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Styrelseprotokoll KFUM 
Central, nr 3 
KFUM Centrals styrelse 

Tidpunkt: 2019-09-03 
Närvarande: Michael Lagerkvist, Marie Welin, Charlotte Tham, Olle Lindström, Per-Ola Niblaeus (via 
länk), Hans von Uthmann, Staffan Önne, Ewa-Lena Hedrup, Hans Lagerquist från Ekonomiutskottet 
(deltog på mötespunkt 5.4), Torbjörn Hamnmark från Ekonomiutskottet (deltog på mötespunkte 5.4), 
Torbjörn Brown (tjänsteman) och Nils Haag (tjänsteman)  

Frånvarande: 

Vid protokollet: Nils Haag 

1. Inledning 
Ordförande Michael Lagerkvist inledde mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 
Följande dagordning 
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KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna dagordningen 

3. Föregående protokoll 
Det fanns inga invändningar på föregående protokoll. 

Protokollet lades till handlingarna. 

4. Protokoll på beslut fattade av presidium 
Presidiet har inte sammanträtt sedan senaste styrelsemötet. 

5. Beslutspunkter 
5.1. Beslut om stipendium 

Då bidragsrådet inte hunnit sammanträda innan mötet föreslogs beslutet delegeras till presidiet. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att presidiet skall sammanträda och fatta beslut om 
stipendieansökningar som inkommit för den senaste ansökningsperioden. 

5.2. Ansökan om särskilt utvecklingsbidrag 
En ansökan om särskilt utvecklingsbidrag hade inkommit från Stockholms Motettkör KFUM avseende en 
gemensam julkonsert tillsammans med Royal Big Band. Styrelsen gladdes mycket åt denna ansökan då ett 
av syftena med det särskilda utvecklingsbidraget är att stärka samarbete mellan föreningsgränser och 
medlemsgrupper. 

Då Per-Ola är aktiv inom Royal Big Band och ordförande i musikgruppen deltog han varken i 
diskussionen eller beslutet.  

KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna Stockholms Motettkör KFUMs ansökan särskilt 
utvecklingsbidrag om 10 000 kr.   

5.3. Deltagare till YWCA World Council 
YWCA World council är YWCA (på svenska KFUK) rörelsens högsta beslutande organ och hålls vart 
fjärde år, denna gång i Sydafrika. KFUM Central ämnar skicka sex deltagare på detta möte och 
föreningens medlemmar har kunnat ansöka om plats i delegationen. Sökanden har lämnat in ansökningar 
och besvarat de frågeställningar som angivits ifrån KFUM Central, de har dessutom blivit intervjuade via 
telefon gällande efterarbete. Vid telefonintervjuerna fick de sökande chans att beskriva hur- och i vilken 
utsträckning de kommer engagera sig efter genomförd resa och blev även införstådda i att detta är ett 
krav. Urvalskriterierna i processen var: blandad föreningstillhörighet, majoritet kvinnor, majoritet 
ungdomar, aktivt engagemang i KFUM Central och blandade erfarenheter.  

 



Underlaget som presenterades byggde KFUM Centrals styrelse önskar skicka individer som inte har 
mångårig erfarenhet av liknande evenemang i förening eftersom detta är ett ypperligt tillfälle att tillskansa 
sig just detta. Den föreslagna gruppen delegater är blandad på det viset att 2 av 6 är män, 1 av 6 är över 30, 
2 av 6 har mer erfarenhet av KFUM och internationellt arbete 4 av 6 har inte tidigare deltagit på ett 
världsrådsmöte, dessa 4 är dessutom under 20 år. KFUM Centrals styrelse anser att unga medlemmar ska 
ha möjlighet att utveckla sina perspektiv och erfarenheter och motiverar därför majoritet under 20 år. 
Samtliga delegater är drivna inom KFUM Central på olika vis. Efter att diskuterat underlaget kunde 
styrelse sedan gå till beslut. 

Då Michael Lagerkvist ansökt om att vara en delegat deltog han varken i diskussionen eller beslutet. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att deltagarna bör genomföra för- och efterarbete som ett 
villkor för stipendiet enligt bilagd plan. 

