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Nu ser vi äntligen ljuset i tunneln. 
Det har känts som det varit en 

oändligt lång tunnel.
Precis som tidigare år har verk-

samhetsåret präglats av ett intensivt 
arbete för att kunna bygga vårt efterlängtade Idrotts- och 
Kulturcenter, IKC. Det är ett envist arbete som har lett 
fram till att vi idag vågar hoppas på att KFUM Centrals 
vision ska gå i uppfyllelse. 

Det som känns extra bra är att vi idag är en stabil 
och finansiellt stark förening som kan möta de ut  ma-
ningar som ligger framför oss. Vi har skapat en effektiv 
organisation som blivit mer professionell och som kan 
stötta våra egna och våra medlemsföreningars verksam-
heter på ett mycket bättre sätt. Tack vare den nya organisa-
tionen kan vi idag se synergieffekter eftersom samma jobb 
tidigare utfördes på flera olika ställen, samt att vi fått en 
bättre styrning av all verksamhet.

DET ÄR GLÄDJANDE att både hotellet och KFUM 
Central har gått mycket bra under det gångna året. Tack 
vare avkastningen har vi kunnat stärka våra möjligheter 
att bedriva mycket bra verksamheter och kunna dela ut 
rekordstora verksamhetsbidrag till våra medlemsföreningar. 

En annan stor händelse under hösten 2018 är att 
vi fattat beslut att öppna ett helt nytt hotell, Hotel Giò i 
Solna. Det blir ett hotell med cirka 180 rum som kommer 
att designas med inspiration av italienskt 50-tal. På sikt 

hoppas vi att kunna fördubbla omsättningen på hotell-
rörelsen, ett mycket viktigt tillskott när IKC blivit färdigt 
och vi flyttar in i vårt nya föreningshus. 

Det är ett enormt arbete som är nerlagt från perso-
nal och ideella så jag riktar ett stort tack till vår personal, 
ideella hotellstyrelsen och fastighetsbolagets styrelse för 
deras viktiga arbete. 

JAG MÅSTE OCKSÅ NÄMNA vårt senaste 
strategi konferens STRATKO, det kan inte betecknas 
som något annat än en stor succé. Vi testade ett helt nytt 
koncept och dessutom genomförde vi vårt STRATKO på 
hemmaplan i våra egna lokaler. Bra stämning och många 
bra och intressanta diskussioner, framförallt om KFUM 
Centrals resurser. Vi har tagit med oss alla synpunkterna 
från diskussionerna och har påbörjat arbetet med att 
ta dem vidare. Mycket talar för att vi kommer följa upp 
STRATKO på hemmaplan nästa år också. 

Jag vill till sist rikta ett stort tack till alla ledare och 
förtroendevalda inom KFUM Central och alla medlems-
föreningar för ert fantastiska arbete. Utan era insatser 
skulle inte föreningen vara det den är i dag och utan er 
skulle vi inte ens vara i närheten av att nå vårt mål som 
KFUM-förening: att ge barn, unga och vuxna en menings-
full fritid och en möjlighet att växa som människor genom 
våra tre ledord: kropp, själ och ande.

Michael Lagerkvist,  
ordförande KFUM Central

Plötsligt händer det!

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor 
kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår 
ifrån en helhetssyn på människan och möter 
unga människors aktuella behov. Här följer 
en närmare förklaring av de olika delarna 

i KFUM:s verksamhetsidé.
 

UNGA MÄNNISKOR 
Vi vänder oss primärt till unga människor. Det är viktigt 
för oss att unga människor har inflytande och möjlighet 

att påverka rörelsens utveckling. Samtidigt ser vi ett stort 
värde i att mötas mellan generationer i vår rörelse. 

MÖTESPLATSER 
Att vara del av en gemenskap och ett sammanhang är 
viktigt för alla människor. Speciellt för unga människor 

är det viktigt med uppskattning, uppmuntran och 
ansvar i relation till andra människor. Vi vill erbjuda 

unga människor mötesplatser där man kan umgås, ha 
roligt och utvecklas tillsammans med andra. Mötes

platserna ska genomsyras av KFUM:s grundvärderingar 
och stärka en helhetssyn på människan. 

UTVECKLING GENOM ANSVAR 
Alla individer har en potential att utvecklas och växa som 
människor. Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att ge 
unga människor ökad kunskap och ökat ansvar så de kan 
växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga 

individer. KFUM erbjuder unga människor möjligheter till 
utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling. 

AKTUELLA BEHOV 
Vi vill tillfredsställa unga människors aktuella behov 

genom att erbjuda en bredd av aktiviteter där var och en 
kan finna något som tilltalar just dem.

ÄNDAMÅL
KFUM är en gränsöverskridande inter
nationell kristlig ungdomsrörelse med 
helhetssyn på människan. Vår triangel 

symboliserar utvecklingen av kropp, själ 
och ande. Vi välkomnar alla i vår gemen
skap och vi betonar speciellt vikten av 

unga människors inflytande.

VI VILL…

…skapa meningsfulla mötesplatser 
där unga människor utvecklas.

…genom vår verksamhet inspirera till 
tro, kärlek och engagemang.

…stimulera till personligt ansvars
tagande i samhället.

…verka för gemenskap och för 
samverkan mellan människor och 

olika trosåskådningar.

…verka för samarbete och gemen
skap 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.
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MEDLEMSSTATISTIK 2018. Efter att ha haft ett litet tapp av medlemmar under 2017 ökade vi igen under 
2018 från 2 774 till 2 942. En ökning med 5,8 % från föregående år. Störst ökning hade Seniorerna och Barn- och 
Ungdomskörerna med cirka 31 % samt Basket med 13 %. Våra två största medlemsföreningar är Basket och 
Ängsholmen som står för 36 % var av alla KFUM Centrals medlemmar, totalt alltså hela 72 % av föreningen.

2018 var det andra året med den nya 
kansliorganisationen på plats efter de stora 
förändringar som sjösattes 2017. Det var ett 
år  där verksamhetschefen Torbjörn Brown 
utryckte det som att organisationen skulle 
försöka göra lite mindre men mycket bättre. 
När året nu sammanfattas kan vi konstatera att 
det misslyckades. Organisationen växlade upp 
och gjorde mycket mer, mycket bättre! 

Det här är ett försök att samlat att lyfta 
några av de saker som organisationen genom-
fört och beslutat.  

ÅRSMÖTEN & STYRELSENS ARBETE
Årsmötet i april var välbesökt och innehöll 
debatter kring flera frågor. Bland de förslag 
som röstades igenom var styrelsens proposi-
tioner om redaktionella stadgeändringar med 
förtydliganden om skillnaden mellan sektio-
ner och medlemsföreningar samt ändrandet 
av styrelsens sammansättning. Det beslutades 
också att ge styrelsen i uppdrag att utreda de 
strukturella problem och barriärer som exklu-
derar kvinnor och ungdomar från förtroende-
uppdrag i KFUM Centrals styrelse. 

En motion om att sänka rösträttsåldern 
från 17 år till 12 år lockade mer än 50  % av 
rösterna, men inte de två tredjedelars majo-
ritet som behövs för att ändra den paragra-
fen i stadgarna. KFUM Centrals medlemmar 
kunde också mycket glädjande rösta in KFUM 
Central Barn- och Ungdomskörer som fullvär-
dig medlemsförening efter att ha verkat som 
sektion inom KFUM Central i fyra år. Vid 
årsskiftet 2018/2019 övergick därmed också 
Barn och Ungdomskörens körledares anställ-
ning till den egna föreningen. Ett stort grattis 
till den nya föreningen!

Styrelsens sammansättning har under 
året ändrats i och med årsmötesbeslutet, från 
nio ledamöter och fem suppleanter till sju leda-
möter utan suppleanter. Sex månader efter 
årsmötet hölls ett extra årsmöte då Bengt 
Arwén klev av som ordförande efter många år 
i styrelsen. Till ny ordförande valdes Michael 
Lagerkvist. Även föreningens mångårige vice 
ordförande Anki Ericson slutade och ersattes 
av Marie Welin. 

Styrelsen har under året bland annat 
beslutat om en ny arbetsordning och ett nytt 
bolag, KFUM Central Idrotts- och kultur-
centrum AB, som ska arbeta för att förverk-
liga visionen om ett nytt föreningshus. Under 
sommaren kunde KFUM Centrals helägda 
dotterbolag KOM Hotel AB med styrelsens 

hjälp teckna ett hyresavtal med Fabege om att 
driva ett nytt stort hotell som iordningställs 
i Solna. Ett otroligt glädjande besked som på 
sikt kommer att bringa mer intäkter till KFUM 
Central och dess verksamheter. 

En annan sak att lyfta är att bidragsintäk-
terna ökat med mer än 300 % under 2018! Det 
har möjliggjort fler projekt såsom Delmos-
utredningen (en intern/extern utredning om 
förut sättningar för ledarrekrytering inom 
KFUM Central)  och Integration och hälsa, 
föreningens integrationsarbete tillsammans 
med Stockholm stad.

Under året har ett antal olika projekt och 
aktiviteter genomförts enligt föreningens stra-
tegi- och verksamhetsplan. Kansliet har till 
exempel arbetat fram en Central ledarskaps-
utbildning tillsammans med representanter för 
medlemsföreningarna. Den inkluderar olika 
insatser för föreningens unga ledare och är 
färdig ett helt år före utsatt tidsram.

