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STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL 
MÖTE NR 9 
KFUM Centrals styrelse 

Tidpunkt: 2020-03-17 
Närvarande: Michael Lagerkvist (via länk), Marie Welin (via länk), Charlotte Tham (via länk), Olle 
Lindström, Per-Ola Niblaeus, Staffan Önne (via länk), Ewa-Lena Hedrup (via länk), Hans von Uthmann 
(via länk), Peter Yllmark (ordförande i Kom hotel AB via länk ), Torbjörn Brown (tjänsteman), Corinna 
Björk (tjänsteman via länk) och Nils Haag (tjänsteman)  

Frånvarande:  

Vid protokollet: Nils Haag 

 

1.  INLEDNING 
Michael började med att hälsa alla välkomna och påminna att mötet kallats på grund ut av viruset 
Covid-19 och de effekter som det fått och får på verksamheten och samhället i stort.  

2.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING  
Följande dagordning presenterades 
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KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna dagordningen 

3.  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  
Då mötet inte var ett planerat ordinarie möte så fanns inget protokoll färdigt att godkänna  

4.  PROTOKOLL PÅ BESLUT FATTADE AV PRESIDIUM  
Inget möte har hållits sedan senaste styrelsemöte.  

5.  BESLUTSPUNKTER 
 

5.1.  HUR PÅVERKAR HÄNDELSEUTVECKLINGEN KOM HOTEL AB?  
VD Torbjörn Brown och styrelseordförande Peter Yllmark informerade om läget och de negativa 
effekter Covid-19 fått för hotellet. Ledningen för Kom Hotel AB följer händelseutvecklingen timme för 
timme. Hotellet följer de riktlinjer som ges från folkhälsomyndigheten och lutar sig mot sin 
branschorganisation Visita som ger tydliga praktiska råd för hur hotellverksamhet ska agera. De 
informerade också om den åtgärdsplan som Kom Hotel AB lagt. Mer information om de beslut som 
ledningen fattat finns i det separata utskick som styrelsen avhandlade undermötespunkt 5.5.  

Styrelsen var mycket nöjd med informationen och var noga med att påpeka att hotellet har 
styrelsens fulla förtroende. De ville också rikta ett särskilt tack till all personal som arbetar hårt för 
hotellets bästa i dessa tuffa tider. 

5.2.  HUR PÅVERKAR HÄNDELSEUTVECKLINGEN KFUM CENTRAL?  
Ordförande Michael lagerkvist, Verksamhetschef Torbjörn Brown och Föreningssekreterare Nils Haag 
informerade om läget och de effekter Covid-19 fått för verksamheten. KFUM Central följer de 
riktlinjer som ges från folkhälsomyndigheten och för en tät dialog med medlemsföreningar och 
samarbetspartners. Ledningen för KFUM Central följer händelseutvecklingen timme för timme.  Mer 
information om de beslut som ledningen fattat finns i det separata utskick som styrelsen avhandlade 
undermötespunkt 5.5 

Styrelsen var mycket nöjd med informationen och var noga med att påpeka att de har fullt 
förtroende för kansliet och KFUM Centrals medlemsföreningar och finns tillgängliga för stöd, hjälp 
och beslut när så behövs. De ville också rikta ett särskilt tack till alla som arbetar hårt för 
föreningens bästa i dessa tuffa tider. 

5.3.  FÖRENINGSBIDRAG 
Styrelsen diskuterade de ekonomiska konsekvenserna som Covid-19 fått och får för föreningens 
möjlighet att betala ut föreningsbidrag för tillfället. Med anledning av det kommer KFUM Central att 
skjuta på utbetalningarna av föreningsstöd och stipendier fram tills i första hand i sommar. Stöd till 
nödvändiga investeringar som är föreningskritiska kommer att utbetalas. Här vädjar styrelsen till 
samtliga medlemsföreningar till en unison solidaritet. Staffan tar ansvaret för att svara på frågor från 
medlemsföreningar. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att skjuta på utbetalningarna av föreningsstöd. 

KFUM Centrals styrelse beslutade  att ge Staffan Önne i uppdrag ansvara för frågan och svara på 
eventuella frågor från medlemsföreningarna. 



5.4.  ÅRSMÖTET 
Styrelsen diskuterade årsmötets genomförande och problemen med att genomföra det som vanligt. 
Styrelsen diskuterade frågan länge och de olika alternativ som finns. Till slut enades styrelsen om att 
följa den kallelse som skickats ut men genomföra mötet digitalt. Väl på mötet så ämnar styrelsen att 
föreslå att mötets samtliga frågor bordläggs till medlemsträffen den 11-12 oktober istället. Det 
digitala årsmötet kommer också vara ett gott tillfälle för styrelsen att informera om läget i 
föreningen. 

KFUM centrals styrelse beslutade att förbereda för ett digitalt årsmöte. där frågor på mötet 
föreslås bordläggas till den 11-12 oktober. 

5.5.  INFORMATION OM HUR KFUM CENTRAL HANTERAR COVID-19  
Michael hade förberett ett utskick till föreningens medlemmar och medlemsföreningar. Styrelsen 
diskuterade innehållet och de står helhjärtat bakom informationen. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta bilagan Information om hur KFUM Central hanterar 
Covid-19 samt att dela den inom KFUM Central 

6.  INFORMATIONS OCH DISKUSSIONSPUNKTER  
Inga informations och diskussionspunkter var med på dagordningen. 

7.  RAPPORTER 
Inga rapporter lämnades 

8.  ÖVRIGA FRÅGOR 
Inga övriga frågor lyftes 

9.  NÄSTA MÖTE 
 

10.  AVSLUTNING 
 

Michael tackade alla för ett gott möte och förklarade det avslutat. 
 

Vid protokollet       Justeras 

 

 

Nils Haag       

 

 


