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KFUM SvERIGES EFFEKTrapporT 2019  
 
Namn: KFUM Sverige 
Organisationsnummer: 802004-2290 
Juridisk form: Ideell organisation 
 
 
 

 
VAD VILL KFUM SVERIGE UPPNÅ 

 
KFUM har en enkel grundfilosofi  att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk 
aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Därför 
skapar KFUM mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Genom 
KFUM stärker unga sin självkänsla, växer som människor på flera plan och tar större ansvar i 
samhället. 
 

EMPOWERING YOUNG PEOPLE  det är KFUM Sveriges uppdrag.  
 
På KFUM:s Riksombudsmöte 2017 antogs enhälligt en ny strategi (2018-2025): What We 
Want (https://kfum.se/wp-content/uploads/2020/08/WhatWeWant2019_digital.pdf) .  
Strategin identifierar tre fokusområden som KFUM Sverige ska fokusera på: 

 Inkludering 

 Jämställdhet 

 Identitet och makt 

 
Strategin syftar till att utveckla en generation unga som: 

 Tror på och verkar för dialog och möten mellan människor och över gränser 

 Tror på sig själva och är trygga i sina värderingar och sin identitet 

 Aktivt tar ansvar för och är delaktiga i samhället 

 Har makt och inflytande att påverka sin omvärld 

 Bryter ner ojämställda maktstrukturer 
 
Så att den unga generationen kan skapa ett samhälle som: 

 Präglas av gemenskap i mångfald 

 Skapas av människor med olika bakgrunder och erfarenheter 

 Bygger på unga människors behov och åsikter 

 Präglas av social rättvisa där alla har lika möjligheter att utvecklas till sin fulla potential 

 
KFUM Sverige arbetar även med internationell utveckling genom YWCA- och YMCA-
organisationer i Sydafrika, Togo, Madagaskar, Senegal, Ghana, Palestina, Ukraina och 
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Belarus. I denna kontext stödjer KFUM Sverige partnerorganisationerna att utvecklas till att bli 
mer relevanta och hållbara, för att stärka unga människors fulla potential. Det innebär t.ex. att 
stärka ungas rättigheter och möjligheter, samt kvinnors rättigheter och möjligheter. 

 

I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG VERKAR 
KFUM SVERIGE? 
KFUM står för Kristliga Föreningen för Unga Människor. KFUM Sverige är en sammanslagen 
KFUK och KFUM-rörelse och är medlem i två internationella rörelser: YMCA-rörelsen och 
YWCA-rörelsen som tillsammans utgör världens största och äldsta ungdomsrörelse. 
Tillsammans finns de två rörelserna i 130 länder och samlar mer än 70 miljoner människor. Vi 
är också medlemmar i YMCA Europa och YWCA Europa. 
 
I den internationella kontexten arbetar KFUM Sverige både med att påverka de globala och 
regionala YWCA- och YMCA-
YWCA och YMCA Europe) samt stärka nationella YWCA- och YMCA-organisationer i vissa 
länder. 
 
I den svenska kontexten består KFUM rörelsen av närmare 150 lokala föreningar som 
sammantagen organiserar omkring 50 000 medlemmar, tio regioner och ett nationellt förbund. 
KFUMs föreningar finns i hela Sverige. För att uppnå vårt syfte samarbetar KFUM Sverige 
bl.a. med studieförbundet, Sensus, Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, och 
Scouterna. 

 

VILKA STRATEGIER HAR KFUM SVERIGE FÖR ATT 
UPPNÅ SINA MÅL?  
KFUM Sverige är en ideell organisation och vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar, som är 
de lokala KFUM-föreningarna runtom i landet. KFUMs mål fastställs av våra medlemmar på 
Riksombudsmöte (ROM), som genomförs vartannat år. 
 
