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Välkommen! 

Välkommen till MoKS RiksForum 2015. Jag hoppas du kommer ha en bra helg och att du får komma hem 
med många nya kontakter och kunskaper. 

Sedan förra året har Riksstyrelsen jobbat mycket med att lägga underlag och planera inför en 
organisationsförändring för MoKS. Vi har samarbetat mycket med Kontaktnätet och Livemusik Sverige för 
att hitta en struktur för att samordna alla Sveriges livemusikarrangörer. 

Vi tror på samarbete och att vi tillsammans kan bli en maktfaktor inom kulturpolitiken för ideell kultur och 
kultur till alla!

Linnéa Kant
Ordförande, MoKS Riksstyrelse. 

Kort info om helgen. 

Möteslokaler / Kvällsarrangemang 

Aveny (Nordfest) Esplanaden 29, 85236 Sundsvall 
First Hotell Strand Strandgatan 10, 85106 Sundsvall 
Pipeline Kyrkogatan 6, 852 31 Sundsvall (mitt över gatan från hotellet) 

Kost. 

All mat kommer att ätas på First Hotell Strand.

Boende. 

Vi kommer att bo i fyrbäddsrum på First Hotell Strand, Strandgatan 10, 85106 Sundsvall. Detta är en kort 
promenad från Järnvägsstationen. 

Vägbeskrivning: http://www.hitta.se/kartan?s=8f10269a

Kontaktpersoner 

Har du några frågor inför eller under RiksForum kan du alltid fråga MoKS Riks personal:

Erika Ehrnström
0706-73 16 32
erika.ehrnstrom@moks.se 

Marcus Israelsson
0709-93 16 32
marcus.israelsson@moks.se 

Måns Katsler
0705-66 16 32
mans.katsler@moks.se

http://www.nordfest.se
http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/Sundsvall/First-Hotel-Strand/
http://pipelinesundsvall.se
http://www.hitta.se/kartan?s=8f10269a
mailto:erika.ehrnstrom@moks.se
mailto:marcus.israelsson@moks.se


Deltagarlista 

Namn Förening / organisation Från amatör Från amatör till Proffs
till proffs, 17/4 - examination, 19/4

1. Alfred Arvidsson Biskops Arnö Kulturförening 1 1
2. Alva C Telkkonen Göteborgs Teaterverkstad 1 1
3. Amanda Ljunggren Kulturföreningen Äntligen 1
4. André Swahn Hässleholms Musikforum 1 1
5. Aron Torstensson Hårdrock För Alla 1 1
6. Benedikta Cavallin Göteborgs Teaterverkstad 1 1
7. Björn Johansson MoKS Riks, Valberedning
8. Caroline Östlund Nummer Sju 1
9. David R Andersson Kulturföreningen Äntligen 1
10. Dennis Åhman Ljungby Musik & Teater 1
11. Dennis Karlsson MoKs Väst
12. Dick Östlund Kulturföreningen Äntligen 1
13. Elsa Linn Karlsson Holmberg Kultur Med Hjärta För Alla! 1
14. Emil Liedholm MoKS Södra 1 1
15. Emma Jonsson Sandström Kulturföreningen KAOS 1 1
16. Erika Ehrnström MoKS Riks, Personal
17. Fredrik Johansson Kultur Med Hjärta För Alla! 1
18. Fredrik Nilsson MoKS Södra
19. Frida Henriksson MoKS Väst 1
20. Hannes Järrendahl John Doe 1 1
21. Jenny Sundberg Norrköpings Musikförening 1
22. Jesper Joelsson MoKS Väst 1 1
23. Joakim Grass HIP-HOP Främjandet 1 1
24. Joel Öhlund MoKS Riks 1 1
25. Johannes Hall Hässleholms Musikforum 1 1
26. Jonathan Agorander Hårdrock För Alla 1 1
27. Josefin Persson Sandberg MoKS Riks
28. Joseph Johansson HIP-HOP Främjandet 1 1
29. Julia Kempe Göt A Smile 1 1
30. Julius Bäcklund Kulturföreningen Stationen 1
31. Kim Grahn Dahlberg Norrköpings Musikförening 1
32. Lamine Faty Göt A Smile 1 1
33. Linnéa Kant MoKS Riks
34. Linnéa Risinger Falu Pride Kulturförening 1 1
35. Lisa Nergård MoKS Riks
36. Magdalena Piehl Nummer Sju
37. Magnus Grehn Rocksyndikatet 1 1
38. Måns Katsler MoKS Riks, Personal
39. Marcus Israelsson MoKS Riks, Personal
40. Marcus Nilsson Blacka Musik 1
41. Maria Pettersson Ljungby Musik & Teater
42. Matias Pitkänen Verket 1 1
43. Matilda Johansson Teater Nu 1
44. Mattias Rudén MoKS Riks 1
45. Max Gefvert John Doe 1 1
46. Mikael Torstensson Hårdrock För Alla
47. Olof Samuelsson Musik i Kävlinge 1
48. Oskar Eksell Kulturföreningen Stationen
49. Oskar Rask Blacka Musik 1
50. Pär Hyberg Musik i Kävlinge 1
51. Peter Högberg Verket 1
52. Pia Torstensson Hårdrock För Alla
53. Rasmus S Dolk Musik i Kävlinge 1
54. Rebecka Rundkvist Växjö Musikförening 1
55. Rickard Wahlström MoKS Riks, Revisor
56. Robert Hernwall MoKS Väst, Personal
57. Robin Bidgoli Hårdrock För Alla 1 1
58. Sami Hänninen MoKS Väst 1 1
59. Sara From Falu Pride Kulturförening 1 1
60. Sara Östebro Teater Nu 1



