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KFUM Sverige och KFUK-KFUM Uppsala hälsar er välkomna till Riksombudsmötet i 
Uppsala 12-14 november. Tillsammans planerar vi för ett årsmöte som ska generera 
glädje och inspiration för framtiden, likväl som kloka beslut för att föra KFUM framåt 
som en gemensam hållen rörelse.  

Det har varit en speciell tid sedan vi senast sågs på Riksombudsmötet i Örebro 2019 och 
mycket har hänt runt om i landet hos er i medlemsföreningarna trots, och ibland tack 
vare, pandemin. Vi kan alla vara stolta över vad vi tillsammans åstadkommer runt om i 
landet och att vi nu behövs mer än nånsin. 

Vi hälsar därför ALLA föreningar välkomna till KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2021. Vi 
ser verkligen fram emot att få ses och hoppas innerligt att då rådande läge med pandemin 
kommer låta oss göra det. Samtidigt vet vi nu av erfarenhet att ni skapar stordåd även över 
de digitala forum som finns och att vi numera är stjärnor på att ställa om och inte ställa in. 

En del av er vet redan vad Riksombudsmötet (ROM) är och har deltagit tidigare. Samtidigt 
vill vi att ni som inte tidigare varit på ett ROM ska känna er extra välkomna. Vi gör allt vi 
kan för att alla ska bli delaktiga, förstå hur en kan påverka rörelsen och ha roligt 
tillsammans. Vi vill att Riksombudsmötet 2021 ska bli en mötesplats där ni kan träffa 
medlemmar från andra föreningar och tillsammans jobba framåt för ett ännu starkare 
KFUM. 

KFUM Sverige erbjuder ROM-skola, webbinarier och andra aktiviteter för att stötta er 
förening i förberedelserna inför ROM 2021. Kom också ihåg att ni kan påverka framtiden 
genom att lämna in motioner till årsmötet. 

Läs mer om det i materialet ”Gör din röst hörd!”. Detta och all annan info presenteras på 
KFUM Sveriges hemsida; https://kfum.se/for-foreningar/rom/. 

Vi ses i Uppsala! 

                            KFUM Sverige            KFUK-KFUM Uppsala 
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Om mötet! 
12-14 november; Riksombudsmötet genomförs i Uppsala.  
 
Plats för ROM 
12-14 november- Riksombudsmötet genomförs på Arenahotellet, Tennisvägen, 754 60 
Uppsala, här kan ni även boka logi – vilket gör det hela mycket enklare. 

Viktiga datum 
3 september  – Motionsstopp, sista datum för medlemmarna att skicka in förslag      
                          (motioner) till info@kfum.se 
1 oktober  – Sista datum för när möteshandlingarna skall delges medlemmarna 
12 oktober  – Sista datum för anmälan till lägre pris 
12 oktober – Sista datum för bokning av logi till rabatterat pris  
12 oktober  – Sista datum för att eventuellt ställa om till digitalt möte om pandemin  
     och situationen i samhället så kräver 

Tider och program 
Fredag 12 november 
Kl 18.00 – 21.00 Incheckning till ROM 2021 på Arenahotellet 
Kl 20.30 – 21.30 ROM-skola på Arenahotellet (deltagande noteras i anmälan) 

Lördag 13 november 
Kl 08.30 - 09.30 ROM-skola på Arenahotellet (deltagande noteras i anmälan) 
Kl 08.30 – 09.30 Incheckning till ROM på Arenahotellet                                 
Kl 10.00 - prel Riksombudsmötet 2021 öppnas! 
Kl 19.00 -  ROM-kväll 

Söndag 14 november 
Kl 09.00 - prel Riksombudsmötet återupptas 
Kl 15.00  Årsmötet avslutas 

 

Under lördagseftermiddagen genom- 
förs beslutsförberedande arbete på 
Åsiktstorget. 

I övrigt kommer det under helgen  
finnas möjligheter till informations- 
utbyte och nätverkande. 
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Deltagaravgift 
Anmälan senast 12 oktober: 450 kr för deltagare under 26 år och 750 kr för deltagare 26 
år och äldre 
Anmälan efter 12 oktober: 650 kr för deltagare under 26 år och 950 kr för deltagare 26 
år och äldre. 
I deltagaravgiften ingår lunch, middag, fika och kringarrangemang. 

Att delta enbart på det demokratiska mötet är kostnadsfritt, notera det vid er anmälan. 
Då ingår ingen förtäring eller kringarrangemang. 

Anmälan  
Anmälan till ROM 2021 görs via ett anmälningsformulär. Anmälan öppnar 23 augusti 2021. 
Anmälningsformuläret hittar ni här: https://podio.com/webforms/26503262/2007802  

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person i föreningen. Tänk på att 
anmäla er före den 12 oktober för att få den lägre deltagaravgiften. Om du/ni skall vara 
ombud tänk på att sända in en ombudsfullmakt från föreningen i samband med anmälan, 
fullmakten hittar ni här: https://kfum.se/for-foreningar/rom/ 

Om mötet behöver ställas om till ett digitalt arrangemang kommer detta meddelas redan 
anmälda och medlemsföreningarna och kompletterade info kring mötets genomförande 
presenteras på hemsidan. 