KFUMs nationella strategi, What We Want, identifierar KFUM-rörelsens strategiska fokus 
under perioden 2018-2025. Strategin togs fram genom en deltagande process som 
individuella medlemmar och föreningar bidrog till. Under 2017 var förslaget ute på remiss och 
antogs enhälligt vid Riksombudsmötet 2017. 
 
Följande styrdokument reglerar KFUM Sveriges arbetssätt och metoder: 

 Stadgar http://kfum.se/stadgar  

 Policys https://kfum.se/policy/  

 Arbetsordning för styrelsen 

 Riktlinjer för styrelsens interna arbete 

 Uppdragsbeskrivning för generalsekreteraren 
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Nedan följer en genomgång av de olika aktörernas roll och ansvar. 
 
Stadgar 
I KFUM Sveriges stadgar står följande: 
 
11 § Beslutande organ 
KFUK-KFUM Sveriges beslutande organ är Riksombudsmöte, extra Riksombudsmöte och 
styrelsen. Riksombudsmötet är KFUK-KFUM Sveriges högsta beslutande organ. 
 
Vid ROM antas en verksamhetsplan för de kommande två åren. Medlemmarna ger då i 
uppdrag till KFUM Sveriges styrelse att arbeta mot fastställda mål fram till nästa ROM då 
styrelsen återrapporterar måluppfyllelse och verksamhet till medlemmarna. Mellan ROM kan 
styrelsen organisera sig i interna arbetsgrupper/utskott och delegera ansvar och uppgifter till 
kansliet. 
 
Arbetsordning för styrelsen 
I arbetsordningen för KFUM Sveriges styrelse står följande 
 
Styrelsens ansvar 
Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta KFUM Sveriges 
angelägenheter. 
Styrelsen skall även: 
a. Arbeta efter de övergripande målen för KFUM Sveriges verksamhet så som de beslutats av 
ROM. 

 
e. Se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av KFUM Sveriges 
verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen. 
 
Riktlinjer för styrelsens interna arbete 
I riktlinjerna för styrelsens interna arbete står följande: 
 
Verksamhetsplanering 
Verksamhetsplan: Inför varje Riksombudsmöte formulerar styrelsen förslag på verksamhets-
plan och budget för kommande 2 år. Arbetet bör ske i nära samarbete med kansliet. 
Verksamhetsplan och budget sparas efter beslut som styrdokument låsta för vidare 
redigering 
 
Handlingsplan: Efter verksamhetsplan och budget beslutats av Riksombudsmötet utformas 
en handlingsplan av styrelse och kansli. Handlingsplanen är en praktisk arbetsplan mer 
detaljerad i fråga om tidsramar, ansvar och åtgärder. Handlingsplanen administreras i Podio 
(workspace Verksamhetsplanering) och är tillgänglig för såväl styrelse, utskott och kansli. 
Generalsekreteraren ansvarar över listan men respektive utskott förväntas uppdatera sina 
delar i handlingsplanen löpande. 
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Styrelsens utskott/arbetsgrupper 
Utskott/arbetsgrupper: Styrelsen utser utskott som syftar till att arbetet inom olika områden 
ska fortgå mellan styrelsemötena. 
Arbetsområde: Utskottens arbetsområde definieras av verksamhetsplan/budget fastställd av 
Riksombudsmötet, av styrelsen beslutade policys, externa projektmedel från beviljade 
ansökningar samt eventuellt övriga mål fastställd av styrelsen. 
Handlingsplan: Varje utskott ansvarar för att formulera sitt uppdrag i form av en handlings-
plan med utgångspunkt från av Riksombudsmötet beslutad verksamhetsplan. Handlings-
planen är en förlängning av verksamhetsplanen och anger mer detaljer kring tidsramar och 
ansvarsfördelning. 
 
Uppdragsbeskrivning för generalsekreteraren 
I uppdragsbeskrivningen för generalsekreteraren, som är KFUM Sveriges högsta tjänsteman 
står följande: 
 
Generalsekreteraren (GS) är chefstjänsteman i KFUM Sverige och leder arbetet i enlighet med 
styrelse- och Riksombudsmötesbeslut. GS ska verka för KFUMs verksamhetsidé och 
värdegrund samt självständigt ta initiativ för att utveckla och stärka rörelsen, idémässigt och 
organisatoriskt. 

