Motion till KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2017
OBS! Motion inkom 16 augusti 2017. Motionsstopp var 12 augusti 2017.

Motion om en oberoende utredning av KFUM-regionernas uppdrag
Har KFUM-regionerna en viktig roll inom rörelsens olika geografiska områden i landet, i så fall vilken? Idag finns stora variationer i regionernas uppdrag, från att främst utgöra en administrativ
kontaktyta i relation till landsting och landstingsregioner, till regioner med mer utvecklad verksamhet
som stöd för lokalföreningar, arrangör av gemensamma utbildningar m.m.
Efter nyligen genomfört samgående mellan specialförbunden och KFUM Sverige, går rörelsen in i en
ny tid med en samlad och starkare rörelse för att möta framtiden. I den nya organisationen finns ett
stort behov av att utreda och tydliggöra regionernas roll och deras uppdrag, en utredning som bör
vara oberoende från regionerna och eventuellt från KFUM i stort. Vi tror att det inom KFUM finns risk
för hemmablindhet och att det därför är önskvärt att involvera externa parter med kunskap om och
insyn i andra organisationers regionala strukturer och arbetsformer.
Frågor som behöver ses över i en utredning är bland annat:
Ø Bör regionernas roll avgränsas till att som mål främst vara administrativa enheter av
landstingskontakter?
Ø Vad är regionernas mål och uppdrag? Hur kan de bidra med verksamhetsstöd för
lokalföreningarna runt om i rörelsen?
Ø Hur kan regionerna samverka bättre och stödja varandra för att bli en utvecklad gemensam
resurs i ett samordnat uppdrag för hela den samlade KFUM-rörelsen?
Ø Hur kan regionernas roll och relation till KFUM Sverige tydliggöras såväl på idémässig som
juridisk grund?
Ø Kan regionernas nuvarande geografiska uppdelning förändras för att ur idé- och
resursperspektiv bättre stödja lokalföreningarnas arbete?
Ø Kan KFUM-rörelsen lära av andra organisationer inom civilsamhället hur ett utvecklat arbete
inom regioner och distrikt kan göras bäst?
Vi föreslår därför att Riksombudsmötet 2017 beslutar att ge styrelsen i uppdrag att:
1. tillsätta en oberoende utredning, gärna med stöd av externa sakkunniga, som genomlyser
regionerna mål och uppdrag ur olika perspektiv i andan av ovanstående frågeställningar
2. slutredovisa uppdraget vid nästa Riksombudsmöte med förslag på förändringar i
regionernas mål och uppdrag som bättre stöder en framtida utveckling av KFUM-rörelsen i
hela landet. Förslaget ska även innehålla en verksamhets- och en tidsplan för
förändringens genomförande.
Ljungskile den 9 augusti 2017

KFUM Västsvenska regionen
genom Irma-Helen Lorentzon

Motion till KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2017
Motionen antogs av Riksombudsmötet med tillägget: Att utredningen sker under förutsättning att
det finns ett engagemang och en delaktighet från lokalföreningar och regioner

