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Inledning. 
Syftet med detta dokument är att beskriva hur KFUM Central (juridiskt namn KFUK-KFUM Central) styrs 

och varför. Dokumentet riktar sig till alla medlemmar i KFUM Central, oavsett om dessa är direktanslutna 

medlemmar eller medlemmar via någon av de anslutna föreningarna. Dokumentet skall öka förståelsen för 

hur KFUM Centrals leds och vilket uppdrag styrelsen för KFUM Central har. 

 

Sammanfattning. 
KFUM Central (inkl. föreningsverksamhet) äger fastigheter, hyr ut lokaler, driver hotellverksamhet samt 

bedriver fondförvaltning. Verksamheten genomförs via egna bolag eller direkt under KFUM Central. 

Styrelsen har möjlighet att självständigt starta och utveckla verksamheter. Styrelsen beslutar självständigt 

om, och bemannar, den organisation som styrelsen anser krävs för att den ska kunna lösa sina uppgifter. 

Den personal som är anställd direkt eller indirekt (via bolag ägda av KFUM Central) är efter 

överenskommelse tillgänglig för medlemsanslutna föreningar som stöd i deras verksamhet. Det är frivilligt 

från respektive medlemsansluten förening att utnyttja de, av KFUM Centrals, erbjudna resurserna.  

Det är KFUM Centrals styrelse som är ytterst ansvarig för all verksamhet. Inflytande sker via utskotten 

men det är styrelsen som självständigt fattar beslut.  

KFUM Centrals stadgar ligger till grund för styrelsens arbete. 

Styrelsen för KFUM Central har enligt stadgarna att: 

Leda och utveckla verksamhet(er) - Förvalta kapital och egendom - Fördela överskott 

 

KFUM Central är en suverän förening, dvs en egen juridisk person.  
Detta innebär att: 

KFUM Central är en suverän förening i förhållande till övriga medlemsanslutna föreningar vad 

gäller ansvar och styrning av KFUM Centrals verksamhet. 

Med suverän menas att KFUM Centrals styrelse självständigt fattar beslut som rör KFUM 

Centrals verksamhet.  
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Grunden för hela KFUM Centrals verksamhet. 
3 paragrafer som talar om vilka vi är och varför 

§ 1 Ändamålsparagrafen.  

Paragraf ett (1) talar om att KFUM Central är en förening för alla åldrar med ändamål att hjälpa barn och 

ungdomar att växa upp till demokratiskt skolade samhällsmedlemmar genom en helhetssyn på människan. 

Rörelsen vila på kristen grund och demokratiska värden. 

KFUM Central har också antagit KFUM Sveriges ”Idé och Värdegrund”. Denna förklarar ingående vad 

ändamålen innebär och sammanfattas med: 

1) Helhetssyn på Människan. 

2) Kristligheten. 

3) Människors lika värde. 

 

§ 2 Anslutningsparagrafen.  

Paragraf två (2) talar om att KFUM Central är medlem i KFUM Sverige och därmed även i KFUKs och 

KFUMs Världsförbund. Det innebär att KFUM Central är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA 

och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor. 

§ 3 Målparagrafen.  

Paragraf tre (3) talar om att KFUM Central är en gränsöverskridande internationell kristen 

ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. 

Vi vill: 

• Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas 

• Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang 

• Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället 

• Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar 

• Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på 

övertygelsen om människors lika värde 

• Verka för solidaritet och rättvisa 

• Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk 

• Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor 

 

 

  



Styrning och föreningsdemokrati  
Förklaring till KFUM Centrals stadgar 

 
4 

Delar av texterna är direkt citerad från stadgarna 

Ledning och ansvar. 
Paragraf 5 beskriver KFUM Centrals styrning och ansvar. 

KFUM Central leds av en styrelse som väljs vid ordinarie årsmöte. Styrelsen ansvarar för föreningens 

(KFUM Central) angelägenheter och är ansvarig för detta inför årsmötet.  

KFUM Centrals styrelse är helt suverän i alla beslut som rör: 

1) KFUM Centrals verksamhet 

2) Tillsättandet av föreningens bolagsstyrelser  

3) Fastigheter/lokaler 

4) Kapital/fonder 

5) Personal 

Presidium 

Presidiet består av KFUM Centrals ordförande, vice ordförande samt verksamhetschef.  

Presidiets uppdrag 

Presidiets uppdrag är att fatta beslut rörande praktiska frågor som ej kan invänta styrelsemöte samt 

att undanröja operativa frågor från styrelsen. Presidiet ansvar för personalfrågor. Ordförande och 

vice ordförande arbetsleder verksamhetschefen i de frågor där stöd kan behövas.  