 
GS ska aktivt ta initiativ till utveckling och samordning av KFUM rörelsen.  
Vidare ska GS: 
a. Verka för KFUM Sveriges målsättning, verksamhetsidé och värdegrund inom och utom 
rörelsen. 
b. Genomföra och följa upp den vid Riksombudsmötet antagna verksamhetsplanen och 
budgeten. 
c. Ansvara för styrelsens beslutsunderlag och verkställighet av beslut. 
d. Leda kansliets arbete och utveckling. 

 

VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE HAR 
KFUM SVERIGE FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL?  
Medarbetare 
Kansliet utgörs av åtta anställda och kansliets arbete leds och samordnas av general-
sekreteraren. 
De övriga tjänsterna är som följer: ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig, två 
internationella sekreterare och tre tjänster med fokus på medlems-/föreningsstöd. 
 
Utskott 
I styrelsen finns för närvarande följande utskott: 
 
Presidiet: utgörs av ordförande, vice ordförande samt generalsekreteraren. Presidiets uppdrag 
är att leda styrelsens arbete och fatta beslut i angelägna frågor mellan styrelsemötena samt 
utgöra ett personalutskott. 
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Internationella utskottet: Syftet med utskottet är att avlasta förbundsstyrelsen inom området 
internationellt utvecklingssamarbete samt internationella kontakter/frågor gällande YWCA och 
YMCA, och vara dess expertis inom området. 
 
Finansutskottet: Finansutskottet är ett rådgivande organ som handhar frågor om KFUM 
Sveriges finansiering och ekonomi, samt vara dess expertis inom området. 
 
Medarbetarna liksom ideellt engagerade i styrelse och arbetsgrupper har hög nivå av 
kompetens inom områden såsom jämställdhet, inkludering, organisationsutveckling, 
internationell utveckling. 
 
Finansiella resurser 
KFUM Sverige äger, genom fastighetsbolaget Lunett, fastigheten Luna på Skeppsbron 28 i 
Stockholm. Denna tillgång ger KFUM Sverige en stark ekonomisk långsiktig grund. Genom 
ränteutdelning från fastighetsbolaget genereras löpande medel till KFUM Sveriges 
verksamhet. 
 
KFUM Sverige arbetar med institutionell insamling från olika fonder och stiftelser till olika 
typer av projekt och verksamhet. Medel söks oftast för specifika projekt eller insatser och 
knyts därmed till detsamma för projekt på ett till tre år. KFUM Sveriges utvecklingssam-
arbeten i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa drivs med medel från Svenska Missionsrådet (SMR). 
 
KFUM Sverige bedriver idag en begränsad insamlingsverksamhet, i huvudsak genom 
försäljning av KFUMs och Scouternas Almanacka, i samarbete med Scouterna. KFUM Sverige 
mottar även minnesgåvor, men bedriver ingen marknadsföring kopplat till insamlingen. 
 
Interna partnerskap och nätverk 
Genom KFUM-rörelsen internationellt och nationellt finns ett stort och betydelsefullt nätverk 
som stöd i verksamheten. Nätverket gör att organisationen är exponerad mot många mål-
grupper och kan påverka på flera olika nivåer. Inom den svenska KFUM rörelsen finns 
följande aktörer: 

• 148 medlemsföreningar, med verksamhet i 18 av Sveriges 21 län. 
• 10 regioner (varav en passiv för närvarande) 

 
Inom den internationella YMCA och YWCA-rörelsen har vi fyra sammansättningar av nätverk: 