Här intill vill vi lyfta några fler punk-
ter från strategi- och verksamhetsplanen som 
genomförts 2018. 

Verksamhetsåret 2018 sammanfattat 
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2 1 2 3 2 5

1 1 1 10 6 12 7 19

10 23 43 74 53 97 150

1 13 24 54 82 68 106 174

16 22 438 450 39 100 493 572 1065

15 68 4 205 8 23 27 296 323

17 21 508 400 70 53 595 474 1069

13 9 38 4 51 13 64

57 23 57 23 80

23 18 23 18 41

7 7 7

17 8 17 8 25

5 4 9 8 22 21 36 33 69

1 1 13 2 13 15

10 10 10

67 124 1011 1091 291 358 1369 1573 2942

Royal Big Band

Swingin’ Tunes

Summa

KFUM:s Manskör i Stockholm

Stockholm Cantus 

Symfoniorkestern Pro Musica

Barn- och Ungdomskören

KFUK-KFUM Central Seinor

KFUM Motettkör 

KFUM Central Basket

KFUM:s Gymnastikavdelingar

KFUM Ängsholmen

Enskilda medlemmar

Träningscenter

KFUM Central totalt

Renju

Fortsätta arbetet med ett nytt 
föreningshus. 

Status: Genomfördes – ett intensivt 
arbete har pågått under hela 2018 och 
fortsätter med full styrka även 2019. 

Driva ett gemensamt 
integrationsprojekt med 
medlemsföreningarna. 

Status: Genomförs genom projektet 
Integration och hälsa. 

 
Genomföra gemensam Central-

dag i Ungdoms forums regi. 
Status: Genomfördes i 

Observatorielunden den 25 augusti 2018.  

Ha ett medvetet miljöarbete 
inom våra fastigheter och 

verksamheter. 
Status: Genomfört genom t ex miljö-

certifiering, bättre sortering av avfall, mm.

Fortsätta med idrottsgemensamma  
aktiviteter och föreläsningar. 

Status: Genomfört – till exempel Centraldagen och IUP 
(Individuellt utvecklingsprogram) i tränings centret. 

Anpassa utbudet i Rose Café för att bättre 
stämma överens med vår värdegrund och våra 

medlemmars önskemål. 
Status: Genomfört – ett hälsosammare utbud är introducerat.

Planera och genomföra ett Ungdomsforum. 
Status: Genomfördes i Kiev i oktober 2018.

Bjuda in medlemmar till föreningsgemensamma 
aktiviteter och möten för olika målgrupper, till 
exempel informationsmöten, föreningsmöten, 

ledarresor, med mera. 
Status: Genomfört, t. ex Centraldagen, Unga leder unga, 

Pilotprojekt (Delmos), med mera.

4 5 SAMMANFATTNING AV 2018SAMMANFATTNING AV 2018



 Styrelse till och med det extra års  mötet 25/10 2018.

Ordförande: Bengt Arwén 
Vice ordförande: Anne Christine Ericson 

Ledamöter: Hans von Uthmann, Staffan Önne, Erik Adolfsson, 
Michael Lagerkvist, Olle Lindström, Per-Ola Niblaeus, Peter Yllmark 

(avsade sig uppdraget under sommaren 2018). 

Styrelse från och med 25/10 2018.

Ordförande: Michael Lagerkvist 
Vice ordförande: Marie Welin 

Ledamöter: Charlotte Tham, Hans von Uthmann, Staffan 
Önne, Olle  Lindström, Per-Ola Niblaeus. 

 

EKONOMIUTSKOTTET – EU 

Ordförande: Staffan Önne 
Tjänstemän: Torbjörn Brown, Armineh Karapet 

Övriga: Lars-Erik Alm (Slutade vintern 2018), Mats Berg,  
Hans Lagerquist, Christer Sjöström, Torbjörn Hamnmark,  

Tor  björn Enström. 

IKC/HALLUTSKOTTET – HU 

Ordförande: Michael Lagerkvist (tom okt 2018),  
Hans von Uthmann (from okt 2018)

Tjänstemän: Ulrika Alexandersson, Corinna Björk
Övriga: Charlotte Tham, Svante Bengtsson, Morten Johansson,

Michael Lagerkvist och Patrik Tengvall.

TRÄNINGSCENTRETS  
ARBETSGRUPP 

Arbetsgruppen handhar frågor kring 
träning scentret och bereder frågor kring 

dess verksamhet till styrelsen. Medlemmar 
i gruppen är personer från PT-teamet samt 
representanter för medlemsföreningar som 

har verksamhet i träningscentret. 
Ansvarig: David Svantesson (anställd) 

UNGDOMSFORUM
Ett forum för påverkan! Medlemmar är ett 

20-tal medlemmar i åldern 13-18 år. 
Ansvarig: Tommie Hansson (anställd) 

INTERNATIONELLA ARBETS-
GRUPPEN (TIDIGARE IU) 

Samordnar KFUM Centrals internationella 
verksamhet. Gruppen består av internationellt 

intresserade medlemmar i KFUM Central.
Ordförande: Zandra Zbinden 

Tjänsteman: Sandra Johansson 

ARBETSGRUPPEN FÖR MUSIK 
(TIDIGARE MUSK) 

Samordnar och främjar samarbete mellan 
KFUM Centrals medlemsföreningar som 

sysslar med musikalisk verksamhet. 
Ordförande: Per-Ola Niblaeus 

 

BIDRAGSRÅDET 
Bidragsrådet bereder frågor om verk-

samhetsbidrag, stipendier och särskilt ut  -
vecklingsbidrag till styrelsen. 

Ordförande: Torbjörn Brown  
(verksamhetschef) 

Medlemmar: Tommie Hansson (anställd 
medlemsservice) och Leila Siivola (anställd 

operativ service) 

Arbetsgrupper 

Utskott

Styrelse

Mottagna medel  
GIVARENS NAMN

Stockholms idrottsförbund
Stockholms stad
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Solstickan
Delmos
Stockholms idrottsförbund
Gålöstiftelsen
Norrmalms stadsdel
Stockholms stad
Stockholms stad
Stockholms stad
Kungliga Sällskapet Pro Patria
Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Prins Carl Gustafs Stiftelse
Stiftelsen Oscar Hirschs minne/ 
Byggnadsstiftelsen S:t Erik
Åke Wibergs stiftelse
Gustaf V:s 90-årsfond

PROJEKT

Etableringsstöd IOP
Hyresbidrag

Integration och Hälsa
Integration och Hälsa
Integration och Hälsa
Integration och Hälsa
Integration och Hälsa

IOP
Lovbidrag höst

Lovbidrag jul
Lovbidrag påsk

Unga leder unga
Unga leder unga
Unga leder unga

Unga leder unga
Unga leder unga
Ungdomsforum

FONDER OCH STIFTELSER
Under 2018 har bidrag från fonder och 
stiftelser fortsatt att öka. I förhållande till 
2017 har KFUM Central även detta år 
ökat sina medel från olika fonder och stif-
telser till våra olika projekt med nästan 
tre gånger så mycket som 2017. 

De stora projekten som genererat 
medel 2018 är Integration och hälsa, 
IOP:n med Norrmalm stadsdel, Unga 
leder unga samt Ungdomsforum. Utöver 
dessa fonder och stiftelser har också 
Stockholms stad, KFUM Stockholm-
Gotland, Delmos, Sisu och Stockholms 
idrotts förbund bidragit med resurser 
till vår verksamhet. Stort tack till alla 
bidragsgivare som gör våra ungdomars 
verksamhet möjlig!
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HEJ, MITT NAMN ÄR AIMÉE WALLIN och jag har varit 
medlem i KFUM Central sedan jag började spela basket för 10 år 
sedan. Jag har även coachat, varit suppleant i basketens styrelse, åkt på 
STRATKO och hjälpt Tommie med Unga leder unga. Förra året sökte 
jag Centrals stipendium då jag ville studera i Ghana under en termin. 
Tack vare stipendiet kunde jag finansiera en resa och jag är så glad att jag 
fick den chansen.

Jag studerade globala miljöstudier i en stad som heter Cape Coast, 
ca 3 timmar från huvudstaden Accra. Kursen handlade om hållbar 
utveckling, miljöpolitik och Väst afrika. Vi hade föreläsningar och grupp-
arbeten skrev uppsats om många spännande problem som rör människ-
ans relation till naturen och hur politiskt denna är. Vi åkte även på många 
studiebesök med klassen runt om i hela Ghana. Vi besökte skogar, plan-
tage, vattenkraftverk och många byar. På varje plats vi besökte pratade vi 
med människor om hur de påverkats av olika beslut som förändrat miljön 
runt omkring dem. När vi inte studerade inför tentor hade vi dessutom 
tid att upptäcka Cape Coast och åka på andra utflykter. Cape Coast är 
en vacker och historiskt viktig stad vid havet. Det var nämligen en port 
för slavhandeln och även Sverige hade under några år på 1600-talet ett 
”handelsfort” i staden.

 
DEN HÄR TERMINEN VAR VIKTIG för mig då jag fick en 
chans att studera på universitetsnivå, utforska ett nytt land och knyta 
kontakter med människor som jag annars aldrig hade träffat. Jag fick 
många nya vänner under min termin och jag är säker på att jag kommer 
åka tillbaka till Ghana i framtiden. Jag vill verkligen uppmuntra andra 
ungdomar att ta chansen att söka stipendium från Central för att komma 
ut i världen, lära sig, knyta kontakter och växa som människor.

