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ÄNDAMÅL
KFUM är en gränsöver
skridande internationell 

kristlig ungdomsrörelse med 
helhetssyn på människan. 
Vår triangel symboliserar 

utvecklingen av kropp, själ och 
ande. Vi välkomnar alla i vår 
gemenskap och vi betonar 

speciellt vikten av unga 
människors inflytande.

VI VILL…
…skapa meningsfulla 

mötesplatser där unga 
människor utvecklas.

…genom vår verksamhet 
inspirera till tro, kärlek och 

engagemang.

…stimulera till personligt 
ansvars tagande i samhället.

…verka för gemenskap och för 
samverkan mellan människor 

och olika trosåskådningar.

…verka för samarbete och 
gemenskap i ett mångkulturellt 
samhälle, som är baserat på 
övertygelsen om människors 

lika värde.

…verka för solidaritet 
och rättvisa.

…genom vår verksamhet 
främja en hälsosam livsstil fri 

från missbruk.

…ta aktivt ansvar för 
kommande  generationers 

livsvillkor.

VERKSAMHETSIDÉ 
Vi erbjuder mötesplatser 
där unga människor kan 

utvecklas till sin fulla potential. 
Vi utgår ifrån en helhetssyn 

på människan och möter 
unga människors aktuella 

behov. Här följer en närmare 
förklaring av de olika delarna 

i KFUM:s verksamhetsidé.

UNGA MÄNNISKOR 
Vi vänder oss primärt till unga 
människor. Det är viktigt för 
oss att unga människor har 
inflytande och möjlighet att 

påverka rörelsens utveckling. 
Samtidigt ser vi ett stort värde 
i att mötas mellan generationer 

i vår rörelse. 

MÖTESPLATSER 
Att vara del av en gemenskap 
och ett sammanhang är viktigt 
för alla människor. Speciellt 
för unga människor är det 
viktigt med uppskattning, 
uppmuntran och ansvar 

i relation till andra människor. 
Vi vill erbjuda unga människor 

mötesplatser där man  
kan umgås, ha roligt och 

utvecklas tillsammans med 
andra. Mötes platserna ska 

genomsyras av KFUM:s 
grundvärderingar och stärka 
en helhetssyn på människan. 

UTVECKLING GENOM ANSVAR
Alla individer har en potential 
att utvecklas och växa som 

människor. Vi vill genom våra 
aktiviteter bidra till att ge unga 
människor ökad kunskap och 

ökat ansvar så de kan växa och 
utvecklas till ansvarstagande 
och självständiga individer. 

KFUM erbjuder unga 
människor möjligheter till 

utbildning och övning i ledar
skap och personlig utveckling. 

AKTUELLA BEHOV 
Vi vill tillfredsställa unga 

människors aktuella behov 
genom att erbjuda en bredd 

av aktiviteter där var och 
en kan finna något som 

tilltalar just dem.CENTRAL

Denna verksamhetsberättelse 
handlar om 2019, men innehåller 
vissa framåtblickar inför 2020. Vi 
vill vara tydliga med att texterna 
skrevs i början av 2020, och att förut- 
 sättningarna har förändrats sedan  
dess, i och med pandemin covid-19. 
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3 ORGANISATIONSSCHEMA

KFUM Centrals högsta beslutande 
organ är årsmötet där alla 
medlemmar över 16 år 
har rätt att rösta. På 

årsmötet väljs en styrelse 
samt beslutas om en 

verksamhetsplan för 
föreningen, och på så 

sätt bestäms vad huset 
fylls med under det 

kommande året. 

KFUM Central 
är också en del av 
riks  organisationen 

KFUM Sverige och 
de internationella 

organisationerna YWCA och 
YMCA. 

Denna verksamhets-
berättelse avser 

främst den ideella 
föreningen 
KFUM Central, 
se sid 4–17. 

Information 
om dotter-
bolagen finns 
på sidorna 

18–20 och 
medlems-

föreningarna 
presenteras på 

sidorna 21–27.

MEDLEMS AKTIVITETER 
LOKALER VERKSAMHET 
INTEGRATION & HÄLSA 

KANSLI INTERNATIONELL 
UTBILDNING PROJEKT 

UNGDOMSFORUM
STYRELSE

KOM 
HOTEL AB 

INKL HOTEL 
GIÒ OCH CAFÉ 

ROSE

KFUM 
CENTRAL 

FASTIGHET AB

MEDLEMSFÖRENINGAR

KFUM CENTRAL BASKET KFUM CENTRAL 
BARN OCH UNGDOMSKÖRER KFUM 

CENTRAL STOCKHOLM CANTUS KFUM 
ÄNGSHOLMEN SYMOFONIORKESTERN PRO 
MUSICA KFUM:S GYMNASTIKAVDELNINGAR 

STOCKHOLM KFUKKFUM CENTRAL 
SENIOR SWINGIN’ TUNES STOCKHOLMS 

MOTETTKÖR KFUM ROYAL BIG BAND

KFUM 
CENTRAL 
IDROTTS-

OCH KULTUR-
CENTER IKC

3 156 MEDLEMMAR3 156 MEDLEMMAR



4ORDFÖRANDEN

V ilken ära att få vara med 
och leda denna fantastiska 
förening! Man blir så glad 

när man kommer in genom dörrarna 
till vårt fantastiska föreningshus. 
Att mötas av en kram från en senior 
eller en medarbetare på kansliet, 
träffa ivriga basketspelare, studs-
ande gymnaster, körsjungande 
och musicerande barn och vuxna, 
sommarlängtande Ängsholmare och 
alla andra på väg till, från eller på 
träning och möten. Vilken fin mötes-
plats och bra ställe att utvecklas på! 

2019 kan inte annat än att be-
skrivas som ett fantastiskt år. Vi 
har sett mycket engagemang och 
framtidstro. Vi har också tagit flera 
modiga beslut och gjort riktade 
satsningar som kommer utveckla 
föreningen för lång tid framåt. Kom 
Hotel investerar i ett helt nytt venti-
lationssystem till delar av hotellet.

Tillsammans med Serneke byg-
ger vi KFUM Centrals Idrotts- och 
Kulturcenter i Hagastaden. Vi ska-
par där en större arena för möten, 
idrott, kultur och häng för alla våra 
medlemmar inom några år.

KFUM Ängsholmen har äntligen 
fått ett nytt avtal med Fortifikations-
verket. På grund av år av ovisshet 
har Ängsholmen byggt upp en un-
derhållsskuld. KFUM Central går in 
och stöttar Ängsholmen med både 
bidrag och lån för att återställa alla 
fastigheter.

Vårt nya fina Hotel Giò i Solna slår 
upp dörrarna i slutet av mars 2020. 
Vi räknar med att Giò kommer 
generera ett överskott till föreningen 
inom 1,5–2 år.

Sammantaget innebär dessa sats-
ningar att det kommer påverka det 
ekonomiska resultatet 2020 negativt. 
Det är huvudsak genom våra fastig-

heter och hotellverksamhet som vi 
finansierar verksamheten och den 
genomförs av ideella ledare, styrel-
ser och ett hårt arbetande kansli.

Tusen tack till alla som möjliggör 
denna mötesplats som gör att unga 
människor kan utvecklas till sin fulla 
potential. Tack alla medlemmar, det 
är för er skull vi gör det vi gör och 
finns till.

Michael Lagerquist
Ordförande

Marie Welin
 Vice ordförande

ETT HÄNDELSERIKT
ÅR MED MYCKET

ENGAGEMANG OCH
FRAMTIDSTRO



Ordförande: Staffan Önne
Tjänsteman: Torbjörn Brown 
och Armineh Karapet

Övriga: Mats Berg, Hans Lager
quist, Christer Sjöström, Torbjörn 
Hamnmark, Torbjörn Enström

EKONOMI UTSKOTTET – EU

Ordförande:  
Michael Lagerkvist
Vice ordförande: Marie Welin
Ledamöter: Charlotte Tham, 
Hans von Uthmann, Staffan 
Önne, Olle  Lindström, PerOla 
Niblaeus, EwaLena Hedrup

KFUM 
CENTRALS 

STYRELSE

STYRELSE & UTSKOTT5



6SAMMANFATTNING AV 2019

VERKSAMHETSÅREt
2019 SAMMANFATTAT

2018 präglades på många vis 
av uppbrott och nya riktning-
ar i och med ett nytt styrelse-

presidium, en mindre styrelse och en 
ny arbetsordning. 2019 har i  stället 
präglats av att både kansli och sty-
relse fortsatt på den inslagna banan 
och genomfört mycket av de ambiti-
ösa projekt som föreningen initierat 
de senaste åren. 

Ett heltäckande ledarskapskon-
cept, ”Central ledarskapsutbildning” 
för föreningens unga ledare lanse-
rades och genomfördes för första 
gången med mer än 60 personer. 
Integration och hälsa-projektet ge-
nomförde aktiviteter för mer än 130 
individer under året. Men årets mest 
spektakulära  nyhet  var såklart den 
markanvisning som tillföll Serneke för 
att tillsammans med KFUM Central 
förhandla med staden om att uppföra 
ett helt nytt Idrotts- och  kulturcenter 
i Hagastaden. Detta efter mer än 10 
års arbete för en mark anvisning för 
att uppföra ett nytt föreningshus. Mer 
om detta och de andra framgångarna 
finns att läsa längre fram i verksam-
hetsberättelsen. 

På årsmötet i april kretsade de flesta 
diskussionerna kring två motioner. 
En om sänkt rösträttsålder från 17 
år till 14 år som Ungdomsforum mo-
tionerat om. Den motionen gick ige-
nom men kräver två årsmötesbeslut 
för att träda i kraft, så den kommer 
tas upp även på nästa årsmöte. Den 
andra motionen gällde nya rutiner 
kring utdelning av verksamhets-
bidrag och kom från styrelserna i 
KFUM Central basket och KFUM 
Gymnasterna. Den motionen avslogs 
med hänvisning till att frågan redan 
behandlades i verksamhetsplanen 
och var påbörjad. 

