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Att vara KFUM-förening/kår 

PRINCIPIELLA RIKTLINJER FÖR 
FÖRENING/KÅR INOM KFUM SVERIGE 
 
De principiella riktlinjerna för KFUM Sveriges medlemsföreningar, regleras i KFUM 
Sveriges stadgar 5 §. Ändringar av dessa riktlinjer regleras i KFUM Sveriges stadgar 25 §.  
 
Den här texten beskriver vad en KFUM- förening är och vad det kan betyda att vara en 
förening i KFUM-rörelsen  som en gemensam ambition inom vår rörelse. Riktlinjerna berättar 
vad vi kan förvänta oss av varandra som medlemsförening i KFUM Sverige. Föreningar som 
uppfyller dessa riktlinjer är välkomna till KFUMs gemenskap - världens största ungdoms-
rörelse - med medlemmar världen över. KFUM Sveriges kansli finns som stöd för att uppnå 
och följa riktlinjerna.  
 

1. KFUMs verksamhetsidé  
Samtliga verksamheter och aktiviteter inom ramen för KFUM bygger på en gemensamt 
beslutad verksamhetsid
där unga kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och 

 
 

KFUM-föreningars verksamhet ska återspegla KFUM Sveriges gemensamt beslutade 
verksamhetsidé.  
 

2. KFUMs värdegrund 
Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att den enskilda individen har behov av att 
utvecklas kroppsligt, själsligt och andligt för att bli hel som människa. Detta symboliseras i vår 
triangel  body, mind, spirit. K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund 
sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra 
medmänsklighet och respekt, och agera med kärlek och förlåtelse. I vår värdegrund stadgas 
alla människors lika värde. Det betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller 
vilken bakgrund man har, så länge man ställer sig bakom KFUMs värdegrund. Vi arbetar för 
att alla, och framförallt alla unga, ska ha samma möjligheter att delta i vår verksamhet, oavsett 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och 
könsuttryck, sexuell läggning och ålder.  
 

 KFUM-föreningars verksamhet ska genomsyras av KFUM Sveriges gemensamt 
beslutade värdegrund. Detta kan t ex stadgas i en handlingsplan för likabehandling.  
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3. KFUMs ändamål 
KFUMs ändamål handlar i grund och botten om att skapa mötesplatser som känns 
meningsfulla där unga inspireras, utvecklas och finner gemenskap med andra.  
 

 KFUM-föreningar ska återspegla KFUM Sveriges stadgars 3 § Ändamål i sin 
målsättning- och/eller ändamålsbeskrivning.  
 

4. Gemenskap och delaktighet 
KFUM skapar meningsfulla mötesplatser och kontaktytor mellan verksamheter och människor 
för att vi som rörelse, och på ett personligt plan, ska växa och utvecklas. Regionala, nationella 
och internationella mötesplatser inom KFUM är viktiga för utbyte av erfarenheter och 
kunskaper mellan medlemmar i KFUM-rörelsen.  
 

 KFUM-föreningar bör ta initiativ till gränsöverskridande mötesplatser och nätverk 
inom KFUM.  

 KFUM-föreningar bör delta på regionala och nationella sammankomster och 
mötesplatser inom KFUM-rörelsen, inte minst KFUM Sveriges Riksombudsmöte. 

 KFUM-föreningar bör eftersträva delaktighet på internationella möten, utbyten och 
utbildningar. 

 

5. Demokrati/öppenhet 
KFUM arbetar för att alla unga ska ha samma möjligheter att använda sina förmågor, att göra 
sina röster hörda, att bli lyssnade på och att känna sig välkomna. Det är viktigt för oss att unga 
människor har inflytande, makt och möjlighet att påverka rörelsens utveckling. Samtidigt ser vi 
ett stort värde i att mötas mellan alla generationer i vår rörelse.  
 

 KFUM-föreningar ska föra öppna diskussioner på sätt som gör det möjliga för alla, 
oavsett föreningsvana, att bidra med sin åsikt. Alla medlemmar ska kunna vara med 
och påverka i demokratisk anda.   

 KFUM-föreningar ska vara demokratiskt uppbyggda och beslut ska fattas demokra-
tiskt i forum som är begripliga och transparenta.   

 I KFUM-föreningar ska unga vara starkt representerade i de beslutsfattande organen, 
dvs årsmöte och styrelse. 

 KFUM-föreningar ska tillgängliggöra kontaktuppgifter till föreningens förtroendevalda 
till sina medlemmar, sin region och KFUM Sverige för att göra det lätt att komma i 
kontakt med föreningen. 

 KFUM-föreningar i ska årligen sammanställa och rapportera medlemsförteckning 
över föreningens medlemmar till KFUM Sverige. De uppgifter som föreningarna ska 
rapportera är de uppgifter som krävs för att KFUM Sverige ska kunna göra 
statsbidragsansökan och betala ut aktivitetsstöd samt administrera medlemsavgift till 
KFUM Sverige. Medlemsföreningar och KFUM Sverige har gemensamt ansvar för att 
detta sker i enlighet med gällande lagstiftning. 
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6. Uttryck och identitet 
En av KFUMs starkaste tillgångar är mångfalden i verksamheten. Här finns någonting för alla. 
En annan tillgång är vår geografiska spridning. Just därför är det betydelsefullt att vi upp-
träder på liknande sätt inom KFUM. Bilden av, och uppfattningen om, vår rörelse byggs av 
omgivningens samlade intryck av oss. Alla inom KFUM bidrar till bilden av KFUM.  
 

 KFUM-föreningars kommunikation ska återspegla KFUMs värdegrund och verksam-
hetsidé. 

 I KFUM-föreningars juridiska namn ska KFUK, KFUM eller KFUK-KFUM finnas med.  
 KFUM-föreningar bör låta nationellt framtaget profilmaterial ligga till grund för 

kommunikation. 
 

 


