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RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG OM BILDANDE AV 
EN RIKSORGANISATION FÖR ARRANGÖRER 
INOM LIVEMUSIK.

Bakgrund 

Den svenska livescenen har länge varit splittrad mellan flera olika organisationer, fristående 
arrangörer och kommunala arrangörer. I snart ett år så har de tre organisationerna MoKS, 
Kontaktnätet och Livemusik Sverige samarbetat och på så sätt bidragit till en samlad röst för 
arrangörer inom populärmusiken. Nu vill vi ta steget ännu längre.

MoKS Bildades 1990 och är en organisation för ideella kultur- och 
musikföreningar. Har ca 80 medlemmar, med flest antal medlemmar i 
mellersta och södra Sverige.

Kontaktnätet Bildades 1974 och är en organisation för ideella kultur- och 
musikföreningar. Har ca 100 medlemsföreningar, med flest antal 
medlemmar i norra Sverige.

Livemusik Sverige Bildades 2014 och existerade innan dess under namnet “Festivalsverige” 
och var en del av Folkets Hus och Parker. Har både kommersiella, 
kommunala och ideella arrangörer som medlemmar. Har ca 60 
medlemmar i hela Sverige.

En gemensam organisation 

En sammanslagning av MoKS, Kontaktnätet och Livemusik Sverige skulle innebära en 
stärkning av den svenska livescenen inom den breda genren “pop/rock”. Med en gemensam 
organisation har vi en samlad röst och blir en naturlig motpart för myndigheter, stat, 
kommuner och landsting. Detta ökar våra möjligheter att påverka kulturpolitiskt, breddar 
våra nuvarande organisationers nätverk och ökar kunskapskapitalet. En gemensam 
organisation kommer att erbjuda ökade möjligheter att utbyta kunskap, minsta steget från 
amatör till professionell och ge ökad insikt för arrangörer oavsett storlek och 
organisationsform i sina kollegors verksamheter.

Det skulle också innebära en förstärkning på både lokal och regional nivå då både MoKS och 
Kontaktnätet bl.a. saknar föreningar i vissa län för att kunna nå upp till regionala kulturbidrag 
och ungdomsstöd. 

Med en gemensam organisation är det möjligt att hålla de administrativa kostnaderna nere 
vilket ger ökade medel till verksamhet som direkt kommer våra medlemmar (och i 
förlängningen publiken) till godo. 

Organisationsmodell 

MoKS och Kontaktnätet har haft sin huvudsakliga finansiering av Myndigheten för Ungdoms- 
och Civilsamhällsfrågor, MUCF (f.d. ungdomsstyrelsen) och statens Kulturråd, medan 
Livemusik Sverige är helt finansierat av medlemsavgifter och enstaka projektstöd.

Med tanke på hur den svenska fördelningsmodellen ser ut så föreslås att den nya 
organisationen bildas med en huvudorganisation och en ungdomsorganisation. Alla 
medlemmar i ungdomsorganisationen blir automatisk likvärdiga medlemmar i 
huvudorganisationen medan medlemmar i huvudorganisationen inte nödvändigtvis är 
medlemmar i ungdomsorganisationen. 

Ungdomsorganisationen ska ha en egen ekonomi och styrelse och söka sin finansiering av 
MUCF, landsting/regioner och Kulturrådet. Huvudorganisationen kommer även 
fortsättningsvis att vara finansierad av medlemsavgifter (där ungdomsorganisationen centralt 
står för medlemsavgiften för sina medlemsföreningar) samt stöd från Kulturrådet och andra 
myndigheter.

De tre organisationerna kommer att ansöka om stöd från Statens Musikverk för att under 
sommaren och hösten 2015 arbeta fram en gemensam och genomarbetad modell för hur 
organisationen ska utformas.

http://www.moks.se
http://www.moks.se


Organisationsskiss 

 

Medlemsmodell 

Inkomster Gör Medlemmar Styrning

Moderorg. Kulturrådet, 
Statens 
Musikverk, 
Medlems-
avgifter, 
projektstöd

Fördelning av 
arrangörsstöd, 
medlemsavtal, 
kulturpolitik, 
träffar, kurser, 
internationell 
verksamhet, 
näringslivs-
frågor, 
myndighets-
kontakter

Bolag (AB, HB, 
EF, KB o.s.v.), 
kommunala 
arrangörer, 
ideella 
föreningar, 
föreningar som 
är medlem i 
ungdomsorg.

Alla medlemmar 
har lika rösträtt 
oavsett storlek. 
Medlemmar i 
ungdoms-
organisationen 
är fullvärdiga 
medlemmar 
med rösträtt.

Ungdomsorg. MUCF (f.d. 
Ungdoms-
styrelsen), 
regionalt stöd 
till ungdomsorg, 
projektstöd

Fördelning av 
föreningsstöd, 
regionalt 
påverkans-
arbete, 
ungdomspolitiskt
stöd till unga 
arrangörer

Ideella 
föreningar med 
60 % av 
medlemmarna  
i åldern 6-25 
år.

Enbart 
medlemmar i 
ungdoms-
organisationen 
har rösträtt.
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Förslag: 

MoKS Riksstyrelse föreslår stämman härmed: 

• Att MoKS tillsammans med Kontaktnätet och Livemusik Sverige, eller annan konstellation, 
bildar en gemensam organisation för arrangörer inom populärmusik med önskad start 
under 2016.

• Att MoKS, Kontaktnätet och Livemusik Sverige genomför en organisationsutredning under 
2015 för att ta fram stadgar, organisationsmodell och föra dialoger med berörda 
myndigheter.

• Att den nya organisationen ska bestå av en ungdomsorganisation och en 
moderorganisation. 

• Att den nya organisationen bildas vid ett konstituerande möte.

• Att det konstituerande mötet sätter formen för den nya organisationen med 
organisationsutredningen som grund.
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