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Styrelseprotokoll KFUK-KFUM Central, nr 8, 2013 

KFUK-KFUM Centrals styrelse 

Tidpunkt:   onsdag den 2 oktober 2013 

Närvarande:  Bengt Arwén, Paula Asarnoj, Kajsa Carlsson Anki Ericson, 

Richard Gustafsson, Michael Lagerkvist, Viktor Lilja Mac Lilliehöök, Lena Rydhäll och 

Peter Yllmark  

Frånvarande:  Henrik Feldhusen och Bengt Strömgren  

Sekreterare:  Kea Lagerquist 

 

1. Inledning  
Bengt Arwén hälsade alla hjärtligt välkomna och ett särskilt välkommen till Mac som varit 

sjukskriven en tid.  

 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll, nr 7, 20130825 godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomisk rapport 
Peter Yllmark redogjorde för utvecklingen totalt sett till och med augusti månad, samtliga 

delar inom koncernen; KFUM Central, Kom Hotel och KFUM Central Fastighetsbolag har en 

prognos på högre resultat jämfört med budget.  

 

5. Beslut 
5.1 Stipendier  
BU – Lena Rydhäll rapporterade från deras möte. Arvid Asarnoj som tidigare har beviljats 

stipendium har inte genomfört resan och återbetalning ska ske av stipendium.  

Styrelsen beslöt att i enlighet med bidragsutskottets förslag bevilja tre stipendiater totalt 

16 791 kr. 

 

5.2 Avkastningsmål Fondförvaltningen 
EU föreslår styrelsen att över tid (10-15 år) är 5 % ett avkastningsmål för Fonden totalt, 

förutsatt att det bl.a. finns fortsatta fastighetslån gentemot hotellet. 

Styrelsen beslöt i enlighet med eu att avkastningsmålet ska vara 5 % för fonden totalt sett 

över en tid upp till 10 år. 

 

5.3 Avsättning stipendier 
EU föreslår styrelsen att 500 tkr per år avsätts till stipendier. I början av år varje stämmer eu 

av beloppet mot föregående års avkastning för eventuell justering. 

Styrelsen beslöt i enlighet med eu att 500 tkr avsätts varje år till stipendier. 
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5.4 Utökad budget underhåll 
Underhållskontot 5170 för fastigheten Rosenbusken har nu nått budgeterade 200 tkr. Av 

dessa är ett rörarbete om 48 tkr i samband med avloppsläckage som tyvärr inte försäkringen 

omfattar. Injustering av ventilationen om 46 tkr är också taget på underhållskostnader. 

Dessutom har en tilläggsisolering på 35 tkr gjort efter fönsterrenoveringen på hotelldelen som 

Central har bekostat. Med andra ord tre stora poster som slukat större delen av 

underhållskontot.  

Styrelsen beslöt i enlighet med eu att utöka underhållsbudgeten med 70 tkr för renovering 

av förråd, mötesrum och som extra buffert för sista kvartalet.  

 

5.5 Nytt golv till Lilla Hallen 
Det finns behov att lägga nytt golv i Lilla hallen men det finns inte med i årets budget, den 

offert som håller bäst i jämförelse är från Rantzows på 96 tkr. Dessutom har vi fått pris på 

rivning och montering av flytande spångolv och montering av socklar från Semlon på 50 tkr.  

Bakgrunden här är att VU lade fram en budget för Lilla Hallen där styrelsen godkände 

inredning och renovering men valde att vänta med golvkostnaden. Det har nu visat sig att 

golvet slits väldigt fort och har fått stora glipor och skulle behöva bytas nu. I samband med att 

offerter togs in diskuterade styrelsen frågan på nytt och gav Olle i uppdrag att ta kontakt med 

en akustiker för att väga in musikgruppernas behov. Han har varit här och har besökt en 

repetition för att få en uppfattning om klangen i lokalen. Det golv som Rantzows kan lägga på 

en dag fungerar även för musiken. Det innebär att ett nytt sportgolv skulle totalt kosta ca 150 

tkr.  

Styrelsen beslöt i enlighet med eu att avsätta 150 tkr till ett nytt sportgolv i Lilla hallen. 

 

5.6 Hotellhyra 2013 
I och med att Hotellets omsättning, och resultat, ökat kraftigt de senaste åren så finns det 

utrymme för att höja hyran. Om hyran höjs med 1 290 tkr är den totala hyran för hotellet 

fortfarande inte högre än 30 % av dess omsättning. 

