
 
 
RUM Jönköpingsdistriktet 
Riktlinjer för bidrag och utbetalningar 2020 
 
Allmänna villkor 
Ansökan om bidrag ska ske snarast, dock senast fyra månader, efter bidragsberättigad aktivitet eller 
resa genomförts. Alla kostnader ska styrkas med kvitto/bankutdrag (gäller även resor).  
För resa med egen bil krävs relevant kilometerredovisning. 
Bidrag delas endast ut till medlemmar i Jönköpings län mellan 7 och 25 år. En förutsättning för att en 
förening skall bli beviljad bidrag är att minst en representant från den lokalavdelningen deltagit på 
distriktets årsmöte (dock kan de enskilda medlemmarna söka bidrag). 
Är du osäker om din aktivitet är berättigad till bidrag – ta kontakt med oss i styrelsen innan du åker! 
Summorna nedan är riktlinjer. Styrelsen har rätt att fatta beslut om andra bidragsnivåer. 
 
Till enskilda medlemmar ges ersättning från Jönköpingsdistriktet enligt följande: 
 
Kurser-läger-tävlingar 
Här avses t ex instrumental- eller ensemblekurser anordnade av extern arrangör såsom RUM, SOF, 
FömusC, MUK, Folkhögskolor eller liknande. Även andra kurser såsom styrelseutbildningar etc kan 
komma ifråga. Ersättningen är 60 procent av kostnaden upp till 5.000 kr (Maxersättning 3.000 kr). 
Maxersättning per år för enskild medlem är 6.000 kr (60% av 10.000). Om flera medlemmar från 
samma förening skall söka bidrag (för samma kurs) kan detta samordnas genom att föreningen gör 
bidragsansökan. 
 
Resa 
Som resa avses deltagarens resa till och från en ersättningsberättigad aktivitet. 
Även resa till avgiftsfri aktivitet – t ex provspelningar för Landslaget – kan ersättas. 
Chaufförens returresor ersätts inte. Resor med egen bil ersätts med 18,50 kr/mil.  
Ersättningen är 60 procent av resekostnaden upp till 1.500 kr (Maxersättning 900 kr). 
Resor till aktiviteter i Jönköpings län, anordnade av RUM-Jönköpingsdistriktet, ersättes med 
100 procent av resekostnaden inom Jönköpings län. 
 
 
Till lokalföreningar ges ersättning från Jönköpingsdistriktet enligt följande: 
 
Orkester-/ensembleresor 
Ersätts med 1.000 kr per deltagande RUM-medlem och år. Deltagarlista med namn och födelsedatum 
måste bifogas bidragsansökan. 
 
Kläder 
Ersätts med 60 procent av kostnaden. Maxersättning 25 000 kr/år. 
 
Gästande orkestrar/ensembler från annan kommun 
Ersättningen avser gemensam aktivitet i samband med repetitioner och konserter eller liknande. För 
arrangerande förening är maxersättningen 200 kr per deltagande RUM-medlem och dag (mat, lokal, 
mm). Gästande förening kan söka resebidrag för maximalt 400 kr per RUM-medlem. 
Styrelsen kan i vissa fall ge bidrag då lokalföreningar från samma kommun genomför aktiviteter. 
Deltagarlista med namn och födelsedatum måste bifogas bidragsanmälan.  


