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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 KFUMs 
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. Mötesplatserna ska genomsyras av KFUMs 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 henne eller honom.

VERKSAMHETSIDÉ

KFUM är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar ut-
vecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap 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 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

ÄNDAMÅL
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UTSKOTT

STYRELSEN

 Ordförande:   Bengt Arwén
 Vice ordförande :  Anki Ericson
  
 Rickard “Mulle” Gustafsson  Peter Yllmark   Olle Lindström    
 Per-Ola Niblaeus   Michael Lagerkvist  Erik Adolfsson  
 Caisa Ankarsparre   Anthony Grivas   Daniela Kas Hanna   
 Göran Stafrin    Yesinde Aluko (avsade sig sitt uppdrag under hösten 2017)

ARBETSUTSKOTTET – AU
Ordförande: Bengt Arwén    Tjänsteman: Torbjörn Brown  
Övriga: Anne-Christine Ericson, Peter Yllmark och Michael Lagerkvist

EKONOMIUTSKOTTET – EU
Ordförande: Peter Yllmark    Tjänstemän: Torbjörn Brown och Armineh Karapet 
Övriga: Lars-Erik Alm, Mats Berg, Hans Lagerquist Christer Sjöström och Anthony Grivas

INTERNATIONELLA UTSKOTTET – IU
Ordförande: Zandra Zbinden    Tjänsteman: Nils Haag 
Övriga: Maja Lindström, Johanna Andersdotter, Anton Moberg Edenbäck och Juliana Kalling

HALLUTSKOTTET – HU
Ordförande: Michael Lagerkvist    Tjänstemän: Ulrika Alexandersson och Corinna Björk 
Övriga: Svante Bengtsson, Peter Yllmark och Patrik Tengvall

MUSIKUTSKOTTET – MUSK
Ordförande: Per-Ola Niblaeus    Tjänsteman: Lotta Wilund 
Övriga: PA Aglert, Lena Rydhäll, Kjell Lindberg, Magnus Linell, Göran Stafrin och Kersti Hedqvist

MYNDIGHETSUTSKOTTET – MU 
Ordförande: Erik Adolfsson    Tjänstemän: Jari Pyykkö, Kea Lagerquist och David Svantesson 
Övriga: Peter Hajdu

TRÄNINGSCENTERUTSKOTTET – TCU 
Ordförande: Rickard “Mulle” Gustafsson   Tjänstemän: David Svantesson och Anna Hallström 
Övriga: Nina Nilsson, Victor Sundquist, Tova Sörén, Roger Larsson, Lena Rydhäll och Magnus Andersson
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f r å n  o r d f ö ra n d e n
2017 har varit ett år med blandade känslor. I 
april inträffade det fruktansvärda terrordådet 
på Drottninggatan, en händelse som har satt 
djupa spår i många av oss. En av våra med-
lemmar, Ebba Stefansdotter Åkerlund, 11 
år, var en av dem som dödades denna dag. 
Hon spelade basket och satsade hårt och del-
tog i föreningens aktiviteter, läger, matcher, 
träningar och älskade att vara på Rosenbus-
ken. Ebbas död blev naturligtvis en chock för 
många. Jag tänker främst på hennes familj 
och anhöriga men också på hennes lagkam-
rater, tränare och vänner.

Denna dag dog också två av våra hotellgäster 
som var på besök i Stockholm. Vi öppnade 
föreningens dörrar och rum för dem som inte 
kunde ta sig hem denna kväll. Många inom 
föreningen arbetade också hårt med krishan-
tering och information för att skapa trygghet 
och säkerhet denna och efterföljande dagar. 
Tack till alla för era insatser, er hjälpsamhet 
och omtanke.

För KFUM Centrals styrelse har verksam-
hetsåret präglats av arbetet för att kunna 
bygga ett idrotts- och kulturcenter vid grän-
sen mot Hagaparken. Det har blivit många 
både stora och små möten på föreningen, en 
mängd möten med politiker och tjänstemän 
på olika nämnder och läget såg ljust ut före 
årsskiftet. Men politikens vägar är svåra att 
följa och rätt oväntat röstade exploaterings-
nämndens majoritet mot vårt förslag tidigt i 
våras 2018. Ett bakslag så klart men vi arbetar 
vidare med frågan eftersom vi stenhårt tror på 
vårt erbjudande till Stockholm Stad och vår 
vision om ett idrotts- och kulturcenter.

Våra olika verksamheter har utvecklats under 
året som ni kan läsa om i denna verksamhets-
berättelse. Bl.a. har vår barn- och ungdom-
skörsverksamhet växt med en mycket bra 
musikalisk verksamhet. Det känns roligt att vi 
på årsmötet kan hälsa dem välkomna som en 
ansluten medlemsförening. Samtidigt har vår 
äldsta kör, KFUM:s manskör i Stockholm, 
bestämt sig för att låta sin förening vila efter-
som man under längre tid har haft svårt med 
rekryteringen. KFUM Centrals träningscen-
ter är en verksamhet som växer och ger våra 
medlemmar möjlighet till en allsidig träning 
som vi tidigare inte har kunnat erbjuda. Un-

der året har vi också kunnat inleda ett treårigt 
integrationsarbete med stadsdelsnämnden på 
Norrmalm om att skapa möjligheter för en-
samkommande barn att bli integrerade i vår 
eller andra föreningars verksamheter. Det är 
en verksamhet som vi fått bidrag för och som 
vi som KFUM-förening ser som en mycket 
naturlig och viktig verksamhet, inte bara för 
oss utan för hela vårt närsamhälle.

2017 blev det år då vår nya organisation sjö-
sattes, där vi slagit ihop personalen på hotellet 
och föreningsverksamhetens medarbetare un-
der ledning av vår verksamhetschef Torbjörn 
Brown. Syftet med omgörningen var flera. 
Vi ville skapa en organisation som genom att 
bli mer professionell skulle kunna stötta våra 
verksamheter bättre, få synergieffekter efter-
som samma jobb utfördes på flera olika ställen 
samt att få en bättre styrning av all verksam-
het. Vi kan efter det första året konstatera att 
vi har nått mycket av det vi förutsatte oss och 
att vi idag på föreningssidan har en mycket 
professionell och verksamhetsinriktad per-
sonal som arbetar hårt för att driva KFUM 
Central framåt. Ett stort tack till all personal 
för era insatser under året för KFUM Cen-
trals verksamhet och alla medlemmar.

Hotellet har under året gått mycket bra och 
avkastningen därifrån är basen för våra möj-

ligheter att bedriva så mycket bra verksamhet 
och att vårda och utveckla våra fastigheter, så 
jag riktar ett stort tack till vår ideella hotellsty-
relse och fastighetsbolagets styrelse för deras 
viktiga arbete.

Våra stora tillgångar innebär att vi har en skyl-
dighet att skydda och förvalta dem på bästa 
tänkbara sätt för att KFUM Central under 
lång tid ska kunna fortsätta sin verksamhet. 
Därför har frågan om att bilda en stiftelse 
som ägs av KFUM Central utretts under året 
och frågan frågan behandlas för första gång-
en på kommande årsmöte. Stiftelseformen 
är det absolut tryggaste sättet som i dag finns 
att skydda våra tillgångar och nu pågår infor-
mation bland medlemmarna om detta kliv i 
framtiden inför årsmötet.

Jag vill till sist rikta ett stort tack till alla ledare 
och förtroendevalda inom KFUM Central 
och anslutna medlemsföreningar för ert out-
tröttliga 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 meningsfull fritid och en möj-
lighet att växa som människor genom våra tre 
ledord: kropp, själ och ande.

Tack! Bengt Arwén
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UNGDOMSFORUM

En samlad trupp med ungdomar från Ängs-
holmen, Basket, Gymnasterna och ung-
domskörerna begav sig i höstas över den lilla 
dammen mot Storbritannien. Mer specifikt 
var slutdestinationen Lakeside, det vill säga 
YMCA Englands nationella center. Vackert 
beläget vid sjön Lake Windermere två tim-
mar norr om Manchester.

Under Ungdomsforums fyra intensiva da-
gar i oktober gjordes samarbetsövningar, 
hinderbanor, höghöjdsbanor, lekar och allra 
främst: diskussioner och och möten. Före-
läsningar, presentationer och grupparbeten. 
Där avgörande frågor behandlades på olika 
vis. Frågor som, t.ex. Vad är vi-känslan på 
föreningen? Vad är en bra ledare? Vad bety-
der KFUM Central för oss? Hur stärker vi 
mångfalden och integrationen inom fören-
ingen? 

