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KFUM SvERIGES EFFEKTrapporT 2020  
 
Namn: KFUM Sverige 
Organisationsnummer: 802004-2290 
Juridisk form: Ideell organisation 
 
Rapportens tidperiod: 2020.01.31—2020.12.31 
 
 
 
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 KFUMs 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 ojämnställda 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-
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organisationer i Sydafrika, Togo, Madagaskar, Senegal, Ghana, Palestina samt inom ett 
Östprogram. 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-strukturerna (World YWCA, World Alliance of YMCA’s, Europe 
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 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 https://bit.ly/3CeMwXG  
• Policys https://kfum.se/om-kfum/dokument/ 
• 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. Generalsekreteraren ansvarar över 
listan men respektive utskott förväntas uppdatera sina delar inom 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 bl a följande: 
 
KFUM Sverige ansvarar för KFUM-rörelsens gemensamma arbete på nationell och internationell 
nivå. 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. 
e. Representera KFUM-rörelsen i samhället tillsammans med Ordförande. 
f. Hålla löpande kontakt med KFUM-rörelsens internationella organ. 
g. Bedriva aktiv omvärldsbevakning kring relevanta frågeställningar för KFUM, samt sprida 
dessa analyser i rörelsen. 
h. Vara drivande i utveckling och etablering av KFUM Sverige som gemensam, nationell 
organisation enligt Riksombudsmötets och styrelsens beslut. 
i. Hålla sig informerad om det arbete som görs i rörelsen och vara observant på viktigare 
händelser i organisationen. 
j. Förbereda, delta under, samt protokollföra styrelsens möten. 
k. Ansvara för att KFUM Sverige har god kontakt med sina medlemmar. 
 
 
VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE HAR 
KFUM SVERIGE FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL?  
Medarbetare 
Kansliet utgörs av tio anställda och kansliets arbete leds och samordnas av general-
sekreteraren. 
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De övriga tjänsterna är som följer: ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig, två 
internationella sekreterare, programhandläggare, insamlingsansvarig, projektledare och två 
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. 
 
Finansutskottet: Finansutskottet är ett rådgivande organ som handhar frågor om KFUM 
Sveriges finansiering och ekonomi, samt vara dess expertis inom området. 
 
Därutöver har det vid behov tillsatts utskott som haft specifika uppdrag från tid till annan. 
 
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 erhåller statsbidrag, 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, som dock är under utveck-
ling. I huvudsak sker insamling genom försäljning av KFUMs och Scouternas Almanacka, i 
samarbete med Scouterna. KFUM Sverige mottar även minnesgåvor och testamenten, men har 
hittills bedrivit aktiviteter och marknadsföring kring detta i väldigt låg grad.  
 
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: 

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

Inom den internationella YMCA och YWCA-rörelsen har vi fyra sammansättningar av nätverk: 
• YMCA Europe 
• World Alliance of YMCA’s 
• 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. 
 
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: 
 
Fremia (fd 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 
Giva Sverige – branschorganisationen för tryggt givande 
 
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 2019 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. 
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VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?  
KFUM har under 2020 åstadkommit en hög grad av måluppfyllelse. Detta presenteras mer detaljerat i 
årsredovisningen. Nedan följer ett utdrag av det narrativa som vi anser lämpligt för denna rapport.  

 
2020 
KFUM Sveriges verksamhetsår 2020 har, som övriga samhället och världen, påverkats av pandemi-
utbrottet med Covid-19. Året har därmed präglats av omställningar, flexibilitet och digitala lösningar 
och vissa insatser och verksamheter har även behövt ställas in och/eller skjutas fram. Detta har 
förstås påverkat både KFUM Sverige som riksorganisation, medlemsföreningar och förenings-
livet/ungdomsrörelsen i stort. 

Pandemin har även påvisat hur oerhört viktig KFUMs verksamhet är och hur lätt det är att mål-
gruppen unga blir påverkade och drabbade. Därför har en hel del tid och resurser ställts om till att 
säkerställa KFUMs roll i samhället, både lokalt, nationellt och globalt. Vi är väldigt tacksamma gente-
mot finansiärer och samarbetspartners för förståelse och flexibilitet under årets gång så att resurser 
och insatser kunnat ställas om till att möta upp de specifika behov som pandemin medfört.  

