Verksamhetsberättelse
RUM Uppsaladistriktet har under året haft styrelsemöten, en distriktsaktivitet och delat ut bidrag.
Medlemmar i styrelsen har dessutom varit med på olika externa evenemang. Detta år firade RUM sitt
40-årsjubileum, vilket firades bland annat genom festligheter i samband med förbundsstämman och
upptryckande av en fotobok.
Ett av våra fokusområden har varit att göra RUM mer känt hos medlemsföreningarna. Därför har vi
försökt få kontakt med dem för att berätta om fördelarna med att vara med i RUM. Vi har köpt in
reklamprylar, tagit fram tydliga bidragsregler och arbetat med hemsidan. Vi har också gjort
presentlådor som skickats ut till våra föreningar och musikskolor i regionen. Tyvärr verkar många av
dessa inte ha kommit fram, men de som gjorde det har varit uppskattade.
I mars 2018 arrangerades distriktsstämman. En ny styrelse tillsattes och det fanns möjlighet för
representanter från olika föreningar att mötas.
I maj arrangerades RUM:s störta arrangemang, MusikRUM i Västerås. Under helgen var det också en
distriktsträff som Uppsaladistriktet var med på för att diskutera verksamhet med andra distrikt.
I juni arrangerade Svandammens Musikförening i Uppsala sin sommarfestival i Parksnäckan där elever
och lärare fick uppträda för en stor publik. Distriktet bidrog med pengar, musikbidrag och som
funktionärer och fick möjlighet att berätta om RUM.
I juli och augusti arrangerade RUM Blåslandsslaget och distriktet delade ut bidrag för detta till en
medlem.
Distriktet skickade fyra styrelseledamöter på RUM:s ledarskapsutbildning SPETS under hösten.
För andra året arrangerade distriktet Brassdagen i slutet av oktober. Även detta år ledde Anders
Kästel kursdagen. Vår stora utmaning var marknadsföring då enbart 5 deltagare anmälde sig. Det var
dock en trevlig och uppskattad dag.
Samma månad arrangerade Stockholmsdistriktet STORK, en höstlovsorkester. Uppsaladistriktet gav
bidrag till två medlemmar för detta evenemang.
Förbundsstämman ägde rum under november i Stockholm och Uppsaladistriktet var representerat.
Under helgen firades även RUM:s 40-årsjubileum.
Uppsaladistriktet och Stockholmsdistriktet hade gemensam julavslutning på Skeppsholmen i
Stockholm.
Under december arrangerade också Svandammens Musikförening i Uppsala en stor julkonsert på
UKK. Uppsaladistriktet ställde upp med en funktionär och fick möjlighet att informera om RUM.
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