KFUM Central vill att våra yngre medlem-
mar aktivt ska delta i föreningens val av väg 
in i framtiden.
Projektet Ungdomsforum skapades med syf-
te att ge unga ledare en chans till ökad förstå-
else, kunskap, insyn och framförallt påverkan 
på föreningen. Genom denna ökade förstå-
else och kunskap hoppas vi kunna stärka

unga individers påverkan inom KFUM 
Central på lokal, nationell och global nivå. 
Den kunskap de kommer att få gällande 
föreningsstruktur, beslutsprocesser och led-
arskap genom detta projekt kommer de att 

ha nytta av senare i livet också. På eget initi-
ativ så möts nu deltagarna var ~6:e vecka för 
att fortsätta diskutera värdegrundsfrågor och 
KFUM Centrals framtid och man har bildat 
ett ungdomsutskott.

Sofie Andersson, 17, KFUM Ängsholmen:  
–Det var kul att träffa folk från andra sektioner! Att resa gör att gruppen får 
en annan sammanhållning eftersom man får mer tid att lära känna varandra.

–Jag har inte haft så bra koll på de andra sektionerna tidigare och vad 
KFUM Central gör mer än Ängsholmen, men ungdomsforum gav mig en 
mer fördjupad bild av KFUM. Jag känner en helt annan delaktighet, att mitt 
engagemang räknas! Jag vill verkligen ta mig vidare och engagera mig i fler 
saker och träffa ännu fler människor inom KFUM.

För att sammanfatta gör man 
det kanske bäst med ett ord: 

S u c c é
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STRATEGIKONFERENS – "STRATKO 2017"
KFUM Centrals årliga strategikonferens har 
till syfte att diskutera gemensamma- och 
framtidsfrågor. Konferensen syftar också till 
att öka kännedomen och förståelse mellan 
de olika verksamheterna, genom att samla de 
förtroendevalda i huvudstyrelsen och i sek-
tionsföreningar, personal och representan-
ter för bolagen. 2017 års strategikonferens 
genomfördes i Den Dolder, Nederländerna. 
Huvudfokus var att samla representanter 
från alla delar av KFUM Central för att dis-
kutera föreningens framtid och gå igenom, 
utvärdera, revidera och, i ett senare skede, 

uppdatera vår strategi- och handlingsplan. 
På plats var 35 deltagare från de flesta verk-
samheterna och med en bredd av både unga 
och äldre deltagare, med olika erfarenhet 
och världsuppfattning men alla med driv 
och engagemang för den verksamhet som är 
viktig för just dem, oavsett om det är i en 
sektionsförening eller i KFUM Central.

Utöver vårt primära fokus som var strategi- 
och handlingsplan så blev vi introducerade 
till YMCA Netherlands och deras lokala 
verksamheter. Ungdomsforum fick stort ut-

rymme och presenterades av Arvid Mattsson 
Bygge och Jakob Zetterberg.

Det var också ett pass i möjliga framtidssce-
narier för samhället, samt ett panelsamtal 
om dynamiken mellan KFUM Central och 
sektionsföreningarna, vad är KFUM, vad 
gör vi och hur gör vi?

Allt som allt – en mycket lyckad strategi-
konferens, med goda diskussioner, intressan-
ta vinklar och många framsteg för KFUM 
Central i både stort och smått. 
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DINELLJOHANSSON FÖR KFUM CENTRAL HAGAPARKSHALLEN skiss skola + hall STOCKHOLM
2017-12-02 1

PLACERING I STADENHAGAPARKSHALLEN

FAKTA HAGAPARKSHALLEN6st PLANER FÖR SKOLIDROTT

GYMNASTIKHALL M EN PLAN FÖR SKOLIDROTT

SKOLMATSAL

SKOLKÖK + OMKLÄDNINGSRUM UNDER GÅRD
- KOPPLAR SKOLA/HALL

EN PLAN FÖR SKOLIDROTT, “MÖTESHALLEN” + TEKNIK UNDER MARK

SKOLA FÖR 1300 ELEVER

4.100 KVM TAKYTA ANVÄNDS SOM SKOLGÅRD
(PLATS FÖR 7-MANNAPLAN OCH STREETBASKET 3X3)

Stor bollhall delbar i 6 ytor för skolgym -
nastik, 3 st planer för träning och 
1 matchplan. Ca 2.800 kvm. 
Ca 3500 åskådare.

Gymnastikhall med specialredskap, 
1st yta möjlig för skolgymnastik. Ca 
1.200 kvm.

Foajé/skolmatsal, 500 platser, ca 
750kvm.

Skolkök + omklädning integrerad med 
skolbyggnad under skolgård. Ca 1200kvm.

Idrottshall under mark, Möteshallen. 
1st yta för skolgymnastik. Ca 450kvm.

NORRTULL

WENNERGREN
CENTER

SVEAVÄGEN

HAGAPARKEN

I mer än tio år har KFUM Centrals ideella 
krafter kämpat för att realisera planerna på 
en idrottsanläggning och föreningshus på 
Norrmalm. Först arbetade föreningen med 
en tomt vid Roslagstull, men det bygget 
stoppades av miljöskäl 2015. Då föreslog 
staden att vi istället kunde vara med på den 
så kallade bensinsmackstomten intill Wen-
ner-Gren Center, som en del i den framväx-
ande Hagastaden. 

Under nära två år hade föreningen positiva 
samtal med staden. Vi deltog till exempel i 
volymstudier för skola och idrottshall till-
sammans med utbildningsförvaltningen, 
idrottsförvaltningen, arkitekter och SISAB, 
för att arbeta fram ett förslag för tomten 
vid Wenner-Gren Center. Men i mars 2017 

fick vi reda på att Stadsledningskontoret tar 
över planarbetet och avser att utreda tom-
ten själva, och på hösten 2017 fick vi beske-
det att tomten inte längre fanns kvar för det 
KFUM Central planerat för. Kommunens 
egna bolag SISAB skulle få bygga gymnas-
tikhallen på tomten. 

Skolgården och de äldrebostäder och stu-
dentbostäder som planerades på tomten 
intill skulle också vara en anledning till att 
vi inte skulle få bygga, vi skulle helt enkelt 
inte få plats med vår hall sa staden. Trots att 
vårt förslag visat på just det – att vi skulle 
få plats. 
Från vårt erbjudande om ett idrotts- och 
kulturcentrum, blev det en underdimen-
sionerad skolgympasal. 

En intensiv debatt mellan den styrande ma-
joriteten och oppositionen drog igång. De 
styrande försvarade sitt beslut, att de ville 
bygga själva på tomten vid Norrtull. Oppo-
sitionen ville hellre se att KFUM Central 
bygger idrottsanläggningen på tomten. De 
styrande medgav dock att KFUM Central 
har haft stor otur, först vid Roslagstull och 
nu vid Norrtull, och de föreslog att fören-
ingen ska beredas möjlighet på annan plats, 
en tomt vid Torsplan där staden sedan tidi-
gare har planerat för en nedgrävd idrotts-
hall.   

KFUM Centrals hallutskott utreder frågan 
och lämnar ett förslag till beslut för fören-
ingens styrelse utifrån det vi ställt inför. 
KFUM Centrals styrelse är tveksam till den 

HAGAPARKSHALLEN
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nya tomten vid Torsplan, men beslutar att 
vi inte ska tacka nej till den. Men vi står 
fast vid vårt erbjudande till staden om det 
idrotts- och kulturcenter vi vill bygga, fi-
nansiera och drifta vid Wenner-Gren Cen-
ter. 

Arbetet fortsätter. Vi har lovat att seriöst 
titta på möjligheterna för tomten vid Tors-
plan. Vi kommer också att arbeta vidare 
med formuleringen av vårt budskap och 
vårt erbjudande, projektorganisationens ar-
bete, dess kompetens och eventuella samar-
beten för styrelsen att ta ställning till.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ett otal 
möten har hållits under året, dels för pro-
gramarbetet, finansieringen, kommunika-

tion och politisk påverkan. Möten, både 
interna och externa, med politiker, bygga-
re, Länsstyrelsen, kommunfullmäktigeleda-
möter och andra politikermöten. Det går 
inte längre att räkna de ideella timmar som 
utskottets medlemmar har lagt ned. För-
eningen har också tillsatt personalresurser 
i form av administrativ handläggare och 
kommunikatör samt medel för arkitekt-
kostnader. En ny hemsida arbetades fram 
under 2017 och en mängd PR-insatser 
gjordes, bl.a. en namninsamling, pressrele-
aser och offentliga brev och skrivelser. 