• YMCA Europe 
•  
• YWCA Europe 
• World YWCA 

 
Inom såväl den nationella som den internationella rörelsen arbetar vi alla utifrån samma 
värdegrund: att stärka unga människor. Genom detta nationella och internationella nätverk 
genereras och transfereras en stor mängd kunskap och erfarenhetsutbyte inom vårt 
expertisområde. 
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Externa partnerskap och nätverk 
För att verka för vårt syfte och ständigt bli bättre inom vårt fält är KFUM Sverige delaktig i en 
rad organisationer och nätverk: 
 
IDEA  arbetsgivarorganisation för idéburna organisationer 
Ideell Arena  nätverk för att stärka det strategiska ledarskapet inom ideella organisationer 
Forum  en paraplyorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning 
FRII  Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
Sensus  ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor 
Concord  medlemsorganisation med fokus på EU:s utvecklingssamarbete och  politik 
Svenska Missionsrådet  ekumenisk organisation som samordnar den svenska missionen 
Svenska FN-förbundet  medlemsorganisation som sprider information om FN i Sverige 
LSU  Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer 
 
Dessa nätverk och skapar tillsammans en bredd i kunskap som stärker KFUM Sveriges arbete 
att nå sina mål. 

 

HUR VET VI OM KFUM SVERIGE GÖR FRAMSTEG? 
KFUM Sverige arbetar systematiskt med målstyrning, uppföljning och kontinuerligt lärande. 

På Riksombudsmötet 2017 fastställdes de mål som verksamheten ska arbeta med under den 

tvååriga mandatperioden. Målen bryts ned i verksamhetsområden som fördelas på kansli och 

styrelsens utskott och arbetsgrupper i en handlingsplan. Avstämning av dessa görs regel-

bundet på KFUM Sveriges styrelsemöten. Inom det internationella utvecklingsarbetet mäts 

resultat och måluppfyllelse i tydliga indikatorer. 

 

KFUM Sverige utvärderar kontinuerligt våra verksamheter och projekt för att säkerställa 

måluppfyllelse och utveckla våra metoder och kompetens. 

 

VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?  
KFUM har under 2019 åstadkommit en hög grad av måluppfyllelse. Detta presenteras i 

årsredovisningen.  

https://kfum.se/arsredovisning/  

 

 

 

 

 

 

Assently: 3b6b34f3fe3014571b5d67eea2d3c5aed075dc4689ee11a79c477253a992946934ae071d0fde6c729495fd5e53bd066a98529af45da442e8b94a84ea6d15ebc2



 

KFUM SVERIGE 
ORG NR:802004-2290 

 

 Beslutad 

 2020-10-22 

 

7 (13) 

TA PLATS 
Inom ramen för KFUM-rörelsen strategi fokuserar Ta Plats-uppdraget på att bedriva ett 

aktivt påverkansarbete, utveckla sätten att påverka i vår egen rörelse samt synliggöra vårt 

arbete. Inom ramen för verksamhetsplanen för mandatperioden 2018-2019 var det 

huvudsakliga uppdraget från Riksombudsmötet att:  

 Genom ökad kapacitet och tillgång till relevanta arenor, skapas bättre förutsättningar för 

KFUM-  

 

KFUM tog ställning:  

KFUM Sverige har deltagit i ett antal påverkansinitiativ med utgångspunkt i våra 
fokusområden, nedan listas ett urval av våra insatser på eget initiativ och i samarbete 
med andra aktörer: 

 Avsiktsförklaring om Agenda 2030  initiativ av LSU och FORUM.  
 

 Bidragit till att lägga till ett ungdomsperspektiv, vikten av att Agenda 2030 

Agenda 2030 och Politiken för global utveckling.  
 