61. Simon Elmlund Växjö Musikförening 1
62. Sofia Benjaminsson MoKS Väst, Valberedning 1 1
63. Sofie Ward MoKS Riks
64. Sonia Svensson Lunds Rocknrollförening 1
65. Stephanie Ivarsson MoKS Södra 1
66. Stina Nerman Blacka Musik 1
67. Suzy Lindberg Lunds Rocknrollförening 1
68. Tim Hintsov MoKS Riks, Valberedning
69. Tobias Fällström Deströyer 1
70. Tobias Mattsson Kulturföreningen Stationen 1
71. Ulf Adolfsson Rocksyndikatet 1
72. Vida Kavoosi MoKS Väst 1



Program 

Fredag 

14.00 - 19.00 Arrangörskurs Hotell Strand
Från amatör till proffs
Kursledare: Henrik Lillsjö

19.00 - 24.00 Buffé och incheckning / Nordfest Hotell Strand / Aveny

Lördag 

00.00 - 10.00 Frukost Hotell Strand

10.00 - 10.45 Introduktion och information om helgen. Pipeline

10.45 - 12.00 Seminarium om föreslagen sammanslagning av Pipeline
MoKS, Kontaktnätet och Livemusik Sverige

12.00 - 13.00 Extra riksstämma - pass 1 Hotell Strand

13.00 - 14.00 Lunch Hotell Strand

14.00 - 18.00 Extrainsatt Riksstämma - pass 2 Hotell Strand

19.30 - 20.30 Middag Hotell Strand

20.00 - 24.00 Hanna Järver + Delorian / Nordfest Pipeline / Aveny

Söndag 

00.00 - 10.00 Frukost Hotell Strand

10.00 - 11.00 Seminarie/Workshop Pipeline
Marknadsföring
Kursledare: TBA

10.00 - 11.00 Seminarie/Workshop Hotell Strand
Världens största musikfestival!
Kursledare: Burt von Bolton

11.00 - 12.00 Från amatör till proffs - Examination Hotell Strand

12.00 Avslutning och färdkost! Pipeline / Hotell Strand



Extra Riksstämma 2015 

Förslag på dagordning 

1. Stämmans öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning

5. Fastställande av röstlängd

6. Extra Riksstämmans behöriga utlysande

7. Fastställande av verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt fastställande av
balansräkning

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

10. Val av revisorer

11. Inkomna motioner och Riksstyrelsens förslag

12. Mötets avslutande



Motioner och Riksstyrelsen svar. 

Motion 1 MoKS Väst: Motion om distrikts rösträtt på riksstämman. 

