
Verksamhetsberättelse för 
RIKETS UNGA MUSIKANTER ÖSTERGÖTLAND 2017
Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017:

Föreningar och medlemmar:
37 föreningar, 1569 medlemmar

Nya medlemmar:
Pianoforte

Föreningar som har upphört:
Ingen förening har upphört.

Distriktsstyrelsens sammansättning under perioden 6 april 2017 – 26 mars 2018:

Ordförande Johan Larsson
Sekreterare Jesper Olofsson
Kassör Gustav Bengtz
Bidragsansvarig Mia Björkenborn
Ledamot Jenny Berglund
Suppleant Lukas Hellman
Suppleant Lotta Eliasson

Övriga funktionärer under arbetsåret har varit: 
Revisor Pontus Dyrkell, Finspång
Valberedning Leif Wangin, Linköping
Valberedning Vakant

Årets distriktsårsmöte hölls på Mjölby kulturskola 6:e april 2018. 

Verksamhetsårets stämma hölls i Sundsvall den 22:e april. Östgötadistriktet representerades
av Johan Larsson. På den avskaffas vår/höststämmorna till fördel för ett årsmöte.

Distriktsstyrelsen har under året hållit 6 st protokollförda sammanträden. 
Flertalet sammanträden har hållits i Skådebanans lokaler vilket är nytt för i år.



Verksamhet
Understödda kurser och bidrag

Baserat på det ungdomsbidrag som distriktet får från Region Östergötland via 
Regionsmusiken, har getts stöd i form av bidrag till medlemmar som i grupp eller enskilt har 
deltagit i externt anordnade kurser, tävlingar eller resor. Kriterier för att erhålla bidrag är: 

- Att evenemanget uppfyller Östgötadistriktets bidragsregler enligt den regeltolkning 
som tidigare gällt

- Att föreningen deltog på distriktets årsmöte i april 2017 vilket var ett nytt krav från 
verksamhetsåret 2008. 

Under året har distriktet gett internt aktivitetsbidrag till:  

Mjölby Ungdomsmusikkår
Lithe Blås
Motala unga blåsare
Linköpings unga spelmän
Söderköpings Kulturrum
Finspångs skolmusikkår
MUS
LUO
Mjölby kulturskolas ståkorkester
Con Brio
Linköpings skolmusikkår
Alla breve
Vadstena kulturskolas vänförening
Linköpings suzukiförening

Under året har distriktet gett resebidrag till: 

Åtvidabergs drill
LUO
Motala giraff
Mjölby Kulturskolas stråkorkester
Mjölby Kulturskola
LiTHe Blås
Motala unga blåsare
Hornsällskap från Linköpings kulturskola(LUO)
Söderköpingskulturrum

Under året har distriktet gett enskilt bidrag till:

Medlem i söderköpings kulturrum



Under året har distriktet gett externt aktivitetsbidrag till: 

Åtvidabergs drill
LUO

Samarbete över distriktsgränserna

Styrelsen ställer sig positiv till att arbeta över distriktets gränser och har, samt kommer om 
det är mötets mening att fortlöpande betala rese- och kursbidrag för kurser som 
medlemmar går i andra RUM-distrikt. 