Vi ger inte upp, inte ens om tomten vid 
Wenner-Gren Center. Mycket kan fortfa-
rande hända när det gäller stadsbyggnad 
och politik. Och när föreningen har ut-

skottsledamöter som outtröttligt strider 
vidare för att bereda mötesplatser för barn 
och unga.  

Utskottet har bestått av projektledare Mi-
chael Lagerkvist, Svante Bengtsson, Peter 
Yllmark, Patrik Tengwall, Corinna Björk 
och Ulrika Alexandersson. Även Kersti 
Hedqvist har medverkat. 

För samrådet har även Maria Karlfeldt, 
Lena Rydhäll, Anders Hjerpe, Jakob Zet-
terberg, Roger Larsson och Maria Larsson 
ingått.

DESIGN: DINELLJOHANSSON FÖR KFUM CENTRAL

HAGAPARKSHALLEN



Vårt erbjudande till Stockholm stad

Utöver det politiska påverkansarbetet under 
året har arbetet inom föreningen med progra-
marbetet pågått – vad ska vi ha i hallen som vi 
vill bygga? Ett samrådsseminarium arrangera-
des i slutet av september och samlade repre-
sentanter från hela föreningen. Det som sam-

rådsseminariet kom fram till arbetade sedan 
en grupp med bred föreningsrepresentation 
vidare på. I diskussionerna för programarbetet 
har grupperna hållit föreningsperspektiv, vad 
som är viktigt för hela KFUM Centrals med-
lemmar. Arbetet ska leda till en vision för den 

tänkta hallen. Visionen – vad fastigheten ska 
innehålla är det första steget i det programar-
bete som innefattar evenemang, flexibilitet, 
skolidrott, uthyrbara ytor och taktiska byten 
som ger ett lokalprogram. Arbetet har letts av 
Patrik Tengwall. 

KFUM Centrals erbjudande till Stockholm 
stad är att investera upp till 200 miljoner 
kronor av eget kapital för att finansiera, byg-
ga, drifta och förvalta Hagaparkshallen. Vår 
vision är att det ska bli ett hus som rymmer 
idrott, kultur och andra föreningsverksam-
heter. En idrottsanläggning med fullstor hall 
med läktarkapacitet för basket och andra 
bollsporter och en specialhall för gymnastik 
med fasta redskap och hoppgropar.
 
Anläggningen ska vara öppen och bemannad 
från 07.00 på morgonen till 23.00 kvällen, 
sju dagar i veckan. Anläggningen ska vara 
"multifunktionell" och både kunna vara 
arena för konserter och större idrottsevene-
mang på förenings- och nationell nivå, som 
mest med 3500 åskådarplatser. Utöver den 
idrottsliga delen planeras även för musik-
verksamhet och annat föreningsliv. På taket 

av aktivitetshuset placeras en idrottsyta som 
är skolgård dagtid och träningsplan övriga 
tider. Det finns också många andra synergier 
med att finnas ihop med en skola i form av 
gemensamma lokaler etc.
 
Norrmalm saknar en fullstor idrottshall. 
Och bristen på idrottshallar i innerstaden är 
skriande. Hagaparkshallen hade därför varit 
ett mycket välbehövt tillskott i staden. Un-
der skoltid erbjuds utbildningsförvaltningen 
att hyra alla dagtider för skolgymnastik. I vår 
vision kan åtta skolklasser ha skolgymnastik 
per timme. Eftermiddagar, kvällar och hel-
ger kan fem föreningar idrotta varje timme. 
Givetvis våra egna verksamheter, men de 
flesta tiderna hade hyrts av Idrottsförvalt-
ningen till andra föreningar. 

Vi tror att idrott är ett fantastiskt redskap 

för att uppnå våra mål – att ge ungdomar 
en möjlighet att bygga sin framtid och växa 
som människor. Men det kräver mer än en 
hall. Det kräver kultur, vuxna, integration, 
förebilder, demokrati och ett äkta och lång-
varigt engagemang. Inte en obemannad 
skolgymnastikhall som måste öppnas med 
nyckelkort
 
Hur kan vi ha råd med detta? KFUM Cen-
tral har en särställning inom svenskt fören-
ingsliv. Under 130 år har vi byggt upp de 
ekonomiska resurser vi förfogar över idag 
som bland annat finns i två fastigheter på 
Norrmalm och ett hotell. Den har tillskapats 
genom donationer, kloka investeringar och
återinvestering av överskott från hotell- och 
konferensverksamhet. Allt med ideella kraf-
ter.

Från samrådsseminarium kring Hagaparkshallen

Vad ska vi göra i hallen?

HAGAPARKSHALLEN
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Vårt uppdrag är att skapa en unik och levan-
de mötesplats där träningsglädjen smittar av 
sig och inspirerar till fysisk aktivitet. Verk-
samheten skall baseras på kunskap, beprövad 
erfarenhet och vår värdegrund i en öppen 
och trygg miljö. Med träningscentret avses 
gymmet, Stora & Lilla Hallen samt Snickar-
backen. De som tränar och verkar här är våra 
medlemmar, sektionsföreningar, Best Wes-
tern Kom Hotels gäster, personliga tränare, 
skolor och andra samarbetspartners där vi 
vill vara en naturlig partner i deras strategier 
vad det gäller träning och välmående. Verk-
samheten i träningscentret är bred och här 
pågår allt från fysisk träning till orkesterre-
petitioner, möten och körsång.

Knutet till träningscentret är Träningscen-
terutskottet (TCU). Utskottet ska stötta sty-
relsen och verksamhetsansvarig i att förvalta 
och utveckla en trygg och fungerande verk-
samhet i träningscentret. TCU har haft fyra 
ordinarie möten under 2017.

En viktig roll för träningscentret är att ge 
sektionsföreningarna relevant träningsstöd. 

Därför har vi till exempel genomfört grupp 
och styrketräning för Seniorerna varje vecka 
under höst- och vårterminen och ordnat 
styrketräning och gymintroduktioner med 
basket och gymnasterna. Vi har dessutom ar-
rangerat flera föreläsningar om t.ex. doping, 
löpteknik och ledarskap samt introducerat 
en gemensam kickoff inför höstterminen.

Vi har även genomfört aktiviteter för Best 
Western Kom Hotels konferens där det kan 
vara värt att nämna att bl.a. KFUM gym-
nasterna har varit delaktiga - ett bra exempel 
på gränsöverskridande samarbete i vår nya 
organisation. 2017 var också ett år då vi har 
arbetat för att den nya organisationen skall 
komma på plats och fungera. Mycket fokus 
har legat på att skapa tydlighet struktur och 
tillit mellan KFUM Central och t.ex. sek-
tionsföreningar.

De personliga tränare (PT) som hyr in sig 
har ökat från åtta till tio stycken under året. 
PT fyller flera viktiga funktioner för oss. De 
genererar en intäkt, skapar trygghet och ord-
ning genom sin närvaro och är den grupp 

som ofta anlitas när vi genomför verksamhet 
(träning, fortbildning etc) tillsammans med 
våra sektionsföreningar, hotellet eller externa 
partners som söker sig till oss.

Om man skall omvandla årets verksamheter 
i siffor i ett urval, ser det ut så här:

• fördelat ut ~730h i hallarna till 
sektionsföreningar

• hyrt ut ~1 500h i hallarna till skolor
• hyrt ut ~75h i föreningslokalerna till 

externa samarbetspartners
• genomfört 3 konserter med 

sektionsföreningarna  i Stora Hallen
• delat ut ~70 träningskort till 

sektionsföreningarna
• haft ~120 person som kommit in som 

nya medlemmar genom att de köpt 
träningskort

• haft 2 anställda i träningscentret och 
flertal timanställda

TRÄNINGSCENTER

Träningscentret i siffror 2017
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BARN- OCH UNG DOMSKÖRERNA

Vi kan konstatera att det har varit ett mycket 
bra och framgångsrikt år för KFUM Centrals 
Barn- och ungdomskörer. 

Verksamheten har hittat sin form och stabilise-
rats ytterligare. På försök hölls under hösten på 
försök en kurs för väldigt små barn med för-
äldrar i babysång, lek och rytmik, men det är i 
åldrarna 6-9 år som efterfrågan varit som allra 
högst av de fyra körgrupperna mellan 4-25 år. 

Att vi nu haft fler åldersgrupper och därmed 
kunnat erbjuda en riktig progression i kör-
verksamheten har varit en framgångsfaktor. 