KFUM Central är för sina medlem-
mar och medlemsföreningar en ekonomisk 
möjlig görare.  De som har idéer för att ut  -
veckla ny eller befintlig verksamhet, få utbild-
ning  i  KFUM:s  värdegrund eller söka sam -
arbete inom rörelsen finns möjlighet att erhålla 
bidrag  i  form av verksamhetsbidrag, stipen-
dier eller särskilda utvecklingsbidrag. Samt-
liga  bidrag beslutas av föreningens styrelse. 
Föreningens resurser fördelas efter  den  resurs-
fördelningspolicy som tillkom 2017. 

Den säger bl a att den primära målgrup-
pen  för föreningens resurser är barn och ung-
domar 0–25 år, att resurserna ska användas för 
att möjliggöra något av föreningens mål och att 

resurserna ska i första hand tillfalla medlem-
mar. Under 2018  fördelade KFUM Central 
sammanlagt 1 824 683 kr i bidrag, varav 1 583 
335 kr i verksamhetsbidrag, 171 348 kr i stipen-
dier och 70 000 kr i särskilda utvecklingsbidrag.

VERKSAMHETSBIDRAG 
Verksamhetsbidragen finansieras av fören-
ingens  allmänna budget, och för 2018  beslu-
tade  KFUM Centrals styrelse  om bidrag 
på sammanlagt 1 583 335  kronor för att  
medlemsföreningar  och verksamheter  ska få 
möjlig heten till bra ledarutbildningar, inter-
nationella arrangemang och utveckling av 
basverksamheten. Verksamhetsbidrag kan 

sökas av medlemsföreningarna en gång per år 
genom Ekonomi   utskottet som bereder frågan. 

UTVECKLINGSBIDRAG 
Det särskilda utvecklingsbidraget är fram taget 
för att ge medlemsgrupperna inom KFUM 
Central möjlighet att ansöka om bidrag för 
ändamål som inte faller inom ramen för verk-
samhetsbidragens ändamål. Dessa ansöks 
direkt till styrelsen.  Under 2018  verkställ-
des  två  stycken särskilda utvecklingsbidrag: 
60  000 kronor till KFUM:s Kammarkör som 
firade sitt 60-årsjubileum (bidraget  söktes  dock 
under 2017) och 10 000 kronor till  KFUK- 
KFUM Senior  som  firade sitt 70-årsjubileum.  

EN UNDERBAR 
HÖST I GHANA 

MÖT AIMÉE – EN AV VÅRA STIPENDIATER 

BASKET
Ledare till USA resa
Coach utbildning
Rekrytering
Rosenbusken
Seniorlag
Utvecklingslag
Totalt

GYMNASTERNA
Föreningsläger Italien
Föreningsläger, lucia
Huvudtränare MAG.
Läger MAG.
Läger Powertumbling
Planeringskonf. Förening
Planeringskonf. Inför 2018–19
Tränarutbildningar

Styrelsekonferens 
Teambuildning Trupp
Teambuildning MAG.
Ledarkollektionen
Totalt

ÄNGSHOLMEN
Utbildningshelg, Sköna Dar
Bänkar & tält, Sköna Dar
Utbildningshelg
Ledarresa, Skottland
Livsmedelshygien kurs
STYKO
Regnställ till ledarna
Utveckling av teamaktiviteter
Toa tankar
“Steamer”
Totalt

SENIOR
Ny material till sammankomster
Senior/Årsmöte,föredrag,pianist, kören
Föredragskostnader 8 tillfällen
2 dagars resa
Luciafirande
Totalt

PRO MUSICA
Klockspel med stativ, notställ

ROYAL BIG BAND
Sammarbete med arrangör

CANTUS
Körresa, Peking

TOTALT

BEVILJAT BELOPP
100 000
150 000
35 000
25 000

250 000
125 000
685 000

75 000
25 000
90 000
30 000
30 000
20 000
75 000
46 000

10 000
56 000
10 000
50 000

517 000

24 000
34 151
50 000
25 000
36 369
52 200
19 000
37 185

0
0

277 905

5 000
9 000

15 000
15 000
13 000
57 000

11 430

15 000

20 000

1 583 335

STIPENDIER
KFUM Centrals individuella stipendier finansieras 
av fonder knutna till föreningens två ursprungsföreningar 
KFUK Central och KFUM Central. Generellt ändamål för 
föreningens fonder var att främst främja barn och ung-
domars vård, fostran och utbildning. Stipendier kan sökas 
året runt av enskild medlem via kansliets bidragsråd som 
bereder ansökningarna till styrelsen. Under 2018 har det 
beslutats om individuella stipendier för 21 medlemmar 
på sammanlagt 171 348 kr. Stipendierna har bland annat 
möjliggjort, träningsläger i USA, globala miljöstudier i 
Ghana, utbildning i rättighets baserat ledarskap, tränings-
resor och KFUM-utbildningar såsom exempelvis Mary.    

Ekonomisk möjliggörare  
BASKET 43 %

GYMNASTER 33 %

ÄNGSHOLMEN 18 %

ÖVRIGT 7 %
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2018 var året då arbetet med 
KFUM Centrals Idrotts- och 
kulturcenter verkligen tog fart. 
Efter en tung start på året avrun-
dades det vid nyår med en mycket 
positiv känsla – ett helt nytt bolag, 
en stark samarbetspartner, gott 
samarbete med staden och bred 
politisk enighet. 2018 kommer 
vi minnas som året då projek-
tet verkligen tog fart i rätt rikt-
ning och i en form som känns 
både realistisk och som lever upp 
till våra högt ställda visioner och 
drömmar. 

BAKGRUND  
KFUM Central har i mer än tio år arbetat 
med att realisera planerna på en idrottsan-
läggning (sedermera ett idrotts- och kultur-
center) i centrala Stockholm, och har under 
resans gång tangerat två potentiella platser på 
Norrmalm. Det har också länge funnits för -
slag från stadens sida på idrottshallar både på 
tomten intill Wenner-Gren Center samt på 
tomten intill Torsplan. Under 2017 började vi 
förstå att de styrande i staden ämnade behålla 
tomten vid Wenner-Gren Center i egen regi, 
men då vi fick stöd av MP (som då ingick i de 

styrande tillsamman med S, V och Fi) samt det 
redan etablerade stödet från Alliansen, tändes 
åter hoppet att få etablera Hagaparkshallen vid 
Wenner-Gren Center som planerat. MP drog 
sedan tillbaka sitt stöd.

PROCESSEN
I januari ställdes arbetsgruppen inför ett ulti-
matum att om föreningen inte släppte grep-
pet om tomten vid Wenner-Gren Center skulle 
vi inte under överskådlig tid få en markanvis-
ning någon annanstans heller. Men genom att 
acceptera situationen få en direktanvisad tidig 
markreservation vid Torsplan. KFUM Central 
beslutade att ge den nya tomten en ärlig chans, 
även om det var smärtsamt att lämna de 
möjlig heter som närheten och synergierna till 
Brunnsviken och skola gav.
Den 24 maj erhöll KFUM Central en tidig 
markreservation inom fastigheten Vasasta-
den 1:16 i Hagastaden, Norrmalm. Fören-
ingen fick således en option på att under ett år 
utreda förutsättningarna för att förlägga sitt 
idrotts- och kulturcenter dit. Staden uppma-
nade KFUM Central i samband med den 
tidiga markreservationen att kroka arm med 
en samarbetspartner, ett bygg och fastighetsut-
vecklingsföretag som har kraft att tillsammans 
med föreningen exploatera tomten. 

URVALSPROCESS OCH BESLUT
Sex bygg- och fastighetsutvecklingsföretag 
nappade på att var för sig visa upp ett förslag på 
program samt ge föreningen ett affärsförslag. 
Arbetsgruppen formulerade tre huvudkrite-
rier för val av samarbetspartner, där KFUM 
Central värdesatte en långsiktig relation base-
rad på ömsesidigt förtroende. 

• Värdegrund – att aktören visar 
intresse och förståelse för fören-
ingslivet med barn-, ungdoms- 
och idrottsverksamhet samt kan 
uppvisa hur man arbetar med värde-
grundsfrågor.

• Lokalprogram, där aktören visar ett 
förslag som motsvarar de förvänt-
ningar KFUM Central har genom 
sitt presenterade lokalprogram, 
gällande bollhall, gymnastikhall, 
samlingslokaler, samutnyttjande 
och flexibilitet mm.

•  Affärsrelation – långsiktigt samar-
bete, stärka sin egna CSR-profil 
genom samarbete och hur ett affärs-
upplägg skulle kunna se ut mellan 
parterna.  

Ett stort antal möten med dessa aktö-
rer hölls under sommaren och hösten, och i 

Integration och hälsa 

KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter 

FOTO: LENNART JOHANSSON/STOCKHOLM STAD

Några av de milstolpar som 
uppnåtts under projektets första år:

Genomförande av tre olika lovaktivi
teter i sam  arbete med KFUM Ängs

holmen, där drygt 50 ny    anlända barn 
och ungdomar från Norrmalm deltog 
i Sköna dar på Björnö samt påsklovs 

och höstaktivitet på Ängsholmen.  

Lansering av en grupp integrations
volontärer. 