Styrelsens sammansättning änd-
rades till antalet på årsmötet och 
ytterligare en person tillkom i form 
av Ewa-Lena Hedrup. Styrelsens ar-
bete har präglats av ett högt arbets-
tempo, ansvarsfördelning och en 
hög nivå av tillit till varandra och för-
eningens verksamheter. 

Under året har styrelsen beslutat 
att KFUM Sveriges hyresavtal inte 
skulle förlängas och från 2020 nytt-
jar föreningen återigen den yta på 
plan 6 som tidigare hyrdes ut. 

Styrelsen har börjat utreda hur väl 
föreningens årscykel passar sam-
man med saker som budget, verk-
samhetsplan mm. I samband med 

den utredningen så genomfördes en 
extrainsatt medlemsträff (tidigare 
kallat strategikonferens) i november. 
En preliminär verksamhetsplan togs 
också fram för att tydligare knyta an 
till budgetarbetet. 

Den fråga som styrelsen lagt all-
ra mest möda och kraft på (utöver 
Idrotts- och kulturcentret) är frågan 
om fördelningen av verksamhets-
bidragen. Som kronan på verket 
antogs en ny modell för förenings-
bidrag på årets sista styrelsemöte i 
december efter ett omfattande ut-
redningsarbete tillsammans med 
medlemsföreningarna.

 TUtforma en interaktiv 
utbildning för alla anställda och 
förtroendevalda om KFUM, 
KFUM Central, uppdrag och 
värdegrund.
Aktiviteter: lansering av 
animerad film under med 
diskussionsfrågor hösten 2019.
Status: Avslutat. 

 TSäkerställa att Ängsholmens 
fastigheter ingår i den gemen
samma underhålls  planen för 
fastigheterna. 
Aktiviteter: inventering av 
fastigheternas skick. Plusbidrag 
för upprustning av fastigheternas 
skick, genomförande av 
underhålsplan.
Status: Pågående.

 TGe våra medlemmar möjlighet 
att utveckla internationella 
kontakter och tillhörighet till 
YMCA och YWCA. Exempelvis 
genom att KFUM Central deltar 
på YMCA 175 och YWCA World 
Council. 
Aktiviteter: YMCA 175, YWCA 
World Council, Ungdomsforum, 
Internationella gruppen.
Status: Genomfört.

 TUtvärdera och utveckla 
befintliga kommunikationsvägar 
till medlemmarna.
Aktiviteter: Omgörning av 
Centralbladet och nyhetsbrevet. 
Omstrukturering av hemsidan. Ny 
sociala medierstrategi. 
Status: Pågår/avslutat.

NÅGRA VALDA PUNKTER FRÅNNÅGRA VALDA PUNKTER FRÅN
STRATEGI OCH STRATEGI OCH VERKSAMHETS PLANENVERKSAMHETS PLANEN
SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅRETSOM GENOMFÖRTS UNDER ÅRET



SAMMANFATTNING AV 2019

MEDLEMSSTATISTIK 2019

Renju

Enskilda medlemmar

Träningscenter

KFUM CENTRAL TOTALT

KFUM Central Basket

KFUM:s Gymnastikavdelningar

KFUM Ängsholmen

Barn och ungdomskören

KFUKKFUM Central Senior

KFUM Motettkör

Stockholm Cantus 

Symfoniorkestern Pro Musica

Royal Big Band

Swingin’ Tunes

SUMMA

0–5 K

6

16

15

14

22

2

05 M

9

32

55

15

1

6–25 K

1

3

8

420

14

511

49

10

1

6–25 M

1

5

60

466

262

452

7

11

26– K

1

5

38

50

14

78

54

17

16

35

2

26– M

3

9

63

119

34

59

28

13

9

21

12

8

K

2

14

46

62

486

43

603

71

54

17

16

47

3

0

1 402

M

4

23

123

150

617

351

526

7

28

13

9

33

12

8

1 754

Totalt
2019

6

37

169

212

1 103

394

1 129

78

82

30

25

80

15

8

3 156

3 156!  Vi har nått en historisk siffra då KFUM Central för första gången passerar 
3 000 medlemmar, närmare bestämt 3 156 medlemmar. Det är inte en enskild 
förening som står för hela ökningen utan det är många medlemsföreningar 
som ökar lite grann. Störst är ännu Ängsholmen med sina 1 129 medlemmar.

7

05 ÅR 6–25 ÅR 26–



8KANSLI

VERKSAMHETSCHEF
Torbjörn Brown

HR-ANSVARIG
Kea Lagerquist

KOMMUNIKATION
Ansvarig: Corinna Björk 

Webb och sociala 
medier: Angelica 

Hellgren

FASTIGHET
Ansvarig: Jari Pyykkö
Vaktmästare: Göran 

Makkonen

MEDLEMSSERVICE
Ansvarig:Nils Haag

Handläggare: Elsa Åkenes 
Utbildning & bidrag:  

Tommie Hansson
Integration & hälsa:  
Sandra Johansson 

IKC: Ulrika Alexandersson 

OPERATIV SERVICE
Ansvarig: David Svantesson

Reception & lokal 
bokning: Leila Latiri 

Träningscentervärdar:  
Mireille Steining,  Astrid Hultin 

Svensk Husvärdar: Robert 
Lindell, Khadim Shafahi

EKONOMI
Armineh Karapet 

(Delad tjänst med KFUM 
Central Fastighets AB)

KFUM Centrals kansli ser 
till att huset och dess 
lokaler är funktionella 

och används på bästa sätt, att 
medlemmarna får tillgång till 
utbildningar, verksamhet och 
information och att föreningens 
projekt drivs framåt. 

Kansliet är till vissa delar 
delade med KFUM Centrals 
bolag, där HR, kommunikation 
och fastighet delas med 
hotellbolagen och ekonomi 
och fastighet delas även med 
fastighetsbolaget.

DELADE TJÄNSTER 
MED HOTELL-

VERKSAMHETERNA

KANSLI

CENTRAL



KFUM Central är för sina med-
lemmar och medlemsförening-
ar en ekonomisk möjliggörare. 

De som har idéer för att utveckla ny 
eller befintlig verksamhet, få utbild-
ning i KFUM:s värdegrund eller söka 
samarbete inom rörelsen har fått 
möjlighet att erhålla bidrag i form av 
verksamhetsbidrag, stipendier eller 
särskilda utvecklingsbidrag. Samtli-
ga bidrag har beslutats av förening-
ens styrelse. På 2019 års sista sty-
relsemöte beslutade styrelsen om en 
ny modell för föreningsbidrag som 
kommer att implementeras 2020.

Föreningens resurser fördelas ef-
ter den resursfördelningspolicy som 
tillkom 2017. Den säger bl.a. att den 
primära målgruppen för föreningens 
resurser är barn och ungdomar 0–25 

år, att resurserna ska användas för 
att möjliggöra något av föreningens 
mål och att resurserna ska i första 
hand tillfalla medlemmar. 

Under 2019 fördelade KFUM Cen-
tral sammanlagt 2 021 020 kronor 
i  bidrag, varav 1 966 573 kronor 
i verksamhetsbidrag, 44 447  kronor 
i stipendier och 10 000 kronor i sär-
skilda utvecklingsbidrag.

STIPENDIER
KFUM Centrals individuella stipen-
dier kommer från fonder knutna till 
föreningens två ursprungsföreningar 
KFUK Central och KFUM Central. 
Generellt ändamål för fonderna var 
främst att främja barn och ungdo-
mars vård, fostran och utbildning. 
Stipendier kan sökas året runt av en-

skild medlem via kansliets bidrags-
råd som bereder ansökningarna till 
styrelsen. Under 2019 har det beslu-
tats om individuella stipendier för 11 
medlemmar till en summa av sam-
manlagt cirka 44 447 kronor. 28 497 
kronor har delats ut till medlemmar 
under 30 år och 15 950 kronor har 
delats ut till medlemmar över 30 år.

Stipendierna har bland annat möj-
liggjort träningsläger, fystestutbild-
ning, studieresor, tränarutbildningar 
och tävlingar.    

SÄRSKILDA UTVECKLINGSBIDRAG
Under 2019 utdelades ett särskilt 
utvecklingsbidrag om 10 000 kro-
nor till Stockholms Motettkör KFUM 
för en gemensam julkonsert tillsam-
mans med Royal Big Band.

UTDELADE biDrag

9 EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE

VERKSAMHET
Gymnasterna   
Basket 
Ängsholmen
Senior 
Royal Big Band   
Pro Musica  
Cantus
Barn och ungdomskör
Totalt

 BIDRAG 2019
569 600
645 000
426 350

55 000
58 623
62 000

0
150 000

1 966 573

VERKSAMHETSBIDRAG
Verksamhetsbidragen kommer ur 
föreningens allmänna budget, och 
för 2019 beslutade KFUM Centrals 
styrelse att dela ut cirka 1 966 573  
kronor för att medlemsföreningar 
och verksamheter ska få möjligheten 
till bra ledarutbildningar,  internatio-
nella arrangemang och utveckling av 
bas verksamheten. Verksamhetsbidrag 
har kunnat sökas av medlemsfören-
ingarna en gång per år genom Eko-
nomiutskottet som berett frågan.



10EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE

MOTTAGNA MEDEL

GIVARENS NAMN
Gålöstiftelsen    
Norrmalms stadsdel  
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90årsfond
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse 
Prins Carl Gustafs Stiftelse   
Stiftelsen Oscar Hirschs minne  
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 
Stockholm stad   
Stockholm Stad    
Stockholm stad 
KFUM StockholmGotland  
Sisu
Stockholms Stad
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90årsfond
Folke Bernadottes minnesfond

 PROJEKT
Integration och Hälsa

IOP
Ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildning

Lovbidrag jul
Lovbidrag sommar
Lovbidrag sportlov

Stratko
Stratko

Särskilda insatser
Ungdomsforum
Ungdomsforum

KFUM Central fortsätter att få 
medel från externa parter för 
olika projekt som vi genomför. 

Under 2019 har vi fått ungefär sam-

ma summa som vi tog emot 2018. Ett 
stort tack riktas till de fonder, stif-
telser och samarbetspartners som 
gör all verksamhet för våra ungdo-

mar möjlig. De projekt som genere-
rat mest medel är Ledarskapsutbild-
ningen (CLU), Ungdomsforum och 
Integration och hälsa. 



11 VERKSAMHET

2019 startade KFUM Centrals 
nya utbildningsmodell Central 
ledarskapsutbildning (CLU). 

Den riktar sig till både nya och be-
fintliga medlemmar i åldrarna 13–25 
år, men åldrarna är mer ett riktmär-
ke och du kan vara äldre och ändå 
delta i våra utbildningar. Syftet med 
utbildningsmodellen är att kvalitets-
säkra och ge våra unga och framtida 
ledare en likvärdig bas att stå på i sitt 
ledarskap. Stort fokus ligger på den 
individuella utvecklingen av ledaren 
och att ge individen så många verk-
tyg som möjligt som de kan addera 
till sitt ledarskap. Som grund i denna 
utbildningsmodell ligger KFUM Sve-
riges utbildningspaket Helheten. För 
att göra den mer relevant för KFUM 
Central har vi valt att modifiera vissa 
delar för att den ska passa våra del-
tagare ännu bättre. 

Under 2019 drogs CLU igång med 

en utbildningshelg på Kilsberg-
sgården i Örebro för delmomentet 
Unga  leder unga. 38 ungdomar ak-
tiva på Ängsholmen, inom basket, 
gymnaster och även projektet In-
tegration och hälsa deltog. Under 
helgens utbildning utgick vi från de 
två första delmomenten ur Helheten, 
nämligen utbildningarna George och 
Williams. Som avslutning föreläste 
Jim Thuresson om positivt ledar-
skap, ett otroligt uppskattat inslag 
som deltagarna verkligen tog till sig 
av. Ingen lämnade den föreläsningen 
med mungiporna neråt. 

Det andra steget i utbildningen, Tree 
house-camp eller Bygga ledare är 
ett sommarläger som genomfördes 
i samarbete med medlemsfören-
ingen KFUM Ängsholmen i augusti. 
14 personer, som tidigare inte varit 
medlemmar i KFUM Central, deltog 

i en två veckor lång ledarskaps- och 
friluftsutbildning på Ängsholmen 
där man byggde hus i träd som man 
också bodde i. Resultatet av byggan-
det uppe i träden var fantastiskt att 
se. För att kunna genomföra denna 
utbildning anlitade vi 3 instruktörer 
från Nederländerna som på plats ut-
bildade våra egna ledare i den svåra 
konsten att bygga trädhus. Den här 
delen av CLU blandar ledarskap, 
friluftsliv, gruppdynamik och hante-
ring av verktyg och byggmaterial.

Utvärderingen av denna utbild-
ningsmodell visar att mycket av det vi 
gjort 2019 är bra men också att vis-
sa delar bör ses över och revideras. 
Ledarskapsutbildningens första 12 
månader kommer att avslutas med 
vår första interna Emma-utbildning i 
maj 2020, en utbildning som tidigare 
bara har anordnats av KFUM region 
Stockholm-Gotland. Det ska bli in-
tressant att i framtiden se resultatet 
av utbildningen. Det kan nämnas att 
vi ser ut att bli närmare 70 deltaga-
re på vardera Unga leder unga och 
Emma under 2020, FANTASTISKT!

UTBILdNING
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Ungdomsforum samlar unga 
fantastiska individer från våra 
medlemsföreningar i åldrarna 

13–18 år. Ungdomsforum syftar till 
att erbjuda en arena där de naturligt 
får ta plats, tycka, tänka och komma 
med idéer för KFUM Centrals fram-
tid. Gruppen har möten var sjätte 
vecka, ofta med en agenda baserad 
på styrelsens önskemål eller andra 
behov som uppstått i organisationen. 
Varje år genomförs även en utbild-
ningsresa som fungerar som ett start-
skott och inträdesport till Ungdoms-
forum. Ungdomsforum startade 
2017, lever vidare starkt och lämnar 
ett fantastiskt 2019 bakom sig. 

Under 2019 har Ungdomsforum 
bland annat varit med i produce-
randet av KFUM Centrals anime-
rade utbildningsfilm, arrangerat 
Medlemsträffen, deltagit i YMCA:s 
175-årsfirande i London och haft 
chans att åka på YWCA World 
Council. Dessutom har Ungdoms-
forum deltagit på Riksombudsmöte 
i Örebro, arbetat hårt för att belysa 
vikten av ungdomars mentala häl-
sa och framförallt hyllat Ungdoms-
forums enda gymnast Simon Da-
nielsson som blivit invald till region 
Stockholm-Gotlands styrelse! 

KFUM Centrals animerade kortfilm 
blev succé! Den är tre minuter kort 
och syftet är att på ett kort, kärn-
fullt sätt berätta och visa vad KFUM 
Central gör och står för. Manuset är 
skrivet av Hedda Grönwall Nyström 
och Klara Olcén, två ungdomsfo-
rumsrävar. Filmen har blivit så om-
tyckt att önskemål om översättningar 
och förfrågningar om att få använda 
filmen strömmat in, BRA JOBBAT! 

Medlemsträffen, tidigare känt som 
Stratko, planerades med snabba 
ryck av styrelse, ideella och Simon 
Danielsson, Elsa Hoff, Leonard Ba-
hamondez Lörvall samt Max Man-
deus som representanter från Ung-
domsforum. 

London 175 (engelskt uttal) var 2019 
den mest sagda meningen med an-
ledning av YMCA:s 175-års jubileum 
som ägde rum i augusti. Ungdoms-
forum passade på att förlägga sin ut-
bildning i London ett par dagar innan 
för att kunna delta på båda delar. 

YWCA World Council arrange-
rades för 29:e gången, detta år i 

Johannesburg, Sydafrika. Hedda 
Grönwall Nyström, Leonard Baha-
mondez Lörvall, Hanna Källberg och 
Alma Juhlin från Ungdomsforum 
deltog på konferensen och kom alla 
hem med ryggsäckarna fyllda av in-
spiration, kunskap, tankar och enga-
gemang.  

Många från Ungdomsforum deltog 
i KFUM Sveriges Riksombudsmöte, 
en upplevelse som bidrog till lär-
domar, tankeställare och nya be-

kantskaper. Deltagandet innebar ett 
förberedande arbete som inklude-
rade årsmötesskola, öva in kluriga 
termer och självklart att diskutera 
vad vi som förening tycker och vill 
att KFUM Sverige ska vara eller bli. 

Under det gångna året har en del 
frågor blivit hjärtefrågor för Ung-
domsforum, en av dem är mental 
hälsa och ohälsa bland unga och 
unga vuxna. Tankar och idéer kring 
detta viktiga ämne omfamnar vi även 
under 2020.

UngdomsForUm
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KFUM Centrals träningscen-
ter är en levande mötesplats 
där träningsglädjen smittar 

av sig och inspirerar till fysisk ak-
tivitet. Träningscentret innefattar 
plan 1 och 2, Stora och Lilla hallen 
samt  Snickarbacken på Rosengatan 
1. Verksamheten baseras på kun-
skap, beprövad erfarenhet och vår 
värde grund i en öppen och trygg 
miljö. Träningscentret är inte bara 
en modern träningsanläggning utan 
här pågår även verksamhet viktig för 
flera av våra medlemsföreningars 
dagliga verksamhet – lagträningar, 
repetitioner, konserter, stormöten, 
och så vidare. 

Under verksamhetsåret har vi till-
sammans med KFUM Gymnasterna 
och Central Basket genomfört det 
individuella utvecklingsprogrammet 
(IUP) steg 1 och steg 2 (Läs mer på 
sid 16). Tolv personliga tränare (PT) 
har hyrt in sig hos oss under året. PT 
fyller flera viktiga funktioner; de ge-
nererar intäkt, skapar trygghet och 
ordning genom sin närvaro och är 
den kompetensgrupp som i första 
hand anlitas när vi genomför egen 
verksamhet som exempelvis IUP. 

Tillsammans med KFUK-KFUM 
Central Senior har vi genomfört 

senior yoga och styrketräning två 
gånger i vecka. Klasserna är väl-
besökta med upp till 25 deltagare 
per tillfälle. Förutom att ge målgrup-
pen fysisk aktivitet är detta en bra 
rekryteringsgrund till Senior.

Under skolloven öppnade vi upp 
hallarna för spontanidrott där med-
lemmar och hotellets gäster kun-
de spela basket, fotboll, pingis och 
innebandy. Ungdomar från våra 
medlemsföreningar arbetade som 
spontanidrottsledare och organise-
rade verksamheten.

Stora och Lilla hallen är kvällstid 
och helger huvudsakligen vikta för 
medlemsföreningarnas verksamhet, 
medan dagtid hyrs hallarna ut till 
kommunala och privata skolor. Un-
der året har vi haft avtal med fyra 
skolor. Målet är, förutom att skapa 
intäkter, att ha hög beläggning med 
anledning  av den rådande hallbris-
ten i Stockholm stad.

I träningscentret har vi under 
året även haft externa idrottsfören-
ingar, barnkalas, träning för unga 
människor med funktionsvariationer 
med mera, vilka alla bidragit till att 
träningscentret är en mångfasette-
rad tränings- och mötesplats.

