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SÖK BIDRAG TILL LEDARUTBYTEN! 
 
 
OM BIDRAGET 

Inom KFUM-rörelsen i Sverige är hundratals unga aktiva som ledare, förtroendevalda och i 
andra ideella uppdrag. När dessa ledare möts över föreningsgränser får de inspiration, 
kunskap, verktyg och ett breddat perspektiv som stärker deras engagemang och 
påverkanskraft. 

Nu har KFUM Sverige säkrat medel för att möjliggöra utbyten mellan unga KFUMare, 15-30 
år, med syftet att stärka och utveckla ungas ideella organisering och ledarskap. 

Alla KFUM-föreningar kan söka bidraget. 

 
DET HÄR KAN BIDRAGET ANVÄNDAS TILL 

En ansökan ska omfatta minst ett utbyte där majoriteten av deltagare är ledare, 
förtroendevalda eller andra ideella engagerade mellan 15-30 år. Utbytet ska innebära att 
deltagare från minst två KFUM-föreningar träffas och deltar i en gemensam aktivitet.  

Bidraget måste användas senast 31 oktober 2022 och kan användas till kostnader för resor, 
kost och logi samt eventuella kostnader för extern utbildning. 

En gemensam aktivitet kan till exempel vara: 

• Att unga ledare/förtroendevalda från Förening A besöker en aktivitet eller 
verksamhet hos Förening B, där de tas emot av unga ledare/förtroendevalda i 
Förening B. 

• Att unga ledare/förtroendevalda från Förening A och Förening B deltar på en aktivitet 
enbart för ledare/förtroendevalda såsom en ledarutbildning med intern eller extern 
utbildare, en teambuilding-aktivitet eller en workshop på ett tema som är relevant för 
deltagarna. 

• Föreningar som vill genomföra en gemensam utbildning för ledare uppmuntras att ta 
tillfället i akt att genomföra utbildningar inom KFUM-rörelsens utbildningspaketet 
Helheten, eller utbildningar från KFUMs studieförbund Sensus. 

Deadline för ansökan: 20 februari 2022 
 
Beslut lämnas: 4 mars 2022 
 
Länk till ansökan: https://podio.com/webforms/26915792/2057394  
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VILLKOR FÖR ANSÖKAN 

Ett utbyte omfattar minst två KFUM-föreningar och samtliga föreningar lämnar tillsammans 
in en ansökan om bidrag. I ansökan om bidrag specificeras en förening och en kontaktperson 
från denna förening som kontaktpunkt för KFUM Sverige.*  

Kontaktpersonen och dess förening ansvarar för: 
• Att all information om bidraget från KFUM Sverige når fram till samtliga föreningar 

som medverkar i utbytet. 
• Att utbytet genomförs i enlighet med ansökan. 
• Att bidraget fördelas enligt budget i ansökan.** 
• Att bidraget redovisas till KFUM Sverige. 

*Alla föreningar som medverkar i utbyten som beviljas bidrag av KFUM Sverige är 
välkomna att kontakta KFUM Sverige med frågor men kontaktpersonens förening har 
budget- och rapporteringskrav gentemot KFUM Sverige. 

**Vid behov kan förändringar göras till beviljad budget i samråd med KFUM Sverige. 

BEDÖMNINGSKRITERIER 

Totalt sett kommer KFUM Sverige dela ut 100 000 kr till sökande föreningar. Ansökningar 
kommer att bedömas utifrån mål och förväntade effekter för målgruppen unga 
ledare/förtroendevalda i relation till antal deltagare och kostnader per deltagare. 

Exempel på önskade effekter för målgruppen: 

• Att unga aktiva får ökad kunskap, inspiration och/eller perspektiv på det egna 
ledarskapet. 

• Att unga aktiva träffar unga med andra bakgrunder, vilket öppnar upp för kreativitet 
och ett lösningsorienterat tänk samtidigt som det främjar respekt för mångfald och 
olikheter. 

• Att unga aktiva får lära känna andra unga som också brinner för en bättre värld, 
vilket bidrar till en stolthet och tillhörighet som stärker det individuella 
engagemanget. 

• Att unga får lyfta blicken från den egna föreningen och upptäcka KFUM-rörelsens 
bredd och omfång, vilket inspirerar till ett fortsatt engagemang och till att ta nästa 
steg på utvecklingstrappan som kännetecknar KFUM. 

KAN MAN ÖVERKLAGA BESLUT? 

Ja, om du har frågor rörande fattade beslut, ta kontakt med KFUM Sveriges kansli. 
Detaljer kring andras beviljade/icke beviljade ansökningar kommer ej att ges ut.  
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REDOVISNING AV BEVILJADE MEDEL  

Föreningar som beviljats medel ska redovisa dessa senast 30 november 2022. Detta 
för att KFUM Sverige i sin tur ska kunna sammanställa en samlad rapport. 

Redovisning av beviljade medel kommer att omfatta en narrativ rapport som beskriver 
resultat och effekter samt en ekonomisk redovisning där det ingår en uppställning av 
tagna kostnader och underlag för dessa, exempelvis elektronisk kopia av fakturor och 
bilder på kvitton. 

FRÅGOR OCH HJÄLP FRÅN KFUM SVERIGE 

Om er förening vill göra ett ledarutbyte men inte redan har kontakt med andra föreningar 
inom rörelsen, så kan KFUM Sverige hjälpa till genom att koppla ihop er med en bra match! 

Har ni frågor om bidraget, hör av er till Ida Wahlström, verksamhetsutvecklare inom 
föreningsstöd på KFUM Sverige, på ida.wahlstrom@kfum.se eller 073-661 22 80. 

 