Bakgrund 

Vart annat år genomför vi riksstämma i MoKS. Under stämman tas viktiga beslut som berör 
medlemsföreningarna men också distrikten. MoKS Väst ser att antalet deltagande på stämman är få. Vi i 
distrikten borde därför få en ökad roll för att kunna ta till vara på den demokratiska processen och stå upp 
för våra medlemsföreningars mening. Dessutom vill vi som distrikt få en större möjlighet att påverka 
riksstyrelsen och hela organisationen.

Röstetalet bör ligga på tre (3) per distrikt. Anledningen är enkel. Det reella antalet föreningar som är på 
plats på riksstämman är ganska få. Distriktets röster ska aldrig reellt sett kunna vara större än antalet 
föreningars röster. Därför är det viktigt att iaktta den faktiska demokratiska processen.

Förslag 

MoKS Väst föreslår: 

• Att distrikten ges rösträtt på riksstämman med tre (3) röster per distrikt. 

På uppdrag av styrelsen enligt beslut per den 7 december 2014, 
Dennis Karlsson, ordförande MoKS Väst.

Svar 1  Riksstyrelsens svar på Motion om distrikts rösträtt på riksstämman 

En grundpelare inom MoKS är att makten ska finnas i de lokala medlemsföreningarna och att de ska kunna 
påverka MoKS verksamhet regionalt och nationellt. Vi har precis som MoKS Väst noterat att närvaron på 
MoKS Riksstämmor är låg i förhållande till det antal medlemsföreningar som finns. Dock tror vi inte att 
lösningen är att förskjuta makten, då det riskerar att minska intresset och närvaron från 
medlemsföreningarna ytterligare. 

Istället bör vi arbeta för att i större grad förmå våra medlemsföreningar att närvara om möjligt samt att 
informera om att möjligheten att skicka in motioner finns, för att på den vägen ytterligare kunna påverka 
arbetet nationellt.

MoKS Riksstyrelse föreslår: 

• Att den extra Riksstämman avslår MoKS Västs motion om distrikts rösträtt på Riksstämman. 

• Att frågan om de lokala medlemsföreningarnas påverkansmöjligheter utreds inom ramen för 2015 
års organisationsutredning. 



Motion 2 MoKS Väst: Motion om utträde ur Studiefrämjandet. 

Bakgrund. 

MoKS Väst har sedan mitten på november 2013 riktat skarp kritik mot Studiefrämjandet i Göteborgs 
verksamhetschef samt styrelse. Kritiken har främst berört sättet som verksamhetschefen har bemött våra 
medlemsföreningar och i ett fall hur denne har kränkt en av dess medlemmar. Kritiken har också riktats mot 
hur avdelningen hanterar våra medlemsföreningars hyror. Sedan en period tillbaka har hyrorna istället för att 
betalas genom den verksamhet de haft, istället utgått som ett vanligt hyresförhållande. Föreningar med 
projektbestämda medel har inte möjlighet att åta sig en sådan skuldförbindelse, avför flertalet av våra 
medlemsföreningar har valt att byta studieförbund. I allmänhet har även kontakten mellan MoKS och 
Studiefrämjandet i Göteborg blivit sämre. Avdelningen har valt att inte delta i gemensamma satsningar 
internt. Livekarusellen samt Nemis på Metaltown är två exempel i mängden där Göteborgsavdelningen 
vägrar delta om inte de får bestämma hur allt ska gå till.

I ett möte den 16 januari med N.N. och N.N. kritiserade vi också prioriteringen som Göteborgsavdelningen 
gör av olika verksamheter. Musiken får stor tillgång till medel medens övrig kulturverksamhet har mycket 
begränsande resurser. Totalt utgör ca 150 000 studietimmar musik medens övriga verksamheter tillsammans 
utgör 50 000. Vi begärde en fullständig redovisning av hur dessa pengar fördelat sig och till vilka projekt. 
Flertalet anställda och medlemsföreningar har också ifrågasatt huruvida pengarna som är avsedda till de 
olika områden som finns verkligen använts till detta. Misstankar finns om att kulturpengar istället används 
för rena musiksatsningar.

Idag är problemen fortsatt stora. Under flera tillfällen under 2014 har Göteborgsavdelningen sökts för 
samarbete i form av lokallån eller liknande. Göteborgsavdelningen har inte svarat.

Distriktet. 

