
 

KFUM Central 
YWCA/YMCA CENTRAL / Rosengatan 1, 111 40 Stockholm / info@central.kfum.se  

08-120 114 00 / www.kfumcentral.se / @kfum.central 

STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL 
MÖTE NR 6 
KFUM Centrals styrelse 

Tidpunkt: 2019-11-21 kl 18.00 
Närvarande: Marie Welin, Charlotte Tham (gick 19.30), Olle Lindström (kom 19.00), Per-Ola 
Niblaeus, Staffan Önne, Ewa-Lena Hedrup, Hans von Uthmann och Nils Haag (tjänsteman)  

Frånvarande: Michael Lagerkvist, Torbjörn Brown (tjänsteman) 

Vid protokollet: Nils Haag 

1.  INLEDNING 
Marie inledde med att hälsa alla välkomna och öppna mötet. 

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

3.  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  
Det fanns inga anmärkningar på protokoll nr 4 och ett stavfel korrigerades i protokoll nr 5. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att justera protokollen 

4.  PROTOKOLL PÅ BESLUT FATTADE AV PRESIDIUM 
Inget möte hade genomförts sedan senaste styrelsemötet. 

5.  BESLUTSPUNKTER 

5.1.  STIPENDIUM 
Ett flertal ansökningar hade inkommit vilket är glädjande. Efter att ha tagit del av 
bidragsrådets detaljerade arbete kunde styrelsen gå till beslut. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna bidragsrådets förslag att godkänna 9 
ansökningar och avslå 4 ansökningar. 

5.2.  MÖTESDATUM 2020 
KFUM Centrals styrelse presenterades ett förslag för styrelsens mötesdatum 2020, årsmöte 
samt ordförandemöte. Då vissa datum krockade med vissa av styrelsens andra åtagande 
justerades datumen och styrelsen kunde sedan besluta om mötesdatum. Datumen finns att 
läsa under punkten 9. Nästa möte. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna det justerade förslaget om mötesdatum 

5.3.  RUTINER FÖR GEMENSAM KOMMUNIKATION  
KFUM central är en stor förening med många medlemmar och ett flertal medlemsföreningar. 
Det innebär att flödet av kommunikation är stort och flödar i många olika riktningar och 
syften. I dagsläget saknas tydliga nedtecknade rutiner för styrelse och medlemsföreningar att 
förhålla sig till, någon kommunikationspolicy finns exempelvis inte.  Styrelsen vill därför 
tillsätta en arbetsgrupp som kan ta fram förslag på rutiner, policys eller vad som kan 
behövas för hela KFUM Centrals verksamhet. När frågan diskuterades ville styrelsen också 



ta fram ett förslag på en uppdaterad arbetsordning där existerande policys genomgås en 
gång per år av styrelsen. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att ge Hans von Uthmann tillsammans med, 
kommunikationsansvarig, Corinna Björk i uppdrag att bilda en grupp för att utreda 
gemensamma rutiner för kommunikation. I gruppen ska det även ingå representanter från 
medlemsföreningarna.    

KFUM Centrals styrelse beslutade att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag på 
uppdaterad arbetsordning. 

6.  INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSPUNKTER 

6.1.  BUDGET 2020 
Staffan rapporterade från Ekonomiutskottets arbete med budgeten och kunde visa ett första 
utkast. Styrelsen tittade lite på kostnadssidan och var nöjda med arbetet kansliet och 
ekonomiutskottet hitintills presenterats. IKC AB fick i uppdrag att se över hur kostnaderna 
som budgeteras för förväntas falla ut över året för att enklare kunna planera KFUM Centrals 
likviditet. Arbetet med budgeten fortsätter och ett färdigt förslag kommer att presenteras för 
styrelsen på styrelsemötet i december. 

6.2.  INVESTERINGSPOLICY 
Charlotte och Marie har arbetat med att ta fram ett förslag för investeringspolicy. För att 
kunna göra detta har de först kartlagt vilket kapital KFUM Central fogar över, hur kapitalet 
utvecklats och vad som var syftet med kapitalet när det investerades. När de genomgått vad 
de funnit bad de övriga styrelsen om input för att kunna ta arbetet vidare. Charlotte och 
Marie planerar att ha ett förslag färdigt till nästa eller nästnästa styrelsemöte.  

6.3.  MEDLEMSTRÄFFEN 30/11 
Marie berättade lite mer om det upplägg som gruppen som arbetar med Medlemsträffen 
planerat och hur det involverar styrelsen. Styrelsen planerade även den energizer de fått i 
uppdrag att genomföra med deltagarna på medlemsträffen. 

6.4.  UTKAST VIKTIGA DATUM 2020 
Kansliet har påbörjat planerandet och insamlandet av Viktiga datum för medlemsföreningar 
2020 och uppvisade ett utkast. Dokumentet innehåller information som vänder sig till 
medlemsföreningar och sektioner inom KFUM Central för att verksamheten enklare skall 
kunna nyttja KFUM Central till fullo men framförallt veta vilka datum gäller och hur KFUM 
Central prioriterar dem. Nytt för 2020 är att för att få del av KFUM Centrals 
Verksamhetsbidrag krävs deltagande vid vissa av aktiviteterna i dokumentet. Dokumentet 
fastställs vid kommande styrelsemöte i december. 

