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TILL DELTAGARNA på 
Riksombudsmötet 2021, 12-14 november i Uppsala 

Här kommer information till dig som ska delta på ROM 2021. Vi har försökt att hålla det 
kortfattat om respektive punkt. Önskar du utförligare info kring någonting, maila Ingrid på 
KFUM Sveriges kansli ingrid.greiby@kfum.se så hjälper hon till. 

Covid och restriktioner; restriktionerna har ju lättat och möjliggjort för oss att träffas i Uppsala. 
För den skull ska vi inte utsätta vare oss själva eller andra för eventuell smitta, utan uppmanar er 
att stanna hemma om ni känner minsta symptom. Fundera också på och kolla med din förening 
hur ni agerar om du skulle bli sjuk under ROM. Föreningen kan ersätta dig med en ny deltagare 
om det skulle bli så att du blir förhindrad att åka.  

Incheckning till ROM sker på Arenahotellet, fredag 19:00-21:00 (Obs ändrad start tid) och lördag 
8:30-9:30. 

ROM-skolan genomförs på Arenahotellet, fredag 20:30-21:30 och lördag 8:30-9:30, föranmälan. 

Årets ROM kommer använda Suffra, ett digitalt mötessystem som är molnbaserat. Därför 
behöver du ha med dig en mobil/surfplatta/dator. Kom också ihåg laddare. Personlig inloggning 
till Suffra fås vid incheckningen. 

Möteshandlingarna finns enbart i digital form, samt anslagna på respektive station på Åsikts-
torget. Här hittar du handlingarna: https://kfum.se/for-foreningar/rom/  

Alla beslutsfrågor kommer behandlas på Åsiktstorget under lördag eftermiddag. En stor fråga är 
Regionförändringen. Om du vill få lite information om den innan ROM finns det en kort 
presentation på KFUM Sveriges hemsida: https://kfum.se/wp-
content/uploads/2021/10/Sammanfattning-av-propositionen-om-KFUMs-
regionfo%CC%88ra%CC%88ndring.pdf  

Det finns också en sent inkommen motion. Hur och om den ska behandlas skall ROM besluta om. 
Den hittar du här: https://kfum.se/wp-
content/uploads/2021/10/Motion_4_ROM_2021_sent_inkommen.pdf  

Om du skall vara ombud för din förening behöver din förening skicka in en ombudsfullmakt till 
KFUM Sverige. Kolla med din förening att det är gjort. 

Det kommer att fotograferas på ROM. Är du under 16 år och vill vara med på bild behöver du ta 
med dig en, av målsman, påskriven samtyckesblankett: https://kfum.se/wp-
content/uploads/2021/08/Samtyckesblankett-foto-och-film-barn.pdf 
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Om du valt att inte vilja vara med på bild kommer vi meddela vår fotograf detta. Dock har du eget 
ansvar i att vara uppmärksam, för det kan vara svårt för vår fotograf att ha full kontroll på 160 
deltagare. 

Energizers, ta med dina bästa, eller tips på Energizers – vi kommer säkert behöva piggas upp oss 
under helgen! 

Nätverka! På lördag eftermiddag, efter det att Åsiktstorget stängt, finns det tid för att träffa 
nya/gamla vänner, men framför allt för att nätverka och söka kontakt mellan föreningarna. Du 
kan själv bjuda in till en träff via en post-it på en anslagstavla som finns till för detta ändamål.  

Om du vill och din förening har – så ta gärna med en roll-up eller två som vi kan pryda hotellet 
med. Det kan aldrig bli för mycket KFUM. 

Program, ni kommer få ett enkelt program vid incheckning, men här kommer några hållpunkter: 

Fredag, 12 november 
Incheckning till ROM, kl 19-21 
ROM-skola kl 20:30-21:30 

Lördag, 13 november 
ROM-skola, kl 8:30-9:30 
Incheckning till ROM, 8:30-9:30 
ROM inleds, kl10:00 
Lunch, kl 12:30 
Presentation Regionsförändringen, kl 13:30 
Åsiktstorget öppnar kl 14:40 
Åsiktstorget stänger kl 17:30 
Middag, kl 19:00 
ROM-kväll 

Söndag, 14 november 
Inledning, kl 9:00 
Förhandlingar 
Lunch, 12:00 
Avslutning, kl 15:00 

 
Vi ses på ROM 2021! 

Välkomna! 

KFUM Sverige & KFUM Uppsala 

//Ingrid Greiby 
ingrid.greiby@kfum.se, 073-661 22 81 
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