Problemen visade sig större än vad vi trott. I april 2014 blev Dennis utröstad ur distriktsstyrelsen då flera 
personer utnyttjat sin position i de olika avdelningsstyrelserna. Dennis hade valt att vara mycket kritisk till 
en större omorganisering som skulle påverka medlemsorganisationernas möjlighet att samarbeta med 
distriktet och att enskilda anställda fick lämna sina anställningar av helt andra skäl än att de stod i först i 
turordningslistan. MoKS Väst har påtalat sin besvikelse över att omorganisationen kommuniceras först efter 
att den gjorts och att medlemsorganisationerna/avdelningarna ej kontaktats innan.

Studiefrämjandet. 

MoKS Väst är övertygade om att Studiefrämjandet i Väst med flera av sina avdelningar idag lider av ett stort 
demokratiproblem. Beslut tas av några få personer som sitter i flera avdelnings- och distriktsstyrelser inom 
Studiefrämjandet. På detta sätt har det visat sig omöjligt att förändra organisationen. Verksamhetschefer 
samt distriktschefen tar egna beslut utan förankring i styrelserna och i många fall skyddas de av passiva 
ordföranden. Demokratiutredningen som nu ligger framme stödjer många av de påståenden som vi haft 
under en längre tid.

Förslag: 

Då MoKS Väst försökt bjuda upp till diskussion och gett Studiefrämjandet i Väst med avdelningar en 
möjlighet att förbättra sig, ser vi ingen annan lösning än att lämna samarbetet med Studiefrämjandet 
som helhet. Vi kan inte med våra egna utmaningar tvingas lägga energi på Studiefrämjandet interna 
stridigheter. Vi behöver en stabil och demokratiskt lagd partner där medlemsorganisationerna styr. 
Vi bör dock ge Studiefrämjandet en chans till förbättring genom att Riksstyrelsen får i uppdrag att 
bedriva ett förbättringsarbete till nästa stämma. 

På uppdrag av styrelsen enligt beslut per den 7 december 2014, 
Dennis Karlsson, ordförande MoKS Väst.



Svar 2  Riksstyrelsens svar på Motion om utträde ur Studiefrämjandet. 

MoKS Riksstyrelse har noterat att samarbetet mellan MoKS på lokal och regional nivå fungerat mindre bra 
inom vissa regioner. Detta är mycket olyckligt, då det för alla MoKS medlemsföreningar är vitalt att vårt 
studieförbund har reell kompetens att stötta våra medlemmar för att de ska kunna utveckla och driva sina 
föreningar framåt. Vi kan dock konstatera att samarbetet fungerar tillfredställande på många orter och anser 
att det vore olyckligt att avsluta MoKS medlemskap i Studiefrämjandet på grund av ovan nämnda situation.

Med utgångspunkt i MoKS Västs förslag om urträde ur Studiefrämjandet tar MoKS Riksstyrelse fasta på sista 
meningen i förslaget: 

“Vi bör dock ge Studiefrämjandet chans till förbättring genom att 
Riksstyrelsen får i uppdrag att bedriva ett förbättringsarbete till 
nästa stämma” 

MoKS Riksstyrelse föreslår: 

• Att den extra Riksstämman avslår MoKS Västs motion om utträde ur Studiefrämjandet.  

• Att frågan om medlemskap i Studiefrämjandet och andra studieförbund utreds inom ramen för 
2015 års organisationsutredning. 



Riksstyrelsens förslag. 

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 
civilsamhällesfrågor, 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. 

Organisationsskiss

  



Medlemsmodell 

Förslag:  

MoKS Riksstyrelse föreslår stämman härmed:  

• Att MoKS tillsammans med Kontaktnätet och Livemusik Sverige, eller annan konstellation, bildar 
en gemensam organisation för arrangörer inom livemusik 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. 

Inkomster Gör Medlemmar Styrning

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

Fördelning av 
arrangörsstöd, 
medlemsavtal, 

kulturpolitik, träffar, 
kurser, internationell 

verksamhet, 
näringslivs-frågor, 

myndighetskontakter
.

Bolag (AB, HB, EF, 
KB o.s.v.), 

kommunala 
arrangörer, ideella 

föreningar, 
föreningar som är 

medlem i ungdoms-
organisationen.

