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RUM Dalarna vill gärna vara med som medarrangör i kommande projekt i Dalarna. Det finns 
redan befintliga länsprojekt där elever och lärare från kultur- och musikskolor i regionen 
samarbetar och där det kan behövas ett administrativt stöd från distriktet. Syftet är att knyta 
nya kontakter och nå fler blivande medlemmar men även att uppmuntra våra existerande 
föreningar att arrangera andra liknande projekt i fortsättningen. 
 
Kommunikation 
 
Vi kommunicerar med våra medlemsföreningar mestadels via mejl. Facebook är den 
kommunikation som är den mest effektiva när det gäller att nå ut med evenemang och nyheter. Vi 

använder naturligtvis även vår hemsida på rum.se. 
Alla dokument lagras i teams, även årsmötes- och styrelsemötesprotokoll. Det innebär en högre 

grad av digitalisering och större säkerhet. 
Vi vill nå ut till fler i länet som bedriver musikverksamhet för barn och unga. 
 
 
Stöd för arrangemang och resor 
 
Från distriktet kan man söka stöd för arrangemang som man vill genomföra eller till resor för att 

delta i kurser på andra orter. Föreningar kan söka stöd för aktiviteter. Distrikt Dalarna kan även 

vara en medarrangör för evenemang och kurser som organiseras i distriktet. 
Vi har också för avsikt att vara ett stöd för våra föreningar när det gäller att registrera föreningar i 
RUMs medlemsregister. 
P.g.a. Coronapandemin ställdes ”Dalecarlia Blow out” 2020 in. Planen är det kommer att 

genomföras juni 2021 istället. 
 
 
Föreningsteknik och ledarskap 
 
RUM erbjuder ungdomar som är engagerade i föreningarnas styrelsearbete, kurser i 

föreningsteknik. Vi uppmuntrar våra medlemmar att delta i kurser som RUM anordnar.  
Distrikt Dalarna har som mål att informera våra medlemmar om de kurser som finns. 
 
 
Samarbeten och nätverk 
 
Under våren och hösten kommer distriktet att skicka delegater till RUMs förbundsmöte där 

sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas. Förbund och distrikt från hela Sverige 

träffas för att diskutera gemensamma angelägenheter. Vi ser då till att lyfta frågor som vi tycker 
berör våra medlemmar.  
 
Ludvika 30 augusti 2020 
 

Riksförbundet Unga Musikanter - RUM, är en organisation för alla barn och unga som spelar 
ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland RUMs 40 000 medlemmar och 400 
lokalföreningar finns det en mängd musik- och kulturaktiviteter av olika slag. 
www.rum.se 