 
HUVUDMÅL 1: 
KFUM-RÖRELSEN ÄR STOLT ÖVER ETT STÄRKT  
GEMENSAMT VARUMÄRKE 
 
SYFTE: 
Genom stärkt kommunikationsarbete positionera oss som en relevant och attraktiv 
ungdomsorganisation som gör skillnad. 

PAKETERING AV VAD KFUM GÖR PÅ ETT SÄTT SOM MÖJLIGGÖR EN EFFEKTIV, 
ATTRAKTIV OCH ÄNDAMÅLSENLIG KOMMUNIKATION 

Pandemi och covid-19 
Genom dialoger med medlemsföreningar och verksamheter har en samlad och gemensam bild av behov 
kunnat tas fram och föras vidare i påverkansarbetet gentemot politiker, myndigheter och via samarbets-
organisationer i syfte att öka förståelsen kring att stödinsatser behöver sättas in för att säkerställa 
KFUMs viktiga arbete både under självaste pandemin och på sikt. 

Ny hemsida 
Lanseringen av KFUM Sveriges nya hemsidan har inneburit att KFUMs varumärke har förtydligats, att 
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den grafiska profilen har utvecklats, att medlemsföreningarna har fått bättre tillgång till information och 
att det                har skapats goda förutsättningar för intern och extern kommunikation. 

För medlemsföreningarna 
Via den nya hemsidan har medlemsföreningarna tillgång till informations- och övningsmaterial. Därtill 
har en sammanställning tagits fram över vilka möjligheter KFUM Sverige erbjuder inom föreningsstöd. 
Listan finns tillgänglig på KFUM Sveriges hemsida och har även delats med föreningarna via en rund-
ringning och andra dialoger - där majoriteten av medlemsföreningar nåddes. 
 
Därutöver har KFUM Sverige under året bland annat: 
Tagit fram en animerad film om KFUM-rörelsen. Filmen på KFUM Sveriges YouTube-kanal med och 
utan svensk text. Utarbetat en ny strategi för sociala medier. Tillsammans med 37 andra organisationer 
inom bistånd publicerat en debattartikel i 24 lokaltidningar över nästan hela landet med fokus på att 
medmänskligheten prövas i samband med covid-19. 
 
EN ENHETLIG GRAFISK PROFIL DÄR ALLA MEDLEMSORGANISATIONER ANNVÄNDER DENNA 

KFUMs grafiska har under 2020 uppdaterats och under året har KFUM Sverige bistått med hjälp till 
lokalföreningar att applicera den grafiska profilen. Vid årets slut genomfördes en enkät för att skapa en 
bild av hur många lokalföreningar som faktiskt använder denna. Enkäten visar att totalt sett använder 
49% den grafiska profilen på något sätt. Det innebär att det totalt sett är 49% som använder den grafiska 
profilen, därmed är alltså målet att “alla medlemsorganisationer använder denna” inte uppfyllt, men kliv 
i rätt riktning har tagits. 

UTVECKLING AV KOMMUNIKATIONEN AV VÅRA INTERNATIONELLA  UTVECKLINGS-
PROGRAM FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN OCH STOLTHETEN OM DESSA OCH DERAS 
EFFEKTER 

Partnerskap 
KFUM Sverige är del av de globala rörelserna YMCA och YWCA och inom ramen för denna roll är 
internationell närvaro och relation med internationella partners och att skapa internationella möjligheter 
för lokalföreningar och individuella medlemmar viktiga delar. KFUM Sverige samarbetar med YMCAs i 
Afrika och Östeuropa och med YWCA i Palestina med målet att stärka vår egen och våra partners 
kapacitet att möta ungas aktuella behov. 
 

KFUM:s internationella partners har även deltagit på KFUM Sveriges digitala mötesplatser under året, 
främst inom ramen för projektet Din agenda. Där har exempelvis svenska deltagare haft gemensam 
workshop med South Africa YMCA och fått träffa internationella partners som arbetar under mycket 
svåra politiska förhållanden. I den externa utvärderingen som genomfördes framkommer tydligt att 
mötena bidragit starkt till att öka kunskap, förståelse och stolthet för KFUM Sveriges internationella 
arbete.  
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Inom ramen för projektet Din agenda har det även tagits fram en Verktygslåda i både digital och tryckt 
form som skickats ut till alla medlemsföreningar. I denna lyfts bland mycket annat hur KFUM Sverige 
arbetar med de globala hållbarhetsmålen inom ramen för våra internationella utvecklingssamarbeten. 
KFUM som fredsaktör Under 2020 har KFUM Sverige arbetat vidare med resolution 2250 om unga, fred 
och säkerhet. Som bas för det arbetet togs en publikation fram som bland annat belyser hur KFUK-
KFUM-rörelsen i Sverige och världen bidrar till fred och säkerhet och som ger rekommendationer till 
ungdomsrörelser och beslutsfattare om hur de kan samverka för bättre resultat. Genom publikationen och 
det fortsatta arbetet så har KFUM Sverige tagit en spjutspetsroll i arbetet med unga, fred och säkerhet.  
 