KFUM Centrals styrelse fattade beslut om att skicka Hedda Grönvall, Hanna Källberg , Mikael 
Lagerkvist, Leonard Bahamondez Lörvall, Zandra Zbinden och Alma Julin. till Johannesburg på 
YWCA World Council.  

5.4. Uppdaterad policy för kapitalförvaltningen 
Torbjörn Hamnmark och Hans Lagerquist från ekonomiutskottet närvarade för att redogöra för hur 
KFUM Centrals kapitalförvaltning hanteras samt ett förslag på reviderad policy. Det genomgicks en väl 
sammansatt presentation med historik över hur förvaltningen sköts och jämförelser mot olika index och 
risknivåer. Många av de frågor som styrelsen ställde rörde risknivåer och framtida scenarion med en 
ganska osäker världsmarknad.  

Därefter presenterades ett utkast på en reviderad policy, som styrelsen har att ta ställning till.  

KFUM Centrals styrelse beslutade att Marie och Charlotte genomgår policyn till nästa 
styrelsemöte för ett eventuellt beslut. 

6. Informations- och beslutspunkter 
6.1. Resursfördelning 

Ewa-Lena presenterade en översikt av den feedback som inkommit från medlemsföreningarna på det 
första utkast till ett förslag som skickades ut innan sommaren. Svarsfrekvensen var blandad och styrelsen 
kunde konstatera att det är svårt att hitta en lösning som kommer göra samtliga hundraprocentigt nöjda då 
perspektiven och förutsättningarna skiljer sig mellan föreningar. Efter det presentade Staffan ett reviderat 
förslag som diskuterades och justerades. Förslaget är inte färdigt och styrelsen återkommer därför till 
medlemsföreningarna när det nya förslaget är färdigt. 

6.2. Svar från Ungdomsforum 
Då både frågan om kapitalförvaltningen och resursfördelningen drog ut på tiden bordlade styrelsen frågan 
då de anser att den förtjänar mycket tid och fokus. Däremot fick Charlotte och Hans i uppdrag att 
kontakta ungdomsforum innan nästa styrelsemöte för att kunna ta arbeta vidare med frågan om ungas 
inflytande. 

7. Rapporter 
7.1. Kanslirapport 

Torbjörn föredrog korta punkter från rapporten. 

7.2. Ekonomirapport 
Torbjörn och Staffan föredrog några korta punkter från rapporten  



7.3. Rapport från KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter 
Hans redogjorde att gruppen arbetar med frågan ser fram emot fortsatta möten med Stockholms stads 
exploateringskontor samt fortsatt arbete med ekonomi och lokalprogram.   

7.4. Rapport från Musikgruppen 
P-O föredrog några korta punkter från rapporten. 

8. Övriga frågor 
8.1.  Extern finansiering av KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter 

Arbetet har påbörjats med en liten arbetsgrupp som ska undersöka frågor som sponsring, bidrag från 
filantroper, fonder med mera för Idrotts- och Kulturcentret. Gruppen består av Michel Lagekvist, Fredrik 
Reveman och Torbjörn Enström.  

8.2. Stockholm Science City 
Michael rapporterade att KFUM Central planerar att bli medlemmar i Hagastadens fastighetsägarförening.  

Stockholm Science City har frågat KFUM Central om föreningen vill ta ansvar för deras Instagramkonto 
under november. Ungdomsforum kommer att ta ansvaret som avslutas med att Barn- och ungdomskören 
genom för en Luciakonsert. 

8.3. Uppföljning av styrelsedagen 
KFUM Centrals styrelse samlades den 18 augusti för att diskutera och planera styrelsearbetet. Marie lyfte 
frågan om hur arbetet fortlöper och styrelsen diskuterade kort hur arbetet fortlöpt sedan sist. Nils som 
förde anteckningar om vem som gör vad skickar ut ett uppföljningsmejl till styrelsen. 

9. Nästa möte 
30/9 Ordförandemöte 
22/10 Styrelsemöte 
21/11 Styrelsemöte 
18/12 styrelsemöte och julmiddag 

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

Vid protokollet       Justeras 

 
 

Nils Haag          
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