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1. Inledning 
Ordförande Bengt Arwén hälsade alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen. 
 
 3. Föregående mötesprotokoll 
Enligt uppdrag från föregående styrelsemöte diskuterade au hur Särskilda utvecklingsbidrag ska 
lanseras och vad det ska avse. Som ett extra bidrag, det ska sökas direkt till styrelsen via au, kan sökas 
för vad som helst. Au uppdrar till kansliet att göra lanseringen. 
 
Föregående protokoll nr 10 godkändes och lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomirapport 
4.1 Rapportpaketet 
Rapportpaketet tom november rapporterades skriftligt. Nästa styrelsemöte kommer att belysa 
preliminärt bokslut för 2014. 
 
4.2 Kom Hotel 
En prognos från Torbjörn Brown och Kom Hotel diskuterades, Torbjörn Brown bjuds in till mötet i 
januari för att presentera prognoser och omvärldsanalyser gällande hotellbranschen. 
 
5. Beslut 
5.1 Budget 2015 
Budget 2015 gicks igenom. Dessutom diskuterades en skrivelse från IU, se bilaga.  
 
Styrelsen diskuterade IU skrivelse, en viss del av det budgetäskande som har framförts beviljades som 
avser volontärutbyte och möteskostnader innehållande föreläsningar antogs. 
 
Styrelsen beslöt att anta bilagd budget med ett resultat om 288 000 kr. 
 
5. 2 Intern ränta 2015 
Styrelsen beslöt i enlighet med förslag från au och eu att lägga internräntan till 5 % för 2015 från 
KFUM Central till KFUM Central Fastighet AB och Kom Hotel AB. 
 
5.3 Kom Hotels skärmtak 
Henrik Feldhusen redogjorde för hotellets planer på att bygga om entrén och skärmtaket, hotellet 



 
 
 
 
bekostar denna. Henrik fick i uppdrag att ritningen över skärmtaket skickas ut till styrelsen 
Styrelsen beslöt att låta hotellet beställa arbetet och bygga om skärmtak och entré till ett värde om 
180 000 kr exkl moms.  
Styrelsen beslöt även att låta kansliet ta in offerter för att bygga om skärmtak och entré till KFUM 
Central och Rosengatan 1.  
 
5.4 Delegering att anlita en projektledare till ombyggnation 
Styrelsen beslöt att delegera till Kea Lagerquist, Olle Molin och Richard Gustafsson att ta beslut om 
vilken projektledare som KFUM Central ska anlita för ombyggnationen. Gruppen meddelar sitt 
beslut till kommande styrelsemöte. 
 
6. Rapporter 
6.1 Utskottsrapporter 
Rapporter och anteckningar från möten med AU, RU har kommit till styrelsen.  
Rapport från arbetsutskottets möte 2014-12-08: 
6.1.1 AU har träffat KFUM Ängsholmens au.  
Bland annat diskuterades Ängsholmens hyreskontrakt som löper ut 2018. Peter Yllmark tar ansvar för 
att kontakt med Fortifikationsverket tas under februari 2015 så att det blir ett möte på ön under april, 
maj. Antingen bör det bli ett förnyat kontrakt eller ett köp av ön. Ett nytt möte med Centrals au och 
Ängsholmens au bör ske under maj, juni efter besöket på ön.  
Ängsholmens au fick i uppdrag att återkomma med en prioritetsordning av kommande investeringar 
samt med en långsiktig strategi för Sköna dar samt att komma tillbaks med en skrivning om hur de 
långsiktigt tänker på sitt egna kapital. 

6.1.2 Mångfaldsinventering 
Med anledning av den mångfaldsinventering som kansliet har gjort så föreslår styrelsen att  Henrik 
Feldhusen som initierat frågan att han tittar lite extra på den och återkommer med förslag om det finns 
något att jobba vidare med.  

6. 1. 3 Kom Hotel begäran om lån av lokal 
Kom Hotel vill ha ett kundevent i Idrottshallarna på Rosengatan i juni 2015, ett event som ger bra 
marknadsföring och framtida kontakter, i samband med detta skulle det serveras mat och alkohol. Det 
är en generell fråga då vi har en alkoholpolicy och styrelsen står fast vid att Central följer sin 
alkoholpolicy och att föreningen därmed inte kan upplåta lokaler för samlingar där det serveras 
alkohol. 
 
6.1.4 Dokumentation strategikonferens 
Anki Ericson fick i uppdrag att gå igenom sammanställningen från årets strategikonferens om det är 
något från den som ska fångas upp i kommande verksamhetsplan. Se bilaga. 

6.2 RU 
Rapport av Michael Lagerkvist från det senaste från Roslagstullsprojektet och Roslagstullsutskottet 
samt bilaga från RU. 
KFUM Central har fått förslag till en markanvisning på tre byggrätter om totalt 12 300 kvm. Inom 
närmaste framtid kommer utskottet med dess undergrupper att intensifiera arbetet med bl.a. att ta fram 
kostnadskalkyler och ritningar för projektet.   
KFUM Central har fått av Stockholm stad en förfrågan om att bygga forskarbostäder i anslutning till 



 
 
 
 
idrottshallarna, detta för att uppfylla vårt behov av intäkter för att finansiera drift och underhåll av 
idrottshallarna. En grupp har tillsatts för att undersöka förutsättningarna för detta. 
Styrelsen fick i uppdrag att läsa igenom alla bilagor från RU till januarimötet. 
 
6.3 MU 
Richard Gustafsson rapporterade från Myndighetsutskottet, se även bilaga. Brandlarm gick i början av 
december men det var ett tekniskt fel och ingen brand eller annan orsak men det blev ändå en test på 
hur utrymningen fungerade och den fungerade bra. 

6.2 Organisationsutredning 
Bengt Arwén rapporterade från organisationsutredning som pågår.  
 
6.3 Plan 1 och 2  
Kea Lagerquist informerade om att startmöte för projekteringsgruppen av plan 1 och 2 var den 20/11 
2014. I gruppen ingår arkitekterna, konsulter för VVS, el, brand och konstruktion tillsammans med 
Kea, Olle Molin och Torbjörn Brown som företrädare för KFUM Central. 
Två möten har även ägt rum med referensgruppen samt ett möte med arkitekterna och Kom hotel. 
 
6.4 Övriga rapporter 
KFUK-KFUM Central Senior är nu egen förening och med eget organisationsnummer 
 
7. Nästa möte 
Möten 2015, 14/1, 18/2, 26/3, 15/4 (konstituerande), 11/5,15/6 
Årsmöte 2015, 15 april 
 
8. Avslutning 
Bengt Arwén avslutade mötet och tackade styrelsen för arbetet under året. Det har varit ett intensivt år 
och tittar man tillbaka så har det  också hänt mycket. Vi har kunnat utveckla Central med två nya 
verksamheter, KFUM Central Sportcenter och barnkörsverksamhet. vi har rustat upp nuvarande gym, 
tecknat samarbetsavtal med Exeed Elico om gymutrustning, planlagt arbetet inför ombyggnad med 
Plan 1 och 2 som beräknas komma igång tillsommaren, genomfört en Centraldag för alla 
verksamheter, tagit stora kliv framåt när det gäller Roslagstullshallarna om än vi inte är framåt samt 
gjort ett fortsatt stort arbete med koncernens ekonomiska utveckling.  
Ett särkilt stort tack riktades till kanslichefen Kea Lagerquist och övrig kanslipersonal. 
 
 
Vid protokollet               Justeras 
  
 
 
 
 
      
Kea Lagerquist/Ulrika Alexandersson Bengt Arwén 
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