GENOM ÖKAT PÅVERKANSARBETE OCH TILLGÅNG TILL RELEVANTA ARENOR SKAPAT 
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KFUM-RÖRELSENS VARUMÄRKESSTÄRKANDE ARBETE 
LOKALT, NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT. 

KFUM Sverige har under 2020 varit i regelbunden kontakt med formella och informella nätverk 
gällande civilsamhällets situation i relation till Covid-19. Bland annat har KFUM Sverige haft kontakt 
med departement, myndigheter och andra instanser för att framhäva behovet av ekonomiskt stöd och 
tydliga riktlinjer kring hanteringen av pandemin, samt hur det påverkar och riskerar att på sikt påverka 
barn och unga i hela landet. 

Därtill har KFUM Sverige i flera gemensamma debattartiklar uttalat sig om barn och ungas situation 
under pandemin, och bland annat varit drivande i uppmaningen “att regeringen ska ta fram ett 
stödpaket som gör att barn- och ungdomsorganisationerna kan leva vidare” får ses som i alla fall delvis 
hörsammat i och med det stöd som regeringen vid senare tillfälle inrättade och som via internt 
ansökningsförfarande kom KFUMs medlemsföreningar till gagn.  

KFUM Sverige har genom exempel bidragit till SMRs sammanställning om det krympande utrymmet för 
civilsamhället globalt.   
 
HUVUDMÅL 2:  
EN EFFEKTIVARE ORGANISATION MED STÄRKTA RESURSER 

SYFTE:  
Möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande och en stärkt finansiell hållbarhet för att öka vår 
förmåga att uppfylla vårt uppdrag på̊ både kort och lång sikt. 

VI HAR OMVANDLAT OCH STÄRKT DET NATIONELLA OCH REGIONALA SAMARBETET FÖR 
EN BÄTTRE OCH MER EFFEKTIV MEDLEMSSERVICE. 

KFUMs regionala omorganisation 
KFUM Sverige har lett arbetet med att utveckla ett förslag om en regional omorganisation inom KFUM- 
rörelsen i enlighet med beslut på Riksombudsmötet (ROM) 2019. Syftet med regionförändringen är att 
stärka KFUMs lokalföreningar, regioner och rörelsen i sin helhet. Målet är att möjliggöra ett närmare 
samarbete mellan regioner och en tydligare kanal samt ett starkare inflytande från lokal till nationell 
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nivå. Syftet och målet med förslaget är även att alla föreningar inom respektive region och inom hela 
KFUM- rörelsen ska få ett mer likvärdigt regionalt föreningsstöd. 

Den 24–25 september samordnade och processledde KFUM Sverige den regionala mötesplatsen 
Regionernas Råd, där representanter från åtta av rörelsens nio regioner deltog. Syftet med Regionernas 
Råd 2020 var att vidareutveckla och förankra förslaget om regionsförändring som rörelsen kommer att 
besluta om på ROM 2021. Genom mötet kom regionerna till en större tydlighet och samstämmighet 
kring nyckelfrågor i förslaget om regionförändringen, såsom regionernas uppdrag, geografisk indelning, 
finansiering och arbetsgivaransvar. 
 
Föreningsstöd under pandemin 
För att möta upp föreningarnas särskilda behov av information och stöd till följd av pandemin, gjorde 
KFUM Sverige under hösten ett enkätutskick och en rundringning till medlemsföreningar för att kart-
lägga pandemins effekt på föreningarna samt deras behov. Utifrån denna kartläggning anpassade KFUM 
Sverige föreningsstödet för att svara an på de utmaningar som föreningarna mötte till följd av pandemin. 

