Regler om samverkansavtal
Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Regler för Samverkansavtal i Stockholmsdistriktet, fastställda av distriktsstyrelsen den 24 mars 2015.
Samverkansavtal kan upprättas med medlemsföreningar i Riksförbundet Unga Musikanters
Stockholmsdistrikt. Även sektioner i medlemsföreningar kan söka bidraget och det som gäller
föreningar nedan gäller också sektioner.
Grundkrav för att få ansökan beviljad är att man uppdaterat medlemmar och rum-redovisat för
senaste året i vårt medlemsregister cow.rum.se samt hörsammat kallelsen till distriktets årsmöte
genom att skicka minst en representant eller meddela orsak till frånvaro.
Aktiviteter
- Samverkan med distriktet kan initieras av en eller flera medlemsföreningar tillsammans som
vill göra ett större projekt, t.ex. en kurs, workshop, konsert, festival, offentligt seminarium
eller liknande. Det kan också vara verksamhet som pågår under längre tid/vid flera tillfällen.
Aktiviteter som ansöker om samverkan ska i sin marknadsföring ha med RUM Stockholms
logotyp och/eller det ska på andra sätt framgå att samverkan sker med RUM Stockholm.

- Aktiviteter som äger rum i Sverige prioriteras. Bidrag till utlandsaktiviteter kan dock beviljas
om det i ansökan framkommer hur detta positivt kan påverka RUM-medlemmar i Sverige.
Ansökan

- Ansökan görs före arrangemangets genomförande på ansökningsblankett som finns tillgänglig
på distriktets kansli och hemsida.

- Ansökan görs minst 3 månader före genomförande och behandlas vid nästkommande
styrelsemöte eller så snart som möjligt.

- Ansökan skall undertecknas av medlemsföreningens ordförande eller ﬁrmatecknare och
sändas till distriktets kansli.
Kontakt och redovisning

-

Fortlöpande kontakt hålls med RUM Stockholm om hur projekt/arrangemang fortskrider. Efter
genomfört projekt görs en gemensam utvärdering och föreningen gör en ekonomisk
redovisning inom tre månader. Ekonomisk redovisning innebär att kopior av veriﬁkationer
(kvitton och fakturor för projektet) tillhandahålls distriktet.

- Föreningar som inte redovisar och visar i sitt material att projektet görs i samverkan med
RUM kan inte få fler samverkansavtal beviljade.
Ekonomiska riktlinjer

- Ekonomiskt stöd bedöms efter behov och kostnader. Minimum 5 000 kr, max 20 000 kr.
Prioriteringar
- Samarrangemang med andra medlemsföreningar prioriteras.
- Medlemsförening som inte ansökt tidigare eller inte erhållit ekonomiskt stöd i
samverkansprojekt sedan en längre tid tillbaka prioriteras.