Alla medlemmar har 
lika rösträtt oavsett 

storlek. Medlemmar i 
ungdoms-

organisationen är 
fullvärdiga 

medlemmar med 
rösträtt.

Ungdomsorganisation 
Mucf (f.d. ungdoms-
styrelsen), regionalt 

stöd till ungdomsorg, 
projektstöd.

Fördelning av 
föreningsstöd, 

regionalt påverkans-
arbete, ungdoms-
politiskt stöd till 
unga arrangörer.

Ideella föreningar 
med 60 % av 

medlemmarna  i 
åldern 6-25 år.

Enbart medlemmar i 
ungdoms-

organisationen har 
rösträtt.



Verksamhetsberättelse 2014 

Nedan följer Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisations , org. nr. 842000-8990, 1

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014.

1. Organisation 

1.1. MoKS på nationell nivå 

MoKS är en kulturorganisation med huvudsaklig inriktning att stödja levande musik och andra kulturformer. 
MoKS skall göra detta genom att i huvudsak stödja verksamheten som bedrivs i dess medlemsföreningar.

1.1.1. Riksstyrelse 

Vid MoKS Riksstämma 2014 i Skövde valdes en ny riksstyrelse bestående av:

Ordförande: Linnéa Franzon (Linnéa Kant)

Vice 
Ordförande: Lisa Nergård

Ledamöter : Paulina Hjertton2

Kornelia Nilsson
Josefin Persson Sandberg
Mattias Rudén
Kaj Sivervik
Sofie Ward

Suppleanter: Alex Nilsson
Joel Öhlund

Revisorer: Thomas Jägenstedt, auktoriserad revisor, Rådab i Hässleholm
Rickard Wahlström, förtroendevald revisor, Mölndal

Valberedning: Sebastian Björkman
Tim Hintsov
Björn Johansson
Malin Welander

1.1.2. Riksstyrelsens arbete 

Under verksamhetsåret har MoKS Riksstyrelse i huvudsak fokuserat på att hitta nya former för att kunna 
organisera oss. Riksstyrelsen har fortsatt att närma sig Kontaktnätet och Livemusik Sverige för att se om 
och på vilket sätt vi kan samarbeta och på så sätt skapa bättre förutsättningar för våra medlemsföreningars 
arbete.

Alla som gick in i styrelsen 2014 visste att det krävdes en förändring och att det var vinna 
eller försvinna som gällde. Därför har detta år varit lite speciellt med mycket fokus kring 
nya sätt att organisera och tänka kring MoKS. Det har varit händelserikt och vi har jobbat 
mycket med att bygga relationer och nya samarbeten. Vi ser fram emot en spännande utveckling!
- Linnéa Kant, ordförande MoKS Riksstyrelse.

 Nedan kallat MoKS1

 Under verksamhetsåret har Paulina Hjertton och Kornelia Nilsson valt att avsäga sig sina styrelseposter.2



Riksstyrelsen har också fortsatt sitt kulturpolitiska arbete, genom att medverka i paneldebatter, 
kulturpolitiska träffar etc.

1.1.2.2. Riksstyrelsemöte 

MoKS Riksstyrelse har under verksamhetsåret sammanträtt utöver Riksstämman i Skövde vid Fem (5) st. 
protokollförda möten:

Malmö 2014-01-18 - 2014-01-19
Skövde 2014-03-303

Stockholm 2014-05-17 - 2014-05-18
Örebro 2014-09-06 - 2014-09-07
Göteborg 2014-11-15 - 2014-11-16

1.1.3. Kontor och personal 

MoKS Riks har två kontor, i Malmö och Örebro. Kontoret i Örebro flyttade under verksamhetsåret från 
Studiefrämjandet till Föreningarnas Hus i Örebro.

Under 2014 effektiviserades också MoKS Riksstyrelses beslut om att minska personalen p.g.a. arbetsbrist 
från tre (3) heltidstjänster till två (2).

