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1.  INLEDNING 
Michael inledde med att konstatera att det var länge sedan det senaste mötet och att det 
varit full fart på verksamheten. 

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

3.  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  
Styrelsen hade några mindre kommentarer rörande korrektur och kunde därefter godkänna 
protokollet. 

Protokollet lades till handlingarna  

4.  PROTOKOLL PÅ BESLUT FATTADE AV PRESIDIUM 
Michael delgav de viktiga punkterna från presidieprotokollet till styrelsen. Det fanns inga 
invändningar från styrelsen. 

Protokollet lades till handlingarna 

5.  BESLUTSPUNKTER 
 

5.1.  EKONOMIN 2019, INKLUSIVE UNDERSKRIFTER AV 
ÅRSREDOVISNINGEN 

Staffan presenterade de viktigaste delarna från årsredovisningen för 2019 som kansliet 
framarbetat i samarbete med styrelsen. Några sena ändringar var tvungna att göras med 
hänvisning till not 17 i årsredovisningen med rubriken ”väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut” på grund utav Covid-19 och styrelsen kunde nu godkänna 
årsredovisningen som helhet.  

KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna KFUM Centrals årsredovisning samt 
signera den. 

5.2.  REVIDERAD BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2020 
Styrelsen fick en lägesrapport från Staffan och Torbjörn. De diskuterade därefter eventuella 
ändringar och justeringar som kan komma att behöva göras längre fram. 

5.3.  ÅRSMÖTET 
Styrelsen diskuterade upplägget för det digitala årsmötet som planerats. Det är styrelsens 
avsikt att endast genomföra årsmötets formalia, dvs. punkterna 1 till och med 10 samt 
punkterna 13 och 15 i dagordningen. Övriga punkter bordläggs till ett extra årsmöte i 
samband med medlemsträffen 10-11 oktober 2020 så att möjligheten till debatt, utbyte och 
diskussioner inte hotas eller uteblir. Föreningen har tagit in en expert på digitala möten som 
föreslagen mötesordförande för att enklare genomföra årsmötet.  



KFUM Centrals styrelse beslutade att genomföra ett digitalt årsmöte där punkterna 1-10 
samt 13-15 på dagordningen avhandlas. Övriga frågor föreslås bordläggas till ett extra 
årsmöte den 10-11 oktober. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att föreningens ordförande Michael Lagerkvist skulle 
ringa runt till medlemsföreningarnas ordförande och informera om ändringarna till 
årsmötet.  

5.4.  PROPOSITIONER 
Då mötet officiellt utlysts med kallelse så beslutade styrelsen att lägga de propositioner som 
stadgarna kräver om verksamhetsplan och medlemsavgift även om deras avsikt är att 
bordlägga frågorna till den 10-11 oktober. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att till årsmötet lämna propositioner om 
verksamhetsplan och medlemsavgifter samt att göra dem tillgängliga på föreningens 
hemsida. 

5.5.  MOTIONER 
Det finns sedan 2019 års årsmöte en motion om att sänka rösträtten inom KFUM Central till 
14 års ålder. Föreningens stadgar kräver att frågan är med på dagordningen på årsmötet. 
Styrelsen anser att frågan är viktig och förslår därför att frågan bordläggs till ett extra 
årsmöte den 11-12 oktober då möjligheten för att diskutera den mer ingående är bättre, 
säkrare och mer rättvis än på ett digitalt möte. Då ett svar formulerades 2019 så beslöt 
styrelsen också att skicka med det då det redan var formulerat. 

Det hade inkommit en motion från KFUM Centrals ungdomsforum (undertecknad av Leonard 
Bahamondez Lörvall) om avskaffande av rösträttsålder. Det är ett beslut som kräver två på 
varandra följande årsmöten. Styrelsen anser att frågan är viktig och föreslår därför att frågan 
bordläggs till ett extra årsmöte den 10-11 oktober då möjligheten för att diskutera den mer 
ingående är bättre, säkrare och mer rättvis än på ett digitalt möte. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att skicka med föregående års motionssvar till årsmötet. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att inte lämna något annat motionssvar på den nya 
motionen då de föreslår att frågan bordläggs till ett extra årsmöte den 10-11 oktober. 

