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ALLA SKA HA RÅD MED EN 
AKTIV FRITID 

 

Vi inom KFUM tycker att alla ska ha råd att ha en aktiv fritid. Därför har vi 
här sammanställt några punkter och kontaktpersoner som ni kan ta del av 
innan ni startar upp en fond eller på annat sätt stöttar familjer med en 
begränsad plånbok så kan vi dra nytta av tidigare erfarenheter, kommer 
igång snabbare och slipper uppfinna hjulet på nytt. 

MÖJLIGA VÄGAR ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BARN OCH UNGA 
MED BEGRÄNSADE EKONOMISKA RESURSER: 

 Sätt upp en gåvofond där ni ber om frivilliga bidrag till när 
medlemsavgiften ska betalas. Den kan sedan medlemmar söka 
pengar ur till att antingen betala sin träningsavgift, eller till någon 
cup, skor eller dylikt. 

 Starta en Facebooksgrupp där man kan köpa och sälja begagnade 
skor, bollar och träningskläder. 

 Håll i ett event - efter pandemin - med massa lekar och annat skoj 
för barnen och samtidigt säljer föreningen ut det som man inte vill ha 
kvar i lagret samt att de som vill kan komma och sälja sina 
begagnade saker. Det blir perfekt för föräldrarna att ta en fika och 
shoppa det barnen behöver samtidigt som barnen leker. 

 Efterlys inom föreningen att man kan lämna in urvuxna kläder och 
skor (inte slitna när det gäller skor) som föreningen sedan kan låna 
ut till de som glömt eller inte har råd eller bara de som inte vill köpa 
nytt. Det är inte bara solidariskt utan gör en insats för minskad 
konsumtion och därmed vårt klimat.  
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ATT TÄNKA PÅ: 
 Att söka kontakt med en extern part kan ibland funka bra. Det kan 

vara ett företag eller kanske den lokala Rotaryklubben som kan vara 
med och sponsra platserna. 

 För att en gåvofond ska finnas kvar behöver den löpande fyllas på 
med nya gåvor så informera kontinuerligt om detta och att fonden 
finns att söka stöd ur också. 

 Säkra upp så att ansökningar inte blir allmän kännedom utan sker 
med respekt för de sökandes integritet då detta annars kan påverka 
relationerna inom föreningen och de ungas rätt att verka på samma 
premisser. 

VILL DU BOLLA IDÉER MED EN FÖRENING SOM REDAN GÖR DETTA? 
Varför uppfinna hjulet om och om igen. Använd dig av andra föreningars 
erfarenheter i stället! Kontakta någon av personerna nedan om du har 
frågor om att: 

- Sätta upp en mindre fond inom föreningen för att ta emot 
ansökningar: 
Mujgan Winther 
KFUM Haga Haninge Basket 
kansli@hagahaninge.se 

- Betala efter förmåga ihop med partner: 
Karin Magnholt 
KFUM Örebro 
karin@kfumorebro.org 

Detta är ett levande dokument och vi tar gärna emot fler tips på hur 
föreningar kan göra. Har du fler tips, maila daniel.holking@kfum.se 
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