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SÖK BIDRAG för att delta på 

YMCA WORLD COUNCIL! 
 
 
VAD ÄR YMCA WORLD COUNCIL? 

YMCA World Council är det högsta styrande 
organet för den globala YMCA-rörelsen där KFUK-
KFUM är den svenska grenen.  
 
På YMCAs världsrådsmöte deltar representanter från YMCAs 120 medlemsländer med målet 
att inspireras, samla kraft och stärka vår globala gemenskap och samverkan. Temat för World 
Council 2022 är ignite, då mötet syftar till att tända gnistan till den eld och energi som driver 
oss framåt i arbetet för en bättre värld. 
 
Världsrådsmötet äger rum vart fjärde år och nästa möte är 3-9 juli 2022 i Aarhus, Danmark. 
 
 
SÖK BIDRAG 

KFUM Sverige vill möjliggöra för att så många unga KFUMare som möjligt kan delta på YMCA 
World Council. Därför utlyser vi nu ett bidrag där varje KFUM-förening kan söka upp till 
20 000 kr för att unga (18-30 år) ideellt engagerade och anställda ska kunna delta på mötet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KRITERIER OCH VILLKOR FÖR BIDRAGET 

• Sökande föreningar ska vara registrerade medlemmar i KFUM Sverige och ska ha 
lämnat in medlemsrapport för föregående år. 

• Föreningar kan beviljas upp till 20 000 kr var. (Observera att deltagaravgiften till 
världsrådsmötet är ca 10 000 kr/person, exkl boende.) 

• Beviljade medel kan användas till deltagaravgift, boende och resekostnader för 
personer som är mellan 18-30 år och ideellt engagerade eller anställda i en KFUM-
förening. Undantag till ålderskriteriet kan eventuellt göras i samråd med KFUM Sverige 
för föreningar som vill delta på mötet men som inte har personer under 30 år som kan 
representera föreningen i detta sammanhang. 

Deadline för ansökningar: 27 mars 2022 

Beslut lämnas senast: 29 mars 2022 

Länk till ansökan: https://podio.com/webforms/26927413/2058817  

https://podio.com/webforms/26927413/2058817
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• Det är upp till föreningen om bidraget ska användas till en deltagare, eller fördelas på 
flera.  

• Sökande föreningar ansvarar till fullo för sina medlemmars deltagande inför, under 
och efter mötet. 

 
Observera att föreningar inte kan söka bidrag från KFUM Fonden för medlemmars deltagande 
på World Council 2022. 
 
 
REDOVISNING AV BIDRAGET 

Föreningar som beviljas medel ska efter mötets genomförande redovisa uppgifter om 
medlemmar vars deltagande på mötet har möjliggjorts av bidraget. Uppgifter som ska 
redovisas är exempelvis ålder, kön och roll i föreningen. Föreningar ska också beskriva kort 
vilken effekt och betydelse deltagandet har haft för deltagarna och föreningen. 
 

MER OM YMCA WORLD COUNCIL 

Program och registrering för mötet finner ni på hemsidan för YMCA World Council . 
 
YMCA World beskriver fyra mål med mötet: 

1. Agree and adopt a new Movement-wide strategy, as we look towards a 2030 horizon. 
2. Showcase solutions, and specifically youth-led solutions, and collaborate across 

generations to develop and launch new youth solutions in line with Vision 2030. 
3. Strengthening our governance as we elect new officers. 
4. Enjoy the YMCA family and have fun, as we celebrate and enjoy who we are and where 

we’re from. 
 
Vill ni få en större känsla för mötet eller inspirera er medlemmar till att delta, kan vi tipsa om 
denna inspirationsvideo om mötet från YMCA World Council. 
 
 
FRÅGOR 

Har ni frågor om bidraget, hör av er till Ingrid Greiby, på föreningsstöd inom KFUM 
Sverige, ingrid.greiby@kfum.se eller 08-677 30 63. 
 

 
 

https://www.ymca.int/2022-world-council/
https://youtu.be/KA0c7RiCAy0
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