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Styrelseprotokoll KFUM 
Central, nr 09 
KFUM Centrals styrelse 

Tidpunkt: 2018-11-13 
Närvarande: Charlotte Tham, P-O Niblaeus, Staffan Önne, Michel Lagerkvist, Marie Welin, Nils Haag 
(tjänsteman) Torbjörn Brown (tjänsteman) Kea Lagerquist (Tjänsteman)- Närvarade på punkt 6.1  

Frånvarande: Olle Lindström och Hans von Uthmann 

Vid protokollet: Nils Haag 

1. Inledning 
Ordförande Michael Lagerkvist inledde mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 
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KFUM Centrals styrelse beslutade att godkänna dagordningen 

3. Föregående protokoll 
Det fanns inga invändningar på föregående protokoll. 

4. Protokoll på beslut fattade av presidiet 
Presidiet hade träffats för att diskutera hur de skall samarbeta tillsammans men inte beslutat något som 
behövde protokollföras. 

5. Beslutspunkter 
5.1. Förslag till förfarande för utredning om föreningens tillgångar 

Michael berättade lite om bakgrunden med att styrelsen identifierat ett behov av att skydda föreningens 
tillgångar och att utreda frågan vidare till ett kommande årsmöte. Michael hade framtagit ett förfarande för 
hur detta skulle kunna ske. Ett arbetssätt presenterades som styrelsen diskuterade. 

Arbetssätt 

1. Utredningsarbetet skall bedrivs i projektform med bred demokratisk förankring bland alla 
medlemsföreningar. 

2. Projektets omfattning och avgränsning är definierat i enlighet med årsmötesbeslutet. 
3. Projektgruppens sammansättning: 

- Minst en representant från styrelsen 
- Bred representation från medlemsföreningarna 
- Minst två representanter från Ungdomsforum 

4. Nulägesanalys skall innehålla granskning av stadgar. 
5. Extern juridisk kompetens skall finnas till förfogande 
6. Projektägare är KFUM Centrals styrelse 
7. Utvecklingen i projektet skall löpande avrapporteras till styrelsen 

Styrelsen diskuterade frågan och poängterade att den demokratiska förankringen skulle bedrivas med så 
stort medlemsinflytande som möjligt. Arbetssättet ligger som grund för den grupp som skall tillsättas. 

Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda, förankra och utforma ett 
förslag för att öka skyddet av föreningens tillgångar, enligt årsmötesbeslutet. Sammankallande är 
Michael Lagerkvist. Styrelsen önskar ta del av processbeskrivning med tidsplan och budget 
senast på nästa styrelsemöte. 
 

5.2. Rutin för justering av protokoll 
Tidigare har protokollen som KFUM Centrals styrelse skrivit justerats av föreningens tidigare ordförande 
Bengt Arwén en tid efter styrelsemötet. Den nya styrelsen ämnar att formellt justera protokollen på 
nästkommande möte för att förenkla administrationen. Det ej underskrivna protokollet kommuniceras 
dock ut på föreningens hemsida då det godkänts av minst en medlem av presidiet. Protokollet skickas 
dock till hela styrelsen för inspel och ändringsförslag. 



KFUM Centrals styrelse beslutade att formellt justera styrelseprotokollen på nästkommande 
styrelsemöte om inte annat beslutas. 

5.3. Stipendium 
Det hade inkommit sju ansökningar till KFUM Central om stipendium 

Styrelsen beslutade att dela ut sex stipendier enligt förslag från bidragsrådet. 

Styrelsen beslutade att avslå en ansökan om stipendium enligt förslag från bidragsrådet. 

6. Informations- och diskussionspunkter  
6.1. Medarbetarenkäten 

HR-ansvarig Kea Lagerquist närvarade för att berätta om den medarbetarenkät som genomförts hos 
personalen på både KFUM Centrals kansli och anställda i Kom Hotel AB. Generellt var resultatet mycket 
gott och den upplevda tydligheten i uppdraget som de anställda har var fantastiskt. Det enda delen i 
undersökningen som inte hade mycket bra resultat (men ändå ett gott resultat) var rörande återhämtning. 
Detta är något som den kommande arbetsmiljödagen som är planerad kommer att behandla. 

