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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 FA TTADE AV PRESIDIUM  
Marie delgav de viktiga punkterna från presidieprotokollet till styrelsen. Det fanns inga invändningar 
från styrelsen. 

Protokollet lades till handlingarna 

5.  BESLUTSPUNKTER 
 

5.1.  STIPENDIUM 
Det hade inkommit ett stort antal stipendieansökningar vilket alltid är glädjande. Då systemet för 
verksamhetsbidrag gjorts om och nu blivit föreningsbidrag så var flera ansökningar av en natur som 
tidigare omfattades av verksamhetsbidraget. Bidragsrådet hade förberett underlag med flera olika 
alternativ som styrelsen diskuterade. KFUM Centrals styrelse resonerade att gruppansökningar eller 
medlemsföreningsansökningar inte genererar individuellt stipendium precis som tidigare. Styrelsen 
kunde däremot konstatera att en översikt av kriterierna för individuella stipendium behövs med 
tanke på den nya modellen för föreningsbidrag. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta Bas (bidragsansökan) 2020 1–4 och 6-7. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att avslå Bas 2020 5, 8, 28-31. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att anta Bas 2020 9-11. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att avslå Bas 2020 12-27. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att ge Staffan och Ewa-Lena i uppdrag att se över kriterierna för 
individuella stipendium. 



 

5.2.  KAPITALPLACERINGSPOLICY 
Charlotte berättade om det uppdaterade förslaget till kapitalplaceringspolicy som hon och Marie 
arbetat med och hur processen gått vidare. Styrelsen diskuterade underlaget som Charlotte 
presenterade och den fortsatta handlingsplanen innan de kunde gå till beslut. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna den bilagda kapitalplceringspolicyn som underlag 

för fortsatt arbete. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att uppdra åt kapitalförvaltningen att stämma av med 

Handelsbanken och andra fondförvaltare för att undersöka att kapitalplaceringspolicyn är möjlig 

att genomföra, samt ta offerter. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att uppdra åt kapitalförvaltningen att presentera plan för 

överföring från gamla portföljen till den nya. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att uppdra Marie och Charlotte att uppdatera 

kapitalplaceringspolicyn utifrån ovanstående beslut. 

5.3.  FÖRSTUDIE OM PROJEKT MENTAL HÄLSA  
Kansliet hade på styrelsens begäran kompletterat förstudien som inlämnats med en undersökning 
om vad Centrals medlemmar tänker rörande mental hälsa och ohälsa för att få en bred bild om ett 
projekt kring mental hälsa är intressant för KFUM Central. Styrelsen diskuterade och hade ett antal 
medskick till kansliet i det fortsatta arbetet, exempelvis att ett eventuellt projekt inte skall belasta 
medlemsföreningarna utan avlasta dem. Efter detta kunde styrelsen besluta att arbeta vidare med 
frågan.  

KFUM Centrals styrelse beslutade att ge kansliet i uppdrag att ta fram en projektbeskrivning samt 
att undersöka möjligheten för bidrag. 

5.4.  UPPDRAG FÖR FÖRENINGSREVISOR  
KFUM Central har sedan länge haft en föreningsrevisor, men det finns inte beskrivet någonstans vad 
denne har för uppgift eller vem som kan väljas till föreningsrevisor. Föreningsrevision är 
medlemmarnas sätt att granska att styrelsen utför sitt uppdrag enligt stadgar, beslut på årsmötet och 
övriga riktlinjer. Det är en viktig funktion och då KFUM Central numera är en stor förening så 
omfattas föreningen numera av revisonslagen. 

Med anledning av detta har Marie Welin och den befintliga föreningsrevisorn Carl-Johan Burack gjort 
en översyn och förslagsförändringar av de befintliga stadgarna och andra dokument, samt gjort ett 
förslag på uppdragsbeskrivning för föreningsrevisorn. 

Styrelsen diskuterade underlaget och kunde därefter fatta beslut.  

KFUM Centrals styrelse beslutade att uppdatera dokumentet ”Arbetsordning för KFUM Central och 
dess styrelse” enligt det bilagda förslaget. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att lägga en proposition om att ändra stadgarna enligt det 
bilagda förslaget och att fastställa en uppdragsbeskrivning för föreningsrevisorn till årsmötet nu i 
april. 



KFUM Centrals styrelse beslutade att uppdatera dokumentet ”Styrning och föreningsdemokrati” 
enligt det bilagda förslaget om propositionen antas. 

5.5.  REPRESENTANTER FÖR BOLAGSSTÄMMORNA  
KFUM Central har tre helägda dotterbolag. De två bolagen Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet 
AB har bolagsstämma den 2 april och KFUM Central Idrott- och Kulturcenter AB har den 23 mars. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att utse Michael Lagerkvist och Marie Welin till KFUM Centrals 
ombud på Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB bolagsstämmor den 2 april. 

KFUM Centrals styrelse beslutade att utse Ewa-Lena Hedrup till KFUM Centrals ombud på KFUM 
Central Idrott och Kulturcenter AB bolagsstämma den 23 mars. 

6.  INFORMATIONS-  OCH DISKUSSI ONSPUNKTER  
 

6.1.  VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
Styrelsen fick se ett utkast på verksamhetsberättelsen och granskade upplägg och en del innehåll. 
Michael och Marie håller i trådarna och har man feedback eller input så kan man mejla dem.  

6.2.  DISKUSSION OM PROPOSITI ONER OCH MOTIONER  
Styrelsen diskuterade kort vilka propositioner som de vill förbereda till nästa möte. 

7.  RAPPORTER 
Då mötet dragit ut på tiden så kommenterades inte rapporterna närmare än att alla tagit del av dem. 

7.1.  KANSLIRAPPORT 
 

7.2.  EKONOMIRAPPORT OCH ANTECKNINGAR FRÅN SENASTE MÖTE T 
 

7.3.  RAPPORT FRÅN UNGDOMSFORUM  
 

7.4.  RAPPORT FRÅN MUSK 

8.  ÖVRIGA FRÅGOR  

8.1.  REGIONENS INSPIRATIONSDAG 28/3  
Marie informerade om regionens inspirationsdag den 28/3 som är obligatorisk både för KFUM central 
och dess medlemsföreningar om de vill ta del av regionens medel.  

8.2.  ARBETSFÖRDELNING AV VERKSAMHETSPLANEN  
Frågan bordlades till nästa möte. 

9.  NÄSTA MÖTE 
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 
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       

 

 