Skapande av ett nätverk av samarbets
partners, bestående av bl. a Norrtulls 

Sportklubb, Hej Främling, DIF Boxning 
och stadsdelens öppna verksamheter.  

Upprättande av projektplan. 

Drygt 50 nya medlemmar från 
målgruppen som börjat i någon av 

KFUM Centrals medlemsföreningar.

Uppstart av en öppen träningsgrupp 
för tjejer, i samarbete med KFUM 

Centrals träningscenter.

KFUM Central har under en längre tid sett behovet av 
att aktivera fler unga, och då framförallt unga människor med 
invandrarbakgrund och nyanlända flyktingbarn. 

Tillsammans med medlemsföreningarna togs 
det därför fram en plan för att jobba mer aktivt för mång-
fald och inkludering, som manifesterades i 2017 års strategi- 
och verksamhetsplan där styrelsen antog projektet Integra-
tion och hälsa. Detta resulterade i att föreningen i början av 
2018 tecknade ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Norrmalms stadsdelsförvaltning, som ledde till heltidsanställ-
ningen av en projektledare (Sandra Johansson). 

Projektets övergripande syfte är att skapa en större 
bredd av meningsfulla aktiviteter och aktiv sysselsättning 
för nyanlända barn och ungdomar genom att erbjuda dem 
möjlighet att introduceras till föreningsliv och delta i organi-
serade fritidsverksamheter. Detta sker genom kartläggning 
samt bedrivande av samordnande och uppsökande verksam-
het gentemot målgruppen och potentiella samarbetspart-
ners. Målgruppen är nyanlända flickor och pojkar från 6-18 
år bosatta inom Norrmalms stadsdelsområde, med särskilt 
fokus på att nå flickor. 

Projektet omfattar även lotsning till stadsdelsförvalt-
ningens öppna verksamheter som aktiviteter på fritidsgården, 
parklekar och lovverksamheter.  
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mitten av december var antalet aktörer nere i 
tre stycken. Vinsten för byggföretaget skulle 
bli att få exploatera den övriga tomten, den 
delen som ligger utöver det idrotts- och 
kulturcenter som föreningen planerade för. 
Parallellt med egna möten med aktörerna 
genomfördes ett antal möten tillsammans 
med stadens tjänstemän inom exploaterings-
kontoret, där aktörerna fick chans att presen-
tera sina respektive förslag och beskriva plane-
rad omfattning av kvarteret, och vi fick viktig 
feedback. Två möten hölls också med stadsar-
kitekten i syfte att veta att vi ligger rätt även 
hos stadsbyggarna. 

KFUM Centrals styrelse beslutade den 
18 december att välja det Göteborgsbase-
rade bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget 
Serneke som samarbetspartner. Valet grunda-
des bland annat utifrån deras programförslag, 

där de visar att de planerar för en gymnasie-
skola samt ett longstay-hotell.

SAMRÅD
Föreningen bjöd in till ett internt första 
samråd under hösten 2017 och det arbetet 
fortsatte under 2018 med representanter från 
KFUM Centrals medlemsföreningar. Under 
våren arbetade en mindre grupp som iden-
tifierade prioriterade områden i projektet – 
mötesplatser som hängytor och café, stabil 
ekonomi, idrott, gym, förråd, konsertmöjlig-
het och musikrepetitioner. 

Efter omställningen från Hagaparkshal-
len till den nya tomten vid Torsplan genomför-
des ett nytt samråd hösten 2018 där samråds-
gruppen och Ungdomsforum fick ta ställning 
till hur de identifierade behoven skulle kunna 
matchas på den nya platsen. Tre programför-

slag presenterades, bland annat Sernekes, för 
att sedan låta deltagarna dyka djupare i försla-
gen. 

Utifrån dessa diskussioner framkom 
vikten av att lyfta, förutom idrotten, även 
kulturen och att arbeta bort uttryck som 
hallutskott och att vi också nu är beredda att 
inte bara bygga extra verksamhetslokaler utan 
att planera för att flytta hela föreningshuset 
till den nya platsen.

ÖVRIGA MÖTEN
Under 2018 genomfördes förutom möten 
med stadens tjänstemän och politiker samt 
byggaktörerna även möten med Life Science, 
många interna finansiella och strategiska 
möten, möten med specialidrottsförbund, 
med mera. Under hösten knöts närmare band 
med KFUM Centrals ekonomiutskott.

ARBETET FRAMÅT
På 2018 års sista styrelsemöte beslutade även 
styrelsen att föreningen skulle organisera arbe-
tet med KFUM Centrals Idrotts- och Kultur-
center i ett eget helägt aktiebolag. Bolaget avses 
att registreras och att verksamheten startas 
under 2019.  Anledningen till detta är att dels 
skydda föreningens tillgångar men även att ge 
större handlingsutrymme till den styrelse som 
ämnar sköta driften av bolaget.

AVSLUTNINGSVIS
Det har varit ett omtumlande år med anled-
ning av att vi omdirigerades från tomten vid 
Wenner-Gren Center till Torsplan, men vi har 
övervunnit den tveksamhet till den nya platsen, 
och funnit att det till och med kan bli bättre, 
med en bättre affärsuppgörelse och bra läge 
med den nya tunnelbanan. 

PARTNERS. KFUM Central valde Serneke som samarbetspartner i IKC. Från vänster: Michael Lagerkvist, ordf. KFUM Central, Ted 
Mattsson, Serneke, Hans von Uthmann,  styrelseledamot KFUM Central och projektansvarig IKC, och Ola Serneke, vd Serneke.

VISIONSBILD: WHITE ARKITEKTER
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I KFUM Centrals strategi- och verksamhets-
plan som antogs på årsmötet 2017 står det att en 
gemensam grundläggande ledarutbildning ska 
genomföras 2018. Det står också att en gemen-
sam utbildningstrappa ska vara färdig att presen-
teras 2020. Två gemensamma utbildningar har 
nu genomförts, Ungdoms forum som startade 
2017 och Unga leder unga som startade 2018. 
I och med den Delmos utredning som organisa-
tionen genomförde under 2018 har ett förslag på 
utbildningstrappa redan tagits fram – ”Central 
ledarskaps utbildning”. Den innefattar olika 
utbildningsinsatser under 13 månader, primärt 
för nya och befintliga ledare i KFUM Central 
i åldrarna 13–18 år. 

Syftet med en föreningsgemensam ledar-
skapsutbildning är att ge alla nya och blivande 
ledare i KFUM Central en likvärdig plattform 
att stå på. På så sätt kan vi kvalitetssäkra den 
grundläggande ledarskapsutbildningen för 
framtida ungdomsledare i KFUM Central. 
Det innebär i sin tur att år efter år utbildas 
en ny kull unga ledare och förses med verktyg 
som de kan använda i kommande ledarroll eller 
genom livet i stort. Att vi dessutom samman-

för ungdomar från våra medlemsföreningar gör 
att alla får bättre insikt och förståelse för varan-
dras likheter och olikheter. Dessutom lättar vi 
på arbetsbördan från våra medlemsföreningar 
som har mycket att stå i dag ut och dag in. Start 
för denna gemensamma utbildningstrappa är 
satt till maj 2019.

Som grund för utbildningarna ligger 
KFUM Sveriges utbildningspaket ”Hel -

heten”, ett gemensamt utbildningspaket för 
alla KFUM-föreningar i Sverige med syfte att 
stimulera engagemang och ledar utveckling. 
Helheten bygger på fyra steg: George, Willi-
ams, Emma och Mary. George är en del 
av Ungdomsforum och i Unga leder unga 
ingår kursmomentet Williams. Alla delar av 
Helheten kommer att återfinnas i KFUM 
Centrals utbildningstrappa. 

Ungdomsforum handlar i korta drag 
om att KFUM Central vill se till att ungdo-
marna från våra medlemsföreningar i åldern 
13–18 år själva kommer till tals. Vad är viktigt 
för dem och vad vill de med framtidens KFUM 
Central? Ungdomsforum har ett antal ämnen 
som ska diskuteras, varav några är medskick-
ade från KFUM Centrals styrelse. Åt vilket håll 
diskussionerna tar vägen ligger på ungdomarna 
själva. Efter Ungdomsforum sammanställs delta-
garnas tankar och idéer och presenteras för 
KFUM Centrals styrelse. Förutom diskussioner 
får gruppen också lära sig mer om KFUM och 
KFUM Central och delta i fysiska aktiviteter.  

2018 ägde KFUM Centrals andra 
ungdomsforum rum. Fyra dagar fulla med akti-
viteter från tidig morgon till sen kväll. Denna 
gång bar det iväg till Ukraina och en del av Kiev 
som heter Puscha-Voditsa. Precis som förra året 
kan vi sammanfatta detta forum med ett enda 
ord: SUCCÉ! Vi började med två träffar innan 
själva resan med syfte att lära känna varandra 
bättre, starta Georgeutbildningen och delta på 
KFUM Centrals samrådsseminarium gällande 
Idrotts- och Kulturcentret. 

Denna gång hade Ungdomsforum ett orga-
niserat utbyte med andra inom YMCA, både 
YMCA Ukraina och YMCA Belarus men också 
några lokala föreningar, t.ex. Kiev och Boyarka. 
Ett mycket uppskattat inslag då ungdomarna från 
Sverige fick en inblick och förståelse för hur stort 
YMCA är och hur lika och olika våra arbetssätt 
är. Trots att våra vänner i öst framförallt jobbar 
med sociala projekt så är grunden densamma – 
värdegrunden. Precis som i fjol genomfördes en 
George utbildning där fokus var KFUM Central 
och dess medlemsföreningar – vad är vi bra på 
och vad kan vi göra ännu bättre?

