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Principiella riktlinjer KFUM-regioner

De principiella riktlinjerna för KFUM Sveriges regioner, regleras i KFUM Sveriges stadgar 9 §. Ändringar av dessa
riktlinjer regleras i KFUM Sveriges stadgar 25 §.

KFUMs regioner utgörs av KFUMs föreningar inom olika geografiska områden i Sverige. KFUMrörelsens regioner är en samarbetspart till såväl KFUM Sverige som föreningar och kårer inom rörelsen,
och regionerna ska prioritera sin stödjande funktion till föreningarna inom KFUM-rörelsen.
De principiella riktlinjerna för regioner ska vara ett verktyg för föreningar och scoutkårer, och tydliggöra
vad en medlemsförening kan förvänta sig av sin region. KFUM Sverige finns som stöd för att uppnå
och efterleva riktlinjerna.
Följande två uppgifter är de mest grundläggande för en region inom KFUM-rörelsen, och ska vara de
mest prioriterade i varje regions arbete:

1. FÖRENINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD
Regionernas främsta uppdrag är att ge stöd till sina medlemsföreningar och kårer. Regionerna ska stödja
och möjliggöra föreningsutveckling av existerande föreningar/kårer och utvecklingen av nya
föreningar/kårer. Regionen ska även stödja och underlätta för lokal verksamhet att arbeta i enlighet
med KFUM- rörelsens idé- och värdegrund. Genom medlemskapet i KFUM Sverige, ansluts även
föreningen/kåren till en region. Regionen ska samarbeta med och stödja alla KFUM-föreningar och
kårer i sitt område. Inga undantag får göra från detta uppdrag.

2. SAMARBETE MED KFUM SVERIGE
Varje region ska bidra till att samarbetet med KFUM Sverige fungerar väl, då ett gott samarbete gynnar
medlemsföreningar och kårer. Det innebär bland annat att delta på Regionernas Råd och
Riksombudsmötet. Därtill ska varje region årligen skicka in sin verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan, samt en medlemsförteckning över regionernas föreningar och kårer till KFUM
Sverige senast den sista juni.
Inom ramen för regionernas två främsta uppdrag som formulerats ovan, kan följande riktlinjer verka
som stöd för utformandet av regionens verksamhet.

1. SAMLA UPP OCH FÖRDELA UT EKONOMISKA RESURSER
Regionerna ska söka och ta emot landstingsbidrag. Respektive region har också ett ansvar att, efter
förmåga, söka andra typer av regionala bidrag. Regionen ansvarar även för eventuell fördelning av
regionala bidrag. Fördelningen av bidrag ska göras utifrån målsättningen att de ska komma alla
regionens föreningar och kårer till godo.

2. BEDRIVA UTBILDNING
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Ett fundament inom KFUM-rörelsen är våra ledare. Regionerna ska möjliggöra och underlätta för
föreningars och kårers ledare att delta på utbildningar inom paketet Helheten och KFUM:s idé och
värdegrund. Regionerna har därtill ett eget utrymme att arrangera egna utbildningar på eget initiativ.
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3. FÖRMEDLA OCH UTBYTA INFORMATION
Regionen ska bidra till en god kommunikation och informationsspridning inom KFUM-rörelsen – såväl
mellan regionens föreningar, med andra regioner, och mellan KFUM Sverige och regionens föreningar.
Kommunikation ska återspegla KFUMs värdegrund och verksamhetsidé.

4. KALLA TILL REGIONALA MÖTEN
Regionen bör årligen bjuda in till en regional träff för alla medlemsföreningar.

5. DEMOKRATISK STYRNING OCH UNG DELAKTIGHET
Varje region ska drivas i enlighet med föreningsdemokratiska principer och varje region ska eftersträva
ungas delaktighet i all sin verksamhet; på förtroendeposter, i sin verksamhet, på möten etc.
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