KFUM CENTRALS
TRÄNINGSCENTER

7 389
…timmar i träningscentret 

har fördelats till 
medlemsföreningar.

2 959 
…timmar i träningscentret och 
övriga lokaler har hyrts ut till 
skolor och externa partners.

534 
…träningskort har sålts till 

294 medlemmar.

73 
…träningskort, så kallade 

sponsorkort som ger fri träning 
i 12 månader, har delats ut till 

medlemsföreningar.

6 
 

…konserter  
har genomförts.

2 200   
 
 

…personer – så många har 
besökt spontanidrotten.

KFUM CENTRALS  
TRÄÄNINGSCENTER  

I SIFFROR 2019 
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KFUM Centrals internationella 
arbetsgrupp har som mål att 
verka för att främja fred, håll-

barhet och mänskliga rättigheter på 
den lokala och globala arenan. Detta 
gör vi bland annat genom internatio-
nella utbyten, ledarskapsutveckling 
samt att stödja projekt som medlem-
marna vill driva.  

Arbetsgruppen består av medlem-
mar som intresserar sig för inter-
nationella frågor och strävar efter 
att stödja medlemsföreningar samt 
presentera och möjliggöra det inter-

nationella arbetet som pågår inom 
KFUM Central, KFUM Sverige och 
YMCA och YWCA i världen. 

PALESTINALOPPET
Ett framgångsrikt projekt har under 
2019 varit gruppens evenemang 
”Run for Freedom”; ett hinderlopp 
i Hagaparken den 21 september till 
förmån för våra YWCA partners i 
Palestina. Totalt deltog ett 20-tal 
deltagare i loppet, där hälften av an-
mälningsavgiften gick direkt till vår 
YWCA partners i Palestina. 

KFUM Centrals och YWCA Li-
vingstones projekt School Fun-
dation går ut på att finansiera 

elever i Livingstones skolgång samti-
digt som de är aktiva i det lokala fot-
bollslaget Golden Star FC. Barnen 
och ungdomarna mellan 7 och 17 år 
erhåller således grundskola, utövar 
en lagidrott samtidigt som de ingår i 
nätverket kring YWCA och Futebol 
dá Força och dess stöttning bland 
annat i hälsofrågor. Dessa kompo-
nenter ger en avgörande start i livet.

Projektet är treårigt och startade 
2018, som ett local-to-local-projekt 
där vi har en direktkontakt med kvin-
norna som på plats jobbar med pro-
jektet. Varje insamlad krona går nu 
direkt till projektet School Fundation.

Under 2019 finansierade vi 14 

barns skolgång, sju flickor och sju 
pojkar och förutom skolavgiften får 
de skoluniformer och skor. Under 
2019 finansierade vi dessutom ett 
studierum och möteslokal för fot-
bollslagen. 2018 hade mer pengar 
än väntat samlats in och då YWCA 
Living stone hade behov av lokaler 
kunde dessa gå till att finansiera 
studie rummet och en möteslokalel, 
som byggdes mellan maj och juli 
2019.

Under 2020, som är det sista året 
enligt kontraktet kommer vi att fort-
sätta betala för minst 14 elevernas 
skolgång. Vi kommer att under året 
fatta  beslut om vi skriver en ny kon-
traktsperiod samt om vi avser att 
även finansiera högre studier eller 
annan stöttning.

Ett stort tack för alla ideella insat-
ser, enskilda givare och företag och 
inte minst deltagare på Fest i Advent. 
Och stort tack till Mrs. Christine Mute-
ma och Mrs. Bernadette Kafyama på 
YWCA Livingstone. Ni gör det alla möj-
ligt till förändring för unga människor!

INTERNATIONELLA
GRUPPEN &

PALESTINALOPPET

TREÅRSPROJEKT 

2018 
…började projektet, 

totalt finansierades 8 
barn mellan 717 år, vi 

finansierar helårsstudier och 
skoluniformer och skor.

2019 
finansierade vi 14 barns 
skolgång, 7 flickor och 7 

pojkar. Även ett studierum och 
möteslokal för fotbollslagen 

finansierades. 

2020 
planerar vi  tillsammans med 

YWCA i Zambia, minst 14 
barn kommer att fortsätta sina 
studier. Eventuellt kan vi utöka 
projektet med fler barn eller ge 

stipendier till högre studier. 

ZAMBIA
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I november 2019 hölls World YWCA 
council i Johannesburg i Syd afrika. 
World YWCA är en av våra två 

världsorganisationer och världs-
rådsmötet hålls för att rösta fram ny 
styrelse, lägga riktingen framåt, rös-
ta om motioner och andra sedvanli-
ga årsmötesaktiviteter. 

Den här gången hade delegater 
från 71 länder samlats varav 13 var 
från Sverige. Från KFUM Central 
åkte Hedda Grönwall Nyström, Leo-
nard Bahamondez Lörvall, Hanna 
Källberg och Alma Juhlin från Ung-

domsforum samt Michael Lagerkvist 
och Zandra Zbinden. 

Förutom årsmötesformalian fanns 
möjlighet till workshops kring olika 

ämnen och inte minst en möjlighet 
till utbyte av ideer och erfarenheter 
med andra länder. Deltagarna kom 
hem med många nya erfarenheter, 
idéer och en hel massa inspiration. 

Den 4 augusti samlades 30 ivriga 
medlemmar från KFUM Cen-
tral i London för att nätverka 

och fira YMCA:s 175- årsjubileum. 
Totalt var vi närmare 160 personer 
i den svenska delegationen som alli-
hop bodde på samma hostel. Så vad 
var egentligen syftet med den här re-
san? Över 3 000 personer från 100 
länder samlades för att fira YMCA:s 
175:e födelsedag. 

Så många människor på en och 
samma plats kan bli trångt men i 
ExCels enorma lokaler och på till-

hörande arena fick alla plats utan 
problem. I sorlet bland alla natio-
naliteter kunde vi höra massor av 
skratt, flertalet olika språk och ett 
idéeutbyte utan dess like! Celebrate, 
Connect och Create var fokus under 
hela eventet och genomsyrade alla 
interaktiva möten. 

Självklart fanns både generalse-
kreteraren Carlos Madjri Sanvee och 
president Patricia Pelton från World 
Alliance of YMCA på plats samt Kumi 
Naidoo från Amnesty och många an-
dra inspirerande talare som Chris-

tine Souffrant, John Loughton och 
Nza-Ari Khepra. 

Dagarna började med avfärd till 
ExCel där det varje morgon hölls 
öppningscermoni på den stora are-
nan.Därefter var schemat fritt för var 
och en att boka in sig på workshops 
eller aktiviteter som yoga, basket, 
dans, klättring, pingis eller andra 
sporter på aktivitetsytorna. Sverige 
hade fått äran att hålla i en workshop 
som Centrals Leonard Lörwall, Ka-
tarina Granander, Sean Jansson och 
Elsa Åkenes genomförde tillsam-
mans med Anna Casparan (KFUM 
Sverige) Emma Grzechnik Mörk 
(Uppsala) och Viktor Steen (Umeå). 
Ämnet var The Power of Equality 
and Non- discrimination där vi pre-
senterade strategin What We Want 
och beskrev hur KFUM-föreningar 
i Sverige arbetar med jämställdhet 
och inkludering. 

Sammanfattningsvis var dele-
gaterna från KFUM Central nöjda 
med både evenemanget och alla nya 
idéer, danser, ramsor, ordspråk, 
instagramföljare och såklart enormt 
mycket kunskap och erfarenheter 
som följde med hem. Tack för en 
grym resa alla inblandade!

YWCA
worLd

COUNCIL

VERKSAMHET

YMCA175



PROJEKT

IUP är ett träningsprogram skapat 
av KFUM Central 2018 som vän-
der sig till unga atleter där vi med 

förankrade metoder fokuserar på att 
förebygga skador och ta deltagaren 
vidare i sin utveckling – oavsett ti-
digare nivå och idrottslig inriktning. 

Programmet utgår från varje del-
tagares individuella förutsättningar 
och skapar en kort och långsiktig 
plan där fokus ligger på att höja den 
fysiska statusen samt skadepreven-
tion.

2019 deltog 48 atleter från Cen-

tral Basket och KFUM Gymnasterna 
i programmet. Målet är att deltagar-
na skall få en god kunskapsgrund 
inom träning och vad som krävs för 
att uppnå detta. Deltagarna utbildas 
fortlöpande av ledarna och det som 
lärs ut kan tillämpas på deltagarens 
valda idrott likväl som utanför. Dvs 
genom att fördjupa kunskapen hos 
deltagaren skapar programmet en 
enhetlig utbildningsgrund för opti-
mal utveckling hos varje individ. 

Programmet startar med en scre-
ening (test) och deltagarens atletis-
ka förmåga (kroppskontroll, styrka, 
svaghet, rörlighet) examineras. Ut-
ifrån testresultatet får deltagaren 
sedan ett personligt anpassat trä-
ningsupplägg. Därefter tränar man 
i grupp ledd av en personlig tränare 
(PT). Däremellan förväntas deltaga-
ren träna själv med stöd av sitt trä-
ningsprogram och PT. Programmet 
startade hösten 2019 och avslutas 
sommaren 2020.

IUP 
INDIVIDUELLA
UTVECKLINGS

PROGRAMMET
Skadefri och stark – KFUM Central 

Individuella utvecklingsprogram (IUP)

16
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Sedan 2018 har KFUM Central 
haft ett IOP-avtal (Idéburet 
offentligt partnerskap) tillsam-

mans med Norrmalms stadsdelsför-
valtning. Målgruppen är nyanlända 
flickor och pojkar 6–18 år bosatta 
inom Norrmalms stadsdelsområde, 
med särskilt fokus på att nå flickor.

