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Verksamhetsberättelse 2019 
Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt. 

Funktionärer 
 
Post   Namn 
 
Distriktsordförande Linus Enroth 
Distriktssekreterare Jan Fröman 
Distriktskassör Johan Bergsten 
  
DS ledamot Natalia Kazimirovskaja 
DS ledamot Daniel Åkerman 
DS ledamot Kasper Wieslander 
DS ledamot Sandra Engberg 
  
DS suppleant Perry Göransson 
DS suppleant Sigge Sundqvist 
DS suppleant Daniela Brito 
DS suppleant Astrid Uvsgärd 
  
Arbetsutskott Linus Enroth 
Arbetsutskott Johan Bergsten 
Arbetsutskott Jan Fröman 
Arbetsutskott Kasper Wieslander 
  
Auktoriserad revisor PwC 
  
Medlemsrevisor Abraham Frato 
  
Distriktskonsulent Helena Martinsson 
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1. Ungt ledarskap 
Distriktet har verkat för att öka fokus på ledarskap hos unga. Att utbilda medlemmarna i 
föreningskunskap är en viktig del av RUM:s arbete. Detta görs genom Ledarskolan. 
 

1.1 Ledarskolan 
Ingen kurs har arrangerats i Stockholm under året då ingen förening visat intresse.  

1.2 SPETS 
Ingen av distriktsstyrelsens medlemmar hade möjlighet att delta i årets SPETS-utbildning. 

2. Orkester på lovet 

2.1 STORK 
STORK hölls den 27 oktober - 31 oktober. Repetitionerna ägde rum i Immanuelskyrkan och 
på Musikaliska, konserten i Immanuelskyrkan - med ett strålande resultat och många 
positiva kommentarer från både deltagare, föräldrar och andra besökare. Dirigent var 
Gudrun Dahlkvist, instruktörer från Blåsarsymfonikerna, Immanuelskyrkans Musikskola, 
Lilla Akademien och SMI. Konserten bjöd på musik av Lars-Erik Larsson med Elvira 
Petersen som kontrabassolist, samt musik av Haydn, Berlioz, Bizet, filmmusik ur Harry 
Potter mm. 52 deltagare. 

2.2 Musik på Ekebyholm på sommarlovet 
68 deltagare från olika delar av landet, men främst från Stockholmsregionen, deltog. 
Kursen hölls den 16:e – 20:e juni och avslutades med en fin konsert med många olika 
ensemble-konstellationer. 

2.3 Landslaget i blåsmusik 
Förbundets kurs ”Landslaget i blåsmusik” hölls under sommaren med 4 deltagare från 
Stockholm. 
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3. Ljudlig musik i länet 

3.1 Uppmuntran av lokala konserter och evenemang 
Distriktet har under året erbjudit föreningarna assistans, marknadsföringsmöjligheter och 
ekonomiskt stöd för att genomföra egna evenemang, exempelvis kurser, repetitionsläger 
och konserter. Se även punkt 7.1 Ekonomiskt stöd för närmare information. 

3.2 Nationaldagståget 2019 
RUM Stockholm deltog i det årliga nationaldagståget mellan Kungsträdgården och 
Skansen tillsammans med Nacka Symphonic Band. 

3.3 Konsert i Eric Ericson-hallen 12 maj 
Den 12e maj anordnade RUM Stockholm en konsert i Eric Ericson-hallen med temat ”Unga 
Musiker Spelar för Kulturens Värde i Samhället”.  
I samband med neddragningar i Kulturbudgeten och i Kulturskolan Stockholm ville vi 
belysa detta inom ramen för vår konsert och hade bland annat besök och inledningstal av 
Lawen Redar från Riksdagens kulturutskott. 
Medverkade gjorde SUSO, solister och ensembler från Nordiska Musikgymnasiet, kören 
SUSE samt Sång- och Instrumentalensemblen från Södra Latin. 

4. Större evenemang 

4.1 MusikRUM i Västerås 
Flera föreningar från Stockholm tävlade eller medverkade i festivalen. Föreningar sökte 
och beviljades projektbidrag och enskilda medlemmar resebidrag för att åka till 
MusikRUM i Västerås 2019. 