Då kartläggningen visade på att pandemin hade allvarliga ekonomiska konsekvenser för många av 
rörelsens lokalföreningar, ansökte KFUM Sverige om och beviljades ett stöd om 1,5 MSEK från 
Socialstyrelsen inom ramen för utlysningen “Statsbidrag för 2020 till vissa ideella organisationer med 
anledning av utbrottet av covid-19”. Bidraget vidareförmedlades till medlemsföreningar efter en intern 
utlysning där sammanlagt 12 föreningar beviljades ekonomiskt stöd.  

KFUM Sverige genomförde också ett möte med representanter från ca 10 lägergårdar. Detta skapade 
bland annat en arena för erfarenhetsutbyte och lärande kring hantering av situationen kring covid-19, 
liksom mynnade ut i en rapport som KFUM Sverige kunnat använda som påtryckningsmedel i dialoger 
med myndigheter och departement. 
 
KFUM-Fonden 
KFUM-fonden är ett sökbart stöd för lokal KFUM-verksamhet och individuella KFUM-medlemmar. 
Fokus ligger på nystartade projekt, utbyten och samarbeten mellan medlemsföreningar samt utbildningar.  

Det totala beloppet som beviljades under 2020 var 193 000 kr, covid-19 gjorde att en del av de sökta 
medlen inte kunnat utnyttjas fullt ut. 
 
Ledarskapsstipendier och ökad ung närvaro 
Utöver ovanstående punkter har KFUM Sverige även bidragit till att stärka rörelsen på nationell nivå 
genom att tillhandahålla och handlägga nomineringar till nationella och internationella möjligheter för 
unga ledare. 
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KFUM SVERIGE HAR FOKUSERAT PÅ ETT FÅTAL KVALITATIVA OCH UPPSKATTADE 
NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA MÖTESPLATSER 

Covid-19 
Coronapandemin som drabbade världen kom som sagt att prägla hela året och slog även hårt mot 
KFUM Sveriges nationella och internationella mötesplatser. Till följd av Covid-19 gick KFUM Sverige ut 
med ett ställningstagande om att KFUM Sverige ej uppmanar eller uppmuntrar till internationellt 
resande. KFUM Sverige satsade i stället på att ställa om den verksamhet som var möjlig och fokuserade 
på ett fåtal kvalitativa digitala mötesplatser. 
 
Digitala mötesplatser och nätverk 
Till följd av Covid19 startade KFUM Sverige i början av året en Facebookgrupp för anställda och 
förtroendevalda i KFUM, som en digital mötesplats att diskutera utmaningar och dela med sig av 
erfarenheter. Gruppens storlek ökade snabbt och har ca 150 medlemmar.  
 
K-FORUM 
Den årliga medlemsträffen K-FORUM var planerad att äga rum i Jönköping den 13–15 november 2020. 
Till följd av pandemin behövde KFUM Sverige dessvärre ställa in K-FORUM då riskerna för 
smittspridning ansågs för höga. I stället planerades mötesplatsen om till att ske under första halvan av 
2021. 
 
KFUM SVERIGE HAR NÅTT ÖKADE INTÄKTER GENOM FOKUSERADE INSATSER PÅ 
FINANSIERINGSUTVECKLING 
Ansökta och beviljade medel från extern finansiär under året är bland annat:  
o Kronprinsessan Margarethas Minnesfond: 50 TKR till KFORUM 
o Konung Gustaf Vs 90-årsfond: 80 TKR till KFORUM 
-Ytterligare 7 ansökningar om finansiella medel inlämnades in under Q1 2020, där samtliga fick avslag. 
Stor omställning kring utbrottet av pandemi i samband med ansökningarna ses som en trolig förklaring 
(till vissa av avslagen). 
-Ansökan om verksamhetsstöd för 2021 lämnades in i september till Folke Bernadotteakademin (FBA). 
Ansökan är helt kopplad till KFUMs tre verksamhetsmål för 2021, med fokus på verksamhetsmålens 
koppling till ökad kunskap och engagemang kring fred och samhällsutveckling (genom strategin What  
We Want).  
-I slutet av 2020 utlystes tjänst som insamlingsansvarig med ambition om tillträde under våren 2021.  
-Positivt beslut om medel för tilläggsår 2021 för projektet Din Agenda har erhållits från SMR inom 
ramen för Sida finansierade InfoKom-anslag: Ungas inflytande över de globala målen. Detta möjliggör 
ett mer långsiktigt arbete med att förankra KFUMs internationella arbete inom rörelsen nationellt, samt 
en starkare finansiering framöver. 
-Ansökt om projektstöd från MUCF inom ramen för ”åtgärder som stärker demokratin” men fått avslag. 
Konkurrensen om dessa medel bör ses som stor då det sammanlagda sökta beloppet uppgick till 83,7 
MSEK och MUCF hade 7,75 MSEK att fördela. 
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-Vidare har KFUM Sverige bevakat och kommunicerat ut möjligheter till föreningarna att söka externa 
bidrag såsom Boverkets bidrag till allmänna samlingslokaler och stiftelser som delar ut bidrag till barn- 
och ungdomsverksamhet. 
 