Inom ramen för körverksamheten har under 

året genomförts två körläger. Ett i april med 
Diskantkören och ett med Ungdomskören i 
maj i form av en Sverigeturné. Den sistnämn-
da var även ett samarbete med Katarina Flick-
kör från Katarina församling. Körerna besökte 
Skara, Jönköping, Gränna och Askersund för 
att framträda tillsammans.    
  
Utöver det genomförde Ungdomskören en 
resa till Manchester under höstlovet. Syftet 
med denna var att att helt nya körmedlemmar 
skulle få chansen att lära känna körens mångår-
iga korister och komma in i gruppen. Ett syfte 
var även att få ett forum för återkoppling från 
de körmedlemmar som dagarna innan deltagit 
i KFUM Centrals Ungdomsstrategikonferens 

i den YMCA:s lägeranläggning Lakeside. Re-
san var även ett utbyte med den välrenom-
merade Hallé Choir.  Mötet mellan körerna 
bestod bland annat av att Ungdomskören 
träffade representanter från den engelska kör-
föreningens administration som berättade om 
hur de arbetar med sina körgrupper för olika 
åldrar. Kören fick även delta i slutrepetitioner-
na i arbetet med ett stort konsertprojekt.  

Under året har KFUM Centrals barn- och 
ungdomskörer genomför ett antal konserter 
hemma i Stockholm. I april hölls en konsert 
i Hjorthagens kyrka med titeln ”Gôtt Fôlk” 
på temat folkmusik och kör. Konserten var 
ett möte mellan vår Diskantkör, Ungdomskör 
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BARN- OCH UNG DOMSKÖRERNA

Zoe Suss Lagerroos 15 år:
–Runt lucia sjöng vi en massa, det är alltid 
hektiskt, men jättekul! Roligast var nog när 
vi sjöng på slottet för slottspersonalen. Vi 
sjöng i ett stort, fint valv där. Det var häftigt!

–Den här terminen har jag börjat vara med 
och leda Minikören och Barnkören också. 
Jag har lärt mig mer om ledarskap och hur 
man för vidare kunskap till yngre, det har 
jag lärt mig massor av. Att inte bara vara 
deltagare utan även ledare.

och folkmusikerna Klaes och Andreas.   
 I april höll även de allra minsta, Minikören 
och Barnkören, en konsert på KFUM Central 
tillsammans med den Suzukiundervisning i 
fiol och trumpet som bedrivs där. Då sjöng 
och spelade barnen för och med varandra. 
Föräldrar och syskon fick också vara med på 
ett hörn. I maj hölls en traditionell vårkonsert 
i Engelska kyrkan. Den var gemensam för alla 
körgrupperna.   

Under hösten, i oktober 2017, genomförde 
KFUM Centrals Barnkör, Diskantkör och 
Ungdomskör ett större konsertprojekt: ”Po-
vels Polare och Pärlor” som gick ut på att upp-
märksamma kända, kluriga och inte alltid så 

lättsjungna svenska sånger från 60-, 70- och 
80-talet. Körerna sjöng bl a sånger av Povel 
Ramel, Hasse & Tage, Beppe Wolgers, Olle 
Adolphson och Thore Skogman som inte 
sjungs lika ofta längre. I projektet ingick att 
bygga om den stora idrottshallen i KFUM 
Centrals anläggning på Rosengatan 1 till en 
konsertlokal. Detta krävde ett stort engage-
mang och organisering av många föräldrar 
och anhöriga. Utöver att detta blev en mycket 
fin konsertupplevelse för flera generationer, 
så knöt det praktiska arbetet innan och efter 
konserten samman föräldrarna och andra vux-
na i barnens närhet samman genom samarbete 
och kommunikation. December månad blev, 
som för många körer, tät på konsertanta fram-

trädanden. Utöver ett antal Luciaframträdan-
den för företag och organisationer under själva 
Luciadagen, så hölls en stor gemensam Lucia-
konsert tillsammans med Hjorthagens kyrkas 
kammarkör på kvällen den 13 december. Dis-
kantkören medverkade även i samverkan med 
KFUM Centrals kammarkör och SJ:s musik-
kår i en julkonsert i S:t Johannes kyrka.   

Detta lyckade år gör att vi  2018 strävar ef-
ter att Barn- och Ungdomskörerna kan bli en 
upptagen sektionsförening inom KFUM Cen-
tral och i och med det kan fortsätta att vida-
reutveckla föreningslivet och de demokratiska 
processerna inom detsamma.  
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I januari 2017 drog läxhjälpen igång. Ett 
gäng från KFUM Centrals internationella 
utskott med Zandra Zbinden och Johanna 
Svanelind i spetsen fanns på plats på Folk-
universitetet efter svensklektionerna en dag i 
veckan för att hjälpa till med läxorna och ge 
eleverna chansen att öva på att prata svenska.  
–Vi har inga svenska kompisar så för mig är 
det viktigast med svenska kompisar och prata 
svenska, läxorna kan vi göra ändå, säger Ab-
dul-Sattar Salam från Irak. 

Sayeh Noroozi från Iran är ganska ny i grup-
pen, hon har bott i Sverige i sju år men har 

aldrig lyckats lära sig svenska. Men nu har 
hon tagit tag i det ordentligt och får extra 
hjälp i gruppen. 
–Jag måste träna mer och prata mer. Och jag 
har fått hjälp med mitt CV, säger hon.  När 
svenskundervisningen tog sommarlov ville 
en del av gänget fortsätta träffas och bokcir-
keln föddes. Nu träffas de varannan vecka för 
att prata om en bok – och en massa annat.   

Gruppen har röstat på vilken bok de skul-
le läsa och det blev Per-Anders Fogel-
ströms klassiker ”Mina drömmars stad”.   
–Vi hade en omröstning i Facebookgruppen. 

Länge trodde vi att det skulle bli Zlatan, men 
Mina drömmars stad vann, säger Johanna, 
som tagit med sig en kasse full med exemplar 
av den klassiska Stockholmsskildringen.  

Förutom läsning var gruppen ute på Ängs-
holmens dagläger Sköna Dar i somras. Några 
av killarna hjälpte också till på spontanidrot-
ten inne på Central som guider när barnen 
från ett närliggande flyktingboende kom för 
att idrotta under sommaren. Under hösten 
2017 fortsatte läxhjälpen på Folkuniversite-
tet med både nya och gamla deltagare.

Sedan ett par år tillbaka har några medlem-
mar inom KFUM Central samlat, främst ge-
nom familjefesten ”Fest i Advent”, medel till 
YWCA Zambia, och deras arbete "Safe spa-
ces for girls". På 2017 års fest som arrange-
rades i december visades en redovisning över 
tidigare insamlade medel, där den största de-
len gick till YWCA Zambia via KFUM Sve-
riges utvecklingsarbete, vilket gör att medlen 
tiodubblas då det är ett Svenska Missionsrå-
det-projekt. En mindre del avsattes för den 
hönskampanj vi startat, men som tyvärr inte 
fungerade med YWCA Zambia, vilket med-

förde att vi beslutade att köpa höns i Zambia 
via organisation Barnmissionen istället.
 
Kvällen genomfördes under trevliga former 
med mat, fika, körsång, fiskdamm, skattjakt 
och försäljning. Med var även Emma Gr-
zechnik Mörk, Change Agent för KFUM 
Sverige och som gjort ungdomspraktik hos 
YWCA Zambia. Hon höll ett föredrag och 
visade film och bilder från sitt arbete med 
ungdomar i Livingstone. Det projekt hon 
planerat för går ut på att genom ett avtal fi-
nansiera skolavgifter. Ungdomarna rekryte-

ras av YWCA och ungdomarna rekryteras ur 
det lokala fotbollslaget. Vi beslöt att de cirka 
16.000 kronorna som samlades in ska gå till 
detta ändamål under 2018. Då KFUM Sve-
rige under sent 2017 avslutade sitt samar-
bete med YWCA Zambia kommer KFUM 
Central att arbeta direkt mot lokalförening-
en YWCA Livingstone.
Gruppen har bestått av Anki Ericson, Ulri-
ka Alexandersson, Kristina Demierre, Sanna 
Skarsgård, Kea Lagerquist och Anna Rosen-
holmer.

INTERNATIONELLA UTSKOTTET

FEST I ADVENT

INTEGRATION – LÄXHJÄLP

Läxhjälpen

Fest i Advent
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MEDLEMSSTATISTIK

Fondförvaltaren har till uppdrag att handha 
placeringen av de ekonomiska tillgångarna 
inom KFUM Central. Fondförvaltningens 
arvoderas av KFUM Central och har under 
2017 varit Hans Lagerquist. KFUM Cen-
trals fondförvaltning skall sträva efter att i 
kapitalplaceringen uppnå en önskvärd ba-
lans mellan finansiell, etisk, miljömässig och 
social hänsyn.