Under verksamhetsåret 2014 har MoKS haft följande personal anställd:

Marcus Israelsson Kansliadministratör, MoKS Riks kontor i Örebro.
Måns Katsler Kanslichef, MoKS Riks kontor i Malmö
Jonas Scherman Kansliadministratör, MoKS Riks kontor i Malmö4

1.2. MoKS på regional nivå 

1.2.1. Distrikt 

MoKS har fem (5) st. distrikt med följande geografiska verksamhetsområden:

MoKS Södra Skåne län, Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län
MoKS Norra Norrland Västerbottens län och Norrbottens län5

MoKS Mellan Örebro län och Värmlands län
MoKS Väst Hallands län och Västra Götalands län
MoKS Öst Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län 6

och Östergötlands län

Distriktens uppgift är att organisera och planera verksamhet i de län som ingår i distriktet.

1.3. MoKS på lokal nivå 

1.3.1. Föreningar och medlemmar 

Inom MoKS finns i första ledet våra lokalföreningar och det är deras verksamhet som är syftet till att 
organisationen existerar. MoKS organiserar demokratiskt uppbyggda kulturföreningar och av dem ligger 

 Konstituerande möte3

 Anställningen upphörde 2014-03-164

 Enligt beslut på Riksstämma 2014 förvaltas distriktet av MoKS Riks5

 Enligt beslut på Riksstämma 2014 förvaltas distriktet av MoKS Riks6



tyngdpunkten på arrangörer inom musik. Även teater, dans, annan scenkonst samt andra kulturyttringar finns 
representerade. 

MoKS lokalföreningar redovisar årligen Föreningsuppgifter till riksorganisationen under perioden 1 januari - 
30 april efterföljande år. Då redovisningsperioden fortfarande är pågående finns ingen statistik att tillgå. 
Dock uppskattar vi att utfallet blir likvärdigt med föregående år, totalt ca. 4 000 medlemmar varav ca. 65 % i 
åldern 6-25 år. 

2 Organisationsutveckling 

2.1. Demokrati 

2.1.1. Utbildningar och träffar 

MoKS Riks arrangerar varannat år RiksForum och Riksstämma dit alla medlemsföreningar kostnadsfritt får 
skicka representanter för att ta del av utbildningar, årsstämmoförhandlingar etc. Utöver detta arrangeras 
träffar och kurser inom MoKS Distrikt och inom projekt som MoKS Riks driver.

2.1.1.1 Riksstämma 

MoKS Riksstämma 2014 arrangerades tillsammans med distrikt MoKS Väst och var förlagd till Skövde den 
28-30 mars. Detta var andra året en nationell träff arrangerades tillsammans med ett av våra distrikt och 
resultatet var, precis som tidigare, genomgående positivt.

Vid Riksstämman togs, utöver val av ny riksstyrelse, beslut om en möjlig uppdelning av MoKS i en 
ungdomsorganisation och en moderorganisation , att en organisationsutredning ska göras , förvaltning av 7 8

distrikt MoKS Norra Norrland och MoKS Öst, verksamhetsplan för 2014 - 2016 etc.

Utöver stämmoförhandlingar erbjöds deltagarna följande utbildningar och workshops:

DIY or/and Die, livet som turnémusiker Emma Swanström
Instrumentbyggarverkstad Låta
Så här kan vi hjälpa din förening Studiefrämjandet
Verktyg för jämställt arrangörskap Jämställd festival
Musikens organisering i Norge Norsk Rockforbund

2.1.1.2 Från amatör till proffs 

Kursen Från amatör till proffs har under året erbjudits till alla MoKS medlemsföreningar. Kursen har varit en 
grundläggande arrangörskurs och har varit mycket populär, hittills har ca 100 personer gått kursen. 
Kursledare har varit Henrik Lillsjö som har ett förflutet både som arrangör och som föreningskontakt hos 
MoKS.

2.2 Samarbeten 

2.2.1. Studiefrämjandet9

MoKS är medlemsorganisation i Studiefrämjandet på nationell, regional och lokal nivå. Detta innebär att vi 
tillsammans gör både arrangemang och utbildningar, men även är med och styr verksamheten. 

 Detta var ett första beslut av två7

 Orgenisationsutredningen planeras till hösten 20158

 Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet.9



Under 2014 så har Studiefrämjandet och MoKS genomfört 752 arrangemang med 16 155 deltagare och 24 
288 studietimmar. Vi har också genomfört kurspaketet "Från amatör till proffs", arrangerat ett seminarie på 
Almedalsveckan tillsammans, tagit fram nya marknadsföringsfoldrar samt medverkat på konferenser och 
stämmor.

