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1.  INLEDNING 
Michael 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 6. 

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

5.  BESLUTSPUNKTER 

5.1.  STIPENDIUM 
Ingen ansökningsperiod har passerat sedan senaste mötet 

5.2.  INVESTERINGSPOLICY 
Charlotte och Marie berättade om det arbete som gjorts med policyn och att det fortfarande 
finns vissa saker att reda ut. Styrelsen diskuterade risknivåer och olika etiska riktlinjer. Det 
bestämdes att Charlotte och Marie följer upp styrelsens frågor och synpunkter och 
tillsammans med Staffan samt träffar representanter för kapitalförvaltningen för att få deras 
synpunkter. 

KFUM Centrals styrelse tog ett inriktningsbeslut på att fortsätta arbetet enligt den modell 
som presenterades i bilaga.   

5.3.  PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN 
KFUM Central och dess styrelse har under 2019 arbetat med att utreda föreningsåret och 
upptäckt att verksamhetsplanen inte arbetas med i anslutning till budgetprocessen. Budgeten 
antas för varje kalenderår i slutet på december för kommande år och verksamhetsplanen 
antas på årsmöte i april. För att motverka detta sammanställde styrelsen en preliminär 
verksamhetsplan för 2020 som också skickats ut på remiss till medlemsföreningarna. 
Styrelsen har därefter uppdaterat den preliminära planen samt inkluderat inspel från 
medlemsträffen och medlemmar.  

KFUM Centrals officiella verksamhetsplan beslutas av årsmötet men styrelsen har nu 
färdigställt sitt arbete inför årsmötet och fram till dess arbetar organisationen efter den 
preliminära plan som presenterades. 



KFUM Centrals styrelse beslutade att anta bilagan preliminär verksamhetsplan 2020 för 
KFUM Central. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att den preliminära verksamhetsplanen ska skickas ut 
som bilaga med protokollet och finnas tillgänglig på föreningens hemsida. 

5.4.  MODELL FÖR FÖRENINGSBIDRAG 
Staffan och Ewa-Lena har arbetat fram en modell för fördelning av bidrag till 
medlemsföreningarna och efter styrelsens och medlemsföreningarnas återkoppling och viss 
grad av involvering från Ekonomiutskottet har de nu inkommit med ett färdigt förslag för 
KFUM Centrals nya sätt att dela ut stöd till medlemsföreningar. I förslaget har man valt att 
ändra namnet till föreningsbidrag för att på så sätt också tydliggöra att det omfattar mer än 
vad som tidigare kallades för verksamhetsbidrag.  

Styrelsen är sammanfattningsvis mycket nöjda med resultatet och därmed kan processen 
med ny modell för föreningsbidrag avslutas och ytterligare en sak från 2019 års 
verksamhetsplan bockas av.  

För information om hur mycket pengar som fördelats så finns den informationen under punkt 
5.6 Budget. Separat utskick görs också till medlemsföreningarnas styrelser. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta modellen för föreningsbidrag. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta bilagan föreningsbidrag 2020. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att bilagan föreningsbidrag 2020 ska skickas ut som 
bilaga med protokollet och finnas tillgänglig på föreningens hemsida. 

5.5.  RESURSFÖRDELNINGSPOLICY 
I samband med ny modell för föreningsbidrag såg styrelsen behovet att uppdatera 
resursfördelningspolicyn och underlaget presenterades redan i samband med det möte som 
hölls om föreningsbidrag i oktober.  

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta den uppdaterade resursfördelningspolicyn. 

5.6.  BUDGET 2020 
KFUM Centrals budgetarbete började redan i september och är en lång process som även 
sker parallellt med KFUM Centrals tre helägda dotterbolag. Budgeten för KFUM Central var 
framtagen av verksamheten och granskad av Ekonomiutskottet.  Styrelsen genomgick 
förslaget, kommenterade och ställde frågor. Finansieringsbehovet för dotterbolaget IKC är 
känt men det återstår att fastställa exakt hur det ska genomföras och därmed påverka KFUM 
Centrals räkenskaper.  

I budgeten som beslutades bestämdes det att föreningsbidrag skall uppgå till 2 831 010 kr 
som ska fördelas enligt antagen föreningsbidragsmodell. Av dessa medel finns fortfarande 
minst 50 000 kronor kvar för aktivitetsstöd som avser föreningsöverskridande aktiviteter där 
aktiviteter som omfattar barn och ungdomar prioriteras. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta bilagan KFUM Central budget 2020. 



5.7.  VIKTIGA DATUM 2020 
Styrelsen genomgick dokumentet Viktiga datum för medlemsföreningar 2020. 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 föreningsbidrag krävs deltagande vid vissa av 
aktiviteterna i dokumentet. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta dokumentet Viktiga datum för 
medlemsföreningar 2020. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att bilagan Viktiga datum för medlemsföreningar 2020 
ska skickas ut som bilaga med protokollet och finnas tillgänglig på föreningens hemsida. 