 K  

ember, både digitalt och i print. ETC 
har digitalt ca 58 000 unika besökare i veckan. 
https://www.etc.se/nyheter/sankt-bistand-drabbar-unga-aven-i-sverige 

 KFUM Sverige har tillsammans med Concord och 40 andra organisationer 
skrivit under en gemensam debattartikel i biståndsdebatten som publicerades i 
SvD 8 september
räckvidd på 1 900 000 unika besökare i veckan. 
https://www.svd.se/moderaterna-tanker-fel-om-bistandet 

 

 KFUM Sverige skickade i samband med vår ansökan 2019 in ett förslag till 
Folke Bernadotteakademin (FBA) angående anvisningarna för FBAs 
verksamhetsstöd. KFUM Sveriges framförde att FBA bör se över sina riktlinjer 
för att i framtiden kunna ge även de ungdomsorganisationer som inte uttalat 
jobbar med fred verksamhetsstöd, vilket vore i linje med UNSCR2250. KFUM 
Sveriges förslag resulterade i att FBA skrev om sina riktlinjer inför 
ansökningarna av verksamhetsstöd 2020, så att även ungdomsorganisationer 
kan bedömas som fredsorganisation och därmed vara berättigade till 
verksamhetsstöd. 
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KFUM samordnade internationella delegationer:  

 I november deltog KFUM Sverige med en svensk delegation med tretton personer i 

YWCA World Council i Johannesburg, Sydafrika. Tillsammans med 500 andra 

engagerade, främst kvinnor, från cirka 80 länder, fattades strategiska 

verksamhetsbeslut, diskuterade kvinnorättsfrågor diskuterades och nätverk skapades. 

YWCA Palestinas generalsekreterare Mira Rizeq valdes till ordförande för World 

YWCA.  

 KFUM Sverige hade en sammanhållande roll under YMCA 175 (år). Då 3000 ungdomar 

från hela världen mötte upp i London. Temat för eventet var de globala målen. FN-

digniteter blandades med unga ledare mellan 4-8 augusti i London. KFUM-

rörelsen i Sverige deltog med en delegation på 162 personer och var således en 

av de större delegationerna sett till population. 

 Två personer deltog på Sport Seminar, inom YMCA Europe. 

 En person deltog på COP25 i Madrid med stöd från KFUM-fonden 

 

ARBETA MER OCH SMARTARE TILLSAMMANS 
Inom ramen för KFUM-rörelsen strategi fokuserar Samarbetes-uppdraget på att stärka 

samarbetet över förenings- regions- och nationsgränser och öka samarbetet med andra 

organisationer. Inom ramen för verksamhetsplanen för mandatperioden 2018-2019 var 

uppdraget från Riksombudsmötet att 

kunskapsbyggnad och fördjupade samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och 

 

 

Resan till ROM  
Under året har vi genomfört turnén Resan till ROM där vi har diskuterat, inspirerat och 

inspirerats, tagit pulsen på arbetet utifrån What We Want, fått nya idéer, utbildat i Agenda 

2030, spelat streetbasket, kört radiobil, presenterat ny grafisk profil och mycket mer. Resan 

gick från Stockholm vidare till KFUM Ystad, till KFUM Ragunda via KFUM Jönköping och 

KFUM Göteborg för att avslutas på Riksombudsmötet i Örebro. Våra internationella partner 

YMCA i Madagaskar deltog på vissa stopp för att ge inspiration och ta emot inspiration. Resan 

till ROM genomfördes i samarbete med Sensus. 

 

Youth Justice II, pågående Afrikaprogram 2018-2020 (projektnr 18005) 

Programmet syfte är att stärka utsatta ungas förmåga att inte hamna eller fastna i kriminalitet. 

Programmet genomförs i samarbete med Sydafrika YMCA, Togo YMCA, Senegal YMCA, 
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Madagaskar YMCA och African Alliance of YMCAs. Programmet finansieras med hjälp av stöd 

från Svenska Missionsrådet (SMR).   