2.2.2 Kontaktnätet  och Livemusik Sverige10 11

Under 2014 intensifierades samarbetet med Kontaktnätet och Livemusik Sverige. Vi arrangerade tillsammans 
ett seminarie under Sweden Live 2014, vilket blev startskottet på ett djupare samtal om samarbete och 
eventuell sammanslagning av de tre organisationerna. Vi har dessutom arrangerat några gemensamma träffar 
och även deltagit på varandras träffar under året. Vi besökte också Norska konsertarrangörers årsstämma i 
Oslo tillsammans.

2.2.3 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer  12

MoKS är medlem i Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU). Detta ger våra 
medlemsföreningar bl.a. möjlighet till kompetensutveckling inom Metodoakademin, utbyten med andra 
länder och rabatt på resor med SJ. 

2.2.4            Nordiskt nätverk 

MoKS har tillsammans med Dansk Live, Kontaktnätet, Livemusik Sverige och Norska konsertarrangörer tagit 
ett initiativ till ett nordiskt arrangörsnätverk. Nätverket är ännu i sin linda, men vi hoppas att det under 
2016 ska utmynna i många roliga aktiviteter.

2.2.5            Amatörkulturens samrådsgrupp  13

MoKS deltog på Amatörkulturens samrådsgrupps  årsmöte 2014. I slutet på 2014 tog dock MoKS 14

Riksstyrelse beslutet att avsluta medlemskapet i AX.

2.2.6            Nätverket 50/5015

MoKS har sparsamt deltagit i nätverket 50/50 under 2014. Då vi tycker att det saknas struktur och att fokus 
ligger på studieförbunden och inte på arrangörsfrågor så beslutade MoKS Riksstyrelse att lämna nätverket 
och istället jobba med jämställdhetsfrågor som rör våra medlemmar.

3. Ekonomi 

MoKS driver sin verksamhet främst med stöd av statliga bidrag, erhållna av Statens Kulturråd samt 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella kulturföreningar med säte i Örnsköldsvik. Merparten av medlemsföreningarna håller på 10

med arrangerande verksamhet.

 Livemusik Sverige bildades 2014 och existerade innan dess under namnet “Festivalsverige” och var en del av Folkets Hus och 11

Parker. Organisationen har både kommersiella, kommunala och ideella arrangörer som medlemmar.

 LSU är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, av och för ungdomsorganisationer.12

 Amatörkulturens Samrådsgrupp är ett samarbetsorgan för i Sverige verksamma, rikstäckande amatörkulturella organisationer och ska 13

fungera som ett samrådsorgan mellan medlemmarna samt företräda svensk amatörkulturverksamhet i frågor som är av gemensamt 
intresse för medlemmarna gentemot myndigheter, institutioner och organisationer.

 Nedan kallat AX.14

 Nätverket 50/50 är ett nationellt och formellt nätverk, bestående av organisationer som verkar inom ramen för musik och har som 15

verksamhetsmål att kvinnor och män på lika villkor skall kunna vara verksamma på och runt Sveriges musikscener.



3.1 Resultat och balans 

För resultat- och balansräkning, se punkt 6: Bilagor.

3.2 Bidrag och bidragsgivare 

3.2.1 Statens kulturråd16

Varje år ansöker MoKS om bidrag för stöd till musikarrangörer från Statens Kulturråd . Kulturrådet har 17

som krav att bidraget ska stödja arrangemang med professionella artister på hög konstnärlig nivå.

Under 2014 erhöll MoKS 375 00 kr i stöd från Kulturrådet.

3.2.1.1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  18

MoKS ansöker varje år om Statsbidrag för ungdomsorganisationer från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor . Statsbidraget syftar till att stödja ungdomars demokratiska fostran och egna 19

organisering. För MoKS del innebär detta att de pengar vi får endast får gå till de föreningar som har minst 
60 % av sina medlemmar i åldern 6-25 år .20

Under 2014 erhöll MoKS 1 558 574 kr i stöd från Mucf, varav 1 039 942 kr var avsatta till att stödja 
ungdomars demokratiska fostran och egna organisering.

