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STYRELSEPROTOKOLL KFUM CENTRAL 
MÖTE NR 4 
KFUM Centrals styrelse 

Tidpunkt: 2020-07-08 kl 17,30-19,45 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:  

Vid protokollet: Nils Haag 

 

1.  INLEDNING 
Mötet inleddes med att Michael hälsade alla välkomna till ett extra styrelsemöte som kallats 
till då styrelsen ville diskutera prioriteringar och en prognos inför hösten. 

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

 



3.  BESLUTSPUNKTER 
 

3.1.  INRIKTNIGSBESLUT OM PRIORITERADE VERKSAMHETSOMRÅDEN 
OCH PROGNOS 2020 

Verksamhetschef Torbjörn Brown presenterade ekonomiska prognoser från koncernen och 
föreningen. Vice ordförande Marie Welin presenterade också den ekonomiska genomlysning 
hon gjort över det egna kapitalet vilket var uppskattat. Därefter diskuterade styrelsen 
prioriteringar i den preliminära verksamhetsplanen för 2020. Att genomföra alla punkter med 
permitterad personal, det rådande ekonomiska läget och externa omständigheter är inte 
realistiskt. Efter att ha diskuterat punkt för punkt fick Torbjörn instruktioner och en 
prioriteringsordning inför hösten. Både styrelsen och Torbjörn underströk att med rådande 
osäkerhet är det en omöjlighet att göra slutgiltiga prioriteringar. Då läget är som det är så 
kräver det kontinuerliga dialoger och prioriteringar 

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta en prioriteringsordning för den preliminära 
verksamhetsplanen 2020. 

4.  INFORMATIONS OCH DISKUSSIONSPUNKTER 

4.1.  FRAMTIDA PRIORITERINGAR AV VERKSAMHETSOMRÅDEN 
Då coronapandemin har slagit hårt mot föreningens intäkter och fortsätter att utmana 
samhället ville styrelsen påbörja en diskussion om framtida prioriteringar av 
verksamhetsområden. Marie ledde en inledande diskussion med ett antal diskussionsfrågor. 
Då tiden var knapp och den föregående frågan utretts grundligt så blev det ett startskott 
inför den större diskussion som planeras till styrelsedagen den 30 augusti. 

5.  RAPPORTER 

5.1.  EKONOMIRAPPORT KOM HOTEL 
Torbjörn genomgick den senaste ekonomiska rapporten från Kom Hotel. 

5.2.  UTFALL BUDGET MAJ  
Torbjörn och Staffan genomgick den senaste ekonomiska rapporten från KFUM Central. 

6.  ÖVRIGA FRÅGOR 
Inga övriga frågor lyftes. 

7.  NÄSTA MÖTE 
• 30 augusti - Styrelsedag samt styrelsemöte  
• 29 september - Styrelsemöte  
• 10-11 oktober – Medlemsträff 
• 4 november- Ordförandemöte 
• 26 november - Styrelsemöte  
• 15 december - Styrelsemöte 

8.  AVSLUTNING 
 

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



Vid protokollet       Justeras 

 

 

Nils Haag       
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