Syftet är att under tre år driva ett 
projekt för att ge nyanlända barn och 
ungdomar i stadsdelen bättre möj-
ligheter till meningsfulla fritidsakti-
viteter för att att främja integration 
och hälsa. Projektet ska skapa förut-

sättningar för personer från de mål-
grupper som i  dag är underrepre-
senterade i KFUM Central och dess 
medlemsföreningar att delta i aktivi-
teter. Detta sker genom samordnan-
de och uppsökande verksamhet, in-
klusive regelbundna besök på de två  
boenden i Vasastan där målgruppen 
primärt bor. 

En positiv utveckling under projekt-
året 2019 är en stadig ökning av an-
tal deltagande/medlemmar i KFUM 
Centrals medlemsföreningar. Detta 

är mycket tack vare nytillkommen 
verksamhet såsom simskolorna på 
Ängsholmen och träningsgruppen 
för tjejer, men också genom att pro-
jektets samarbetspartners valt att 
öka sin närvaro på Torsgränd, där 
många i målgruppen är bosatta. 

Till följd av en stor efterfrågan på 
simning startade KFUM Central, i 
samarbete med KFUM Ängsholmen, 
en simskola på ön Ängsholmen. Sim-
skolan ägde rum under två tillfällen 
under sommaren 2019. Under dessa 
helger varvades simskoleaktiviteter 
med andra aktiviteter  som paddling, 
backklättring och lekar. Detta var 
mycket uppskattat bland såväl barn 
som föräldrar, vilket lett till planer 
om att vidareutveckla konceptet och 
omfattningen till nästa år. 

Andra åtgärder som bör uppmärk-
sammas är de enskilda, ideella in-
satser som utförts inom ramen för 
projektet. KFUM Centrals Barn-och 
ungdomskör har det senaste året 
gått från 1 till 8 nya medlemmar från 
målgruppen. En bidragande orsak 
till succén har varit rekryteringen av 
en  ”integrationsvolontär” som följt 
flickorna till och från körrepetitio-
nerna. Hade det inte varit för den-
na individuella insats hade flickorna 
troligtvis inte varit med i kören idag.  

I januari lanserades även KFUM 
Centrals träningsgrupp för tjejer – 
ett initiativ som uppstod mot bak-
grund av ett identifierat behov av 
att skapa riktade insatser mot tjejer 
och nå ut till dem som inte vill börja 
med någon specifik föreningsidrott. 
Hittills har träningsgruppen erbjudit 
yoga samt dans med hjälp projek-
tets samarbetspartners från Balett-
akademin och föreningen Ground 
Project Sweden.

En annan positiv nyhet är att KFUM 
Ängsholmens lägerverksamhet lockat 
fler och fler deltagare under 2019 och 
totalt genererat drygt 100 nya med-
lemmar från målgruppen i samband 
med ”Sköna Dar” samt påsklovs- och 
höstaktivitet på Ängsholmen. Dess-
utom kunde ett flertal friplatser er-
bjudas till KFUM Ängsholmens som-
marläger. Alla dessa är insatser som 
fungerat som inkörsportar till KFUM 
Central i stort, men också till att ska-
pa förutsättningar för målgruppen att 
utöka sitt kontaktnätverk och fören-
ingskunskaper.

IOP 
INTEGRAtiON 

& HÄÄLSA



KFUM CENTRAL  
        IDROTT OCH     
      KULTURCENTER AB
Den 12 december 2019 till-

delade Stockholm stad en 
markanvisning för KFUM 

Central Idrott och Kulturcenter, 
i kvarter 37 i Hagastaden! Det mång-
åriga arbete föreningen har gjort i 
form av ideella krafter och andra 
resurser för att förverkliga idén om 
en ny, större och mer ändamålsenlig 
anläggning för idrott och kultur har 
med detta inneburit en milstolpe för 
projektet och föreningen. 

I samband med den tidiga markre-
servationen som KFUM Central till-
delades av staden under 2018 upp-
manades föreningen att kroka arm 
med en samarbetspartner som kunde 

klara hela exploateringen av kvarte-
ret där IKC kan komma att utgöra un-
gefär en fjärdedel. En urvalsprocess 
genom fördes och det förslag Serneke 
pre senterade var det mest attraktiva. 
Föreningen skrev en avsiktsförklaring 
med Serneke i början av 2019 med 
intentionen att båda parter arbetar 
gemensamt för en markanvisning.

Förhandlingarna pågick under året 
med staden gällande markpris, och 
under hösten nådde parterna sam-
syn kring prissättningen på de olika 
delarna av kvarteret. Serneke pla-
nerar att uppföra skola, hotell samt 
kontor i anslutning till KFUM Cen-
trals planerade verksamhet. KFUM 

Central arbetade under året fram en 
noggrann investerings-och driftsbud-
get för anläggningen. KFUM Central 
Idrott och Kulturcenter AB och Ser-
neke tecknade ett samarbetsavtal i 
december 2019 för trygga sina res-
pektive delar och gjorde en överens-
kommelse om ett pris för en nyckel-
färdig anläggning. Den 12 december 
beslutade exploateringsnämnden att 
ge ett markanvisningsavtal till Serne-
ke. Markanvisningen såväl som vårt 
avtal med Serneke förutsätter färdig-
ställandet av IKC för att slutföra övri-
ga byggrätter.

BOLAGEN 18



LOKALPROGRAMMET OCH DESS 
FUNKTIONSBESKRIVNING 
Lokalprogrammet för IKC uppgår till 
10 520 kvm. Lokalprogrammet och 
dess funktionsbeskrivning visar på 
innehåll och ytor för anläggningen, 
exempelvis en fullstor bollhall med 
läktarkapacitet, gymnastikhall på 
1500 kvm som är specialutrustad 
för fyra olika discipliner, en multisal 
om 500 kvm avsedd både för rörelse 
och musikframträdande samt kör-
repetitionslokaler, café, hängytor, 
gym, möteslokaler och kanslier. 

Samrådsmöten som hölls tillsam-
mans med KFUM Centrals kulturför-
eningar och Ungdomsforum gav god 
input till revideringen. Arbetsgrup-
pen för lokalprogrammet har under 
ledning av föreningens arkitektbyrå 
DinellJohansson utvecklat och fyllt 
på dokumentet som tagit form under 
våren 2020 och med fortsatt revide-
ring efter de pa rallella arkitektupp-
dragen hösten 2020.
  En markanvisning innebär en en-
samrätt att under två år förhandla 

med staden om marken, och att till-
sammans med staden och Serneke 
utveckla en detaljplan för kvarteret. 
Vinner det sedan laga kraft och för-
eningen beslutar om att gå vidare 
med exploateringsavtal kan bygg-
start ske kring år 2024. Stadens pre-
liminära bedömning är att IKC och 
resten av kvarteret kan stå klart tidi-
gast hösten 2026. 

För att korta beslutsvägarna i  ar-
betet samt minimera eventuella ris-
ker beslutade KFUM Centrals sty-
relse att bilda ett helägt dotterbolag 
med namnet KFUM Central Idrott 
och Kulturcenter AB (org.nr: 559201-
8153) och en styrelse och ideell VD 
utsågs. Bolaget hade sitt första sty-
relsemöte och konstituerade sig den 
12 mars. Styrelsen har under 2019 
haft 7 protokollförda styrelsemöten.
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STYRELSeN
Styrelsen för KFUM Central 
Idrott och Kulturcenter AB 
har under 2019 bestått 
av: Michael Lagerkvist 
(ordförande), Hans von 
Uthmann (Ideell VD och 
projektledare), Charlotte Tham 
(ekonomi), Svante Bengtsson 
(kravställare/beställare), 
Patrik Tengwall (kravställare/
beställare) och Fredrik 
Reveman (advokat). 

Adjungerade till styrelsen: 
Torbjörn Enström (KFUM 
Centrals EU), Morten 
Johansson (arkitekt), Lars 
Deleskog (byggprojekt ledare) 
och Ulrika Alexandersson 
(projektkoordinator). Till 
arbetet med IKC ingår 
även Corinna Björk för 
kommunikation och Armineh 
Karapet för bokföring. 
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Kom Hotel AB innefattar inte 
längre bara ett hotell utan två, 
Best Western Kom Hotel och 

Hotel Giò som öppnar 31 mars 2020. 
Öppnandet av ytterligare hotell har 
präglat arbetet i hotellbolaget under 
hela 2019. Under hela året har fler-
talet anställda arbetat parallellt med 
projekt Giò. Hotellet kommer att ha 
180 rum och en egen restaurang och 
Giòs koncept och design är framta-
gen av Spik studios. En hotellchef 
för Giò anställdes från oktober 2019 
och fastighetsägaren Fabege har un-
der året omvandlat byggnaden från 
kontor till hotell.

Kom Hotel inledde 2019 med en 
omfattande renovering av 38 hotell-

rum i fastigheten Oxen. Andra reno-
veringsarbeten som har gjorts under 
året är bland annat utbytt kaffe-
station i lobbyn, byte av korridor-
mattor, renovering av sex badrum i 
huvudbyggnaden, konferenslobbyn 
har målats och konferensstolar bytts 
ut. Ett vindskydd till kylfläktarna har 
byggts uppe på taket och ett kylrum 
har byggts i hotellköket.

Personalomsättningen  har  va-
rit fortsatt låg. Antalet årsarbets-
tagare har ökat något på grund av 
nytillskottet av Giò och ökat per-
sonalbehov på konferensen och 
städ avdelningen med anledning av 
ökat bokningsvärde. Kom Hotel har 

haft omsättningsrekord och en ök-
ning med 1,4 % från förra året i tota-
la intäkter. Snittpriset ökade med 28 
kr (2,64 %). Beläggningen var under 
året 89 % om man inte räknar med 
de blockerade rummen som reno-
verades då beläggningen hamnar på 
86 %. Vi är starka på beläggning på 
Stockholmsmarknaden och hamna-
de på plats 5 av 99 hotell. Positivt 
är att vi tagit andelar i snittpris med 
fortsatt hög beläggning. Konferens-
intäkterna har förbättrats och efter-
frågan ökar med stadig takt.

