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MÖTE NR 2 
KFUM Centrals styrelse 

Tidpunkt: 2020-06-04 
Mötet genomfördes digitalt. 

Närvarande: Michael Lagerkvist, Marie Welin, Charlotte Tham, Olle Lindström, Per-Ola 
Niblaeus, Staffan Önne, Ewa-Lena Hedrup, Hans von Uthmann ,  Peter Yllmark (ordförande 
Kom Hotel AB),  Torbjörn Brown (tjänsteman) och Nils Haag (tjänsteman) , samt Mats Berg 
(controller) punkt 1-5. 

Frånvarande:  

Vid protokollet: Nils Haag 

1.  INLEDNING 
Mötet inleddes med att Michael hälsade alla välkomna. 

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

3.  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  
En felnumrering av föregående protokoll hade upptäckts och reviderades. Styrelsen kunde 
därefter godkänna protokollet. 

Protokollet lades till handlingarna. 

4.  PROTOKOLL PÅ BESLUT FATTADE AV PRESIDIUM 
Inget presidiemöte har ägt rum sedan senaste styrelsemötet. 

5.  EKONOMIRAPPORT  
 

5.1.  EKONOMISKT UTFALL 
Styrelsen hade på mötet valt att lägga särskilt fokus på att prata om föreningens ekonomi 
med bakgrund av pågående coronapandemin. Staffan berättade hur EU arbetat med att 
förenkla och förbättra rapportpaketet för koncernen och hur det enklast kan läsas. Styrelsen 
gav sin feedback och enades om att det bör väljas ut ett antal KPI (key performance 
indicator) för att få fler mätvärden. Styrelsen och Ekonomiutskottet får fundera vidare över 
vilka värden och mått de vill ha.  

Därefter så genomgick Staffan, Torbjörn och Peter Yllmark (ordförande i hotellstyrelsen) den 
senaste ekonomiska rapporten. 

5.2.  EKONOMISK PROGNOS FRAMÅT  
Att göra en ekonomisk prognos är alltid svårt och under rådande förutsättningar nästintill 
omöjlig då förutsättningarna ändras hela tiden. Hotellstyrelsen och KFUM Centrals styrelse 
har avstämningar varje vecka för att följa utvecklingen och fatta löpande beslut. Styrelsen 
ställde frågor till Torbjörn och hotellordföranden Peter.  

Charlotte redogjorde för KFUM Central Idrott och Kulturcenter ABs kostnadsprognos för det 
kommande året. 

6.  BESLUTSPUNKTER 
 

6.1.  KAPITALFÖRVALTNINGSPOLICY 
Charlotte och Marie presenterade det nu färdiga förslaget till kapitalförvaltningspolicy. 
Styrelsen genomgick det och hade några mindre förslag på förtydliganden. Övriga 
styrelsemedlemmar utryckte en stor tacksamhet och beundran för det arbete som Charlotte 
och Marie lagt på att ta fram policyn. Styrelsen kunde därefter gå till beslut. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta dokumentet KFUM Centrals 
kapitalförvaltningspolicy 



KFUM Centrals styrelsen beslutade att uppdra åt kapitalförvaltningen att påbörja 
överföring till nya policyn (fortsatt inom Handelsbanken) 

6.2.  EKONOMIUTSKOTTETS UPPDRAGSBESKRIVNING OCH 
SAMMANSÄTTNING 

Ordförande för Ekonomiutskottet Staffan hade förberett ett förslag på uppdaterad 
uppdragsbeskrivning för ekonomiutskottet samt en uppdaterad lista på en sammansättning 
för verksamhetsåret 2020/2021. Förslaget till uppdragsbeskrivning finns att läsa nedan 

EKONOMIUTSKOTTET 

SYFTE 
Ekonomiutskottets syfte är att arbeta för en hållbar och långsiktig ekonomi inom koncernen 
KFUK-KFUM Central. 

UPPDRAG 
Utskottet har till uppgift att förse Centrals styrelse med lämpliga beslutsunderlag gällande 
ekonomiska frågor, inklusive bidrag till föreningarna. 

Utskottet fungerar även som rådgivande organ i frågor rörande bl.a. investeringar och 
underhåll inom övriga delar inom koncernen samt till kapitalförvaltningen. 

Utskottet ska arbeta gemensamt med controllern i framtagandet av månatligt rapportpaket.  