Under 2017 nådde Fondförvaltningen 
4,89 % i avkastning på marknadsvärdet. 
Från avkastningen avsätts en viss del till de 
individuella stipendier som kan sökas av 
KFUM Centrals aktiva medlemmar.

Fondförvaltningen handhar bland annat 
placeringen av föreningens 15 fonder. Fon-
derna leder sin historia tillbaka till våra ur-

sprungsföreningar, KFUK Central respekti-
ve KFUM Central. Fonderna är; Beronius 
fond, Beskows fond, Bodins fond, Emmaus-
fonden, Födelsedagsfonden, Förselius fond, 
Hiertas fond, Högbergs fond, Kåkenhusfon-
den, Medlemsvårdsfonden, Nilssons fond, 
Sommarhemsfonden, Ungdomsvärnsfon-
den, Utvecklingsfonden och Wasenbergs 
fond.

FONDFÖRVALTNINGEN

KFUM Central är för sina medlemmar och 
medlemsföreningar en ekonomisk möjlig-
görare. De som har idéer för att utveckla 
ny eller befintlig verksamhet, få utbildning 
i KFUMs värdegrund eller söka samarbete 
inom rörelsen finns möjlighet att erhålla bi-
drag i form av verksamhetsbidrag, stipendier 
eller särskilda utvecklingsbidrag. Samtliga 

bidrag beslutas av föreningens styrelse.
Föreningens resurser fördelas efter en re-
sursfördelningspolicy som beslutades under 
2017. Den säger bl.a. att den primära mål-
gruppen för föreningens resurser är barn och 
ungdomar 0-25 år, att resurserna ska använ-
das för att möjliggöra något av föreningens 
mål och att resurserna ska i första hand till-

falla medlemmar. Resursfördelningspolicyn 
finns att läsa i sin helhet på central.kfum.se.

Under 2017 fördelade KFUM Central sam-
manlagt 2 117 847 kr i bidrag, varav 1 602 
852 kr i verksamhetsbidrag, 379 955 kr i 
stipendier och 135 000 kr i särskilda utveck-
lingsbidrag.

    0-5 år  6-25 år  26 -    Totalt
    0-6 K 0-6 M 7-25 K 7-25 M 26- K 26- M K M 2017
KFUM Central         
Renju      2  1 4 3 4 7
Enskilda      1  7 2 8 2 10
Träningscenter     2 25 51 71 53 96 149
Barn och ungdomskör   7 4 32 1   39 5 44

KFUM Centralt totalt   7 4 37 26 59 77 103 107 210
   
      
KFUM Central Basket   13 19 357 333 75 131 445 483 928
KFUMs Gymnastikavdelningar  25 70 2 221 8 23 35 314 349
KFUM Ängsholmen   9 4 478 455 62 58 549 517 1066
KFUK-KFUM Central Senior      36 19 36 19 55
KFUMs Kammarkör       16 11 16 11 27
KFUMs Manskör i Stockholm       21  21 21
Stockholm Cantus      15 8 15 8 23
Symfoniorkestern Pro Musica  8 6 6 6 25 22 39 34 73
Royal Big Band       2 11 2 11 13
Swingin' Tunes        9  9 9

Summa:    62 103 880 1041 298 390 1240 1534 2774

EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE
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Det särskilda utvecklingsbidraget är framtaget 
för att ge medlemsgrupperna inom KFUM 
Central möjlighet att ansöka om bidrag för 
ändamål som inte faller inom ramen för 
verksamhetsbidragens ändamål. Dessa ansöks 

direkt till styrelsen. Under 2017 verkställdes 
tre stycken särskilda utvecklingsbidrag: 
· 60 000 Till KFUMs kammarkör som firade 
sitt 60-årsjubileum (bidraget utbetalades 
dock under 2018).

· 60 000 till Pro Musica som firade sitt 
60-årsjubileum.
· 15 000 Till KFUM Gymnasterna för att 
digitalisera gamla arkivfilmer från föreningens 
historia.

SÄRSKILDA UTVECKLINGSBIDRAG

Verksamhetsbidragen kommer ur förening-
ens allmänna budget, och för 2017 budge-
terade KFUM Centrals styrelse 1,7mkr för 

att sektionsföreningarna ska få möjligheten 
till bra ledarutbildningar, internationella 
arrangemang och utveckling av basverk-

samheten. Verksamhetsbidrag kan sökas av 
medlemsföreningarna en gång per år ge-
nom Ekonomiutskottet som bereder frågan.

EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE

VERKSAMHETSBIDRAG

STIPENDIER
De individuella stipendierna kommer från stif-
telser knutna till föreningens två ursprungsför-
eningar KFUK Central och KFUM Central. 
Generellt ändamål för föreningens fonder var 
att främst främja barn och ungdomars vård, 
fostran och utbildning. Stipendier kan sökas 

året runt av enskild medlem via kansliets bi-
dragsråd som bereder ansökningarna till styrel-
sen. Detta är en ny modell som infördes 2017 
istället för tidigare då ett bidragsutskott med 
representanter för sektionsföreningarna bered-
de ansökningarna till styrelsen.

Under 2017 har individuella stipendier delats 
ut till cirka 100 medlemmar till en summa 
av sammanlagt 379 995 kronor, för bl.a. trä-
ningsläger i Italien, utbildningar, ledarresa till 
Island och utbildning av coacher. 

BASKET 
Seniorlag, dam & herr 300 000
Utveckla lag  120 000
Coachutbildning  50 000
Rosenbusken 30 000
Rekrytering  27 394
Marknadsföring av värdegrund  60 000
Ledarresa 60 000

GYMNASTIK 
Huvudtränare MAG. 100 000
Planeringskonferens   15 000
Teambuildning MAG.  3 305
Träningsläger i Göteborg 1 990
Tränarutbildning   46 000
Teambuildning TRUPP 23 619
Lucialäger på Lillsved 25 000
Tävlingsverksamhet 99 510
Studieresa för tränare i EU 62 500
Italienläger 100 000

ÄNGSHOLMEN  
Rusta upp norra byn exteriört  63 000
Utbildningshelg  136 000
Sjöutbildning för daglägerledare 6 525
STYKO  43 584
Kanoting 29 600
Island, ledarresa   149 625

PRO MUSICA 
Orkesterresa 60-årsjubileum 19 200
RBB & CANTUS 
Konsert m. Monica Dominique 19 000
SENIOR 
Föredrag och utflykter 12 000



17

Oktober brukar vara en av de månader som 
är gråa och näst hösten kryper inpå, men i 
Beirut möttes jag av värme och massor av 
människor som liksom jag håller på att lära 
mig arabiska och möter flyktingar i sitt dag-
liga arbete. Språk är inte bara en nyckel till 
att kommunicera med människor och få en 
inblick i främmande kulturer. Språk hand-
lar om människors grundläggande behov av 
tillhörighet och samtal. Det är genom sam-
tal och gemenskap och förtroende byggs. 

Genom KFUM Centrals stöd fick jag möj-
lighet att studera arabiska i en månad i Li-
banon – något som inte bara blev en oför-
glömlig resa utan också början på en resa in 
i ett språk som talas av runt 420 miljoner 
människor. Världen över. Jag passade även 
på att besöka YWCA i Beirut. För mig 
handlar språkinlärning om nyfikenhet och 
viljan att förstå och överskrida både kul-
turella och geografiska gränser. Frågan vad 

som är ”mitt” och ”ditt” och ”vårt” och 
”deras” språk. Blir så tydlig när man be-
finner sig i en process då man stavelse för 
stavelse, ord för ord och mening för mening 
kliver in i en ny värld och gör det nya språ-
ket till en del av sig själv och den man är. 

För att kunna föra samtal krävs ett gemen-
samt språk. Genom vår världsvida orga-
nisation KFUM och KFUK har vi skapat 
just ett globalt språk som talas av runt 55 
miljoner människor världen över. Ett språk 
som handlar om gemenskap, lika värde 
och respekt för andra och naturen. Vi le-
ver i en allt mer globaliserad värld där allt 
fler människor av olika anledningar tving-
as lämna sina hem för att kunna leva i 
trygghet och gemenskap. I den processen 
som handlar om att lämna sitt hem kan 
ord, bygga broar, spränga gränser, trösta, 
muntra upp och skapa nya möjligheter.
Till alla medlemmar vill jag säga – ta chan-

sen, våga res och ta del av ett nytt språk, våga 
kommunicera med andra på tunnelbanan, i 
trapphuset, på bussen, arbetet eller i skolan. 
För vår rörelse sträcker sig utanför våra för-
eningslokaler. Våga upptäcka och lära känna, 
dela med dig ”ditt” språk till dem som vill ta 
del – till dem som vill vara en del av vår ge-
menskap och vår rörelse, och låt dig berikas 
genom att själv ta del av det som är nytt för 
dig. Det är genom ord och samtal som värl-
den går runt och det är genom ord som vi 
kan bygga den värld som vi drömmer om och 
det som gör oss till människor – gemenskap.

