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Verksamhetens mål 

Vi vet att barn och ungas möjlighet att uttrycka sig konstnärligt har mycket stor betydelseför hur 
demokratiskt och öppet vårt samhälle är. Vi vet också att den verksamhet som bedrivs i 
medlemsföreningarna får en positiv effekt i samhället där de är verksamma. Det gäller motverkande 
av ojämlikhet, rasism, drogmissbruk, mobbning och miljö, m.m. Musik och kultur utvecklar individen 
och stärker de sociala banden mellan medlemmar i en grupp och inte minst mellan olika grupper i 
samhället. RUM Östergötland är en distriktsorganisation och har som uppgift att stärka och stödja 
verksamheten i medlemsföreningarna. Det gör vi bland annat genom ledarutbildningar i musik, 
kultur och föreningsteknik.  

 

Kommunikationsplan 

• Informera berörda om bidragsbeslut. 
• Uppdatera medlemmar och medlemsföreningar genom hemsidan och mail om aktiviteter, 

nyheter och bidrag. 
• Hjälpa förbundet att nå ut med information till medlemsföreningarna. 
• Kontakt med andra RUM-distrikt genom den gemensamma Facebookgruppen 

“DistriktsRUM”. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår att följande aktiviteter genomförs under 2020: 

 

• Medlemsföreningarnas kurser 

Styrelsen ser kursverksamheten som en av distriktets viktigaste uppgifter. Styrelsens förslag 
är att bistå medlemmars kurser med bidrag. Medlemsföreningar ska kunna ansöka om 
bidrag till kurser när som helst på året. 

 

 

 



 
• Interimsstyrelse  

Under året kommer största delen av styrelsearbetet ske genom en interimsstyrelse som 
valdes i slutet på 2019 på en extrainsatt distriktsstämma. Styrelsen valdes in då det från 
medlemmar kommit information om att tidigare styrelse inte kunnat arbetat som panerat. 
Målet för interimsstyrelsen är att se till att ordinarie verksamhet rullar på som vanligt och att 
bokföring och annat administrativt kommer i fas. 

 

• Stärka RUM Östergötlands förtroendevalda 

Målet är att kunna bygga en styrelse som har kunskap och kapacitet att hitta nya vägar för 
organisationen när vi behöver komma in i ett medlemsrekryterande arbete.  

 

• Delta i möten, kurser och konferenser  

Styrelsen planerar att...: 

o delta på RUMs förbundsstämma som äger rum 21-22 november. Det är möjligt som 
medlem i RUM (och inte bara del av distriktsstyrelsen) att delta som representant för 
Östergötland på förbundsstämman. 

o Ha möte med Region Östergötland för att utreda hur RUM Östergötland i framtiden ska 
söka bidrag då det längre inte ska gå genom Östgötamusiken. 

o Erbjuda möjlighet för medlemmar mellan ca 16-20 år att gå RUMs grundläggande 
ledarskapsutbildning SPETS. 

 

• Kommunikation med medlemsföreningar 

Viktigt under året är kommunikationens med våra medlemmar om uppdatering kring 
interimsstyrelsens arbete.  

Distriktsstyrelsen vill uppmana alla att anmäla sin mailadress i RUMs medlemsregister eBas, 
så att vi snabbt och smidigt kan sprida information till alla via e-post. 

 

 