Styrelsen utryckte att det är roligt och viktigt att de anställda mår mycket bra hos KFUM Central och i 
dess bolag. Det är en förutsättning för att vi skall kunna fortsätta uppfylla vårt syfte som förening. 

6.2. Verksamhetsbidrag 
Ekonomiutskottet hade sammanställt och förberett ett utkast för hur verksamhetsbidragen kan fördelas 
för 2019. Styrelsen gav sin feedback och Ekonomiutskottet skall ta med förslagen till ändringar och 
justeringar och inkomma med beslutsunderlag till nästa styrelsemöte. 

6.3. Budget 
Ekonomiutskottet och Kansliet hade sammanställt och förberett ett förslag till budget för 2019. Styrelsen 
gav sin feedback och Ekonomiutskottet skall ta med förslagen till ändringar och justeringar och inkomma 
med beslutsunderlag till nästa styrelsemöte. 

6.4. Information om konceptet för det nya hotellet Giò 
Torbjörn informerade om det koncept som Giò planeras ha. Charlotte hade inspel och idéer för upplägg 
kring finansieringen av inventarier och skulle bolla vidare med Torbjörn och Ekonomiutskottet.  

7. Rapporter 
7.1. Kanslirapport 

Torbjörn föredrog några korta punkter från rapporten 

7.2. Rapport från Ungdomsforum 
Michael drog valda punkter från slutsatserna som Ungdomsforum gjort efter möte med Tommie 
Hansson. En kortare rapport fanns också för styrelsen att läsa inför mötet. Styrelsen vill poängtera att 
Ungdomsforum ligger den varmt om hjärtat och att det var en glädjande rapport. Som ett led för att 
Ungdomsforum skall bli en mer integrerad del av beslutsverksamheten kommer nu rapport från 
Ungdomsforum att stå som fast punkt på styrelsens dagordning. 

7.3. Ekonomisk rapport 
Staffan och Torbjörn drog valda delar ur den ekonomiska rapporten 

7.4. Rapport från Hallutskottet 
Michael drog korta punkter om arbetet med hallen och hur processen fortlöper. Till nästa möte hoppas 
Hallutskottet kunna presentera styrelsen förslag på val av samarbetspartner 



8. Övriga frågor 
8.1. Uppföljning rättigheter skyldigheter och möjligheter för medlemsföreningar 

Staffan fick på möte nr 07 i uppdrag att ta fram ett förslag för hur föreningen skall diskutera frågan med 
medlemsföreningarna och har efter lite processande som förslag att frågan blir en av de centrala frågorna 
för strategikonferensen vilket styrelsen tyckte var en god idé.  

8.2. Styrelsens närvaro hos medlemsföreningarna  
Den nya styrelsen vill öka samverkan mellan styrelsen och medlemsföreningarna. Det kan handla om att 
både bjuda in fler till KFUM Centrals styrelsemöten och verksamheter men också närvara på deras möte 
och i deras forum. Som exempel hade styrelsen fyra representanter på KFUM Centrals Baskets 
strategidagar. vilket var väldigt givande för styrelsen. ”En mycket imponerande verksamhet som hela 
KFUM Central kan vara oerhört stolt över” sa Michel när han berättade om sitt spontana intryck. 
Styrelsen kommer också med kansliets hjälp att skicka en förfrågan om att styrelsen gärna hälsar på till 
KFUM Centrals medlemsföreningars och verksamheters styrelser. 

8.3. Svar på frågor till KFUM Central basket 
På KFUM Central baskets strategidagar hade de ett antal frågor, idéer och tankar som de vill skicka med 
till KFUM Centrals styrelse och organisation. Det handlade bland annat om tankar kring att unga idrottare 
kan behöva hjälp med studieteknik, behov av rehab och andra praktiska frågor. Styrelsen diskuterade 
frågorna. Några gick att svara på direkt, andra behöver köras genom organisationen och någon behöver 
förtydliganden för att kunna få ett bra svar. Svar på de olika frågorna författas och skickas separat till 
KFUM Centrals Baskets styrelse.  

9. Nästa möte 
• 19 december  
• 25-27 januari - Strategikonferens 

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

Vid protokollet       Justeras 

 
 

Nils Haag          
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