Jag vill rakta ett varmt tack till KFUM 
Central som genom sitt stipendium 
hjälpte mig att finansiera denna resa.

Marhaba, Salaam Aleikum, Bonjour!

EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE

Miranda Myrberg
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Givare          Projekt  
Kungliga Patriotiska Sällskapet       Barn och ungdomskör  
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse      Barn och ungdomskör  
Timmermansorden        Barn och ungdomskör  
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse       Barn och ungdomskör  
Stockholm Stad         Grundbidrag    
Stiftelsen Olle Enqvist Byggmästare       Integration och hälsa   
Prins Carl Gustafs stiftelse        Unga leder unga   
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden      Unga leder unga   
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond      Unga leder unga   
Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond     Unga leder unga   
Åhlenstiftelsen         Unga leder unga   
Byggnadsstiftelsen S:t Erik        Unga leder unga   
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond      Ungdomsforum   
Postkodlotteriets idrottsstiftelse       Äldre i rörelse   

STIFTELSER 
  & FONDER

Under 2017 har bidragen föreningen fått 
till olika projekt och verksamheter ökat 
kraftigt, nära nog tre gånger så mycket som 
föregående år. Detta är glädjande och beror 
mycket på att vi i den nya organisationen 

ha en person som har som del av sin tjänst 
att söka bidrag. KFUM Central har under 
2017 haft fem större projekt som genererat 
medel från fonder och stiftelser. De fem 
projekten är Barn- och ungdomskör, 

Integration och hälsa, Unga leder unga, 
Ungdomsforum samt Äldre i rörelse.
Utöver dessa fonder och stiftelser bidrog också 
Stockholm stad och KFUM Stockholm-
Gotland med resurser till vår verksamhet.

MOTTAGNA MEDEL

Barn- och ungdomskör
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Från och med årsskiftet 
2016/2017 genomfördes en större 
organisationsförändring gällande 
den anställda personalen på KFUM 
Centrals kansli. Från att ha varit en 
renodlad kanslifunktion med ett antal 
medarbetare som utförde samtliga 
förekommande arbetsuppgifter gick vi nu 
till att ha specialiserade funktioner såsom 
administrativa tjänster, operativa tjänster, 
HR och kommunikation, flera tjänster 
i samarbete med hotellet. Förändringen 
av organisationen har inneburit 
vissa merkostnader i form av utökad 
personalstyrka, men har haft effekten att 
det som produceras av personalen har blivit 
mer professionellt och av betydligt högre 
standard än tidigare. Det har också blivit 
enklare för både personal och medlemmar 
att veta vem som ansvarar för vad när 
graden av specialisering har ökat. Detta är 
någonting som även bekräftas av föreningens 
medlemmar och styrelse.

KFUM Centrals styrelse har initierat en 
översyn och renodling av föreningens 
styrdokument, och detta arbete har 
pågått under verksamhetsåret 2017, och 

fortsätter även under 2018. Nyttan med 
detta är tydligheten inför medlemmar och 
medlemsföreningar vilka vi är och vad vi 
står för. Detta kan gälla allt från föreningens 
stadgar och hur vi fördelar våra resurser till 
ordningsregler i lokalerna. Utöver detta 
har föreningens anställda jobbat efter den 
strategi- och handlingsplan som upprättades 
efter Stratko i Åbo.

Andra stora arbetsområden för kansliet 
har varit integration, Hagaparkshallen, 
samarbetet i huset, utveckling av 
kommunikationen och varumärket samt 
krishantering.

KFUM Central har under året även 
rustat lokalerna, vilket har inneburit 
nyrenoverade kontor, föreningskök, 
föreningsgemensamma ytor och vissa delar 
av träningscentret.

KFUM Central har under året haft totalt 17 
anställda, varav tolv helårsanställda. Av de 
helårsanställda är sex kvinnor och sex män. 
Tre personer har påbörjat anställning, och 
en person har avslutat sin anställning under 
2017.

KANSLIORGANISATION     
  & PERSONAL

Årets medarbetare 2017: Robert Lindell
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KFUM Central Fastighet&
2017 på Kom Hotel har varit händelserikt. 
Den nya gemensamma organisationen med 
KFUM Central har gett en något utökad 
personalstyrka och ökad kompetens på 
områdena kommunikation och HR. Ho-
tellet har också uppdaterats med vissa re-
noveringar och ett flertal tekniska system 
som behövde uppdateras för att hotellets 
drift ska fungera optimalt både nu och 
i framtiden. Bl.a. ett nytt lönerapporte-
ringssystem, nytt brandsystem, nya tv-ap-
parater med infosystem till hotellrummen, 
uppdatering av bokningssystemet etc.

Ekonomiskt har 2017 varit ett år då markna-
den sviktat något. Vi förlorade även en stor 
kund på konferenssidan och sammantaget 
missade vi budget med 1%. De totala intäk-
terna sjönk jämfört med föregående år, men 
logiintäkterna och beläggningen ökade.

Hotellet är starkt i privatresesegmen-
tet, 56% av logiintäkterna i jämförel-
se med 31% för affärsresenärer, 9 % 
gruppresor och 4 % konferensgäster.

Tittar man på våra konkurrenter så har 

RevPAR (Revenue per available room, 
dvs omsättning per hotellrum) på hela 
stockholmsmarknaden gått ner -1,2 pro-
cent under 2017 medan vi ökade 1 %, 
vilket innebär att vi tagit andelar. Det-
ta mest på beläggning och inte snittpris.

Kom Hotel har under året haft totalt 59 an-
ställda varav 38 helårsanställda. Av de hel-
årsanställda är 26 kvinnor och 12 män. 8 
personer har påbörjat anställning, varav 1 är 
ett vikariat för tjänstledighet, och 6 perso-
ner har avslutat sin anställning under 2017.

Total intäkt   Logiintäkt   Rev par   Snittpris   Beläggning

Kom Hotel

2017

2016

Skillnad

Budget

Skillnad

 60273303    48317377     926         1047      89%

 60518208    47877002     915         1053      88%

-244905        440375         11           -6          1%

 61000000    49009047     939         1057      89%

-726697      -691670        -13           -10         0%

DOTTERBOLAG
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Fastighetsbolaget förvaltar fastigheten 
Oxen. Vårt mål är att hålla fastigheten 
i gott skick och att på så sätt attrahera 
hyresgäster. Under 2017 har fastighetens 
samtliga lokaler och garage varit uthyrda 

till 100% till våra hyresgäster Kom Hotel 
och utbildningsföretaget FEI. Under 2017 
slutfördes installationen av brandlarm i 
fastigheten. Inga omfattande investeringar 
planeras göras 2018. Avtalet med FEI går 

ut 2019 och det kommande årets viktigaste 
uppgift är att förhandla fram ett nytt avtal 
med god avkastning. Fastighetsbolagets 
vinst ges i utdelning till Central.

KFUM Central Fastighet AB

Vår affärsidé: Best Western Kom Hotel 
Stockholm ska vara ett prisvärt trestjärnigt 
frukosthotell för såväl affärs- som fritidsre-
senären och kunna erbjuda ett heltäckande 
logibehov. Hotellet ska som komplement 
till logiutbudet erbjuda konferensfaciliteter 

med tillhörande service åt både stora och 
små grupper, allt för bästa kundnytta och 
därmed lönsamhet. Såväl kund som med-
arbetare ska uppleva personlig omtanke i en 
vänlig och omfamnande miljö.

Fakta: Kom Hotel
• 143 rum
• 10 konferenslokaler
• Svanenmärkta
• 59 anställda (38 helårsantällda)
• Medlemmar i Best Western sedan 2005
• Trestjärnigt
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SEKTIONSFÖRENINGARNAS BERÄTTELSER 

Under hösten 2017 tackade vi vår kära kollega Katarina Granander 
för ett fantastisk jobb på Ängsholmens kansli och önskar henne lycka 
till på sin nya arbetsplats. I december fick vi en nya kollega i Viktor 
Ljunggren som senast kommer från KFUM Vidablick. Välkommen!