Studiebesöket hos YMCA Boyarka och 
den guidade turen av den vackra huvudstaden 
Kiev var en höjdpunkt på resan för samt-
liga deltagare. Vi fick alla en historie-
lektion av Ukraina som var mycket intres-
sant men också väldigt berörande. Så sent 
som för fyra år sedan skedde en revolution 
i landet och som de flesta vet så ligger landet i 
detta nu i krig med Ryssland. En upplysande 
och ögonöppnande upplevelse där många i den 
svenska delegationen ville vädra sina tankar och 
åsikter på kvällen.

UTBILDNING

UNGA LEDER UNGA
Att ledarskapsutbildning är något som är viktigt för alla medlemsföreningar och 
borde göras gemensamt framkom under strategikonferensen i Åbo 2016. Sedan dess har arbe-
tet pågått med att ta fram en gemensam utbildning. I förarbetet framkom att förutom KFUM:s 
egen Williams utbildning efterfrågades ämnen som didaktik, konflikthantering, feedback, individu-
ella samtal och kommunikation. Utifrån denna fakta byggdes ett program ihop och 2018 åkte den 
första gruppen deltagare till lägergården Vidablick vid Vättern för den allra första Unga leder unga. 

18 ungdomar och 2 ledare genomförde tillsammans denna utbildning och resultatet blev 
över förväntan, helt fantastiskt! Inlärningen bestod av workshops, föreläsningar, praktiska 
övningar och avslutades på söndagen med en inspirationsföreläsning gällande ”positivt ledarskap” 
av Jim Thuresson, ett mycket uppskattat inslag. Varken Unga leder unga eller Ungdomsforum hade 
kunnat vara möjligt om vi inte fått medel från olika externa finansiärer.

UNGDOMSFORUM 2018 
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KFUM Centrals internationella 
arbete har som mål att verka för 
att främja fred, hållbarhet och 
mänskliga rättigheter på den 
lokala och globala arenan. Fören-
ingen strävar efter att stödja, 
sprida och möjliggöra det inter-
nationella arbete som pågår inom 
KFUM Central, KFUM Sverige och 
YMCA och YWCA i världen.
 
Arbetsgruppen består av medlemmar  som 
intresserar sig för internationella frågor och 
strävar efter att stödja medlemsföreningar 
samt presentera och möjliggöra det inter-
nationella arbetet som pågår inom KFUM 
Central, KFUM Sverige och YMCA och 
YWCA i världen. Det internationella arbetet 
samordnas av den internationella arbets gruppen 
som har regelbundna möten med internationellt 
intresserade medlemmar. Gruppen har under 
2018 bestått av Zandra Zbinden, Moa Forsén, 
Julia Dencker, Maja Lindström, Sofie Anders-
son och Sandra Johansson.

Ett framgångsrikt projekt har under 
2017–2018 bland annat varit ”Läxhjälpen”, 
med syfte att skapa en mötesplats där ny  -
anlända kan prata och träna på sin svenska till-
sammans med ideella på Folkuniversitet en 

gång i veckan. Utöver regelbundna medlems-
möten under årets gång har gruppen varit enga-
gerad i följande aktiviteter:

• YWCA-dagen den 24 april, där 
bl a ett föredrag hölls om YWCA 
i Livingstone, Zambia.

• YMCA World Council, där två 
representanter från Internatio-
nella Gruppen deltog i Chiang Mai 
(Thailand) den 8–14 juli.

• Centraldagen den 13 augusti.
• Fest i Advent, som arrangerades av 

Zambia gruppen tillsammans med 
stöd av internationella Gruppen 
den 11 december.

• Integrations- och hälsoprojek-
tet, där flera av medlemmarna från 
internationella Gruppen engagerat 
sig som volontär.

School Foundation m Genom Delegationen mot segregation 
(Delmos) har KFUM Central fått möjlig-
het att vara delaktiga i arbetet mot segrega-
tion genom medel ifrån myndigheten för att 
genomföra kartläggning, behovsanalys och 
projektplan. En person anställdes på KFUM 
Central i september för att genomföra u   t-
redningen. 

Arbetet har inneburit intervjuer, enkä-
ter och pilotprojekt vilka har genomförts både 
internt med medlemsföreningar och externt 
med bland annat Apostolis Papakostas, Profes-
sor i Sociologi och samordnare för Veten-
skapsrådets forskningsprogram om det civila 
samhället. 

SYFTET MED PROJEKTET 
Att minska och motverka segregation i Stock-
holm genom att skapa deltagande i  strukture-
rande och utvecklande samman hang. 

VAD VISADE RESULTATET? 
Slutsatsen av kartläggning och behovsanalys 
fasthåller, genom att blanda ungdomar med 
olika erfarenheter, bakgrunder och intressen, 
dela ledarkunskaper med varandra kan de 
utvecklas både gemensamt och individuellt. 

Projektet stärker tron på att KFUM 

Central som aktör kan bistå i att minska och 
motverka segregation samtidigt som ungdo-
marna får det de är värda. En ledarskapsutveck-
lingsplan har därför utformats! Central ledar-
skapsutbildning ska finnas tillgänglig för unga 
personer oavsett föreningslivserfarenheter. 

Med an ledning av regeringens budget-
beslut i december 2018 kommer Delegationen 
mot segregation inte dela ut ytterligare medel 
2019. Andra medel kommer istället att sökas 
för att driva projektet framöver. 

ÖNSKVÄRT ÄR ATT FORTSÄTTA 
ARBETA FÖR ATT: 

• Framhäva möjligheteter för unga 
aktiva samhällsmedborgare.

• Aktivera inaktiva ungdomar.
• Bidra till att skapa en meningsfull 

vardag.
• Identifiera individuell och gemen-

sam ledarutveckling.
• Implementera och rota den fören-

ingsgemensamma utbildningen så 
att projektet fortskrider långsiktigt.

INTERNATIONELLT ARBETE 

YMCA WORLD COUNCIL I CHIANG MAI (THAILAND)
YMCA World Council är den internationella YMCA-rörelsens årsmöte som arrang-
eras vart fjärde år. KFUM Centrals delegation bestod av 7 personer med olika fören-
ingsbakgrunder. På mötet valdes bland annat YMCA:s första kvinnliga ordförande 
Patricia Pelton. Mötet avhandlade en mängd olika ämnen men fokuserade på att anta 
YMCA nya globala strategi. Den fokuserar främst på ”youth empowerment” genom 
att YMCA på olika vis ska förmå och bidra till att unga kan förändra världen.

Delmos – Delegationen mot segregation 

Inom KFUM Centrals IInom KFUM 
Centrals Internationella arbetsgrupp 
finns ett insamlingsprojekt i samarbete 
med YWCA Livingstone, en lokal fören-
ing i södra Zambia. I maj tecknades ett 
treårigt samarbetsavtal med YWCA 
Livingstone som innebär att insamlings-
gruppen på KFUM Central står för finan-
sieringen av åtta unga människors skol-
utbildning under tre år. Eleverna, som 
inte har möjlighet till egen finansiering 
av sin skolgång, rekryteras ur det lokala 

fotbollslaget FC Golden Star. Kostna-
den för en elevs skolgång är cirka 1 000 
kr per år, pengar som många familjer inte 
har i ett land där cirka 40 procent lever 
i extrem fattigdom.                                                   

För eleverna som tar del av detta 
förväntas det att de både tränar och 
sköter sin skolgång. YWCA Livingstone 
sköter det administrativa och KFUM 
Central ansvarar för insamlandet av medel.

Projektet började i liten skala, dels 
för att säkra att vi kan ro i land det med 
helt ideella resurser, och dels för att 
se hur samarbetet med YWCA Living-
stone fungerar. En mycket god kontakt 
har etablerats hittills och Livingstone 
har under året skickat rapporter och en 
ekonomisk redogörelse som beskriver 
behov och utmaningar.

Zambiagruppen har under året 
samlat in närmare 25 000 kronor genom 

olika aktiviteter och kampanjer. Bland 
annat ansvarade gruppen för fikaförsälj-
ning och fiskdamm under Centraldagen, 
där också en utställning om skoleleverna 
och deras drömmar presenterades. 
Under den traditionsenliga Fest i advent 
erbjöds besökarna på körsång, julmat, 
lotterier och försäljning. Fest i advent, 
Centraldagen, gåvor från enskilda samt 
försäljningen av kalendrar och egentill-
verkade julkort inbringade så pass mycket 
pengar att hela det treåriga projektet nu 
är finansierat och vi kan börja titta på en 
eventuell utvidgning. 

Zambiagruppen har under året fått 
påfyllning av nya, yngre gruppmedlem-
mar och under 2018 har följande ingått: 
Julia Denkert, Moa Forsén, Anki Ericson, 
Kea Lagerquist, Marie Welin, Ulrika Alex-
andersson, Sanna Skarsgård och Anna 
Rosenholmer.

