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STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL 
MÖTE NR 3 
KFUM Centrals styrelse 

Tidpunkt: 2020-06-04 kl 18-20 via Teams 
Närvarande: Michael Lagerkvist, Marie Welin, Charlotte Tham, Olle Lindström, Per-Ola 
Niblaeus, Staffan Önne, Ewa-Lena Hedrup, Hans von Uthmann , Torbjörn Brown 
(tjänsteman) och Nils Haag (tjänsteman)  

Frånvarande: Staffan Önne 

Vid protokollet: Nils Haag 

 

1.  INLEDNING 
Michael inledde med att hälsa alla välkomna. 

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

3.  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  
Styrelsen hade inga invändningar. 

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

5.  EKONOMIRAPPORT  
Torbjörn redogjorde för de båda hotellens ekonomi och styrelsen fick möjlighet att ställa 
frågor.  

Ewa-Lena hade förberett några förslag på KPIer som Ekonomiutskottet kan arbeta vidare 
med för att enklare tydliggöra resultat och prognoser för styrelsen. Styrelsen tyckte arbetet 
och mätvärdena var strålande. Styrelsen resonerade också om att dela upp 
kapitalförvaltningens rapport i tre delar. Realiserat, orealiserat och prognos. 

6.  BESLUTSPUNKTER 

6.1.  STRATEGIPROCESSEN 
Strategigruppen har arbetat vidare och har tillsammans med den konsult som upphandlats 
tagit fram ett underlag för en strategiprocess som presenterades styrelsen. Styrelsen 
diskuterade underlaget och konstaterade att det strategiska arbetet med sikte på 2026 och 
ett nytt Idrotts- och Kulturcenter inte kan avstanna på grund ut av pandemin. 

KFUM Centrals Styrelse beslutade om att godkänna konsultkostnader för processen till ett 
maxbelopp om 70 000 kr. 

6.2.  PLANERING AV STYRELSEDAGEN 
Styrelsen diskuterade upplägget för styrelsedagen som planeras till den 30 augusti på Hotel 
Giò. Michael och Marie ombedes förbereda ett underlag och inbjudan till styrelsedagen. 

6.3.  FÖRENINGSBIDRAG OCH STIPENDIUM 
KFUM Centrals styrelse tog i december 2019 som en del av KFUM Centrals budget 2020 
beslut om föreningsbidrag för 2020. Då Coronoapandemin i början av 2020 svepte över 
världen tog styrelsen beslut om att införa inköpsstopp för KFUM Central och frysa 
utbetalningarna av föreningsbidragen. När nu situationen och ekonomin är mer överskådlig 
så anser styrelsen därmed att beslutet redan är fattat och utbetalningarna ska genomföras 
enligt plan för medlemsföreningarna 2020. Men då situationen fortfarande är osäker kan 
KFUM Central dock inte lova eller ens förutse vilket utrymme som finns i budget för 
kommande år.  

KFUM Centrals styrelse anser också att arbetet med föreningens stipendium nu kan 
återupptas efter sommarledigheterna.  

KFUM Centrals styrelse beslutade att ge kansliet i uppdrag att betala ut föreningsbidragen 
för 2020. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att återuppta arbetet med KFUM Centrals stipendium 
efter sommarledigheterna. 



7.  INFORMATIONS OCH DISKUSSIONSPUNKTER 

7.1.  INFORMATION OM ARBETSTIDER OCH ÖPPETTIDER SOMMAREN 
PÅ KFUM CENTRAL  

Kansliet informerade om de öppettider och vilken omfattning personalen kommer att arbeta 
under sommaren. Styrelsen utryckte sin beundran och tacksamhet för hur väl vårens arbete 
kan genomföras trots omfattande korttidsarbete. 

8.  RAPPORTER 
Hans framförde kort en rapport om arbetet med KFUM Central Idrott- och Kulturcenter. 

9.  ÖVRIGA FRÅGOR 

9.1.  FRÅGA OM FÖRENINGSBIDRAG FRÅN KFUM CENTRAL BASKET 
KFUM Central Basket hade inkommit med ett antal frågor om föreningsbidragen och 
framtiden. Delar av frågorna hanterades i och med punkt 6.3 men övriga frågor diskuterades 
och Ewa-Lena fick i uppdrag att formulera ett svar som skickas till KFUM Central Baskets 
styrelse. 

10.  NÄSTA MÖTE 
• 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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