Redovisning till Stim
RIKSFÖRBUNDET
UNGA MUSIKANTER (RUM)
Kundnummer

Redovisning avseende tillställning

Redovisningen avser tiden

Namn, anordnare (avtalspart)
Adress

Organinsations-/personnummer
Postnummer

Namn, uppgiftslämnare
Webbplats

Telefon, dagtid (även riktnummer)

Ort
Mobiltelefon

E-post

Priser och villkor finns att ladda ned på www.stim.se/konsert
Nedan redovisas uppgifter om de konserter/framträdanden då ensemblen/föreningen själva varit anordnare.
Vid flera biljettpriser, vänligen redovisa antal besökare per biljettpris (fri entré redovisas med biljettpris 0).
Datum

Lokal

Namn på framträdande ensemble/solist

Biljettpris
(exkl. moms)

Föreningen/ensemblen har inte anordnat några konserter under perioden
Ensemblen har inte gjort några framträdanden under perioden

Antal
Stims
besökare noteringar

Avtalet mellan Stim och RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) ger medlemsföreningar och ensembler
rätt att anordna konserter i egen regi. Föreningen ska lämna följande uppgifter till Stim.
•
•

Redovisning av konserter i egen regi. (Redovisning sker i efterskott genom Stims webbtjänst
eller på blankett).
Repertoarinformation (Lämnas i samband med redovisning och musikrapportering)

Musikrapportering
Varje ensemble som omfattas av avtalet lämnar repertoarinformation för alla sina framträdanden i
samband med redovisning enligt ovan (eller oftare). Musikrapportering görs även för konserter där
man engagerats av annan anordnare. Uppgift om vem som anordnat respektive konsert lämnas vid
rapporteringstillfället.
Rapportering sker genom Stims webbtjänst eller på blankett (alternativt genom upptryckta
programblad).
Ensembler som framträder under olika namn vid olika tillfällen (t ex vissa hemvärnsmusikkårer) bör
rapportera repertoaren separat för respektive ensemblenamn.
Även ensembler knutna till kommunala musik- och kulturskolor ska rapportera sin repertoar.
Samordning bör dock ske med musik-/kulturskolans rapporteringsrutiner.
Har du frågor?
Kontakta oss på telefon 0200-11 03 01, våra öppetider är må-to 9.00-16,00, fred 9.00-14.00

Ort och datum

Namnunderskrift

Sänd redovisning och musikrapport till:
STIM, Kundservice
Box 17092, 104 62Stockholm
E-post: kundservice@stim.se
Fax:08-783 95 35

Namnförtydligande

Musikrapport
RIKSFÖRBUNDET
UNGA MUSIKANTER (RUM)

Namn på ensemblen/orkestern
Adress (gata eller box)

Postnummer

Ort

Telefon (även riktnummer)

Alternativ telefon (även riktnummer)

E-post
Namn, uppgiftslämnare

Telefon, dagtid (även riktnummer)

E-post

Underskrift (undertecknaren ansvarar för ifyllda uppgifter)
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Spelade verk
Om vissa konserter istället rapporteras genom upptryckta programblad ska dessa musikverk inte rapporteras här.
Verkets titel

Kompositör/textförfattare eller bearbetare med
tillstånd. (Ange artist om kompositören är okänd)

Verkets Antal
längd
framföranden
(min)
under
perioden

Rapportera framträdanden på nästa sida

Framträdanden
Rapporteringen avser tiden

Om vissa konserter endast rapporteras genoms upptryckta programblad så skas de inte ingå nedan.

Datum

Typ av
tillställning*

Lokal och ort för framträdandet
(alternativt namn på festival eller
motsvarande)

Entrépris**

Kontaktuppgifter till lokal anordnare
(den som anlitat orkestern, t ex en förening eller ett företag)

* Ange exempelvis parad, idrottsevenemang, festival, konsert etc.
** Ange entrépriset om ni känner till det. Fri entré redovisas med 0.
För konserter anordnade av ensemble/förening som är medlem i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) samt
anordnade av musik-/kulturskolor och kommuner (t ex omsorgen) täcks avgiften helt av Stims avtal med respektive
part.

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Sänd redovisningen till:
STIM, Kundservice
Box 17092
104 62 STOCKHOLM
E-post: roger.lindstrom@stim.se
Fax: 08-783 95 35

Namnförtydligande