School Foundation med YWCA Livingstone 
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KFUM Centrals träningscenter 
är en modern träningsanläggning öppen för 
alla. Här pågår allt från träning till orkester-
repetitioner, möten och konserter.  Vi har ett 
viktigt uppdrag i att stötta våra medlemsför-
eningar, Kom Hotel  och samarbetspartners i 
deras korta och långsiktiga strategier vad det 
gäller t.ex fysisk aktivitet och välmående. Vi vill 
skapa en unik, levande mötesplats där tränings-
glädjen smittar av sig och inspirerar till fysisk 
aktivitet. Verksamheten baseras på kunskap, 
beprövad erfarenhet  och  vår värdegrund i en 
öppen och trygg miljö. 

Under verksamhetsåret har tränings-
centret fördjupat samarbetet med flera 
medlemsföreningar. Vi har tillsammans med 
KFUM gymnasterna och Central Baskets 
skapat och genomfört ett individuellt utveck-
lingsprogram (IUP) och för KFUK-KFUM 
Senior har vi genomfört  senioryoga och 
styrke träning 2ggr/vecka under vår- och höst-
terminen. Seniorklasserna är välbesökta med 
upp till 25 deltagare per gång och har även visat 
sig vara en bra rekryteringsgrund till fören-
ingen. På sport-, sommar-, höst och jullov 

öppnade vi upp hallarna för spontanidrott där 
medlemmar och hotellets gäster kunde spela 
basket, fotboll, pingis och innebandy. Ung do-
mar från våra medlemsföreningar arbetade som 
idrottsledare och organiserade verksamheten.

Vidare har vi även haft flera externa 
idrottsföreningar som valt att anlita tränings-
centret för att genomföra idrottsliga utveck-
lingsprogram för sina atleter.

En annan central del i verksamheten är 
att dagtid hyra ut hallarna till skolor. Vi har i 

år utökat antalet avtalspartners vilket skapar 
mer intäkter men också ökar beläggningen i 
hallarna vilket självklart är viktigt med tanke 
på rådande hallbrist i Stockholms stad.

Antalet personliga  tränare (PT) som 
hyr in sig har ökat från 9 till 12. De person-
liga tränarna fyller flera viktiga funktioner; de 
genererar intäkt, skapar trygghet och ordning 
genom sin närvaro och är den kompetensgrupp 
som i första hand anlitas när vi genomför verk-
samhet med våra medlemsföreningar,  hotellet 
eller externa partners.

Våren 2018 identifierade KFUM 
Central tillsammans med Central Basket och 
KFUM Gymnasterna ett behov av ett lång-
siktigt kompletterande träningsstöd till unga 
atleter. Därför skapades KFUM Centrals Indi-
viduella utvecklingsprogram (IUP). 

Programmet har som målsättning att vara 
ett av Sveriges bästa utvecklingsprogram för 
unga atleter. Genom att utgå från varje persons 
individuella förutsättningar skapas en kort- 
och långsiktig plan där fokus ligger på maxi-
mal utveckling och skadeprevention. Målet 
är att atleterna skall få en god kunskapsgrund 
i vad som krävs för att uppnå detta, och utbil-
das fortlöpande av ledarna under programmets 
löptid. Det som lärs ut kan tillämpas inom den 
valda idrotten likväl som utanför, dvs genom 
att fördjupa kunskapen hos atleten skapar 
programmet en enhetlig utbildningsgrund för 
optimal utveckling hos varje individ. 

Med förankrade metoder fokuserar 
programmet på att förebygga skador och ta 

atleten vidare i sin utveckling oavsett tidigare 
nivå och idrottslig inriktning. Inom program-
met ryms såväl bredd- som elitsatsningar och 
fokus  på gränsöverskridande samverkan och 
kommunikation. 

En annan viktig komponent är återkopp-
ling och stöd till respektive medlemsförening, 
coacher och ledare. Stöd och återkoppling kan 
ex vara att förmedla atletens dagsform eller 
skadeläge.

Atleterna får möjlighet att träna i grup-
per där deltagarna är blandade från båda 
medlemsföreningarna. Detta skapar en star-
kare sammanhållning genom den gränsöver-
skridande verksamheten och ger en inblick i 
varandras olika idrotter. Så vare sig utövarna 
har som ambition att tävla på elitnivå eller ej är 
de i en väldigt uppmuntrande miljö inspirerad 
av glädje och kunskapssökande.

Under hösten 2018 startade KFUM 
Centrals första IUP med 57 deltagare med in -

ledande tester där individens atletiska förmåga 
(kroppskontroll, styrka, svaghet, rörlighet) 
examinerades. Utifrån testresultatet fick atle-
ten direkt ett personligt anpassat träningsupp-
lägg. Därefter genomfördes 3 gemensamma 
träningstillfällen med personlig tränare i grupp 
med målet att träna och utbilda atleten inom 
prestationshöjande träning. Under våren 2019 
genomförs ytterligare 4 träningstillfällen.

Mellan gruppträningarna har atleterna 
tränat själva dels med stöd av sitt personligt 
anpassade träningsupplägg men även med 
en interaktiv  träningsbank med mer än 700 
träningsövningar anpassade utifrån basket och 
gymnastikens profil. 

Programmet har som ambition att 
genomföras varje år och att atleterna skall få 
möjlighet att utvecklas i flera steg. Till hösten 
2019 planeras att genomföra IUP steg 1 för nya 
deltagare och IUP steg 2 för de som genomfört 
IUP steg 1. Det finns även planer att kunna 
erbjuda relevanta påbyggnadsmoduler.

KFUM Centrals Individuella 
utvecklingsprogram (IUP) 

RÖSTER OM IUP
(ur Centralmagasinet nr 9 2018)

Detta är ett oerhört 
spännande och 
intressant projekt. 

Något helt nytt och nästa nivå för 
oss som klubb och i synnerhet en 
oerhörd möjlighet för våra spelare.

Victor Sundquist

Inom programmet 
så får spelarna hjälp 
av mig och mina 

grymma tränarkollegor.  Vi brinner för 
att öka spelarnas prestation på plan, 
förebygga skador och ge spelarna 
kompetens och motivation till fysträ-
ningen.

Nina Nilsson, personlig tränare

Det känns spän-
nande och förmån-
ligt att KFUM 

Central, i samarbete med Central 
Basket och KFUM Gymnasterna, 
skapat ett gemensamt utvecklings-
program. Här har vi en fantastisk 
möjlighet att stötta och utveckla 
deltagarna utifrån deras enskilda 
behov och villkor över tid. Att fören-
ingarna tränar tillsammans skapar 
dessutom en gemensam grund, 
gemenskap, motivation och förh 
ppningsvis massor av träning glädje.
David Svantesson, operativ ansvarig

”
”
”

KFUM Centrals träningscenter

UNDER 2018 HAR VI…

…fördelat ut 5 080 h i träningscentret 
till medlemsföreningar.

…hyrt ut 2 400 h i träningscentret och 
övriga lokaler till skolor och externa 
partners.

…delat ut 108 träningskort till 
medlemsföreningar. 

…genomfört 3 konserter i Stora hallen.

… sålt 511 träningskort.

…rekryterat 84 nya medlemmar till 
KFUM Central.

…haft 2 anställda och ett flertal tim -
anställda.
 
Träningscentret är plan 1 och 2, Stora och 
Lilla hallen, Snickarbacken på Rosengatan 1.

TRÄNINGSCENTRET I SIFFROR 2018
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Under 2018 har kansliet främst jobbat med att realisera de visio-
ner och mål som legat i strategi- och handlingsplanen som reviderades 
vid strategikonferensen i Holland. Det har bland annat mynnat ut i två 
nya stora projekt inom integration och segregation, det idéburna part-
nerskapet med stadsdelen och utredningen kring detta med hjälp av 
medel från Delmos. Det har inneburit att vi kunnat finansiera två tjäns-
ter med hjälp av externa medel, vilket i sin tur har givit oss fantastiska 
underlag för att jobba vidare med dessa viktiga frågor.

Arbetet med att realisera visionen gällande vårt nya idrotts- och 
kulturcenter har tagit mycket resurser i anspråk, men har mynnat ut i att 
vi nu är närmare vårt slutgiltiga mål än någonsin. Bland annat har det 
beslutats att vi ska starta ett nytt bolag, vars enda fokus är att ta projek-
tet i hamn.

Vi har fortsatt översynen och justeringen av våra styrdoku-
ment, allt för att tydliggöra och underlätta kommunikationen med våra 
medlemsföreningar, Vi har också fortsatt att arbeta med visionen ”vi är 
vi” vilken syftar till att föreningen ska upplevas som en gemensam ange-
lägenhet för alla medlemmar.

Vi har fortsatt arbetet med att rusta våra föreningslokaler för att ge 
samtliga medlemmar och medlemsföreningar de bästa förutsättningarna 

att bedriva sina respektive verksamheter framåt. Det gäller både mötes-
lokaler, kanslilokaler och gemensamma lokaler att utöva verksamhet i. 
Under året har också mycket fokus lagts på GDPR och arbetsmiljöfrågor. 

KFUM Central har under året haft 18 anställda varav 13 helårs-
anställda. Av de helårsanställda är sju kvinnor och sex män.

Hotellet har under året genomfört en 
hel del investeringar på underhåll. Under mars 
månad renoverades våra två vandrarhem och 
blev familjerum istället. I december renove-
rade vi 14 hotellrum och samtidigt förbättrade 
vi standarden på dessa rum genom att köpa in 
105 sängar istället för 90 sängar samt köpte in 
kylskåp på grund av högre efterfrågan.

