha	  så	  många	  
fakta	  som	  möjligt	  för	  sitt	  beslut.	  
	  
OBS	  att	  kurser	  som	  anordnas	  med	  RUM-‐distriktet	  som	  medarrangör	  hanteras	  inom	  ramen	  
för	  distriktets	  kursverksamhet	  och	  betraktas	  inte	  som	  regionalt	  projekt.	  
	  
Exempel	  på	  regionala	  bidrag	  som	  har	  betalats	  ut	  de	  senaste	  åren	  är	  
-‐	  tattoo	  i	  Globen	  
-‐	  rabatterad	  deltagaravgift	  RUM-‐festivalen	  
-‐	  folkmusikfest	  och	  workshop	  i	  Vadstena	  
-‐	  lokalhyra	  vid	  ensembleframträdande	  på	  Ekenäs	  Slott	  
-‐	  skivinspelning	  
	  
	  	  -‐matbidrag	  vid	  orkesterutbyte	  med	  annat	  RUM-‐distrikt.	  
	  
Att	  beakta	  vid	  ansökan	  av	  regionalt	  bidrag:	  

• Ansökan	  måste	  till	  skillnad	  mot	  övriga	  bidrag	  göras	  före	  aktiviteten	  som	  man	  söker	  
bidrag	  för.	  	  

• Ansökan	  ska	  innehålla	  en	  budget	  för	  aktiviteten	  där	  det	  framkommer	  vem	  som	  står	  
för	  olika	  kostnader	  och	  även	  hur	  stor	  en	  eventuell	  intäkt	  förväntas	  bli.	  

• Bidrag	  ges	  normalt	  inte	  då	  Östsam	  på	  annat	  sätt	  än	  via	  RUM	  sponsrar	  aktiviteten.	  
	  
Ansökan	  ska	  innehålla:	  

• Lokalavdelningens	  namn	  och	  E-‐nummer	  (t.ex.	  E0099)	  och	  om	  en	  enskild	  medlem	  
söker	  även	  namn	  och	  födelsedata	  (år	  och	  månad	  räcker)	  

• Sökandes	  namn,	  telefonnummer	  och	  e-‐postadress	  
• Beskrivning	  av	  aktiviteten	  och	  dess	  syfte	  
• Budget	  
• Plusgironummer,	  Bankgironummer	  eller	  Bank	  +	  clearingnummer	  +	  kontonummer	  för	  

utbetalning	  av	  bidraget.	  

Komplett	  material	  för	  ansökan	  måste	  inlämnas	  senast	  två	  månader	  efter	  det	  
att	  aktiviteten	  avslutats	  för	  utbetalning	  av	  beslutat	  bidrag.	  
	  