 KFUM Sverige arrangerade den 6 till 12 oktober 2019 halvtidsutvärderingen av Youth 

Justice II programmet. Eventet genomfördes i Addis Ababa, Etiopien, tillsammans med 

Etiopien YMCA. Närvarande var våra kontaktpersoner från våra 

samarbetsorganisationer - totalt 13 män och 3 kvinnor deltog. Medverkande gjorde 

dessutom Etiopien YMCA, Ghana YMCA och Nigeria YMCA. Från Sverige deltog 

internationell sekreterare för Afrika samt Generalsekreterare. Halvtidsutvärderingen 

visade på att samtliga projekt är på god väg att uppfylla sina mål. Under utvärderingen 

beslutades bland annat att genomföra en riktad satsning att tydligare integrera 

åtgärder mot våld och övergrepp mot kvinnor i programmet. 

 

Added Value - ärfilm  

Målet med projektet var att låta unga dokumentärfilmare från Ghana YMCA göra en film om 

Youth Justice-projektet i Togo. Projektet var de unga filmarnas första verk på egen hand och 

resulterade i en 30 min lång dokumentär samt en trailer. Projektet har även väckt intresse för 

film som medium inom Togo YMCA.  

Projekt om FN:s resolution Unga, fred och säkerhet (UNSCR 2250) 

Projektet syftade till att genomföra utbildning med en workshop om UNSCR 2250 för våra 

partnerorganisationer samt svenska KFUM-föreningar. Utbildningen genomfördes i samband 

med YMCA 175 i London under augusti 2019. De exempel på arbete inom ramen för UNSCR 

2250 som utförs av de närvarande organisationerna sammanställdes i en layoutad publikation. 

I publikationen ingår även rekommendationer till YCMA och YWCA-rörelsen samt till 

beslutsfattare vad gäller genomförandet av resolutionen. Projektet genomfördes med hjälp av 

finansiering av Folke Bernadotteakademin (FBA).  

Insamlingskampanj 

ör att på 

personligt och konkret sätt beskriva arbetet med Youth Justice. Detta låg till grund för årets 

julkampanj som skickades ut med brev till 10 00 personer. Kampanjen utgör en grund för 

fortsatt insamlingsarbete. 

 

Youth Embrace  pågående Östprogram med YMCA i Belarus och Ukraina 2018-2020 

(projektnr. 18006)  

Programmets syfte är att föryngra och stärka organisationerna, att utveckla ungas förmåga att 

verka för mänskliga rättigheter, förändra sina samhällen och även att stärkas på 

arbetsmarknaden. KFUM Sverige deltog på respektive YMCA:s årsmöten där de valde nya 
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nationella styrelser som nu till en övervägande majoritet består av unga. Utbyten med KFUM 

Sveriges medlemsföreningar ingår i programmet och under 2019 deltog 4 ungdomar från 

KFUM Örebro/Tegelbruket på ett ungdomsutbyte på temat socialt entreprenörskap. 

Programmet finansieras med hjälp av stöd från Svenska Missionsrådet (SMR) 

 

Streghentning young women  Samarbete med YWCA Palestina 2017-1019 (projektnr. 

17014) 

KFUM Sveriges samarbete med YWCA Palestina, utgår från FN-resolutionen 1325 som syftar 

till att ge kvinnor mer makt i fredsprocesser och även resolution 2250 om unga, fred och 

säkerhet. Unga kvinnor har stärkt sin kunskap om inkludering, kommunikation, våld mot 

kvinnor, sina rättigheter och vad man kan göra om dessa kränks. På den lokala nivån har även 

unga män varit involverade.  

  

Projektet avslutades 2019 och uppnådde de utsatta målen genom att bland annat att:  

 111 unga kvinnor och män från 4 utvalda lokalsamhällen utbildats i 2250 samt 

1325 och andra kvinnorättsramverk.   

 De unga deltagarna har sen drivit lokala projekt, kampanjat gentemot 

beslutsfattare för ökad ungdomsinkludering samt dokumenterat våld mot 

kvinnor i sina lokalsamhällen. 

 Flera unga kvinnor som ingått i projektet har ställt upp i lokala val.  