DE INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROJEKTEN HAR EN STARKARE OCH 
LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR FINANSIERINGSBAS 

KFUM Sverige har under 2020 fortsatt utveckla finansieringen av de internationella utvecklings-
samarbetena och projekten. Fokus för detta arbete har varit dels att utveckla och vårda relationen med 
nuvarande finansiärer, dels att identifiera och ansöka om medel hos nya givare. 
 
En central del i KFUM Sveriges arbete med att säkerställa en stark och långsiktig finansiering av 
internationella utvecklingssamarbeten och projekt är att på ett professionellt sätt följa upp och redovisa 
insatser. Under år 2020 har insatser slutredovisats mot Svenska Missionsrådet (SMR) och Folke 
Bernadotte Akademi (FBA): 

-KFUM Sveriges filmproduktion om programmet Youth Justice i Togo har genomförts och slut-
rapporterats till SMR. 
-KFUM Sveriges projekt i Palestina för år 2017–2019 slutrapporterades till SMR. Slutrapporten 
godkändes av SMR som bland annat bedömde att det lokala ägarskapet, rättighetsperspektivet och 
nätverkandet med andra organisationer varit extremt högt.  
-Under 2020 har KFUM Sverige sökt, och i flera fall beviljats, finansiering för ett antal nya insatser inom 
ramen för Sidas och SMRs anslag för civilsamhällsorganisationer och kommunikationsverksamhet, 
Gustav Vs 90-årsfond, Postkodstiftelsen samt FBAs anslag för civilsamhället med fokus på Unga, fred 
och säkerhet: 
-KFUM Sverige beviljades stöd för ett nytt projekt om resolution 2250 av FBA på 1,48 mnkr. Projektet 
pågick till och med mars 2021 och var en fortsättning på KFUM Sveriges tidigare projekt om resolution 
2250 från 2018 och 2019. Projektet syftar till att stärka KFUM Sveriges kapacitet att vara en 
utvecklande kraft inom YWCA och YMCA vad gäller resolution 2250 samt att minska avståndet mellan 
unga och myndigheter i Sverige. 
-Gustav Vs 90-årsfond beviljade 66 tkr för finansiering av internationella utbyten/utbildningar. 
-KFUM Sverige har tillsammans med Y-Care International och YWCA Palestina påbörjat arbetet med att 
ansökan om medel hos Postkodstiftelsen. 

 
HUVUDMÅL 3:  
FLER HAR UTVECKLATS SOM LEDARE I KFUM 

SYFTE:  
Vår värdegrund och vårt uppdrag levandegörs genom att fler ledare utvecklas. 
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FLER PERSONER HAR UTBILDATS I LEDARSKAPSFRÅGOR INOM KFUM 

MARY – Avancerad ledarskapsutbildning 
KFUMs avancerade ledarskapsutbildning MARY, det sista steget i ledarskapsutbildningen Helheten, var 
planerat att äga rum i Odessa, Ukraina, under 2020. Till följd av covid-19 fick denna utbildning 
förläggas på Breviks lägergård utanför Norrköping. Elva nya unga ledare från sju olika föreningar deltog 
i utbildningen Mary som hölls 5–11 oktober.  

Citat från utvärderingen av MARY: 
”Mary har i sin helhet varit en mycket inspirerande utbildning som även gett insikt inåt mot sig själv. 
Många bra teorier och verktyg som jag kan använda.” 
”Jag har fått chansen att reflektera över mitt ledarskap och blivit utmanad i att förstå mig själv.” 
”Jag var lite osäker på om jag ville fortsätta inom KFUM, då jag inte kände att jag hade något syfte 
där. Men efter denna utbildning har jag fått lära mig mer om vilken fantastisk förening detta är och vill 
mer än gärna fortsätta!” 