Styrelsen beslöt i enlighet med eu att hyran till kom Hotel höjs med 1 290 tkr för 2013. 

5.7 Internränta 2013 
Ekonomiutskottet har diskuterat årets ränta för interna lån inom koncernen KFUM Central.  

Styrelsen beslöt i enlighet med eu att årets ränta 2013 sätts till 7 % för interna lån inom 

KFUM Central. 

 

5.8 Antagande av inköpspolicy KFUM Central, se bilaga  
Ett förslag på inköpspolicy har tagits fram av kansliet och diskuterats av eu och au. Det som 

är frågetecken kring är om vi ska upprätta krav på våra leverantörer? Idag handlar kansliet 

t.ex. miljömärkt papper, Kravmärkt kaffe, LED-lampor men har ingen direkt upplysning om 

vi handlar ”rätt” eller ej. Kansliet funderar ej heller i ett andra led huruvida våra leverantörer 

har miljökrav på sina underleverantörer osv. Kansliet och styrelsen bör kompetensutbilda sig 

på lämpligt sätt. Styrelsen bör anta den inköpspolicy som föreslås samt att den ska vara ett 

arbetsdokument som antas varje år. Beträffande en specifik miljöpolicy arbetar vi successivt 



 
 
 
 

3 

 

fram en sådan samt att när UU kommer igång är det en fråga som också kan behandlas av 

dem. 

Styrelsen beslöt att anta den föreslagna inköpspolicyn. 

 

5.9 Wattenfestival, se bilaga  
Rapport från Ulrika Alexandersson inklusive ekonomiskt utfall från årets Wattenfestival har 

redovisats till au. Styrelsen har tidigare under våren bett om en utvärdering om årets 

Wattenfestival för att kunna besluta om det ligger i linje med föreningen att vara värd för 

arrangemanget. AU diskuterade rapporten och arrangemanget och föreslår styrelsen att 

Wattenfestival upphör att genomföras med hjälp av KFUM Central. Dels då verksamheten 

och deltagarna inte är lokalt knutna till föreningen och dessutom har det inte funnits 

ekonomisk täckning för den tjänst som kansliet utför för arrangemanget.  

Styrelsen beslöt i enlighet med au att Wattenfestival inte längre ska genomföras i KFUM 

Centrals regi.  

 

5.10 Riksombudsmöte 
Riksombudsmöte för KFUM Sverige äger rum den 16-17 november i Örebro 

Färdiga möteshandlingar för nedladdning samt remiss: 

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/434464539389/ 

KFUM Central får skicka minst 6 personer eller max 15 beroende på hur KFUM Sverige 

hanterar vårt medlemskap. Genom vårt medlemskap i Triangelförbundet får vi 

reseeersättning. Övriga kostnader för deltagande och boende varierar. Sista anmälningsdag är 

31 oktober. 

Styrelsen beslöt i enlighet med au att KFUM Central bekostar alla inom 

sektionsföreningarna intresserade medlemmar, för deras boende och deltagaravgift, dock 

max 15 personer. Kansliet synkroniserar detta. 

 

5.11 Ny tjänst, 18 månaders projektanställning 
Kea har tillsammans med au tagit fram underlag och en skrivelse med bakgrund till KFUM 

Centrals behov av en ny tjänst i form av verksamhetskoordinator, se även bilaga.  

 

Syftet med en ny tjänst i form av verksamhetskoordinator är att: 

Ge ännu bättre medlemsservice till hela föreningen samt att skapa relevanta förutsättningar 

för såväl KFUM Central som dess sektionsföreningar att fortsätta utvecklas. På så vis blir 

KFUM Central ännu tydligare och starkare som förening. 

 

Profil på den vi söker som verksamhetskoordinator: 

Kommunikatör som ska kunna uttrycka sig väl i tal såväl som skrift 

Förmåga att arbeta nära människor och lyssna till olika parters behov 

Förmåga att arbeta in projektpengar till lokaler och föreningen via fondansökningar och 

förmåga att hitta andra finansiella vägar  

Strateg - fokus är att förmedla KFUM:s värdegrund med de tre byggstenarna kropp, själ och 

ande. 