GRUPPENS SAMMANSÄTTNING OCH MÖTESFORMER 
Gruppen består av en ordförande (sammankallande) och minst en övrig ledamot från 
Centrals styrelse, verksamhetschef, representanter för de verksamhetsdrivande 
dotterbolagens styrelser, kapitalförvaltningens ledamöter samt controller. Vid behov av viss 
kompetens kan ytterligare 1-2 ledamöter väljas in. 

Gruppen har möten minst 4 gånger per år.  

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta ovanstående uppdragsbeskrivning för 
Ekonomiutskottet 

KFUM Centrals styrelse beslutade att ekonomiutskottet består av följande personer: 
Staffan Önne, Ewa-Lena Hedrup, Christer Sjöström, Mats Berg, Torbjörn Brown, Hans 
Lagerquist, Torbjörn Enström. 

 

6.3.  FÖRFRÅGAN OM UTBETALNINGSGARANTI TILL ÄNGSHOLMEN 
Ängsholmen beviljades på styrelsemötet 2019-12-18 ett s.k. Plusbidrag – en del av 
föreningsbidraget – på 1 400 tkr för åtgärder enligt den framtagna underhållsplanen för de 
kommande åren. Plusbidraget betalas ut mot någon form av underlag, men styrelsen har 
tidigare beslutat att i princip sker tills vidare ingen utbetalning av några bidrag. 

En stor del av Ängsholmens intäkter kommer från sommarlägren, vilka bara kommer att 
genomföras om begränsningen på 50 personer för folksamlingar släpps helt eller delvis i tid 
före sommaren. 



En del av åtgärderna 2020 enligt planen avser ett nytt avloppssystem för att möta 
kommunens krav för att få bedriva verksamheten. Ett minireningsverk är beställt och har 
börjat skeppas till Ängsholmen men leveransen har tills vidare pausats i avvaktan på klarhet 
gällande den finansiella situationen. Om sommarens läger inte blir av önskar Ängsholmen, 
för att kunna fullfölja investeringen i avloppslösningen, en garanti från KFUM Central att 
tidigare beslutade medel kan betalas ut i augusti/september.  

KFUM Centrals Styrelse är positiv till Ängsholmens investering i en avloppslösning och 
beslutade att mot underlag betala ut föreningsbidrag enligt budget i den mån Ängsholmens 
egna medel inte räcker. 

6.4.  STRATEGIARBETET  
Olle, P-O och Marie har fått uppdraget att arbeta med KFUM Centrals strategiprocess. Den 
gamla strategi- och verksamhetsplanen löper ut 2021 och målet har varit att ta fram en ny 
strategi för de kommande 5 åren enligt What We Want (KFUM Sveriges strategi och verktyg). 
Gruppen har kallat den Vision 2026 – vilka vill vi vara som flyttar in på nya Idrott- och 
Kulturcentret? Arbetsgruppen har begärt in offerter och beslutat att gå vidare med en 
konsult.  

Ursprungstanken var att starta arbetet redan tidig vår 2020, men p g a Corona och 
inköpsstopp har processen flyttats fram ca 6 månader, så medlemsmötet den 10-11 oktober 
blir ett uppstartsmöte. 

Arbetsgruppen behöver dock nyttja ett litet antal timmar med den externa konsulten för att 
kunna planera processen och efterfrågade därför ett undantag från inköpsstoppet till ett 
maximalt belopp om 17 500 kr.  

Arbetsgruppen efterfrågade också ett ordförandemöte på temat strategiarbete den 19 maj. 

KFUM Centrals Styrelse beslutade om ett undantag på inköpsstoppet för en extern konsult 
om max 17 500 kr. 

KFUM Centrals Styrelse beslutade att kalla till ordförandemöte den 19 maj. 

7.  INFORMATIONS OCH DISKUSSIONSPUNKTER 
Inga frågor avhandlades. 

8.  RAPPORTER 

8.1.  KFUM CENTRAL IDROTT OCH KULTURCENTER AB 
Hans rapporterade om arbetet och ett antal möten som genomförts bland annat med 
Svenska Gymnastikförbundet och Svenska Basketbollförbundet. Arbetet med staden har nu 
tagit fart och processen med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret är nu igång. 

9.  ÖVRIGA FRÅGOR 
Inga övriga frågor avhandlades 

10.  NÄSTA MÖTE 
4 juni - Styrelsemöte  
30 augusti - Styrelsedag samt styrelsemöte  
29 september - Styrelsemöte  
10-11 oktober - Medlemsträff 



4 november- Ordförandemöte 
26 november - Styrelsemöte  
15 december - Styrelsemöte 

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

Vid protokollet       Justeras 

 

 

Nils Haag       
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