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Örebrodistriktet 
Riksförbundet Unga Musikanter 

 

Riktlinjer för bidrag 2021 

 

Allmänna villkor 

Ansökan om bidrag skall ske senast 30 dagar innan bidragsberättigad aktivitet. Alla kostnader ska i 

efterhand kunna styrkas med kvitto eller bankutdrag. 
För resa med egen bil krävs relevant kilometerredovisning (blankett finns på RUM Örebros hemsida). 

Enskilda bidrag delas endast ut till medlemmar i RUM Örebro som är mellan 7–25 år. 

Bidragsansökningar från föreningar som varit representerade på Örebros distriktsstämma kommer att 

ses på med större välvilja än de bidragsansökningar som kommer från föreningar som inte varit 

representerade (detta hindrar dock inte föreningens enskilda medlemmar att söka och få bidrag från 

RUM Örebro). Summorna nedan är riktlinjer och styrelsen har rätt att fatta beslut om andra 

bidragsnivåer. 

Är du osäker om din aktivitet är berättigad till bidrag – ta kontakt med oss i styrelsen innan aktiviteten 

genomförs. 

 

Till enskilda medlemmar ges bidrag från Örebrodistriktet enligt följande 

Denna kategori syftar på när enskilda medlemmar från en lokalförening ur Örebrodistriktet vill delta 

på ett internt eller externt kulturevenemang. Den enskilde medlemmen kan då göra en 

bidragsansökan för att täcka kostnader för deltagar- eller kursavgift, mat och boende, avgifter för 

tävling eller liknande. Bidragen skall beröra evenemang som hålls i RUM:s anda och fokuserar på 

kulturutövande i olika former.  

 

Distriktsstyrelsen har rätt att fatta beslut om andra bidragsnivåer, men siktar på att ge ut 50% av 

summan som ansöks och hålla sig under ett maxtak på 2 500: - per bidragsansökan.  

 

Resor 

Enskild medlem i RUM Örebro kan även söka och få bidrag för att täcka kostnaden för resa till och 

från en bidragsberättigad aktivitet. Även resa till avgiftsfri aktivitet kan ersättas. 

Ersättningen för resa med kollektivtrafik är 50% av resekostnaden. Dock max 1500: - 
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RUM Örebro ersätter resor med egen bil med 1,85:-/km. Dock max 1500: - (blankett finns på 

hemsidan).  

Siffrorna ovan är riktlinjer för styrelsens besluttagande, och styrelsen har rätt att fatta beslut utanför 

riktlinjerna om de anser det lämpligt.  

 

Till lokalföreningar ges bidrag från Örebrodistriktet enligt följande 

Denna kategori syftar på när föreningar vill anordna egna kulturevenemang och söka ekonomiskt 

bidrag för detta. RUM Örebros lokalföreningar kan söka och få bidrag för att täcka kostnader såsom 

ljud och ljus, marknadsföring, viss rekvisita, inhyrd personal i form av gästartister, pedagoger med 

mera. RUM Örebros lokalföreningar kan även söka och få bidrag för att arrangera diverse resor 

och/eller kurser. Bidragen ska gå till evenemang som hålls i RUM:s andra och fokuserar på 

kulturutövande i olika former.  

 

Styrelsen har rätt att fatta beslut om andra bidragsnivåer om de finner det lämpligt, men har som 

riktlinje att ge bidrag motsvarande 300 kronor per deltagande RUM Örebro medlem, per dag som 

kursen varar. Dock max 30 000 kronor för hela evenemanget.  
 

RUM Örebro skall då om möjligt inbjudas till att bli samarbetspartner till eventet samt att RUM:s 

logotyp skall finnas väl synlig i all marknadsföring. 

För mer information om hur ni använder er av RUM:s logotyper och grafiska profil – se vår hemsida! 

  

Externa event i RUM:s anda 

Även andra aktörer inom Region Örebro kan söka och få ekonomiskt bidrag från Örebrodistriktet. Om 

en utomstående förening eller organisation vill anordna ett event som riktar sig till kulturutövande 

barn och unga så finns RUM Örebro till deras förfogande. RUM Örebro skall då inbjudas till att bli 

samarbetspartner till eventet.  

RUM:s logotyp skall finnas väl synlig i all marknadsföring.  

Ersättningen beslutas av distriktsstyrelsen som har möjlighet att frångå riktlinjerna gällande utgivning 

av ekonomiska bidrag, men har som riktlinje att bevilja bidrag på max 30 000: -.  

 

 

 

 

För mer information gällande RUM Örebros bidragspolicy och riktlinjer, eller vid frågor och funderingar – tveka 

inte att höra av er till distriktsstyrelsen på orebro@rum.se. Gå även gärna in på distriktets hemsida 

https://orebro.rum.se/ för att hitta mer information gälladen distriktet, förbundet och vad RUM gör.  
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