
Regler om projektstöd 
Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 

 

 
 
Regler för projektstöd för Stockholmsdistriktet, fastställda av distriktsstyrelsen den 24 mars 2015. 

 

Projektstöd delas ut till medlemsföreningar i Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt. 
Även sektioner i medlemsföreningar kan söka bidraget och det som gäller medlemsföreningar 
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 
- Bidrag delas ut till förmån för en aktivitet som utvecklar medlemsföreningen och dess 

medlemmars musikaliska och konstnärliga verksamhet. Aktiviteten ska medföra kostnader 
för medlemsföreningen eller dess medlemmar för att bidrag ska beviljas. 

- Aktiviteter som äger rum i Sverige prioriteras. Bidrag till utlandsprojekt kan dock beviljas om 
det i ansökan framkommer hur denna resa positivt kan påverka medlemsföreningens 
verksamhet i Sverige. 

 

Ansökan 

- Ansökan kan göras när som helst under året och behandlas vid nästkommande 
styrelsemöte eller så snart som möjligt. För att säkert få beviljat bidrag utbetalt innan 
projektets genomförande bör ansökan inkomma minst 2 månader i förväg. 

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

- Ansökan beviljas samma medlemsförening max en gång per år. 

Projektredovisning 
- Beviljat bidrag betalas ut i förväg om man sökt i förväg. Har man sökt i efterhand betalas 

beviljat bidrag ut mot en projektredovisning som görs på separat blankett som finns 
tillgänglig på distriktets hemsida. 

- Projektredovisning inklusive ekonomisk redovisning ska vara distriktet tillhanda senast tre 
månader efter aktivitetens genomförande, eller senast tre månader efter det att 
medlemsföreningen har underrättats om beviljat bidrag.  

- Ekonomisk redovisning innebär att kopior av verifikationer (kvitton och fakturor för projektet) 
sänds till distriktet. 

- Förening som inte redovisar kan inte få någon ny ansökan beviljad. 
 

Bidragets storlek 

- Bidrag utbetalas med högst 200 kr per RUM-medlem som deltar i aktiviteten. 

Prioriteringar 
- Samarrangemang med andra medlemsföreningar prioriteras. 
- Medlemsförening som inte sökt bidrag tidigare eller inte erhållit projektstöd en längre tid 

tillbaka prioriteras. 
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