Agenda 2030 (Din Agenda) 
Under 2020 har KFUM Sveriges projekt Din Agenda fortsatt med att utbilda unga ledare som har ett 
engagemang för globala frågor. I början av året utlystes möjligheten att delta i årets projektgrupp. 
Projektgruppen bestod av åtta unga ledare som mötts under tre helger. Under träffarna fick deltagarna 
diskutera och lära sig mer om Agenda 2030 kopplat till ledarskap, KFUM och internationellt 
utvecklingssamarbete.  

Inom ramen för KFUM Sveriges 2250-projekt har KFUM Sverige även kombinerat arbetet med Agenda 
2030 med utbildningar och informationspass om unga, fred och säkerhet. KFUM Sverige har vid tre 
tillfällen under 2020 genomfört utbildningar och workshops för ledare tillsammans med Din Agenda-
projektet, bland annat på Alnäs (Uppsala) och Norrbyskärs (Umeå) lägergårdar. I utvärderingen från 
utbildningen uppgav samtliga deltagare att deras kunskaper om KFUMs utvecklingssamarbeten och om 
hur KFUM bidrar till de globala målen ökat under året.  
 
Kommunikation om KFUMs ledarskapsutbildningar 
Under 2020 har KFUM ökat sin kommunikation om KFUMs ledarskapsutbildningar för att fler unga 
ledare ska få upp ögonen för våra utbildningar och bli intresserade av att utbildas som ledare.  
Inkluderande ledarskap 
 
Inom ramen för Din Agenda genomfördes flertalet workshops i inkluderande ledarskap för lägerledare. 
Utbildningen utgick från KFUMs fokusområden och strategi What We Want kopplat till Agenda 2030 
och handlade om omsättningen av dessa frågor i praktiken. Utbildningen genomfördes på Norrbyskär 
(Umeå), Ängsholmen (Stockholm), Alnäs (Uppsala) och Kärsögården (Bromma). Totalt deltog 64 unga 
ledare i utbildningarna. I utvärderingarna från dessa workshops uppgav deltagarna att de ökat sina 
kunskaper om jämställdhet, inkludering och ungas makt och identitet.  
 
Flertalet ledarskapsutbildningar behövde ställas in under 2020 med anledning av covid-19. I stället 
försökte KFUM Sverige i den mån det var möjligt ställa om till digitalt. 
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KFUMS UTBILDNINGAR ÄR ATTRAKTIVA OCH TILLGÄNGLIGA. 

Digitala versioner av George och Williams 
I början av 2020 påbörjade KFUM Sverige en dialog med Sensus om att fortsätta arbetet med att göra 
ledarskapsutbildningarna George och Williams digitala genom Sensus      lärplattform Learnify. KFUM 
Sverige arbetade vidare med att anpassa utbildningsmaterialet utifrån den feedback som pilotfören-
ingarna återkommit med. I andra halvan av året lanserades de digitala ledarskapsutbildningarna, 
tillsammans med digitala utvärderingslänkar. 
 
Vidare möjliggör de digitala utvärderingarna för George och Williams att KFUM Sverige kan samla 
information om hur många unga ledare som genomför utbildningarna samt samla statistik, vilket ska 
ligga till grund för framtida revisioner av innehåll och upplägg. 
 
Barnskyddsutbildning 
Under 2020 har KFUM Sverige tagit fram ett första material till KFUMs digitala barnskyddsutbildning 
”Safe Space”. Syftet med utbildningen är att alla ledare inom KFUM-rörelsen ska ha kunskap och 
verktyg för att förebygga våld och diskriminering mot barn och unga, samt handlingsförmåga vid oro 
eller misstanke om att ett barn far illa.  
 
Kommunikation kring utbildningar 
Under 2020 har KFUM Sverige genomfört flera kommunikationsinsatser för att göra ledarskapsutbild-
ningarna mer tillgängliga och attraktiva. Bland annat tog KFUM Sverige under året fram lättillgängliga 
utbildningsplaner för Helhetens ledarskapsutbildningar för att förtydliga dess innehåll, mål och de 
kunskaper deltagarna får med sig. 

 

 

 

 
//Alexander Clemenson 
Generalsekreterare 
KFUM SvERIGE 
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