I konferensdelen har också en del förbätt-
ringar gjorts och vi har bytt ut till en ny motor-
driven persienn till de största lokalerna. Vi har 
uppgraderat projektorer i många lokaler. Då 
våra viktigaste kunder kräver mer teknik har 

vi köpt in portabla ljudsystem samt installerat 
mick och mygga i de största lokalerna. Vi har 
också renoverat Oxen lobbyn för att bli mer 
anpassad för konferensfika samt bytt ut recep-
tionsdisken till en mer ergonomisk arbets-
plats. Dessutom har fastigheten Oxen mindre 
ett ventilationsprojekt igång då ventilationen 
i fastigheten är undermålig.

En stor nyhet är att vi skrev på ett hyreskon-
trakt med Fabege och vi kommer öppna hotell 
Giò april 2020. Hotellet kommer ha 180 rum 
varav 34 long stay samt restaurang och ligger 
beläget vid Solna (Hagahuset). 

Nyckeltalen påvisar en försiktigt posi-
tiv trend genom att Rev Par ökat något från 

926 kr år 2017 till 928 kr år 2018. Snittpriset 
har ökat mer från 1 047 kr till 1 061 kr vilket 
varit målsättningen. Beläggningen var unge-
fär samma på 89 %.  Vi har tagit andelar mot 
våra primära konkurrenter och låg i Rev par 
rankade 2/9.  I Stockholm centrum var snitt-
beläggningen 75 %.

Våra segment är uppdelade på följande sätt: 
Privat resenärer 54 %, affärsgäster 31  %, 

gruppresenärer 12 % och konferensgäster 3 %.
Kom Hotel har under året haft totalt 57 

personer anställda, varav 38 helårsanställda. Av 
de helårsanställda är 26 kvinnor och 12 män. 
10 personer har avslutat sin anställning, och 
10 personer har påbörjat sin anställning under 
året.

Kansliorganisation och personal

BOLAGEN 

2018

K F U M 
C E N T R A L S    
M E D L E M S -
FÖRENINGAR 
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Antal medlemmar: 1065
Verksamheten startade år: 1952
Ordförande: Svante Bengtsson

KFUM Central Basket har till skillnad från 
huvudföreningen KFUM Central brutet räken-
skapsår för att det ska passa basket säsongen. 
Därför handlar denna årsberättelse om slutet 
på förra säsongen och början på denna.

Under tolv års tid har KFUM Central 
basket vuxit så att det knakar. Som klubb är 
vi numer en av de största idrottsföreningarna i 
Stockholm med närmre 900 spelande medlem-
mar vilket vi är oerhört stolta över.

Våra juniorlag klarade sig bra under 
säsongen, med finalspel i flera turneringar och 
deltagande i både RM och SM. Rosenbuskarna 
spelade SJs Basketligan Special med matchspel 
och turnerande över hela Sverige. Deras huvud-
coach Josefine von Uthmann blev dessutom 
utsedd till årets Coach.

Vårens ledarresa gick till Riga med stor 
uppslutning från coacher i alla åldrar. Temat 
för ledarresan var föreningskunskap och ledar-
skapsutveckling, viktiga teman som skapar 
förståelse för hur man gemensamt bygger en 
förening och hur viktiga ledarna är. Utöver 
utbildningspassen var det stort fokus på kultur-
skapande och att bygga vidare på den fina 
klubbkänsla vi har i föreningen. 

Sommarens träningsläger i Oskarshamn 

var återigen en succé. Det var det tionde året 
i rad som lägret hölls i Oskarshamn. För varje 
år lyckas vi attrahera fler och mer engagerade 
ungdomar. Lägerverksamheten är utöver de 
professionella och idrottsliga inslagen också 
starkt bidragande till att många känner stark 
tillhörighet till klubben oavsett lag, ålder och 
kön. Alla känner alla. Det är på många sätt där 
det vi kallar Centralandan byggs!

Vi har under året även skakat liv i våra 
gamla ungdomsgårdsambitioner. Nu under 
namnet NBA-kväll. Första försöket var i 
december och gav mersmak. Det planeras nu 
för ytterligare aktiviteter under våren.

I höstas förstärktes även kansliet äntli-
gen med Elin Gustavsson. Tillsammans med 
Victor ska hon fortsätta att utveckla KFUM 
Central Basket till en högkvalitativ idrottsför-
ening att växa i. Elin tog under våren examen 
från Sport Managementutbildningen på GIH 
i Stockholm.

HALLTIDER ÄR FORTSATT 
EN UTMANING 
Varje lördag förmiddag fylls hallarna på 
Rosengatan av våra yngsta medlemmar, 
bananakidsen. Genom lek introduceras de till 
basket och får lära sig att rörelse och aktivitet är 
en naturlig och rolig del av livet. 

Utöver lokalerna på Rosengatan är vår 
verksamhet spridd över hela innerstan. Genom-
gående är att grupperna blir större, att fler fort-

sätter att träna upp i åldrarna och att våra lag 
spelar i högre serier. Trots det ökade intresset är 
den trånga sektorn fortsatt bristen på halltider.  

Som ett litet ljus i hallmörkret öppnar 
visserligen den nybyggda Hjorthagshallen till 
hösten. Ett viktigt steg i rätt riktning, men 
långt ifrån tillräckligt för att tillgodose under-
skottet av idrottshallar i Stockholm.

IDROTTS- OCH KULTURCENTRET
Ett förverkligande av en mötesplats för unga 
ser nu möjligare ut än någonsin. Att vi tillsam-
mans med vår huvudförening får bygga den nya 
hallen är helt avgörande för att vi ska kunna 
erbjuda en seriös och kvalificerad verksamhet 
för alla basketintresserade i innerstan och för 
att vi på sikt återigen ska kunna starta upp vår 
elitverksamhet. 

NY STYRELSE
Vid årsmötet i september fick vi ny styrelse 
bestående av Anders Broms, Sara Skärvad, 
Lars Bremer, Erik Ugarte, Altay Dikme, Siri 
Guggenberger och Josefine von Uthmann 
som ordinarie ledamöter och Anthony Grivas 
som suppleant. Som ordförande valdes Svante 
Bengtsson. Anders Westkämper och Alva 
Romert avtackades för sitt engagemang i styrel-
searbetet. Anders har varit en drivande part i 
klubbens fantastiska utveckling de senaste tio 
åren. Alva är fortsatt aktiv i klubben men som 
spelare i damutveckling.

Antal medlemmar: 323
Antal aktiva ledare/coacher: 44
Verksamheten startade år: 1885
Ordförande: Rickard Gustafsson

Föreningen bedriver huvudsakligen barn och 
ungdomsverksamhet inom gymnastik. Vi 
riktar oss till pojkar och utövar tävlingsdisipli-
nerna Manlig Artistisk Gymnastik, Truppgym-

nastik och Powertumbling. Utöver detta har 
vi nybörjar/bredd verksamhet i vad vi kallar 
Gymnastikskolan och Familjegymnastiken.   

Året inleddes med ledarkonferens till 
Italien där värderingsfrågor och strategier 
diskuterades. 

Under 2018 har föreningen genomfört 
sina traditionella föreningsläger där det första 
är ett sommarläger i Italien. Året avslutades 

med ett Lucialäger på Lillsved. Våra gymnaster 
har tävlat på bred front med fina prestationer 
under året. I Manlig Artistisk Gymnastik hade 
vi i år en grenfinalist på SM. Inom Trupp har 
vi haft flera gymnaster i landslaget vilka under 
hösten har tävlat på EM. I Power tumbling 
har vi arrangerat vår egen inbjudningstävling 
KFUM Powertumbling Open för andra året 
i rad. 

KFUM CENTRAL BASKET 

KFUM-GYMNASTERNA 

FOTO: BEATRICE LUNDBORG 
& CATARINA ERIKSSON
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Antal medlemmar: 1069
Antal aktiva ledare: ca 200
Verksamheten startade år: 1923
Ordförande: Vilda Andrée

KFUM Ängsholmen bedriver sommarläger och 
lägerskolor på ön Ängsholmen i Stockholms 
skärgård samt daglägret Sköna dar på Björnö. 

SOMMARLÄGER 
Våra sommarläger är fortsatt mycket populära 
och platserna på de mest populära lägren tog 
slut på ca 30 sekunder. Övriga läger var fyllda 
samma dag som platserna släpptes. Vi hade ca 
450 barn på plats på ön under sommarveckorna 
och dessa leddes av ca 200 av våra duktiga ledare. 
Vårt konfirmationsläger har under året fått en 
ny arbetsmodell då vi har saknat en samarbets-
partner i form av en församling. Modellen har 

funkat bra och skapat en möjlighet med att säkra 
konfirmationslägret framtid.

Barnen har sedvanligt fått njuta av ännu 
en härlig skärgårdssommar hos oss som bland 
annat har innehållit: Höghöjdsbana, kanoting, 
pyssel, fys och en massa spex.

 
UNDERHÅLL & INVESTERINGAR
Vi har jobbat aktivt med hållbarhet och miljö-
frågor och har bland annat köpt en kompri-
mator som nu gör sophanteringen betydligt 
mer lätthanterlig och smart. En hel del olika 
underhålls projekt har skett, bl a har ett trädäck 
färdigställts. Under året har vi investerat i en ny bil 
som har gjort våra transporter mer lätthanterliga.

För Sköna Dar har vi tätat vår trailer pga 
tidigare vattenläckage och investerat i en ny, 
stor robust tältduk som gör att vi kan bygga ett 
ordentligt basläger för verksamheten på Björnö. 