NY KOLLEGA

Sommarens läger var återigen en hit bland barnen! I januari tog alla 
platser slut på cirka två minuter, och den peppen och glädjen froda-
des på ön! Vi hade ca 430 barn på ön på tio veckor, med runt 200 
ledare som tog hand om de små liven!

Som alltid fick kidsen njuta av vår underbara skärgårdsö med seg-
ling, kanoting, höghöjdsbana, pyssel, fys och en massa, massa spex!

Arbetet med att fräscha upp norra byn var i full sving, då vi piffat 
upp en sandstrand och börjat bygga ett trädäck med både morgon- 
och kvällssol. Ön är i toppskick för ännu en lägersäsong som kickar 
igång redan till våren med lägerskola för alla Sveriges skolklasser!

SOMMAR

I höstas anordnade KFUM Ängsholmen & Sköna Dar en kombi-
nerad ledarresa/utbildning för våra ledare till Island. Den så kall-
ade MILK (Mitt-i-ledarkarriären) utbildningen hölls av rutinerade 
ängsholmsledare som även sitter med i styrelsen. Fokus låg på led-
arskap och föreningsdemokrati. Våra 20-25 kursdeltagare fick lära 
sig och dela med sig av personliga erfarenheter och tips. Utöver det 
besökte vi även KFUK-KFUM Reykjavik och lärde oss massor om 
hur deras verksamhet ser ut. Bland gejsrar och vattenfall fick våra 
ledare chansen att ta nästa steg i deras ledarkarriär och fick med sig 
massor av erfarenhet som kommer att komma till god användning 
i vår verksamhet.

LEDARRESA

Under fyra veckor 2017 ordnade Ängsholmen daglägret Sköna Dar 
i Björnö naturreservat på Ingarö i Stockholms skärgård. På Sköna 
Dar får deltagarna, ofta för första gången i livet, prova på att paddla 
kanot, ro roddbåt, segla och att klättra. Lika uppskattat är att spela 
volleyboll och bada på den vackra stranden eller grilla den medhav-
da lunchen på lägerplatsen. Under påsk- och höstlov genomfördes 
även Sköna Dars läger på Ängsholmen. Målgruppen är främst in-
divider med sämre ekonomiska förutsättningar, begränsad kunskap 
om Stockholms skärgård och/eller med annan etnisk bakgrund än 
svensk, men alla är såklart välkomna! Lägret Sköna Dar syftar till 
att bredda KFUM Ängsholmens målgrupp och mångfald.

SKÖNA DAR

Under hösten och våren tog Ängsholmen emot skolklasser från 
hela Sverige för lägerskola på 24-48 timmar. Klasserna tog vara på 
skärgårdsidyllen och testade på allt från kanoting till höghöjdsba-
na. I vår och höstrusket bjöds det även på disko i musikhuset och 
mysiga lägerbål vid vattnet.

LÄGERSKOLA
KFUM ÄNGSHOLMEN
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KFUM 
CENTRAL 
BASKET

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

KFUM Central Basket fortsätter att växa 
för tionde året i rad! Ett kvitto på att vi 
gör något rätt är att vi numera är Sve-
riges tredje största förening i segmentet 
U13 – U16, en ålder där hela idrottsrö-
relsen har svårt att behålla spelare men 
vi på något sätt lyckas. Banana Kids har 
tagit över Rosengatan på lördagar och 
intresset är stort för vår verksamhet för 
de allra minsta. Våra representationslag 

har spelat i division 1 och Rosenbusken 
har även detta år deltagit i Ligan Special 
med många matcher runt om i landet.

I våras hade vi en ledarresa till Rom där 
Tommie Hansson var med som en av 
instruktörerna och gjorde ett fantastiskt 
inspirerande jobb med våra coacher. 
Den resan förmörkades annars av det 
oerhört tragiska beskedet att en av våra 
ungdomsspelare mördats i terrorattack-
en på Drottninggatan. Vi kan inte med 
ord beskriva den känsla av bottenlös 
sorg som vi delade tillsammans i för-
eningen och Ebba hedrades med kon-
doleans på Rosengatan och tyst minut i 
Gärdeshallen. 

Sommaren inleddes med att våra fjor-
tonåringar åkte på träningsläger till 
USA. En fin tradition som jobbats fram 
under många år nu.

Säsongen 17/18 började med tioårsju-
bileum av sommarlägret i Oskarshamn, 
även denna gång med deltagarrekord!

Att bli en större förening med fler trä-
ningsgrupper är ett av våra huvudmål. 
Men nu slår vi snart i taket om Stock-
holms Stad inte börjar lyssna på vårt 
desperata erbjudande att hjälpa till med 
finansiering och planering av fler trä-
ningsytor och hängställen för ungdomar 
i innerstan. Idag existerar det knappt.

Leonard Lörvall 15 år KFUM Central Basket:

–Det mest nämnvärda under året är att jag har varit på läger i USA i två veckor. Det var 
en once in a lifetime experience tycker jag. Det förde samman de två årsgrupperna som 
åkte, vi lärde känna varandra väldigt bra. Det gör att man känner sig hemma och trivs mer 
i klubben. Det var väldigt, väldigt kul och jag lärde mig mycket om basket. Vi spelade mot 
amerikanska lag, det var annorlunda, man fick prova basket på en annan nivå och ett lite 
annat spelsätt. De var mer individuella och fysiska och vi spelar mer taktiskt och tar hjälp 
av alla fem spelare på plan. Men man fick prova på ett annat tempo. De spelade snabbt och 
var mer fysiska.

Det var en resa alla lag borde få uppleva, inte bara lag inom Central Basket.

SEKTIONSFÖRENINGARNAS BERÄTTELSER 
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GYMNASTIK

Tobias Peterson, 25, var en av gymnasterna i truppen som tog hem SM-guldet 2017. Här berättar han hur det 
känns vinna ett svenskt mästerskap:
–Det är helt otroligt. När sista personen landar och alla bara skriker och jublar, det är en helt fantastisk känsla, jag 
har aldrig känt något liknande.

–Det har aldrig känts så lugnt som det gjorde inför SM i år. Det kändes sjukt bra hela tävlingsdagen. Vi hade förberett 
oss bra och hade ett genomtänkt upplägg och organisation runt omkring oss. Alla skulle göra det de var bra på. Man 
behövde inte oroa sig för om man själv eller någon annan skulle klara det, man visste att alla kunde det de skulle göra.

–Jag har tagit med mig mycket från SM. Det har gett ökad motivation och laget fick känna att vi hade en riktig chans 
och är uppe och utmanar igen i toppen efter många år.

KFUM GA Stockholm har under 2017 haft 
ett aktivt och framgångsrikt år med grupper 
i Manlig Artistisk Gymnastik, truppgym-
nastik, Power tumbling, gymnastikskolan 
och familjegymnastiken.  

I truppgymnastik har föreningen under 
2017 tävlat på ett flertal tävlingar på riks-
planet. Pojktruppen har gjort debut på riks-
planet och tävlat Riksmästerskapen där även 
Ungdomstruppen deltog. Juniortruppen 
deltog på JSM i samarbete med en annan 
förening. Manliga Eliten tog hem segern på 
Svenska Mästerskapen och har även repre-
senterat Sverige på Nordiska Mästerskapen.   

I Manlig Artistisk Gymnastik har förening-
en haft representanter på SM, Svenska Cu-

pen, RM samt Sverigepokalen, där vi fått 
medaljer i samtliga tävlingar. Föreningen har 
också deltagit i samtliga regiontävlingar med 
flera pallplatsresultat och har också stått som 
arrangör för flera AG- tävlingar i regionen.  

Den 25 november arrangerades förening-
en KFUM Powertumbling Open, Sveriges 
första tävling i disciplinen Powertumbling. 
Ett 50-tal gymnaster deltog i ett enkelt men 
lyckat arrangemang i Enskedehallen.  

I övrigt var 50 gymnaster med och tränade 
och lekte tillsammans på det årliga lucialäg-
ret och den mycket traditionsenliga julaf-
tonsträningen var välbesökt även detta år. 
I augusti arrangerades föreningsläger i Ita-
lien för gymnaster och familjemedlemmar. 

Ca 80 personer deltog på ett av de mest lyck-
ade lägren hittills.  Styrelsen startade hösten 
med en konferens i Barcelona och förening-
en har under 2017 arrangerat flera ledarträf-
far. Året avslutades med en ledarkonferens i 
Warzawa i mellandagarna.  

I Familjegymnastiken har barn 0-5 år getts 
möjlighet genom lek träna och utveckla sina 
motoriska färdigheter. Familjegymnastiken 
är mycket populär och vi har barn på kö.  

