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PROPOSITION: FÖRÄNDRING
AV KFUM SVERIGES
REGIONER
BAKGRUND
Enligt KFUM Sveriges stadgar ska KFUK-KFUM Sveriges
medlemsföreningar bilda regioner. Regionernas uppdrag regleras i de av
Riksombudsmötet 2017 antagna Principiella riktlinjer KFUM-Regioner.
Principiella riktlinjer för regioner är i sig inte en tillräcklig styrning för att alla
regioner ska genomföra eller ha förutsättningar att kunna genomföra sitt
uppdrag, eftersom det är beroende av resurser och samverkan.
Riksombudsmötet 2017 uppdrog KFUM Sveriges styrelse att tillsätta en
oberoende utredning som skulle genomlysa regionernas mål och uppdrag,
bl.a. relaterat till administration, föreningsstöd, samverkan och geografisk
indelning.
Efter att en nationell organisationsförändring genomförts i och med
specialförbundens sammangående finns det nu behov av att säkerställa att
KFUM Sveriges regionala strukturer är relevanta för tiden. När Principiella
riktlinjer för regioner antogs på Riksombudsmötet 2017 fastställdes en
samsyn kring regionernas uppdrag och nu behöver formen för regionerna
ändras för att ge bra förutsättningar.
Regionerna tillsammans med KFUM Sverige dedikerade 150 000kr för
finansieringen av en regionsutredning. En gedigen utredning gjordes och
presenterades på Regionernas råd 2019. Styrelsen arbetade vidare utefter
Regionernas råds förslag till regionsförändring, inhämtade
konsekvensanalyser från regionerna och propositionen skickades ut på
remiss innan färdigställande.
En förändring av KFUM Sveriges regionala struktur är nödvändig för att alla
regioner ska kunna ha likartade förutsättningar att kunna utföra sitt
uppdrag. För att de regioner som idag fungerar väl och kan leva upp till sitt
uppdrag ska kunna fortsätta hålla hög kvalitet och för att de regioner som
senaste åren inte fungerat lika väl ska kunna få förutsättningar att leva upp
till regionernas uppdrag behöver KFUM Sveriges regioner förändras.
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FRAMTIDSSCENARIO
Förslag på ny regionindelning och dess upptagningsområde. Antal
föreningar inom parantes.
KFUM Norr (29)
Region Norrbotten (0)
Region Västerbotten (7)
Region Västernorrland (9)
Region Jämtland-Härjedalen (4)
KFUM Mitt (33)
Region Gävleborg (4)
Region Dalarna (2)
Region Värmland (2)
Region Örebro län (9)
Region Uppsala (9)
Region Västmanland (3)
Region Sörmland (7)
KFUM Stockholm Gotland (30)
Region Stockholm (29)
Region Gotland (1)
KFUM Mellansvenska (21)
Region Östergötland (3)
Västra Götalandsregionen (15)
Region Jönköping (3)
KFUM Syd (31)
Region Kalmar (3)
Region Halland (1)
Region Kronobergs län (0)
Region Blekinge län (3)
Region Skåne (24)

Varje region har personal som arbetar på uppdrag av både KFUM Sveriges
och regionernas intressen, och arbetsleds av KFUM Sverige. Ambitionen är
att tjänsterna ska finansieras genom landstingsbidrag och vid behov även
genom tillskott från KFUM Sverige. Ambitionen är att regionanställdas
placering ska vara på en KFUM-förenings kontor för att öka
synergieffekterna.
Varje tjänst har två delar:
1.

Regional verksamhet – föreningsstöd, verksamhetsutveckling,
samordning nätverk etc. Detta arbete utgår från riktlinjer

2 (5)