 
SKÖNA DAR
Vår daglägerverksamhet på Björnö har löpt 
på bra med ungefär 300 glada barn som har 
fått prova på aktiviteter i skärgårdsmiljö till-
sammans med våra 25 ledare. I år har KFUM 
Central deltagit i Sköna Dar genom att bidra 
med en anställd lägerchef i form av Sandra 
Johansson.

KFUM ÄNGSHOLMEN 

Antal medlemmar: 64
Föreningen startade: Blev självständig förening i april 2018
Ordförande: Kristina Söderström Dirigent: Lotta Wilund

Från och med Centrals årsmöte i april 2018, efter dryga 1 ½ år av förbere-
delser, blev föreningen en självständig medlemsförening. 

UTVALDA HÄNDELSER OCH AKTIVITETER 2018
Terminsstart för alla körerna skedde under vecka 3. 16–17 februari hade 
Diskantkören ett ”mini-internat” i form av en övernattning med repe-
titioner i S:t Pers kyrka i Uppsala. 14 april höll de yngre körerna, Barn-
kören och Minikören, en familjekonsert i KFUM:s konferens avdelning. 
Även denna gång sjöng och spelade grupperna tillsammans med Pro 
Musicas suzukielever och deras lärare Elin Gabrielsson. Ungdomskören 
fanns på plats och sålde fika. 

9–13 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen) genomförde Ungdomskö-
ren tillsammans med några sångare från Katarina flickkör Cathrinorna 
en Sverigeturné till Forsa utanför Hudiksvall samt till Ockelbo. Båda 
konserterna var mycket välbesökta och uppskattade. 

22 maj ordnade föreningen vårkonsert med alla Barn- och 
Ungdomskörer. Denna var förlagd till engelska kyrkan på Dag Hammar-
skjölds väg, Djurgården. 

25 augusti medverkade Ungdomskören och Diskantkören under 
Centraldagen med två halvtimmeskonserter. Den 30 september höll fören-
ingen årsmöte med fika och konsert av samtliga körgrupper  i Kom Hotels 
konferenslokal Brunkeberg. 20-21/10 hade Diskantören och Ungdomskö-
ren en intensiv repetitions- och konserthelg i Engelska kyrkan och musik-
gudstjänst i Värmdö kyrka. 30/10-4/11 reste ungdomskören på sin årliga 
höstlovsresa, denna gång gick resan till Mallorca och innehöll repetitionsar-
bete, sightseeing och konsert i Svenska kyrkan.

FÖRENINGSLIV OCH AKTIVITETER 
Ungdomskören har under året haft två representanter i Ungdomsforum, 
varav en även deltog i utbildningen unga leder unga. Föreningen har 
brutet räkenskapsår för att följa skolåret och därmed på bästa sätt besätta 
styrelseposter och planera för verksamheten.

Under årets första kvartal arbetade styrelsen inför KFUM Centrals 
årsmöte med formaliteterna och förberedelserna inför att bli en medlems-
förening. Efter det årsmötets beslut gick styrelsens aktiviteter över till att 
förbereda övertagandet av körledartjänsten inför årsskiftet. Framför allt 
har ordförande Kristina Söderström och kassör Torbjörn Hamnmark 
arbetat aktivt tillsammans med kansliet för medlems  service för att kart-
lägga och upprätta rutiner, något som föreningen KFUM Centrals Barn- 
och Ungdomskörer ser som oerhört viktigt.

KFUM CENTRALS BARN- 
OCH UNGDOMSKÖRER
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Antal medlemmar: 80
Styrelse: Håkon-Stein Korshavn (ordförande), Margaretha  
Svensson, Bibban Jonsson, Elisabeth Tenbo, Ulla Mårtensson, Göran 
Winkler. 

Seniors verksamhet består dels av månatliga samkväm med 
intressanta teman, en resa till Hornborgasjön och träning. Samkvämen 

har under året varit 10 st och har innehållit bland annat. föreläsningar 
om vitt skilda ämnen som t ex  Sydafrika, Svenska hembygdsdräkter och 
svensk-norska relationer från unionstiden till nu. 2018 var också året då 
KFUK-KFUM Senior fyllde inte mindre än 70 år! Detta firades med 
jubileumslunch på Kärsön. 

Seniorträningen blir allt mer populär och det erbjuds medlem-
marna både morgongymnastik, träning i gym och yoga. 

STOCKHOLM CANTUS 

STOCKHOLMS MOTETTKÖR 
& KFUM KAMMARKÖR  

KFUM:S MANSKÖR 
I STOCKHOLM 

PRO MUSICA 

SWINGIN’ 
T U N E S 

R O Y A L 
BIG BAND 

KFUK-KFUM CENTRAL SENIOR 

Antal medlemmar: 25
Dirigent: Eva Wedin 
Startade år: Kören startade 1973 och 
är en del av KFUM Central sedan 1987.
Ordförande: Maria Larsson

Stockholm Cantus träffas och repete-
rar måndagskvällar på KFUM Central. Någon 
gång per termin träffas vi även för ett heldagsrep 
för att få möjlighet att repa lite mer samman-
hängande på dagtid, och ibland avslutar vi 
med en körfest. Vi brukar ge 1–2 konserter per 
termin, antingen själva eller i samarbete med 
andra körer eller musikensembler.

Reser gör vi gärna, både inom Sverige 
och utomlands. Våren 2018 var vi så långt bort 
som Kina! Vi har haft sex olika sångframträ-
dande under året varav tre var i Kina. I Sverige/
Stockholm så har vi sjungit två gånger i Hjort-
hagskyrkan och en gång i Engelska kyrkan på 
Djurgården.

Det mest minnesvärda under 2018 var 
vår resa till Peking i Kina i månadsskiftet mars/
april. Där sjöng vi vid tre olika tillfällen och fick 
möjligheten att uppleva en spännande kultur 
och se fantastiska saker som t ex den kinesiska 
muren. Förutom konserterna i Peking gav vi 

ytterligare tre konserter under året. En konsert 
i  Hjorthagskyrkan tillsammans med Engel-
brekts Vokalensemble tidig vår, en försommar-
konsert i  Engelska kyrkan samt en julkonsert 
i december, även den i Hjorthagskyrkan med 
Engelbrekts Vokalensemble.

 Antal medlemmar: 41
Dirigent: Pär Friberg (före sammanslag-
ning), Erik Uddunge (efter sammanslagning)
Ordförande: Kersti Hedqvist (före 
sammanslagning), Kristina Vallin (efter 
sammanslagning)

Under verksamhetsåret har ett 
samgående skett mellan Stockholms Motett-
kör och KFUM Kammarkör. I maj påbörja-
des den praktiska processen med en sång afton, 
gemensamma repetitioner från 22 augusti och 
ett formellt beslut under ett extra årsmöte 

i september. Kören har under verksamhetsåret 
genomfört produktioner i egen regi, men också 
som inhyrd kör i andra sammanhang. 

KFUM Kammarkör har under våren 
gett konserterna “Från då till nu – 900 år med 
musik” i Djursholms kapell och vårkonserten 
“Sommardrömmar” i Andreaskyrkan. Dess-
utom genomfördes en resa med Sommarkon-
serter på Gotland i augusti. 

Körens allmänna arbete innebär repe-
titionsarbete varje onsdag på KFUM Central. 
Konsertverksamheten bedrivs dels utifrån 
egna produktioner men också på uppdrag av 
andra beställare, en viktig del i körens försörj-
ning. Ambitionen är cirka tre produktioner 
per termin utöver de betalda sjungningar kören 
anlitas för. Kören ger sig även ut på mindre 
turnéer i Sverige och utomlands med ett par 
års mellanrum under förutsättning att tid och 
pengar finns. 

Kören genomförde ingen egen konsertverksamhet alls under 
verksamhetsåret 2018. I stället påbörjades en diskussion om körens fram-
tid, eftersom antalet sångare minskat kraftigt. 

Efter behandling vid två årsstämmor, då inga framtidslösningar 
kunde hittas, beslutades det slutligen att kören formellt skulle läggas 
ned. Detta betyder att en mer än 90-årig manskörsverksamhet därmed 
har avslutats.

Antal medlemmar: 48 i orkestern och 24 i Suzuki Central
Dirigent: Niclas Blixt
Ordförande: Lena Rydhäll

Medlemmarna i Symfoniorkestern Pro Musica är en bland-
ning av fritidsmusiker och musikpedagoger som samlas varje torsdag 
för repetition på KFUM Central. Föreningen verkar även för musik-
undervisning för barn genom Suzuki KFUM Central. 

Orkestern har genomfört fyra egna konserter med olika teman, 
bland annat genomfördes en konsert med musik av Tjajkovskij i Stora 
hallen på Central. Även en konsert med musik av Gershwin och Bernstein. 
Konserten gjordes i samarbete med Södertäljes orkesterförening och med 
Monica Dominique som solist i Rhapsody in Blue. Vi avslutade året med 
en Julkonsert med egna solister, känd julmusik och allsång. 

Vi har också medverkat i Jenkins The Armed Man i Gustavsbergs 
kyrka och Mozarts Requiem i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden och 
i Sankt Lukas kyrka i Kallhäll. 

Antal medlemmar: 10
Ordförande: Lars Wilhelmsson

Antal medlemmar: 15
Ordförande: Mårten Korkman
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