Presidiets mandat 

Presidiet är beslutsföra när styrelsen är oförmögen att samlas. Beslut kan endast fattas om minst två 

av presidiets medlemmar är för beslutet. Beslut skall protokollföras och redovisas till styrelsen på 

nästkommande möte. Presidiet kan fatta beslut upp till ett belopp upp till 200 000 kr  

Styrelsens uppdrag enl. styrelseparagrafen (§5) sammanfattas i följande punkter: 

1) Leda föreningens (KFUM Central) verksamhet. 

2) Förvalta föreningens (KFUM Central) egendom. 

3) Tillsätta utskott och arbetsgrupper samt utse ledamöter i dessa. 

4) Anställa behövlig personal. 

5) Till årsmötet avge verksamhetsplan och årsredovisning för närmaste föregående kalenderår 

6) Att presentera verksamhetsplan och budget för efterföljande budgetår samt: 

a) Att behandla förslag som inkommer från sektioner (anslutna föreningar), grupper eller enskilda 

medlemmar. 

b) Att utse en eller flera representanter till bolagstämmor i de bolag där föreningen äger aktier. 

c) Att utse styrelseledamöter att väljas på bolagstämmor i av föreningen (KFUM Central) ägda 

bolag. 

Styrelsen har rätt att tillsätta utskott för olika frågor och arbetsuppgifter för att hjälpa styrelsen att leda 

KFUM Central. Genom utskottsarbete har enskilda medlemmar eller anslutna föreningar möjlighet att 

påverka styrelsearbetet och den demokratiska processen. 
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Styrelsens arbetssätt 
Den styrelseutredning som gjordes fastslog att en tydligare arbetsordning bör upprättas för att tydliggöra 

styrelsens roll och funktion. Både i dess mandat men också i dess förhållande till andra inom föreningen 

såsom kansli, medlemmar och så vidare.  

Styrdokument: ”Arbetsordning för KFUM Central och dess styrelse”. 

Inflytande och demokrati genom KFUM Centrals styrelse. 

Styrelsen ska i möjligaste mån vara sammansatt av medlemmar från alla olika verksamheter och ha en 

jämn fördelning efter ålder och kön.  

Som styrelsens beslut gäller den mening som företräds av en majoritet av närvarande röstberättigade 

ledamöter. 

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och inom eller utom sig en protokollssekreterare. 

Som styrelsemedlem representerar man hela KFUM Central och står bakom styrelsens beslut. Som enskild 

styrelseledamot har man alltid möjlighet att reservera sig mot ett fattat beslut. Detta ska då protokollföras.  

Vem kan bli medlem i KFUM Central. 
Det finns två sätt att bli medlem i KFUM Central.  

1. Man kan som enskild person bli medlem direkt i KFUM Central. 

2. Man kan som förening bli medlem i KFUM Central. 

a. Som medlem i en ansluten förening är man automatiskt medlem i KFUM Central. 

Den som fyllt 17 år äger rätt att rösta på KFUM Centrals årsmöte. Det är bara enskilda medlemmar som 

kan rösta på ett årsmöte. Dvs, en ansluten förening äger inte rösträtt på ett årsmöte.  

Om man missköter sig. 

Medlem som allvarligt skadar föreningen (KFUM Central) kan efter utredning uteslutas av styrelsen (§4). 

Motsvarande gäller även för medlemsansluten förening (§12) 

Med ”allvarligt skadar” syftas på person som uppenbart, i ord och handling, motarbetar KFUM Central. 

Styrelsen för KFUM Central pekar på fyra exempel då frågan om uteslutning kan aktualiseras: 

1) Föreningens ändamålsparagraf (§1). 

2) Föreningens målparagraf (§3). 

3) Avsiktligt förhindra, försvåra eller på annat sätt sabotera styrelsens arbete enligt styrelseparagrafen 

(§5). 

4) Genom sitt agerande skapar arbetsmiljöproblem för anställd personal som omfattas av arbets-

miljölagstiftning. Styrelsen för KFUM Central har det yttersta arbetsgivaransvaret (§5).  

I avvaktan på styrelsens beslut kan föreningens ordförande omedelbart avstänga en medlem.  

  



Styrning och föreningsdemokrati  
Förklaring till KFUM Centrals stadgar 

 
6 

Delar av texterna är direkt citerad från stadgarna 

 

Medlemsansluten förening 

Varje medlemsansluten förening utgör en självständig förening med egna stadgar. Sektionsföreningens 

stadgar ska anknyta till Centralföreningens stadgar och ska innehålla regler om ändamål och mål, styrelse, 

årsmöte, räkenskaper och revision.  