5.6.  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
KFUM Centrals styrelse fick ta del av den färdiglayoutade verksamhetsberättelsen för 2019. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna KFUM Centrals verksamhetsberättelse 
2019 och lägga den till möteshandlingarna för KFUM Centrals årsmöte 

5.7.  MODERFÖRENINGSGARANTI FÖR KFUM CENTRAL IDROTT- OCH 
KULTURCENTER AB 

Eftersom bolaget KFUM Central Idrott- och kulturcenter AB inte har några egna intäkter 
annat än det kapital som KFUM Central skjuter till behövde en Moderföreningsgaranti 
upprättas. Marie hade framarbetat ett förslag som styrelsen kunde besluta om.   

KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna moderföreningsgarantin och ge Michael 
Lagerkvist och Marie Welin i uppdrag att signera dokumentet. 



5.8.  IDÉBESKRIVNING MENTAL HÄLSA 
Kansliet har efter en förstudie framarbetat en idébeskrivning för ett projekt kring mental 
hälsa. Denna idébeskrivning används sedan som en grund för projektansökningar och 
genomförande av eventuella aktiviteter.   

KFUM Centrals styrelse fattade beslut om att arbeta utifrån KFUM Centrals idébeskrivning 
för mental hälsa och att ge kansliet i uppdrag att ansöka om medel för projektet.  

6.  INFORMATIONS -OCH DISKUSSIONSPUNKTER 

6.1.  STRATEGIPROCESSEN 
KFUM Centrals styrelse har tidigare utsett Marie Welin, Olle Lindström och Per-Ola Niblaeus 
till ansvariga för att planera KFUM Centrals kommande strategiplan som skall diskuteras den 
kommande medlemsträffen. De hade förberett en projektplan och pratat med några 
potentiella processledare. Planen som utarbetats var gjord före den eskalerande 
samhällsutvecklingen i och med Covid-19. P-O drog den och styrelsen diskuterade 
eventuella justeringar som nu behöver göras.  

Styrelsen var eniga om att trots att mycket är osäkert just nu så är det föreningens långsiktiga 
mål och utveckling som förblir viktigast och därför är planeringen av medlemsträffen och den 
strategiska planen lika viktig som tidigare. 

Gruppen fick i uppdrag av att stämma av med medlemsföreningarna om det tänkta upplägget 
och eventuellt bilda en lite referensgrupp med några medlemmar från föreningen.  

KFUM Centrals styrelse beslutade att projektgruppen ska fortsätta sitt arbete på inslagen 
linje. 

7.  RAPPORTER 

7.1.  INFORMATION FRÅN KUNGSETTANS BINGOALLIANS 
Paraplyföreningen Kungsettans Bingoallians har rapporterat att med anledning av Covid-19 
så har styrelsen beslutat att inte betala ut februaris behållning från bingospel i avvaktan på 
den fortsatta utvecklingen av bingospelet i allmänhet och eventuella direktiv från 
myndigheter. 

7.2.  EKONOMIRAPPORT 
Staffan och Torbjörn rapporterade om det ekonomiska läget i föreningen och det lån som nu 
tecknats med Handelsbanken.  

7.3.  KANSLIORGANISATIONENS PLAN FÖR KORTTIDSARBETE 
COVID19 MM 

Nils presenterade kort den plan som kansliet framarbetat för hur föreningen håller öppet 
samt bibehåller service trots korttidspermissioner. Styrelsen tackade för rapporten och ville 
också tacka för det goda arbetet under tråkiga omständigheter. 

7.4.  RAPPORT KFUM CENTRAL IDROTT- OCH KULTURCENTER AB 
Hans drog några korta punkter från rapporten som lämnats skriftligt till styrelsen. 

8.  ÖVRIGA FRÅGOR 
Det fanns inga övriga frågor att lyfta. 



 

9.  NÄSTA MÖTE 
18 april - Årsmöte kl.13.00 samt konstituerande styrelsemöte  
4 juni - Styrelsemöte  
30 augusti - Styrelsedag samt styrelsemöte  
29 september - Styrelsemöte  
10-11 oktober - Medlemsträff 
4 november- Ordförandemöte 
26 november - Styrelsemöte  
15 december - Styrelsemöte 

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

Vid protokollet       Justeras 

 

 

Nils Haag       
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