Gymnastikskolan vänder sig till pojkar som 
är nyfikna på att prova på gymnastik. Under 
2017 har trycket på Gymnastikskolan varit 
högt men vi har kämpat med ledarbrist. 

SEKTIONSFÖRENINGARNAS BERÄTTELSER 
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KFUK-KFUM Central Senior är en 
aktiv sektionsförening med 57 med-
lemmar och verksamhet som till ex-
empel seniorträffar och träning.

Seniorträffarna har varit tio stycken 
under året och medlemmarna har kun-
nat lyssna till föredrag om bl.a. våren 

på Svalbard, kvinnor på Södermalm 
och Finlands 100-årsjubileum. Det har 
också varit musikalisk underhållning av 
bl.a. KFUMs Manskör och operasång-
erskan Solveig Fahringer. Föreningen 
var också på en utfärd där man åkte 
till Tullgarn och Trosa i juni. Morgon-
gymnastiken är en traditionell del av 

Seniors verksamhet och lockar såväl 
damer som herrar. De senaste åren har 
träningen utökats och nu tränar man 
även styrketräning i KFUM Centrals 
träningscenter med den personliga trä-
naren Nina Nilsson på torsdagar och 
Yoga med Mireille Steining på fredagar.

KFUK-KFUM 
Central Senior

Styrelse: (fr. vänster) Håkon-Stein Korshavn, Elisabeth Tenbo, 
Ulla Mårtensson, Bibban Jonsson & Margaretha Svensson 

SEKTIONSFÖRENINGARNAS BERÄTTELSER 
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SYMFONIORKESTERN PRO MUSICA

KFUMs KAMMARKÖR

2017 fyllde Symfoniorkestern Pro Musica 60 år. Det ville 
vi fira med jubileumskonserter och med en orkesterresa till 
Berlin. För sammanhållningen i orkestern är det härligt att 
resa, äntligen blir det tid att umgås och att spela.  

Vi gav först en konsert tillsammans med 40-åringen S:t Lu-
kaskören i Kallhäll och dagen efter vår egen jubileumskon-
sert på den härliga konsertlokalen Estrad i Södertälje. Där 
fick vi dessutom stöd av Södertälje orkesterförening.  

Helgen efter bar det av till Berlin. Alla kom med och alla in-
strument. Det är alltid spännande att flyga med instrument. 
Har instrumentet rätt storlek för att åka med som handba-

gage? Klarar de att åka som specialbagage? Cello och tuba 
måste ha egna säten och kontrabas och pukor kan vi inte ta 
på flyget, vi måste hyra på plats. Första konserten genom-
fördes i en känd konsertkyrka Passionskirche i Kreuzberg. 
Konserten gjordes tillsammans med S:t Lukaskören, som 
sjöng på svenska och två tyska solister, som sjöng på tys-
ka. Körens dirigent, Anders Emilsson, spelade harpa och 
piano och var recitatör. Det blev jättelyckat! Konserten 
dag två spelades i St Johannes Basilika som även den låg 
i Kreuzberg. Där fick vi stuva om i programmet och lägga 
till förspelet ut Förklädd Gud. Trots detta, eller kanske tack 
vare, fick vi stående ovationer från den ovanligt intresserade 
och nyfikna publiken. 

2017 fyllde KFUMs kammarkör 60 år! Kören har varit med 
om allt från euforiska upplevelser till ganska tuffa ekono-
miska lägen under de 60 åren. Det finns en stark inneboen-
de kraft i kören med stark sammanhållning som gör att vi 
klarar av att hantera svåra frågor och kan stötta och hjälpa 
varandra. Det ger förutsättningar för att kunna göra musik 
på ett annorlunda vis och att kunna ta i svåra teman, frågor 
som berör och kanske upprör. 

KFUMs kammarkör har under sin 60-åriga historia hela 
tiden haft en viktig röst i kultursverige. Hösten 2010 tog 
kören ett principbeslut om att utveckla och vidareutbilda 
kören och dess dirigent när det gäller kunskap om musik av 
kvinnliga tonsättare. Vid varje konsert ska kören framföra 
ett eller flera verk av en eller flera kvinnliga tonsättare.  

2017 var alltså ett jubileumsår. På grund av den svåra eko-
nomiska situationen 2016 som tagit mycket av körens och 
styrelsens kraft gick kören in i jubileumsåret utan att ha en 
riktigt färdig plan. Under året utvecklades ett spännande 

musikaliskt program och konserter med olika teman.  
Finland firade 100 år som nation 2017 varför kören gjorde 
ett jubileumsprogram med finsk musik. Den 14 maj höll 
sedan kören sin första stora jubileumskonsert på Operahög-
skolan i Stockholm. Till konserten hade alla tidigare diri-
genter bjudits in och alla tidigare sångare som gått att få tag 
på. Efter en konsert med musik från körens historia följde 
middag för alla nuvarande och tidigare medlemmar. 

Den 12 november var det så dags för körens stora jubileums-
konsert i A-house (tidigare arkitekthögskolan). Konserten 
hade namnet Skogen i Spegeln - om skog, träd, vidder, min-
nen och naturens krafter. I denna andra jubileumskonsert 
togs skogen som utgångspunkt för att utforska körmusik, 
projicerade bilder och texter i en annorlunda konsertlokal. 
Den 16 december avslutades året med en traditionell jul-
konsert tillsammans med Stockholms järnvägars musikkår. 

Totalt hade kören under året sju (7) framträdanden av va-
rierande omfattning. 

MUSIKFÖRENINGARNA
SEKTIONSFÖRENINGARNAS BERÄTTELSER 
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ROYAL BIG BAND

SWINGIN’ TUNES

KFUM Manskör i Stockholm

Royal Big Band har under året haft en stabil verksamhet 
med regelbundna repetitioner. Vi har under året fortsatt 
att ta in nya medlemmar, som ersättare för äldre musi-
ker som av olika skäl inte kunnat fortsätta i bandet. Bl a 
har tre av fyra trombonister, tre av fem saxofonister och 
en gitarrist ersatts.

Bandet har haft två framträdanden under året. Den 
17 juni spelade vi på en 50-årsfest (för ordföranden i 

KFUM Central). Dansspelningen var mycket uppskat-
tat av de närvarande. Den 1 oktober genomförde vi årets 
stora evenemang, en konsert tillsammans med Monica 
Dominique och Stockholm Cantus, där vi framförde 
enbart Monicas musik, och där hon själv deltog som 
pianist. Dirigent för hela evenemanget var vår ordinarie 
pianist Chris Bell. Konserten genomfördes på Musika-
liska Akademien, Nybrokajen 11 och blev mycket upp-
skattad och välbesökt. 

Swingin’ Tunes har under  året genomfört ett antal fram-
trädanden, bl a har vi sjungit för ett hundratal pensionä-
rer i SPF Huddinge, vilket var mycket uppskattat, och 
vid ett annat tillfälle sjöng vi för en badmintonklubb på 
Badmintonstadion.  Och som tradition sjöng vi på inter-
nationella utskottets julfest på KFUM.
Vi har under året varit aktiva och har haft 31 repeti-
tionstillfällen vilket behövs fört att hålla repertoaren vid 

liv samtidigt som nya låtar ska tillföras. Ett ganska stort 
jobb med tanke på att vi alltid sjunger allt avista. 
För att utveckla sångtekniken ytterligare  har vi även i 
år haft coachning utifrån i bl a andningsteknik och ton-
bildning och vi har även jobbat en del med att utveckla 
hur vi agerar på scenen, allt för att ge publiken en större 
upplevelse av våra framträdanden och för att kunna locka 
till oss fler uppdrag. 

KFUMs Manskör kan berätta om ett försök att förbättra 
konsertnärvaron hos kören, i ljuset av vårt sviktande antal 
körsångare. 

Vi har under hösten på försök genomfört ett samarbete 
med tre andra manskörer i Stockholmsområdet som inne-
burit att vi övat in en för alla gemensam repertoar, enskilt 
och vid några samrepetitioner, för att sedan medverka vid 
konserter som någon av körerna anordnar. Under hös-

ten 2017 deltog vår manskör på detta sätt i en större ge-
mensam konsert den 6 november för att uppmärksamma 
Gustaf Adolfsdagen. Under december deltog sångare från 
de tre andra körerna i två julkonserter som vi i manskö-
ren stod för. Vi fick bra uppslutning vid dessa tillfällen. 
Kanske är det något för andra körer med sviktande med-
lemstal att pröva på (men det kostar å andra sidan en del i 
form av ökad tid för samarbete och planering). 
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