• Sektionsföreningen har en självständig ekonomi och förvaltning som ligger utanför 

Centralföreningens. 

• Sektionsförening ansvarar för de ekonomiska åtaganden som gjorts inom sektionsföreningens 

ram. 

• Sektionsföreningar får inte agera på sådant sätt att det kan skada KFUM Central. 

• KFUK-KFUM Centrals revisorer äger rätt att granska den medlemsanslutna föreningens 

räkenskaper och förvaltning. 

För att skapa en så stark vi-känsla som möjligt förväntas att medlemsanslutna föreningar så långt som 

möjligt deltar i aktiviteter som KFUM Central tar initiativ till. 

Annan verksamhet 

Verksamhet som inte bedrivs av medlemsansluten förening bedrivs av KFUM Central och är underställd 

dess styrelse.  

Sektioner kan bildas av KFUK-KFUM Central för särskilda verksamheter. En sektion kan ha egen styrelse 

och egen ekonomi. En sektion är underställd KFUK-KFUM Centrals styrelse. KFUK-KFUM Centrals 

styrelse äger rätt att bilda nya sektioner och starta ny verksamhet. 

Demokrati och inflytande 
Demokrati och inflytande bygger på ett starkt engagemang. Varje individ som är medlem i KFUM Central 

och bidrar med sitt engagemang förtjänar respekt. Allas åsikter skall rymmas och uppmuntras. Vår 

värdegrund om allas lika värde skall vara vägledande i alla de demokratiska forum där diskussioner förs 

och idéer föds.    

Årsmötet 

Det högsta beslutande organet inom KFUM Central är årsmötet. Det är på årsmötet som medlemmarna 

har möjlighet att påverka. Det viktigaste valet vid ett årsmöte är att utse den styrelse som ska leda KFUM 

Central inför kommande verksamhetsår. 

Utskottsarbete 

Utskotten utses av styrelsen och bereder frågor inför styrelsebeslut. Ett Utskott är ett demokratiskt organ 

där medlemmar/medlemsanslutna föreningar har möjlighet att påverka styrelsens beslut i specifika 

föreningsövergripande frågor.  

Förutsättningen för att den demokratiska processen ska fungera är att utskottets medlemmar: 

1) Är närvarande på mötena. 

2) Aktivt deltar i diskussioner och beslut. 

3) Respekterar samtligas synpunkter. 

4) Respekterar demokratiskt fattade beslut. 
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Ordförandemöten 

Som ett led i demokratiprocessen sammankallar KFUM Centrals ordförande till regelbundna möten med 

ordföranden i de olika medlemsanslutna föreningarna och eventuella utskott. Syftet med mötena är att 

övergripande lyfta gemensamma frågor som berör hela KFUM Central. Det är också ett forum för 

ordförande för KFUK-KFUM att få in synpunkter från respektive medlemsansluten förening.  

Förutsättningen för att den demokratiska processen ska fungera är ordförandena: 

1) Är närvarande på mötena. 

2) Aktivt deltar i diskussioner och beslut. 

3) Respekterar samtligas synpunkter. 

4) Respekterar demokratiskt fattade beslut. 

Strategikonferens 

KFUM Central vilar på en tydlig och väl definierad värdegrund. Vi lever i en omvärld som är i ständig 

rörelse och förändring. Vi som organisation måste hela tiden aktivt arbeta med värdegrundsfrågor och 

vara relevanta för vår målgrupp. Grunden för vårt värdegrundsarbete är KFUM Centrals stadgar, 

paragraferna 1, 2 och 3.  

Varje år bjuder styrelsen för KFUM Central in medlemmar, direktanslutna och anslutna föreningar, till en 

gemensam strategikonferens. Konferensen är vägledande, inte beslutande.  

Målet är att skapa delaktighet i arbetet att utveckla KFUM Centrals alla verksamheter. Målet med 

strategikonferensen är att ta fram en gemensam strategi- och handlingsplan som alla kan känna sig 

delaktiga i. Strategi- och handlingsplanen är ett levande dokument som förändras i takt med att omvärlden 

förändras.  

Delaktighet 

Varje ansluten förening väljer själva att delta i de aktiviteter som styrelsen för KFUM Central tar initiativ 

till. För att värna de demokratiska processerna och skapa starkare vi-känsla uppmuntrar styrelsen till en så 

stor och aktiv delaktighet som möjligt. 

 

Viktiga styrdokument för KFUM Centrals styrelse 
1. KFUM Centrals stadgar 

2. Arbetsordning för KFUM Central och dess styrelse 

 


