
 

DAGS  

                             
 
Hej KFUM-förening och KFUM-scoutkår  

DAGS ATT SKICKA IN ÅRSRAPPORT 
-Är du på något sätt ansvarig i din KFUM-förening eller KFUM-scoutkår?  
-Är du ordförande, verksamhetsledare, anställd eller har förtroendeuppdrag i föreningen?  
Det här är viktigt information till dig och din förening! Här finns information som vi önskar att du 
läser igenom och för vidare till den som ska göra föreningens årsrapport till KFUM Sverige. 

INSTRUKTION OM RAPPORTERING AV 
VERKSAMHETSÅRET 2021 
Varje år ska KFUM-föreningarna lämna in en statistik- och verksamhetsredovisning till KFUM Sverige. 
Redovisning bidrar bland annat till att KFUM Sverige kan ge ett bra stöd till föreningarna och kårerna under 
året och att vi kan utveckla föreningsregistret på hemsidan. Redovisningen är även viktig för att alla KFUM-
medlemmar ska vara försäkrade, för medlemskapen i våra internationella rörelser och för att er 
förening/kår och era medlemmar ska kunna söka pengar från KFUMs fonder. Den ligger också till grund för 
den medlemsavgift som ni betalar till KFUM Sverige.  

Tänk på att din KFUM-region kan komma att be dig om ytterligare rapportering, det beror på att våra 
olika landsting har olika krav på underlag och i nuläget har vi tyvärr ingen centralt fungerande lösning på 
detta. 
 

 

 

 

 

Vad: Skicka in redovisning och medlemsförteckning 
När: Senast den15 februari 2022 
Till: KFUM Sverige via webbformulär på hemsidan 
Frågor: Ring Ingrid på KFUM Sveriges kansli, 08-
6773063 
 



 

 

STATISTIK OCH VERKSAMHETSREDOVISNING 
Samtliga föreningar och kårer ska skicka in aktuella kontaktuppgifter, medlemsantal och medlemsstatistik. 
Det görs digitalt via ett formulär senast 15 februari 2022. Formuläret hittar du på KFUM Sveriges hemsida: 
https://podio.com/webforms/26970333/2063618  

Har er förening LOK-stöd eller om ni är en scoutkår behöver ni inte ladda upp någon medlemsförteckning, 
utan enbart registrera er medlemsstatistik i formuläret. 

Om vi hjälps åt med detta kan vi lägga mer tid på verksamhet! 
 

STATSBIDRAG GENOM MUCF 
Föreningar som inte får LOK-stöd från Riksidrottsförbundet (RF), är medlemmar i Scouterna, eller annat 
riksförbund kan ingå i KFUM Sveriges statsbidragsansökan till Myndigheten för Ungdoms- och Civil-
samhällesfrågor (MUCF) och därmed få del av aktivitetsstöd från KFUM Sverige. För det krävs dock att 
föreningen har minst 60 % medlemmar i åldern 6-25 år och att samtliga medlemmar har rösträtt.  

Om er förening vill ingå i MUCF-ansökan så ska ni ladda upp en medlemsförteckning i samband med 
redovisningen som beskrivs ovan. Där behöver namn, adress och födelseår ingå. Alla medlemmar som löste 
medlemskap under 2021 skall redovisas, oavsett räkenskapsår. Ni som använder SportAdmin kan använda 
rapportfunktionen ”Medlemsredovisning KFUM Sverige” för att få ut rätt förteckning.  

Ett förslag till medlemsförteckning (excel) att bifoga till statistik- och verksamhetsredovisningen finns på 
hemsidan, se nedan. 

Information om och bilagor till statistik- och verksamhetsrapport hittar ni här: 
https://kfum.se/for-foreningar/statistik-och-verksamhetsredovisning/ 

Utöver det behöver ni kunna visa upp en inbetalad medlemsavgift eller en underskriven medlemsansökan 
för alla medlemmar som ni hade 2021 i samband med eventuell stickprovsgranskning från våra revisorer 
eller MUCF. Ingår ni i ansökan så får ni ett aktivitetsstöd per medlem i ålder 6-25år (2021 var det 51kr/ 
medlem). Aktivitetsstödet betalas ut i oktober/november 2022.  

 

 
 
FRÅGOR OM RAPPORTERING? 
Om ni har några frågor kring redovisningen, ring Ingrid på KFUM Sveriges föreningsstöd på 08-677 30 63 så 
snart som möjligt så kan vi hjälpas åt att få allt rätt. Det är viktigt att redovisningar och medlemsförteckning 
kommer in senast den 15 februari för att vi ska hinna skicka in statsbidragsansökan i tid.  

Vi hjälper gärna till med att få ihop redovisningen på rätt sätt och att utforma smidiga rutiner för 
medlemshantering.  

 

OBS! RAPPORTERA SENAST DEN 15 FEBRUARI! 
SÅ SLIPPER VI LÄGGA ONÖDIG TID PÅ PÅMINNELSER, TACK! 
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