6.5.  MODELL FÖR VERKSAMHETSBIDRAGEN 
Ewa-Lena och Staffan berättade först om det möte som de haft med representanter från 
medlemsföreningarna. Sammanfattningsvis kunde deltagarna på samma vis som styrelsen 
konstatera att det är svårt att få till en modell som tillgodoser samtligas behov utan att göra 
några eftergifter. Medlemsföreningarna har till och med den 30 november 2019 på sig att 
inkomma med skriftlig feedback. 



Musikgruppen har inkommit med en ansökan om aktivitetsstöd (ny form av bidrag för 
gemensamma projekt) för en gemensam konsert nästa år. Eftersom verksamhetsbidragen 
och aktivitetsbidragen inte är fastställda kunde inte styrelsen fatta beslut om att godkänna 
ansökan men ser positivt på de och den samlade musikverksamheten kan gå vidare med sin 
samplanering av arrangemang den15 mars.  

7.  RAPPORTER 

7.1.  KANSLIRAPPORT 
Nils drog några korta punkter från rapporten. Styrelsen tackade för rapporten och det goda 
arbetet som genomförs på kansliet. 

7.2.  EKONOMIRAPPORT OCH ANTECKNINGAR SENASTE MÖTET 
Staffan drog några korta punkter från rapporten men det mesta var redan nämnt under 6.1 
och 6.5.  

7.3.  RAPPORT FRÅN KFUM CENTRAL IDROTTS- OCH KULTURCENTER 
AB 

Hans lyfte några punkter ur rapporten som IKC AB sammanställt. Arbetet fortlöper väl och 
förhandlingarna med staden och Serneke fortsätter.  

7.4.  RAPPORT FRÅN UNGDOMSFORUM 
Det fanns en skriftlig rapport att ta del av och Hans har också närvarat på mötet. Hans 
beskrev sina intryck och beskrev den passion gruppen arbetar för KFUM Central men också 
med att stötta varandra. Ungdomsforum svarade under mötet på frågor som ställts från 
valberedningen och diskuterade också sin roll och funktion. Eftersom Ungdomsforum på 
eget bevåg inlett processen med att tydligare definiera sin roll så ville styrelsen därför föra in 
det i den kommande verksamhetsplanen för 2020. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att i verksamhetsplanenen för 2020 Lägga till en punkt 
om att KFUM Central ska diskutera och tydliggöra ungdomsforums roll och funktion.  

7.5.  RAPPORT FRÅN HOTEL GIÒ OCH HOTELCHEF EVA 
KFUM Centrals dotterbolag har anställt en hotelchef för Hotel Giò vid namn Eva Ilskog. Eva 
kunde inte närvara på mötet för att själv presentera sig men avlade en skriftlig rapport till 
styrelsen och hälsade att hon gärna kommer på ett annat möte. 

8.  ÖVRIGA FRÅGOR 

8.1.  JULBORD MED UNGDOMSFORUM 
Det har förts diskussioner om att Ungdomsforum och Styrelsen skulle ses för någon slags 
julbord. Tyvärr gick det inte att hitta en ledig kväll så styrelsen beslutade att förslå 
ungdomsforum datum i Januari istället. 

8.2.  VAD ÄR PÅ GÅNG I FÖRENINGARNA? 
Marie genomgick kort vilka evenemang som finns i december och uppmanade styrelsen att 
försöka delta på någon julkonsert eller liknande. Hon tänkte själv gå på Stockholms 
Motettkör KFUM och Royal Big Bands gemensamma konsert den 19e december.   



8.3.  RAPPORT FRÅN ROM 
Marie berättade kort om KFUM Sveriges riksombudsmöte och utfallet från det. Bland annat 
att medlemsavgiften nästa år höjs med 10kr per medlem gentemot KFUM Sverige. 

8.4.  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
Marie Lyfte en fråga om Verksamhetsberättelsen 2019 och hur viktigt det är med en tryckt 
variant till själva årsmötet. Styrelsen meddelade att detta inte är nödvändigt då det 
tidsmässigt påverkar arbetet med att producera en av styrelsen godkänd 
verksamhetsberättelse. 

9.  NÄSTA MÖTE 

2019 
18 december - Styrelsemöte 

2020 
5 mars - Styrelsemöte 
4 mars - Ordförandemöte 
30 mars - Styrelsemöte 
18 april - Årsmöte kl 13.00 samt konstituerande styrelsemöte  
4 juni - Styrelsemöte 
30 augusti - Styrelsedag samt styrelsemöte 
29 september - Styrelsemöte  
14 oktober - Ordförandemöte 
10-11 oktober - Medlemsträff preliminärt datum  
26 november - Styrelsemöte  
15 december - Styrelsemöte 

10.  AVSLUTNING 
 

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

Vid protokollet       Justeras 

 

 

Nils Haag       
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