Boende 
Hotell 
För att underlätta vid bokning av logi har KFUM Sverige gjort en överenskommelse med 
Arenahotellet. För att bo på Arenahotellet i Uppsala till rabatterat pris bör ni boka ert 
boende senast 12 oktober. Därefter kan hotellet ej garantera plats/pris.  

Bokning görs av respektive förening direkt hos Arenahotellet på telefon 018-35 00 25 eller 
via reception@arenahotellet.se eller ange kod: ROM2021. Betalning sker på plats på 
hotellet, av respektive förening/gäst.  

Pris per rum/natt hos Arenahotellet Uppsala: 
Enkelrum: 695 kr per natt  
Dubbelrum: 500 kr per person och natt 
Trebäddsrum 400 kr per person och natt 
Fyrbäddsrum:  350 kr per person och natt 

I priset ingår; övernattning, frukost, WiFi, parkering, tillgång till gym och bastu samt 
moms. (Tillgänglighetsanpassade rum finns att boka.)  

Stadsbuss 3 går från Uppsala Centralstation till Almqvistgatan och en kort promenad så är 
en framme vid hotellet.  

Vandrarhemslogi på friluftsgården Alnäs. 
Det erbjuds vandrarhemsboende på Alnäs som är KFUM Uppsalas friluftsgård. Ca 20 
minuter med bil och ca 55 minuter med lokalbuss från möteslokalen. Detta bokas i 
samband med anmälan. Kostnaden per/natt inkl frukost 175 kr/pers. 
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ROM-skola 
Vi bjuder in till en ROM-skola, det vill säga en timmas genomgång och utbildning i hur ett 
ROM går till. Två tillfällen erbjuds: fredag 12/11, kl 20.30 och lördag 21/10, kl 08.30 i 
anslutning på Arenahotellet. Anmälan görs i formuläret i samband med ROM-anmälan. 
Det finns även en digital årsmötesskola, https://www.learnify.se/l/show.html#att/2xGY1  
som ni kan ta del av innan Riksombudmötet. 

Workshops och WebBinarier 
Förutom ROM-skolan, har KFUM Sverige tagit fem workshops som föreningen kan 
genomföra som förberedelse inför ROM. Det inbjuds också till två webbinarier där en kan 
ställa frågor och diskutera inkomna motioner samt styrelsens förslag (propositioner). Mer 
om dessa hittar ni här; https://kfum.se/for-foreningar/rom/  

LÖRDAGSKVÄLL MED MIDDAG, SAMVARO OCH HAPPENINGS 
Lördagskvällens middag äter vi tillsammans på Arenahotellet. I dagsläget är inte kvällens 
program helt klart men det kommer bjudas på diverse inhopp och avbrott. 

 

Hemsida och sociala medier 
Hemsida: https://kfum.se/for-foreningar/rom/, här publiceras all information om rör  
ROM 2021.  
Instagram: http://instagram.com/kfum  
Facebook: https://www.facebook.com/kfumsverige  
Twitter: https://twitter.com/kfum  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kfum-sverige 

Använd gärna #kfumrom. 
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Leoparden 
KFUM Uppsala driver Kulturhuset Leoparden, som har ordinarie öppettid på fredagen  
kl 15-20. Passa på att göra ett studiebesök på Leoparden, som ligger på Svartbäcksgatan 
20, ca 15 minuters promenad från Uppsala Station. Ta en fika och kolla in vad som bjuds i 
kulturväg just då.  

RESOR 
Med tåg reser du miljövänligt och bekvämt till Uppsala i november! Tänk på att de 
billigaste biljetterna säljs tre månader innan avresa. Via samarbetet mellan KFUM Sverige 
och LSU finns det möjlighet till 3% rabatt på biljettpriset, se:  

https://kfum.se/for-foreningar/rabatter/ 
 
Vissa regioner planerar också att hyra en buss för att regionens föreningar ska kunna 
samåka. Dubbelkolla med din region innan du bokar resa.    

Ombud och Röstlängd 
Ombud för föreningen noteras i samband med att anmälan görs. Kom ihåg att skicka in 
ombudsfallmakten i samband med anmälan. Ombudfullmakten och röstlängden som 
berättar hur många ombud som föreningen har rätt anmäla hittar ni på 
https://kfum.se/for-foreningar/rom/. 

Så här står det i KFUM Sveriges stadgar om ombud och röstlängd: 

 
Har du frågor om ROM, kontakta: ingrid.greiby@kfum.se.  

Välkomna! 

§ 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 Riksombuds-möte 
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, 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. 

 

 

 