3.2.2 Interna bidrag 

MoKS har ett antal bidrag som våra medlemsföreningar kan ta del av. Bidragen syftar till att skapa 
förutsättningar för våra medlemsföreningar att driva och utveckla sin verksamhet. Även vissa av MoKS 
distrikt har bidrag som kan sökas av medlemsföreningarna inom respektive geografiska områden för 
distrikten.

3.2.2.1 MoKS Arrangemangsbidrag 

MoKS Arrangemangsbidrag är till för medlemsföreningar som arrangerar konserter där professionella 
artister av hög konstnärlig kvalité erhåller skäliga gager etc. Bidraget syftar till att ge stöd till föreningars 
utåtriktade arrangemang eller medlemsarrangemang.

Totalt har MoKS medlemsföreningar arrangerat ca 800 speltillfällen under 2014, vilket gör att ca 3 000 
musiker har stått på våra scener. Av dessa 3 000 så var 24 % kvinnor. 

Under 2014 delades 296 000 kr i Arrangemangsbidrag till MoKS medlemsföreningar.

 Statens kulturråd (Kulturrådet) är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella 16

kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra 
främjande åtgärder.

 Nedan kallat Kulturrådet.17

 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och 18

om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Myndigheten 
hette tidigare Ungdomsstyrelsen.

 Nedan kallat Mucf.19

 Nedan kallt ungdomsmedlemmar.20



3.2.2.2 MoKS Verksamhetsbidrag för arrangörer 

2014 var första året MoKS Verksamhetsstöd till arrangörer delades ut. Stödet är ett verksamhetsstöd till 
arrangörsföreningar inom musikområdet och grundar sig på antalet arrangemang, storlek på gager, på vilket 
sätt den sökande föreningen arbetar med jämställdhet vid artistbokning etc. Riksstyrelsen kommer att 
analysera detta försök och ta beslut om vi ska fortsätta eller inte under hösten 2015.

Under 2014 delades 119 680 kr ut i Verksamhetsstöd till arrangörer till MoKS medlemsföreningar.

3.2.2.3 MoKS Föreningsbidrag 

MoKS Föreningsbidrag är ett verksamhetsbidrag för MoKS medlemsföreningar som har minst 60 % 
ungdomsmedlemmar och syftar till att uppmuntra ungdomars inflytande och deltagande i den demokratiska 
processen och styret av föreningen.

Under 2014 delades 108 500 kr ut i Föreningsbidrag till MoKS medlemsföreningar.

3.2.2.4 MoKS Resebidrag 

MoKS Resebidrag är ett samarbete mellan MoKS och Studiefrämjandet som syftar till att underlätta för unga 
artister att komma ut och uppträda samtidigt som MoKS arrangörer ges möjlighet att minska sina kostnader. 
Under verksamhetsåret reviderades bidraget då vi inte riktigt ansåg att bidrag gav det resultat som var 
önskvärt för våra medlemsföreningar. Detta gjorde till att vi inte sköt till mer pengar när väl bidragspotten 
var slut.

Under 2014 delades 66 162 kr ut i Resestöd.

4. Mervärden 

MoKS söker kontinuerligt efter mervärden för sina anslutna föreningar för att kunna underlätta deras 
arbete med att göra verksamhet för och med sina medlemmar.  Utöver de träffar och utbildningar som 
arrangeras ar MoKS medlemsföreningar även möjlighet att ta del av ett antal ramavtal tagits fram i 
samarbete med intresserade företag.

4.1 Ramavtal 

Under 2014 kunde MoKS erbjuda sina medlemsföreningar ramavtal med följande aktörer:

Best Western Hotels Monitor SJ
BL Förening Tickster Swedishmerch  
Eksons Order Music Teatertidningen
Musikermagasinet Popjuristen Öronpropp.se

5. Tack! 

MoKS Riksstyrelse vill tacka alla medlemsföreningar, förtroendevalda, personal, projektledare, Kontaktnätet, 
Livemusik Sverige, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) och 
Studiefrämjandet för det gångna årets verksamhet och hoppas på ett fortsatt gott samarbete i framtiden.



6.  Bilagor 

6.1  Ekonomiska rapporter. 

6.1.1  Årsbokslut 2014-01-01 - 2014-12-31 











6.1.2  Balansrapport 2014-01-01 - 2014-12-31 



6.1.3  Resultatsrapport 2014-01-01 - 2014-12-31 