 Unga från projektet har mött över hundra beslutsfattare runt om på västbanken 

och 50 av dom skrev under en uppförande kodex att göra sitt yttersta för att 

öka ungas deltagande i beslutsfattande på alla nivåer.  

 YWCA Palestina har tagit en av ledarrollerna i att bekämpa våld mot kvinnor i 

Palestina, inte minst genom att stå värd för den palestinska NGO-plattformen 

som arbetar mot det under 2018-2019.  

 Unga deltog i planeringen och genomförandet av en internationell konferens om 

unga fred och säkerhet med över 500 deltagare från 16 länder. Flera unga 

kvinnor har därutöver representerat YWCA Palestina på olika 

kvinnorättskonferenser och andra internationella forum.  

  

Under 2019 utformades och antogs ett nytt tvåårsprojekt. Under 2020 2022 kommer vi 

fortsätta fokusera på resolutionerna 1325 samt 2250 och våld mot kvinnor. Vi lägger även 

stort fokus på att stärka YWCA Palestinas arbete i stort genom att stötta framtagandet av en 

ny strategisk långtidsplan samt påverkansstrategi.  
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LEVA VÅRA VÄRDERINGAR 
Inom ramen för KFUM-rörelsen strategi fokuserar Leva våra värderingar-uppdraget på 

metodutveckling och utveckling av värdebaserat ledarskap. Inom ramen för verksamhets-

planen för mandatperioden 2018-2019 var uppdraget från Riksombudsmötet att:  

  

 

Agenda 2030 (Din Agenda) 

Utbildning i What We Want (KFUMs strategi) samt Agenda 2030 med fokus på mål 5, 10, 16 

och 17 för arbetsgruppen i Din Agenda. Första utbildningsträffen hölls den 1-2 mars 2019 i 

Örebro. 8 unga ledare deltog och fick både lära sig om de globala målen och arbete med att ta 

fram aktiviteter i sina lokalföreningar inför Resan till ROM. Deltagarna var sedan med och 

planerade och genomförde nedslag under Resan till ROM, bland annat i Ragunda där 59 

personer deltog i aktiviteten under dagen (se Huvudmål 3).  

 

Arbetsgruppen deltog även under YMCA 175 i London där de var med och höll en workshop 

och fick koppla sina lärdomar om de globala målen till en global kontext och utbyta 

erfarenheter med andra länder.  

 
Utbildningen avslutades med en avslutningsträff den 13-14 december i Uppsala där 

deltagarna fick utvärdera sina lärdomar och de metoder de testat genom sina pilotaktiviteter i 

föreningarna. Fem personer från arbetsgruppen deltog. 

 
Mary  avancerad ledarskapsutbildning 

KFUM Sveriges avancerade ledarskapsutbildning Mary genomfördes 2019 på Malta. Tolv 

personer deltog på utbildningen, och 75% av deltagarna var under 30 år. Mary pågår i en 

vecka och utgår från upplevelsebaserat lärande. Under utbildningen fick deltagarna utmana 

sig själva, sitt ledarskap och sin självbild genom övningar, ledarskapsteorier och reflektion. 

Deltagarna får även ett internationellt perspektiv på ledarskap genom studiebesök och utbyte 

med YMCA Malta. Utvärdering av utbildningen som gjordes sista dagen visar att alla deltagare 

anser att utbildningen bidragit till ökade kunskaper i ledarskap samt skulle rekommendera 

Mary till andra ledare.  

 
KUFFEN  utbildning för utbildare 

kursens gång Emma-utbildare och kan arrangera och leda Emma-utbildningar, som är KFUMs 

näst högsta steg i vårt paket av ledarskapsutbildningar. Deltagaren får fördjupa sig i Emma-

utbildningens innehåll och moment, träna på att pedagogiskt leda grupper och får verktyg för 

att processleda andra. 2019 hölls Kuffen den 6-8 december, och 7 unga ledare deltog i 

utbildningen.  
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Riksombudsmötet 2019 (ROM) 

KFUM Sveriges högsta beslutande organ ROM genomfördes 8-10 november, på Tegelbruket 

med KFUM Örebro som värd. Mötet samlade 140 representanter från hela Sverige. Dagarna 

visade liksom tidigare på stort engagemang från medlemmarna i den demokratiska processen. 