5.8.  MÖTESDATUM 2020 
Några mötesdatum under 2020 behövde ändras och justerades därmed. Datumen finns att 
läsa under punkten 9. Nästa möte och finns med i dokumentet Viktiga datum för 
medlemsföreningar 2020.  

KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna det justerade förslaget om mötesdatum 
2020. 

5.9.  ARBETSORDNING 
Kansliet fick på föregående möte i uppdrag att ta fram ett förslag på en uppdaterad 
arbetsordning där existerande policies genomgås en gång per år av styrelsen. Ett sådant 
underlag presenterades. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna den uppdaterade arbetsordningen.  

5.10.  PROJEKT OM MENTAL HÄLSA 
Kansliet hade sammanställt en förstudie för ett eventuellt projekt om mental hälsa. Frågan 
har identifierats och drivits av Ungdomsforum och styrelsen har därefter gett kansliet i 
uppdrag att utreda om detta behov finns hos medlemsföreningarna, samt att försöka finna 
externa resurser för ett eventuellt arbete/projekt. De fyra ungdomsföreningarna har 
tillfrågats om intresse att medverka och svaren har varierat. Styrelsen vill gärna se att 
kansliet undersöker behovet hos medlemmar också innan ett beslut om projektidé kan fattas. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att utöka förstudien till föreningens medlemmar. 

6.  INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSPUNKTER 

6.1.  EVA ILSKOG NY HOTELLCHEF FÖR HOTEL GIÒ 
Eva Ilskog som tillträtt som hotellchef för Hotel Giò var inbjuden för att presentera sig själv 
och berätta lite om hur arbetet går med färdigställandet av Hotel Giò. Hon arbetar just nu 
främst med rekrytering av personal, med att ta emot de första bokningarna med mera. Hon 
passade också på att bjuda in styrelsen till att komma och provbo på hotellet  den 27 eller 28 
mars innan öppning. Styrelsen var mycket intresserade och ställde några frågor om risker 
och möjligheter för hotellet.  



7.  RAPPORTER 

7.1.  KANSLIRAPPORT 
Punkten om kanslirapport utgick då för lite tid passerat sedan den senaste rapporten för att 
en ny skulle upprättas. 

7.2.  EKONOMIRAPPORT OCH ANTECKNINGAR FRÅN SENASTE MÖTET 
Staffan och Torbjörn drog några korta punkter från det senaste möte. Hotellet har gått bättre 
än förväntat och har gjort mycket gott arbete under 2019 vilket är glädjande.  

7.3.  RAPPORT FRÅN KFUM CENTRAL IDROTT- OCH KULTURCENTER 
AB 

Hans rapporterade om det glädjande beskedet att det tilldelats en markanvisning för KFUM 
Centrals idrotts- och kulturcenter, genom Serneke. Hans kunde nu berätta mer i detalj om 
kommunikationsarbetet inför och efter beslutet. Styrelsen utryckte sitt helhjärtade stöd för 
projektet och tackade alla för genomförda insatser. Hans var noga att betona att inget ännu 
är klart men att detta är en otrolig delseger i vägen mot att förverkliga KFUM Centrals 
idrotts- och kulturcenter. 

7.4.  RAPPORT OM BIDRAGSANSÖKNINGAR 2019 
Nils rapporterade om det samlade bidragsansökningsarbetet som kansliet genomfört 2020. 
Styrelsen utryckte sin tacksamhet för det arbete som utförts och var mycket nöjda med 
resultatet. 

8.  ÖVRIGA FRÅGOR 

8.1.  MIDDAG MED UNGDOMSFORUM 
Det bestämdes att Ungdomsforum och styrelsen ska äta middag tillsammans på Kom Hotel 
den 14 januari 2020. 

8.2.  STYRELSENS REPRESENTANTER TILL BOLAGSTÄMMA FÖR KOM 
HOTEL AB 

Kom Hotel AB ska hålla bolagstämma för att utse en ny ordförande i bolaget och ett ombud 
måste utses till stämman. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att utse Charlotte Tham till KFUM Centrals ombud på 
Kom Hotel ABs extra bolagsstämma. 

8.3.  STYRELSENS STRATEGISKA ARBETE 
Den senaste tiden har styrelsemötena varit packade med beslutspunkter vilket lämnat lite tid 
för att diskutera strategiska frågor. För att avhjälpa detta skall styrelsen ha en eller flera 
workshops efter årsskiftet för att diskutera dessa. Michael och Marie ordnar med kallelse 
och datum. 

9.  NÄSTA MÖTE 
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  
10-11 oktober - Medlemsträff - Preliminärt datum  



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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