Vår egen prognos inför 2020 är en 
ökning på 1 % i omsättning. Konfe-
rensen har gjort ett starkt 2019 och 
vår förhoppning är att denna positiva 
trend kommer fortsätta under året. Vi 
har skrivit ett stort volym avtal som vi 
hoppas ska bidra till ett positivt resul-
tat för konferensdelen. Ett orosmoln 
för marknaden är dock den pågåen-
de epidemin av coronaviruset. Ännu 
är det ingen som med säkerhet kan 
säga hur detta kommer att påverka 
resandet och hotell industrin. 

Under de närmaste åren så lig-
ger fokus på att få hotell Giò till en 
lyckad hotellprodukt med ett gott 
resultat. De resurser som är delade 
kommer att fokusera på Giò den 
närmaste tiden för att vi ska vara så 
kostnadseffektiva som möjligt. Kom 
Hotel kommer fortsätta utan några 
större förändringar utöver underhåll 
där badrumsrenoveringar är en pri-
oritering. 

KOM HOtEl AB

KFUM CENTRAL
 FASTIGHET AB

KFUM Central Fastighet AB äger 
fastigheten Oxen Mindre 21 på 
Döbelnsgatan 15/Kammakar-

gatan 5 i Stockholm. I fastigheten 
bedriver bolaget uthyrning av lokaler 
och garage samt fastighetsförvalt-
ning. Under 2019 har fastighetens 
samtliga lokaler och garage varit 
uthyrda. Fem våningsplan är uthyr-
da till bolagets systerföretag KOM 
Hotel AB för hotell- och konferens-
verksamhet och Företagsekonomis-
ka Institutet hyr källarplanet. 

Under 2018 och 2019 har fastig-

hetens undermåliga ventilationssys-
tem utretts ingående och en större 
renovering av ventilationssystemet 
kommer att genomföras 2020. 

Även fastighetens undercentral 
och kompressorer har utretts. Belys-

ning i fastigheten har förstärkts och 
nödbelysning bytts ut, avloppssys-
temet har gåtts igenom och defekta 
synliga delar bytts ut. 

Belysning och radiatorer i garage-
delen har åtgärdats.
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KFUM
ÄÄNGSHOLMEN 

Antal medlemmar: 1 069
Antal aktiva ledare: ca 200

Verksamheten startade år: 1923
Ordförande: Vilda Andrée

Verksamhetsåret 2019 ligger 
bakom oss, och vilket år det 
varit! En av årets stora höjd-

punkter är att vi äntligen, efter lång 
tid och massor av arbete, skrivit på 
ett nytt hyresavtal med fortifika-
tionsverket. Det nya avtalet sträck-
er sig till 2025 och planeras sedan 
att förlängas med 5 år i taget. Det 
ger verksamheten på Ängsholmen 
en välbehövlig stabilitet efter några 
år av oro och oklarhet. I och med 
hyres avtalet har vi kunnat gå vidare 
i ett samarbete med KFUM Central 
kring underhållet av öns fastigheter, 
vars underhåll varit eftersatt under 
flera år. 

Under 2019 har 1  360 barn och 
unga deltagit i KFUM Ängsholmen 
och Sköna dars sommarläger. Inför 
sommaren 2019 var det högt tryck 
när lägerplatserna släpptes och 
många länger bokades upp inom 
de första minuterna. Det är otroligt 

roligt att våra läger är så populära, 
och vi ser fram emot fulla läger även 
2020. Dessutom har Ängsholmens 
lägerskola haft besök av 75 grupper. 
Utöver dessa har två Knatteläger ar-
rangerats under året, ett under våren 
och ett under hösten. Läger skolorna 
har under 2019 tagit emot fler grup-
per än tidigare, vilket är superroligt 
men också gör att vi behöver arbe-
ta för att bibehålla hög kvalitet trots 
högre beläggning. 

Under året har ett nytt läger sjö-
satts, Treehouse. Ett tre veckor långt 
läger med ett tydligt outdoor-tema 
som ger deltagarna kunskap inom 
friluftsliv, utomhusmatlagning och 
klättring när de tillsammans bygg-
de, och bodde i, en stor trädkoja på 
Ängsholmens ena udde. Ett fantas-
tiskt häftigt koncept som komplette-
rar våra övriga läger och öppnar upp 
för nya målgrupper. 

Under 2019 beviljades KFUM 
Ängsholmen medel från Bernströms 
barnfond och C.F. Lundströms stif-
telse för att möjliggöra för barn och 
unga oavsett ekonomiska förutsätt-
ningar att delta på läger på Ängs-

holmen. Dessa bidrag, tillsammans 
med medel från Göran Adrians min-
nesfond, har möjliggjort för totalt 
29 barn att delta på lägren till ingen 
eller kraftigt reducerad kostnad. Fri-
platserna har fyllts tillsammans med 
föreningen Unga själar och KFUM 
Centrals Integration och hälsa- 
projekt. 

Sköna dar anordnar gratis dag-
läger i skärgården för barn och ung-
domar mellan 10 och 18 år och rik-
tar sig primärt till barn och unga från 
mindre bemedlade familjer och från 
områden i och kring Stockholm med 
lägre socioekonomisk status. Verk-
samheten fokuserar på att öka del-
tagarnas och ledarnas kunskap om 
naturen, allemansrätten och allt vad 
skärgården har att erbjuda. Sköna 
Dar haft över 900 besök och under 
2019 har över 360 personer blivit 
nya medlemmar i KFUM Ängshol-
men genom Sköna Dar. 

Kansliet har under året bestått av 
tillförordnad verksamhetschef Kata-
rina Granander, anläggningsansva-
rig Peter Hajdu och föreningskonsu-
lent Viktor Ljunggren. 

Styrelsen 2019: Vilda Andrée 
Ordförande, Anton Dunström Vice 
ordförande, Ellinor Israelsson, 
Jakob Bergmann, Elsa Bodin, Alice 
Luthander, Hedda Stjernström, Kas
par Johnsson, Rebecca Jederström 
och Axel Andersson.
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Antal medlemmar: 1 065 
Verksamheten startade år: 1952 

Ordförande: Svante Bengtsson 

KFUM Central Basket är numera 
etablerad som en storklubb i 
Stockholmsområdet. Årets sta-

tistik talar sitt tydliga språk. Trettonde 
året av medlemsökning är ett faktum! 

1  089 medlemmar i 65 tränings-
grupper som coachas av 69 led-
are på 8  788 träningstillfällen, och 
andra sammankomster, plus 512 
matcher vilket blir 13 093 aktivitets-
timmar. Puuuh!!! 

Omfattningen av verksamheten 
ledde 2019 till att styrelsen besluta-
de om en omorganisation som inne-
bar att Victor Sundqvist från HT19 
fick en ny roll som klubbdirektör 
med långsiktigt uppdrag att, förut-
om rollen som kanslichef, utveck-
la klubbens kontakter med externa 
parter med sikte på att skapa en 
ekonomisk verklighet för en framti-
da satsning där även seniorlag finns 
med, mer om det lite senare. 

Ungdomsverksamheten är numera 
så stor att vi från HT19 valt att dela 
upp den på två nya sportchefer, en 
för U13 och uppåt och en för yngre. 
Deras uppdrag är att följa och leda 
coachers arbete i dessa åldersgrup-
per och implementera klubbens vär-
degrund och spelidé. Elin Gustavs-
son, vår administratör på kansliet, 
fann kärleken i USA och jobbade 
augusti ut. Hon ersattes tillfälligt av 
Tina Bergström under hösten. 

 
UTVECKLING AV HALLTIDER 
Verksamheten fick ett fantastiskt 
tillskott när Hjorthagshallen invig-
des i augusti. Den har snabbt blivit 
spelares och coachers favorit och 
gör att träningstider blir något fler 
och bättre än året innan. Hjorthags-
hallen är också hemvist för en ny 
fritidsaktivitet som vi erbjuder elev-

erna i  Bobergsskolan. Hjorthagen 
har alltid varit lite av en vit fläck på 
Centralkartan. Den är nu aktiv på ett 
nytt sätt och inflyttningen i området 
gör att vi ser stor potential för ökad 
verksamhet i området kommande 
år. Den största nyheten för Central 
Basket 2019 är självklart mark-
anvisningen för IKC vid  Torsplan. 
Efter 13 års kämpande är det änt-
ligen klart att Central får grönt ljus 
av staden för att fortsätta utveckla 
projektet tillsammans med  Serne-
ke  Bygg. Trots att en invigning av 
det nya allaktivitetshuset ligger 6–7 
år framåt i tiden är det en fråga som 
Baskets styrelse måste börja arbeta 
med redan nu. IKC kommer att ge 
Central Basket möjlighet att bedriva 
basketverksamhet med dom bästa 
förutsättningarna i landet. Att kunna 
samla merparten av träningar och 
matcher i eget hus och möjlighet för 
seniorlag att spela inför uppemot 
2 000 åskådare är något som kom-
mer att kunna lyfta klubben till helt 
nya nivåer om det sköts på rätt sätt. 

Styrelse och medlemmar har nu 
viktiga år framför sig att diskutera, 
planera och förverkliga det som ska 
ta Central Basket från Rosengatan 
till IKC vid Torsplan. Det är en utma-
ning som inte lämnar någon oberörd 
och en fantastiskt rolig möjlighet att 
realisera drömmar för våra medlem-
mar. Som jag skrev ovan finns det i 
klubbens långsiktiga målsättning en 
ambition att på nytt starta upp re-
presentationslag  i seniorserien för 
att kunna tävla på högsta nivå när 
IKC blir vår nya hemvist. Hur det-
ta ska gå till blir en intressant och 
spännande uppgift för kommande 
styrelser, klubbdirektör och sport-
chefer att arbeta med.  Vi kan bara 
konstatera att det är få föreningar 
förunnat att få verka under dylika 
förutsättningar. Det är vi både stolta 
och tacksamma för! 