Debattglädje och argumentation fick stort utrymmer på Åsikts-torget, där rörelsen tog aktivt 

ansvar för riksorganisationen väg framåt utifrån medlemmarnas behov. En ny ung styrelse såg 

dagens ljus, som i sin tur åkte hem för att uppfylla årsmötets beslut och intentioner.  

Engagemanget och den goda kunskapen kring beslutsfrågorna kan vi spåra tillbaka till det 

förarbete som bland annat gjordes i samarbete med Sensus. Samarbetet innebar att en infor-

mationsfilm producerades samt att en digital årsmötesskola erbjöds via Lernify. KFUM Sverige 

bjöd också in till två webinarium via Zoom, för att ge deltagarna möjlighet att diskutera 

beslutsfrågorna med förslagsställarna och KFUM Sveriges styrelse. 

KFUMs ORGANISATION 
Inom ramen för Organisationsuppdraget fokuserar vi på processer, rutiner och aktiviteter 

som krävs för att allt annat ska fungera. Vi kan kalla det bakom kulisserna-arbetet  det som 

är avgörande att det fungerar men som inte syns eller bidrar till synlighet eller tydliga 

resultat. Inom ramen för verksamhetsplanen för mandatperioden 2018-2019 var uppdraget 

från Riksombudsmötet att; 

 

 

KFUM Sverige innehar ett så kallat 90-konto och har arbetat i enlighet med Giva Sveriges 

kvalitetskod som är ett uttryck för god sed inom insamlingsorganisationer. Därtill har vi 

rapporterat till Svensk Insamlingskontroll och använt oss av gällande redovisningsprinciper för 

ett tryggt givande.   

Under 2019 har ägardirektivet gentemot det helägda bolaget Lunett AB uppdaterats med syfte 

att säkra utdelning och bolagets finansiella bidrag till verksamheten som bedrivs inom KFUM 

Sverige på sikt.  

Ny operativ ledning  

Rekrytering av ny generalsekreterare, som är högste tjänsteperson i organisationen. Alexander 

Clemenson tillträdde posten i augusti 2019.   

 

Nytt kontor 

I december 2019 flyttade KFUM Sverige sitt kansli från KFUM Centrals fastighet på 

Rosengatan till nya lokaler på Borgmästargatan 11 på Södermalm i Stockholm. 
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Internationell strategi 

KFUM Sveriges styrelse antog vid mötet i oktober en Internationell strategi för perioden 2020-

2025. Strategin bygger på den nationella strategin What We Want och vägleder framförallt 

inriktningen för KFUM Sveriges utvecklingssamarbeten. 

 

Registerstöd 

Uppgradering/justering av förprogrammerad mall för KFUM-föreningar i Sportadmin är 

genomförda. Vi har även säkerställt att Sportadmin anser att vi uppfyllt vår del av avtal 

gällande inkommande idrottsföreningar som anslöt från KFUM Hälsa och Idrott.  

 

KFUM Sverige värd för Svenska Missionsrådets årsmöte 

Den 16 maj 2019 stod KFUM Sverige som värd för Svenska Missionsrådets (SMR) årsmöte. 

Detta var första gången som SMR bjöd in en av sina medlemsorganisationer som värd för 

årsmötet. Temat för dagen var ungdomsperspektiv och FN-resolution 2250. KFUM stod för 

konferencierskap tillsammans med SMR, genomförde workshop innan årsmötet med temat 

inkludering av unga. Två unga medlemmar från KFUM Sverige var ordförande för själva 

årsmötet. 

 

 

 

 

 

Stockholm 2020-10-22 

 

//Alexander Clemenson 
Generalsekreterare 

KFUM SvERIGE 
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