
 

Propositioner 

 

FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFT UNDER 2020 

Distriktsstyrelsen föreslår följande till distriktsårsmötet 2020: 

Medlemsavgiften för medlemmar i RUM består av tre olika delar. En central avgift till förbundet, en 

avgift som kan tas ut av distriktet (det är den del som distriktsårsmötet beslutar om) och sist kan varje 

lokalavdelning också begära att ta ut en avgift om så önskas. Tidigare har inte distriktet tagit ut någon 

speciell avgift som går till distriktets verksamhet och detta anser distriktsstyrelsen ej är nödvändigt för 

kommande år och föreslår följande: 

... att medlemsavgiften för distriktet uppgår till 0:- under 2020. 

 

 

FÖRSLAG TILL ARVODE OCH RESEERSÄTTNING 

Distriktsstyrelsen föreslår följande till distriktsårsmötet 2020: 

Under resor som behöver göras för distriktets räkning för att klara den fortlöpande verksamheten, bör 

distriktet betala ut viss ersättning. Detta för att de som ställer upp och arbetar för distriktet inte skall 

behöva betala resor och dylikt själva. Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet: 

...att reseersättning med bil för distriktets räkning utgår med maximalt belopp som överensstämmer 

med den av staten skatteavdragsgilla ersättningen. (för närvarande 18:50 / mil) 

...att reseersättning med kollketivtrafik för distriktets räkning ersätts mot uppvisande av kvitto. 

 

  



  

 

Förslag till bidragsregler 

• Resebidrag: Bidrag utbetalas med 35% av resekostnaden med en maximal ersättning på 10000:-. 

Bidraget styrks med faktura/kvitto för resan, mellan vilken orter resan skett, vilket evenemang 

ni rest till och en deltagarföteckning på hur många som är RUM medlemmar i åldrarna 6-25 år. 

 

• Enskilt bidrag: Bidrag på 40% av aktivitetskostnaden med maximalt 1000:-. I samband med 

individuellt aktivitetsbidrag ges även resebidrag för 40% av resekostnaden med maximalt 800:-. 

Bidraget styrks med faktura, kvitto eller liknande kopplat till aktiviteten. 

 

• Intern Aktivitet: Bidraget utbetalas med 75:- per deltagare och aktivitetsdag med en maximal 

ersättning på 10000:-. Bidraget styrks med schema för aktiviteten och deltagarförteckning på 

hur många som är RUM medlemmar i åldrarna 6-25 år. 

 

• Externt bidrag: Bidrag på 20% av anmälningsavgiften med en maximal ersättning på 100 kr per 

deltagande RUM medlem mellan ålder 6-25 år och maximalt 10000:-. Bidraget styrks med en 

inbjudan till festival/tävling, faktura eller annat dokument som styrker anmälningsavgiften. 

 

• Regionalt bidrag: Bidrag för verksamhet som inte faller inom ramen för övriga bidrag men som 

är gynnsam för alla RUMs medlemmar i regionen. Bidraget har inget maximalt belopp utan 

föreningen uppmanas att diskutera med styrelsen om ett samarrangemang och därefter kan 

styrelsen besluta vad för bidrag som är rimligt. 

 

Distriktsstyrelsen gör varje år stickkontroll på utbetalade bidrag för att säkerställa att aktiviteten ägt rum 

och korrekt antal deltagare är redovisat till styrelsen.  

Bidragstak: Styrelsen föreslår att varje förening tillåts söka medel för totalt 30 000 kronor per förening 

och år. 