NY STYRELSE 
Vid årsmötet i september blev den 
enda förändringen i styrelsen att Ant-
hony  Grivas  gick från  suppleant till 
ordinarie. I övrigt består styrelsen av 
samma personer som förra verksam-
hetsåret;  Anders Broms, Sara Skär-
vad, Lars Bremer, Erik  Ugarte,  Al-
tay  Dikme, Siri  Guggenberger  och 
Josefine von Uthmann (numera Juh-
lin). Vi har numera inga suppleanter 
i styrelsen. Som ordförande valdes 
Svante Bengtsson. 
 
Som ordförande vill jag rikta ett stort 
tack till alla våra samarbetspartners 
och coacher. Varje år tar vi tacksamt 
emot ekonomiskt stöd från vår hu-
vudförening KFUM Central. Vi får 
även välbehövligt och ovärderligt 
stöd från KFUM Stockholmsregio-
nen, Stockholmsidrotten och Stock-
holm Stad. Vi har även fått stipendier 
från  Bernströmska  barnfonden och 
Gustav Vs fond. En ny välkommen 
bidragsgivare är stiftelsen Dunross. 

Jag vill också tacka alla fantastis-
ka ledare, coacher och medlemmar 
som möjliggör klubbens utveckling. 
Att ni ger er själ och er tid för att 
vi tillsamman ska kunna bygga en 
klubb där våra barn och ungdomar 
kan få växa och utvecklas är helt 
ovärderligt. Utan er – inget  Bana-
na Huj! Stort tack! Jag vill också rik-
ta ett speciellt tack till de föräldrar 
som visar sin uppskattning för det 
Central Basket står för genom att 
bidra på olika sätt till verksamheten 
och öka sitt engagemang för klub-
ben. Att vi  fortsätter att växa med 
IKC framför ögonen kommer att 
kräva en verksamhet där fler ideella 
krafter  genom sitt engagemang bi-
drar till föreningens utveckling. Det 
är en stor utmaning i sig men jag tror 
att dom som hittat in i föreningen för 
det mesta upplever att nedlagd tid 
ger väldigt mycket tillbaka på ett sätt 
som man inte räknat med från bör-
jan. Central Basket är en stor familj 
som fortsätter att växa!  

Styrelsen för KFUM Central 
Basket gm Svante Bengtsson 

Ordf KFUM Central Basket 
*KFUM Central Basket har till skillnad 
från huvudföreningen KFUM Central 
brutet räkenskapsår för att det ska 
passa basketsäsongen. Därför handlar 
denna årsberättelse om slutet på förra 
säsongen och början på denna. 

KFUM 
CENTRAL

BASKET 
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Antal medlemmar: 356 
Antal aktiva ledare/coacher: 44 
Verksamheten startade år: 1885 
Ordförande: Rickard Gustafsson 

 
Föreningens aktiva har delats  

in i fyra verksamheter: 

 T BREDD OCH    
 NYBÖRJAR  VERKSAMHET 

Familjegymnastik: 2 grupper
Gymnastikskolan: 5 grupper

 T TRUPPGYMNASTIK: 4 grupper
 T MANLIG ARTISTISK 

 GYMNASTIK: 5 grupper 
 T POWERTUMBLING: 2 grupper

AKTIVA GRUPPER 
I Familjegymnastiken har barn 0–5 år 
getts möjlighet  att  genom lek träna 
och utveckla sina motoriska färdig-
heter. Under året har gruppen sam-
lats vid 24 tillfällen. Familjegymnas-
tiken är mycket populär och vi har 
barn på kö som önskar starta.  

  Intresset för Gymnastikskolan 
har hållit i sig under 2019. Gymnas-
terna har varit indelade i åldersba-
serade grupper. Varje grupp har 
tränat cirka 15 gånger per termin. 
Gymnastikskolan vänder sig till poj-
kar som är nyfikna på att prova på 

gymnastik. Intresset för Gymnastik-
skolan har åter ökat och nästan alla 
grupper har varit fulltecknade under 
hösten. Gymnastikskolan har haft 
5 aktiva grupper under året. Därtill 
har Gymnastikskolan haft en satellit-
grupp som under hösten verkat ute 
på Lagnö. 

Vi har tävlingsgrupper på olika nivå 
och ålder som tränar flera gånger i 
veckan. Under hösten hölls också en 
stor prova-på-dag. Från denna dag 
startades en ny grupp i MAG och en 
ny i Powertumbling. Även påfyllnad 
till Trupp skedde.  

TÄVLINGAR 
I  truppgymnastik  har föreningen 
under 2019 tävlat på ett flertal täv-
lingar på riksplanet såväl som re-
gionalt.  Pojktruppen  har fokuserat 
regionalt och presterat bra under 
året med flera pallplatser.  Ung-
domstruppen tog silver på USM och 
Juniortruppen tog brons JSM. Man-
liga Eliten tog hem en silverpeng på 
Svenska Mästerskapen, vilket inne-
bar att de fick representera Sverige 
på Nordiska Mästerskapen under 
hösten.  

I Manlig Artistisk Gymnastik har 
föreningen haft representanter 

på SM, Svenska Cupen, RM samt 
Sverigepokalen. Även på  Mälar-
cupen  hade vi gymnaster som del-
tog. Flera medaljer har skördats 
under året inom MAG. Föreningen 
har också deltagit i samtliga region-
tävlingar med flera pallplatsresultat. 
Under året har vi även kunnat tävla 
lag inom MAG på senior.  

Powertumbling  har under året 
varit i Danmark och tävlat vid två 
tillfällen och båda resulterade i en 
guldmedalj. Man har också varit i 
Halmstad och tävlat. Alla tävling-
arna har genomförts i kombination 
med läger. 

 
ARRANGEMANG 
Föreningen har under året arrang-
erat en MAG tävling åt regionen. Vi 
har även arrangerat vår egen tävling 
KFUM  Powertumbling  Open  som 
hölls våren 2019 med ca 50 delta-
gande gymnaster.  

 
ÖVRIGT 
Den traditionsenliga och mycket väl-
besökta julaftonsträningen mellan 
10.00 och 13.00 hölls som vanligt i 
våra lokaler på KFUM Central. 

Det traditionella Lucialägret hölls 
den  14–15  december. Då åkte 50 
gymnaster till Lillsved för att trä-
na och leka tillsammans. Lägret var 
mycket lyckat.  

I augusti arrangerades förenings-
läger i Italien för gymnaster och fa-
miljemedlemmar. Ca 80 personer 
deltog. Såväl gymnaster som för-
äldrar tränade flitigt i värmen under 
veckan som gick.    

Styrelsen genomförde i mitten på 
hösten en konferens i Dalarna.  

Föreningen har under 2019 ar-
rangerat flera ledarträffar. Dessa 
har både varit sektionsvisa och för-
eningsvisa.  

KFUM:S 
GYMNASTIK

  AVDELNINGAR
STOCKHOLM 
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KFUM CENTRALS BARN
OCH UNGDOMSKÖÖRER 

Antal medlemmar: 86 
Verksamheten startade år: Blev 
självständig förening i april 2018 
Ordförande: Kristina Söderström 

2018–2019/Torbjörn 
Hamnmark 2019–2020 

 

Föreningens verksamhetsår 
sträcker sig mellan 2018-07-
01 till och med 2019-06-30, 

men här redovisas helår 2019. Kör-
föreningen var tidigare en verksam-
het inom KFUM Central men  är 
sedan april 2018 en  egen  med-
lemsförening. Från 2019 tog kör-
föreningen  helt  över ansvaret som 
arbetsgivare  för körledaren, tillika 
kanslisten.  

Tillströmningen av nya korister har 
varit  bra  under  året, särskilt under 
hösten 2019. 

De största verksamhetsföränd-
ringen  gjordes inför 2019  då den 
resurskrävande ungdomskören för 
åldrarna 16-25 år lades ned till för-
mån för en större satsning på flick-
körsverksamhet i åldrarna 9–16 år.   

AKTIVITETER UNDER 
VÅRTERMINEN 2019 
1–2/2 hade Diskantkören ett in-
ternat med övernattning i Uppsala 
Musik skola.  

20/3 medverkade Diskantkören 
och ledargruppen i Star for  life, en 
stor välgörenhetskonsert i Södertäl-
je.  

31/3 höll Barnkören och  Mini-
kören en barnkörskonsert på Astrid 
Lindgren-tema ”Hujedamej”.  

27/4 medverkade Diskant-
kören  med ledare i en konsert un-
der Kulturnatten i Eric Ericson- hallen 
tillsammans med flera väletablerade 
körer.  

28/4 var vi inbjudna till att sjunga 
på Slottet i samband med Hovför-
samlingens familjesatsning. Fören-
ingens körer är en av få körverksam-
heter som fått inbjudan att vara med 
i uppstarten. Så gott som alla koris-
ter var på plats – en bra insats. 

16/5 fick Diskantkören med ledare 

det fina uppdraget att sjunga vid den 
högtidliga utdelningen av S:t  Eriks-
medaljen i Stockholms Stadshus. 

23/5 hölls traditionsenlig vårkon-
sert i Engelska kyrkan som också 
innebar avslutning på vårterminen.  

 
AKTIVITETER UNDER 
HÖSTTERMINEN 2019 
Antalet anmälda inför hösten ökade 
tydligt mot tidigare verksamhetsår. 
Tillströmningen var mycket god i alla 
grupper och inför starten av den nya 
flickkörsverksamheten hölls det yt-
terligare provsjungningar.  