4.2 Musiksymposium 2019 
Under höstlovet 2017 genomfördes ett stort musiksymposium för musiklärare för 
första gången och under höstlovet 2019 genomfördes detta symposium ytterligare en 
gång. Den 29-30 oktober träffades 100 musiklärare från hela landet på SMI i södra 
Stockholm och deltog i olika seminarier och workshops. Av dessa var 39 deltagare 
från Stockholms län, varav 13st var medlemmar i RUM Stockholm. Dessa pedagoger är 
vår viktigaste länk till våra unga medlemmar och deras förkovran kommer unga 
medlemmar till gagn.  
Symposiet genomfördes i samverkan med Stockholms Musikpedagogiska Institut 
(SMI) och Kulturens Bildningsverksamhet. 
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5. Möt instrumentstjärnorna 

5.1 Frossor 
I januari hölls en Hornfrossa på Musikaliska för valthornister i olika åldrar. Konserter, 
workshops, seminarier och masterclasses . Distriktet var med och gjorde reklam och 
stöttade ekonomiskt. Helgen avslutades med en konsert med bland andra 
Blåssymfonikerna, alla medverkande under helgen. 
 
 

6. Kansli, administration och konsulenttjänsten 
Helena Martinsson har arbetat som distriktskonsulent under 2019. 
 

6.1 Årsstämma 
Distriktets årsstämma hölls den 6 mars 2019, på Kulturfyren. Vid mötet förrättades val av 
funktionärer och beslutades om verksamhetsplan och budget. 

6.2 Extra årsstämma 
En extra årsstämma hölls den 13 oktober 2019 på kansliet för att gå igenom 
revisorernas berättelse och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 
2018. 

6.3 Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret har styrelsen träffats vid nio tillfällen. Utöver detta har kontakt 
har hållits via mail. Alla möten har protokollförts och protokollen finns att tillgå på 
begäran. 

6.4 Kansliet på Slupskjulsvägen 34 
RUM-kansliet ligger i kontorslokaler på Slupskjulsvägen 34 på Skeppsholmen. 

 

7. Bidrag och ekonomiskt stöd 

7.1 Ekonomiskt stöd 
Antal bidrag som sökts och beviljats under året: 

• Samverkansstöd: 1 
• Projektstöd:  4 
• Inträdesbidrag: 0  
• Resebidrag till enskilda medlemmar: 3 
• Föreningar som nyttjat Kulturfyren: 0 
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• Kursrabatter till landslagsdeltagare och tävlingsdeltagare i SIMC: 7 

7.2 Information och kontakt 
Mailinfo till medlemmar och kontaktpersoner via både direktmail och nyhetsbrev ca 2 
tillfällen per termin. Telefon och mail i samband med medlemsredovisningen under 
hösten med många föreningar. Besök hos Osqstämman och Aspuddens Unga 
Orkesterförening. Fysiskt utskick per post i april till hela länets medlemmar. 

7.3 Regionalt stöd och stipendier 
Distriktet har under året sökt och erhållit verksamhetsstöd från landstinget. 

8. Samarbete med andra regionala organisationer 

8.1 Länsmusiken i Stockholm 
Distriktet har ett nära samarbete med Länsmusiken i Stockholm, vilket under året 
resulterat i bland annat STORK höstlovsorkester och hornfrossa. 

8.2 Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) 
Distriktet fortsatte sitt samarbete med SMI för att tillsammans anordna 
musiksymposiet under höstlovet. 

8.3 Knyta band för framtiden 
Stockholmsdistriktet har under året samarbetat med många olika organisationer och 
institutioner inom kulturområdet, exempelvis Länsmusiken, KULTURENS, och Musikaliska, 
Eric Ericsonhallen, Stockholms Musikpedagogiska Institut med flera.  
 
Diskussioner har också förts om att försöka samverka mer med de närliggande distrikten 
och de distrikt som har anställda konsulenter, exempelvis att utnyttja varandras kurser 
och kurskoncept.  
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