PROPOSITION PÅ REMISS
2019-07-01

för regioner och den verksamhetsplan som antagits
av regionombudsmötet.
2. Nationellt samordnad verksamhet. Detta arbete utgår från KFUM
Sveriges verksamhetsplan som antagits på ROM och arbetsleds av
KFUM Sveriges generalsekreterare. Varje tjänst har ett
eget specialistområde – utbildning och mötesplatser/söka
bidrag/tematiska frågor/gemensamma projekt etc. Här arbetar
regionsanställda för samtliga KFUM-föreningar.
Regionanställda träffas minst två ggr/termin för att samordna
verksamheten. Regionernas Råd arrangeras årligen där regionanställda,
regionordförande/ledamot och KFUM Sveriges generalsekreterare
medverkar. Inför varje verksamhetsår träffas regionordförande,
regionanställda och KFUM Sveriges generalsekreterare för att samordna
kommande års verksamhet.
Regionerna har förslagsrätt till ROM, men förslag måste vara förankrade på
regionombudsmötet. Se bilagan för förslagen på förändringar av
formuleringar i KFUM Sveriges stadgar. ROM kan också fatta beslut om
regionernas uppdrag i sådana frågor som rör samtliga regioner. Förslag som
inte rör samtliga regioner hänvisas till respektive regions ombudsmöte.
VERKSTÄLLANDE
I linje med utredningen anser KFUM Sveriges styrelse att en projektledare
behövs för att genomföra den praktiska förändringen. Arbetet med
sammangåendet av befintligliga regioner och den administration som
kommer med det, omfördelning av anställningar, hantering av regioners
ekonomi, upprättande av rutiner för verksamhetssamordningsmöten,
eventuella förändringar i ägande av fastigheter, m.m, samordnas centralt
hos KFUM Sverige av en projektledare som tillsammans med arbetet i
regionerna säkerställer att regionsförändringen blir enligt ovan.
Antagandet av denna proposition är inte en sista anhalt eller ett sista
diskussionstillfälle för förändringen av den regionala strukturen. Mer dialog,
diskussioner och frågor kommer att följa på detta men härmed ber vi
Riksombudsmötet 2019 om mandatet att genomföra regionsförändringen i
linje med vad propositionen förordar.
KFUM SVERIGES STYRELSE FÖRESLÅR:
- att KFUM Sveriges styrelse uppdras att genomföra
regionsförändringen enligt ovan och återrapporterna till
Riksombudsmötet 2021.
- att anta stadgeförändring enligt bilaga.
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FÖRÄNDRINGAR I KFUM
SVERIGES STADGAR
NUVARANDE FORMULERING
14 §

14 § Röstlängd vid Riksombudsmöte och extra
Riksombudsmöte
Riksombudsmötet och extra Riksombudsmöte
består av ombud för medlemsförening, där varje
ombud representerar en röst. Varje
medlemsförening får utse högst 15 ombud. Varje
medlemsförening äger rätt att för varje påbörjat
25-tal medlemmar utse ett ombud, upp till och
med 100 medlemmar. Medlemsförening äger
därefter rätt att utse ett ombud för varje
därutöver påbörjat 100-tal medlemmar.
Röstlängd för Riksombudsmöte och extra
Riksombudsmöte upprättas av styrelsen på
grundval av medlemsföreningarnas redovisade
medlemsantal den 31 december året före
Riksombudsmötet. Medlemsförening som
anslutits under året då Riksombudsmötet hålls
har rätt att utse 1 ombud oberoende av
medlemsantal.
Ledamot av KFUK-KFUM Sveriges styrelse, eller
anställd av KFUK-KFUM Sverige eller region får
ej utses som ombud vid Riksombudsmöte eller
extra riksombudsmöte.
Ombuds behörighet ska styrkas genom
ombudsfullmakt undertecknad av
medlemsföreningens ordförande.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid
Riksombudsmöte och extra Riksombudsmöte
tillkommer samtliga personer som är medlem i en
av KFUK-KFUMs medlemsföreningar.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer
även förbundsstyrelsen, valberedningen,
revisorerna, företrädare för region,

FÖRSLAG PÅ NY FORMULERING. FÖRÄNDRING
GULMARKERAD.
14 § Röstlängd vid Riksombudsmöte och extra
Riksombudsmöte
Riksombudsmötet och extra Riksombudsmöte
består av ombud för medlemsförening, där varje
ombud representerar en röst. Varje
medlemsförening får utse högst 15 ombud. Varje
medlemsförening äger rätt att för varje påbörjat
25-tal medlemmar utse ett ombud, upp till och
med 100 medlemmar. Medlemsförening äger
därefter rätt att utse ett ombud för varje
därutöver påbörjat 100-tal medlemmar.
Röstlängd för Riksombudsmöte och extra
Riksombudsmöte upprättas av styrelsen på
grundval av medlemsföreningarnas redovisade
medlemsantal den 31 december året före
Riksombudsmötet. Medlemsförening som
anslutits under året då Riksombudsmötet hålls
har rätt att utse 1 ombud oberoende av
medlemsantal. Varje region har rätt att utse 1
ombud.
Ledamot av KFUK-KFUM Sveriges styrelse, eller
anställd av KFUK-KFUM Sverige eller region får
ej utses som ombud vid Riksombudsmöte eller
extra riksombudsmöte.
Ombuds behörighet ska styrkas genom
ombudsfullmakt undertecknad av
medlemsföreningens ordförande.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid
Riksombudsmöte och extra Riksombudsmöte
tillkommer samtliga personer som är medlem i en
av KFUK-KFUMs medlemsföreningar.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer
även förbundsstyrelsen, valberedningen,
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mötesfunktionärer samt av styrelsen inbjudna
gäster.
Beslut fattas genom enkel majoritet undantaget
frågor rörande stadgeändring och upplösning. Val
sker med sluten omröstning om ombud så begär.
Vid lika röstetal skiljer lotten.

revisorerna, företrädare för region,
mötesfunktionärer samt av styrelsen inbjudna
gäster. Regioner har rätt att skicka in förslag som
förankrats på regionombudsmöte.
Beslut fattas genom enkel majoritet undantaget
frågor rörande stadgeändring och upplösning. Val
sker med sluten omröstning om ombud så begär.
Vid lika röstetal skiljer lotten.
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