20–22 september deltog en grupp 
ur den nya flickkören (Stockholms 
Flickkör) i  SJUNGiKÖR-festivalen i 
Eksjö.  

26 september höll föreningen års-
möte med inramande minikonserter. 

12/10 höll alla Barn- och ungdoms-
körerna tillsammans höstkonsert 
i Lilla hallen på Rosengatan 1. 

13/11 hade Flickkören äran att 
sjunga på galan Childrens  Clima-
te Prize tillsammans med artisten Ma-
riette  Hansson. Detta blev en succé 
inte bara på plats utan även viralt.  

29/11 framträdde Flickkören un-
der Stockholm Science Founda-
tions julmingel.  Efter det ägde en 
lång rad av Luciaframträdanden 
rum,  bland  annat medverkade Dis-
kantkören och Flickkören med ett 
Luciatåg under KFUM Centrals Fest 
i advent. 

13/12 medverkade alla körer 
utom Minikören traditionsenligt vid 
en luciakonsert i Hjorthagens kyrka 

tillsammans med Hjorthagens kam-
markör. 

Höstterminen avslutades 17/12 
med en livfull julkonsert i Engelska 
kyrkan där föreningens alla körer 
framträdde. 

 
STYRELSEN VERKSAMHETS
ÅRET 2018/2019 
Kristina Söderström, ordförande, 
Torbjörn Hamnmark, kassör, Malin 
de Jounge, Anders Carlsson, 
ledamot, Marielle Hellman, 
sekreterare, Amelia Strozecky, 
suppleant (ungdomsrepresentant), 
Tonia Maculat, suppleant 
(ungdomsrepresentant) 

  
STYRELSEN VERKSAMHETS        ÅRET 
2019/2020: 
Torbjörn Hamnmark, 
ordförande, Mats Ericsson, 
kassör, Malin de Jounge, Anders 
Carlsson, Janki Macuckat, 
sekreterare, Amelia Strozecky, 
suppleant (ungdomsrepresentant), 
Tonia Maculat, suppleant 
(ungdomsrepresentant) 

Styrelsen har under året bland annat 
jobbat för att axla rollen som arbets-
givare åt körledaren, att planera och 
sjösätta den nya kören – Stockholms 
flickkör, representera föreningen 
inom KFUM Central och KFUM re-
gion Stockholm-Gotland samt inte 
minst arbetat med att planera verk-
samheten och föreningens ekonomi. 

Styrelsen tackar alla för ett utveck-
lande och stimulerande år 2019! 
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Antal medlemmar: 35 
Dirigent: Erik Uddunge 

Ordförande: Susanna Sjögren 
Tengwall (från och med årsmötet 

30/3), Kristina Vallin (till 
och med årsmötet 30/3) 

Verksamheten startade: 2018
0915, vid sammanslagningen 
av Stockholms Motettkör och 

KFUM Kammarkör.   

Stockholms Motettkör KFUM 
repeterar på onsdagskvällar 
på KFUM Central och brukar 

även ha ett  körinternat  i början av 
varje termin. Kören har som ambi-
tion att ge tre konserter på vårter-
minen och 2–3 konserter på höstter-
minen. Utöver konserter i egen regi 
anlitas kören även i andra samman-
hang, som till exempel valborgssång, 
luciasång och bröllop. I övrigt reser 
vi gärna på mindre turnéer om för-

utsättningar finns, vilket brukar ske 
med ett par års mellanrum. Detta 
kan både ske inom Sverige och utan-
för Sveriges gränser.  

Under verksamhetsåret  gav kö-
ren bland annat en vårkonsert i Clara 
kyrka med namnet ”Texternas mu-
sik”, som handlade om kärlek, sorg, 
naturen och en gammal klocka. Vi-
dare gav kören en för sommarkonsert 
i Trosa kyrka med namnet ”Lovsång-

er i försommarkväll” och i samband 
med det även en skivinspelning av 
ett av styckena, ”Te Deum” av Tho-
mas Ahrén du  Quercy. Under hös-
ten gavs en konsert på Historiska 
muséet vid namnet ”Skönhet möter 
Skörhet”, då vi  bland  annat sjöng 
Martins Mässa för dubbelkör. Vi av-
slutade året med en härlig julkonsert 
tillsammans med Royal Big Band, 
”Sweet Sweet Christmas”, i en full-
satt Andreaskyrka.

Medlemmar: 82 
Ordförande: HåkonStein Korshavn 

 

Seniorverksamheten har un-
der året haft 9 träffar utöver 
den rullande träningsverk-

samheten. Träffarna har bland an-
nat innehållit föredrag om Kungliga 
Djurgården, Färöarna och juvelera-
ren Fabergé och utflykter till Ängs-
holmen och Gävle.   Det har också 
bjudits på musik i form av KFUM 
Seniors manskör som framfört både 
vår- och julsånger under ledning av 
Lotta  Wilund.  Träning är fortsatt 
populär och under året har tre olika 
träningsformer erbjudits medlem-
marna: morgongymnastik, träning i 
gym med PT samt Yoga. 

KFUK
KFUM

CENTRAL
SENIOR 

STOCKHOLMS 
MOTETTKÖÖR

KFUM

26MEDLEMSFÖRENINGARNA



27 AVDELNING

KFUM CENTRAL
STOCKHOLM CANTUS 

Stockholm Cantus har haft 25 
personer som betalat med-
lemsavgift under  året.  Kören 

startade som en kör inom  Svenska 
kyrkan på 1970-talet och gick med 
i  KFUM Söder 1982 och i KFUM 
Central 1987.  Kören leds av Eva 
Wedin sedan år 2000. 

Ordförande för föreningen Stock-
holm Cantus har under 2019 varit 
Maria Larsson.  

 
LÖPANDE VERKSAMHET 
Stockholm Cantus träffas på mån-
dagar  för körrepetition. Vi övar 
i  rum  Snickarbacken mellan  klock-

an 18.30 och 21.30 och har en paus 
för  lite god fika i café Rose.  Ibland 
reser vi bort och ger konserter i an-
dra städer och länder. Under 2019 
har vi dock hållit oss på hemmaplan, 
men vi har under året planerat och 
förberett en resa till Skottland i juni 
2020.   

 
SÄRSKILDA HÄNDELSER 2019 
Den  17 mars  framförde vi  en kon-
sert i Leksaksmuseet  i Bergrum-
met på Skeppsholmen, på temat 
”Barnvisor genom 100 år”. Kon-
serten blev  som  en fantastisk fin 
resa i musik och sagor, från  Alice 

Tegnér till Georg "Jojje" Wadenius. 
Med  vår  körmedlem Mats Eriksson 
som kunnig guide  på resan  mel-
lan de olika anhalterna i den svens-
ka barnvisehistorien, blev det så bra 
att vi beslutade framföra konserten 
igen. Så skedde också vid en ytterli-
gare lyckad konsert i Enebykyrkan i 
Danderyd den 29 oktober.  

Däremellan hade vi en försommar-
konsert ”Sommarskisser” som fram-
fördes i Engelska kyrkan den 10 juni.  
Slutligen hade vi en välbesökt jul-
konsert, traditionsenligt tillsammans 
med Engelbrekts vokalensemble, i 
Hjorthagskyrkan, den 7 december. 

SYMFONI 
ORKESTERN
PRO MUSICA 

Antal medlemmar: 80 
Ordförande: Lena Rydhäll 

Dirigent: Niclas Blixt 

Medlemmarna i Symfoni-
orkestern Pro Musica är en 
blandning av fritidsmusiker 

och musikpedagoger. Orkestern 
samlas varje torsdag för repetition 
på KFUM Central. Föreningen har 
också suzukimedlemmar som lär sig 
spela fiol eller trumpet enligt suzuki-
metoden. 

Under 2019 har orkestern haft 
möjlighet att starta en orkester-
akademi. Vid tre tillfällen har orkes-
terns samtliga instrumentgrupper 
haft möjlighet att träffa en profes-
sionell coach för att öva orkester-
spel och för att få för gruppen vikti-
ga tips. Dessa coachtillfällen riktade 
sig både till orkesterns medlemmar 
och till personer utanför orkestern. 

Tanken var att nuvarande medlem-
mar skulle få utvecklas men också 
att nya medlemmar skulle känna det 
kul att börja i orkestern. Detta för-
sta år har slagit väldigt väl ut, fram-
förallt vad gäller stråkinstrumenten. 

Orkestern har genomfört fyra egna 
konserter med olika teman, bland 
annat genomfördes en konsert med 
musik av  Mussorgski: Tavlor på 
en utställning. Konserten gjordes i 
samarbete med Södertäljes orkes-
terförening på Estrad i Södertälje. 
Vi avslutade året med en julkonsert 
med egna solister, känd julmusik 
och allsång i stora Hallen på KFUM 
Central. 

Vi har också medverkat i en film-
musikkonsert i Sundbybergs kyrka 
och spelat Brahms Requiem i Kon-
serthuset tillsammans med en kör 
från USA.   

Antal medlemmar: 16 
Ordförande: Mårten Korkman 

Royal Big Band är ett jazz-
storband med den klas-
siska besättningen fem 

saxofoner, fyra tromboner, 
fyra trumpeter samt ett komp 
bestående av piano, kontrabas 
och trummor. 

Ibland förstärker vi upp med 
en sångare eller gör projekt 
med gästsolister. 

Vi spelar storbandsjazz från 
olika epoker. 

Föreningen består av kvinnor 
och män mellan 20 och 70 
år. Vi repeterar en gång i veck-
an. Under 2019 genomförde vi 
ett antal konserter och avsluta-
de året med en stor julkonsert 
tillsammans med motettkören. 

ROYAL
BIG

BAND 
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