  

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/434464539389/
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Till kravprofilen specificeras följande områden i samband med annonsering och rekrytering: 

Utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, intresse och utvecklingspotential, praktiska 

förutsättningar och övriga krav 

Styrelsen beslöt i enlighet med skrivelsen att anställa en verksamhetskoordinator på en 

projektanställning om 18 månader till 100 % tjänst. 

 

5.12 Ny ordförande RU 
Styrelsen beslöt att utse Michael Lagerkvist till ordförande i Roslagstullsutskottet och 

efterträder därmed Mac Lilliehöök. 

 

5.13 Gåva till Göran Adrians minnesfond 
Styrelsen beslöt att KFUM Central i samband med KFUM Ängsholmens 90-årsjubileum 

skänker 20 000 kr till Göran Adrians minnesfond, vars syfte är att reducera barns 

deltagaravgifter vid behov. 
 

 
6. Rapporter 
6.1 Utskotten 
EU - Peter rapporterade från möte den 17 september.  

Beträffande styrelsens uppdrag till eu att ge förslag på hur mycket fondens värde ska variera 

är det svårt att ge fasta riktlinjer, dock kommer eu tillbaks till styrelsen med förslag. 

Beträffande önskemål om att ha grundläggande ramar för nyinvesteringar menar eu på att det 

inte går att göra schematiska bilder av hur investeringar ska göras, det är helt beroende på 

varje specifik investering.  

 

KU - Michael rapporterade angående kommunikationsförslaget i entréplanet, den av KFUM 

framtagna grafiska profilen ska framhävas och det förslag som har presenterats är det som ska 

gälla. KU har besvarat Svante Bengtsson (KFUM Central Basket) och Tova Söréns (KFUM 

Gymnasterna) förslag och kommentarer. Övriga skyltningar i huset mm. gör kansliet klart och 

kräver inga styrelsebeslut. Styrelsen ställer sig bakom förslaget.  

 

RU - Michael rapporterade om nuvarande läge med Roslagstullsprojektet. 

Ny uppvaktning till Stockholms politiker ska ske med ett brev, med begäran om stöd för att 

bygga två nya idrottshallar vid Roslagstull, se även bilaga. Brevet har gått till Stockholms alla 

företroendevalda inom Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämnder, 

Stadsbyggnadsnämnden och Idrottsnämnden samt borgarråden.  

Brevet läggs även ut på hemsidan som en nyhet. 

 

6.2 Kansliet 
I samband med att diskussioner har förts om den nya tjänsten har au gett kansliet i uppdrag att 

gå igenom respektive anställds tjänste- och uppdragsbeskrivning, se över hur kansliet 
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rapporterar inbördes samt att ta fram utvecklings- och handlingsplan för kansliet.  

 

6.3 Skatteverket 
Kea rapporterade från pågående revision som Skatteverket genomför med KFUM Central.  

Februari 2013 fick KFUM Central ett brev där Skatteverket lät meddela att vår förening ingår 

i ett projekt där de granskar ideella föreningar som äger aktiebolag och vi var slumpmässigt 

utvalda.  

Mars 2013 besökte tre tjänstemän KFUM Central från Skatteverkets föreningsavdelning i 

Uppsala. Vi redovisades ekonomi, inbördes förhållanden och avtal mellan föreningen och 

dess bolag, hemsida, protokoll, rundvandring gjordes etc.  

Augusti 2013 kom begäran om att komplettera informationen om våra ytor, uthyrda 

respektive föreningsytor för åren 2011 och 2012. KFUM Central har i samband med detta 

begärt en ny lokal och areamätning sk. LOA-mätning. Svar skickas till Skatteverket under 

oktober. 

 

6.4 Stratko  
Syftet med årets strategikonferens är att få ökad förståelse och ökat samarbete mellan 

föreningarna. Syftet är även att arbeta med KFUM Centrals framtid, få inblick i en annan 

KFUM-förening samt få inspiration till ett hallbygge. Viktor Lilja rapporterade från 

programupplägget för helgen den 15-17 oktober i Örebro, vid dags datum är ca 25 personer 

anmälda. 

 

6.5 Alkoholpolicy 
Med anledning av att hotellet önskar servera folköl i cafét diskuterades den alkoholpolicy som 

finns sedan tidigare i föreningsdelen. Det har varit förbjudet att förtära alkohol i alla lokaler 

och bör så vara i framtiden. Lättöl går under benämningen lättdryck enligt 

alkohollagstiftningen och med alkoholdryck avses en dryck med alkoholhalt som överstiger 

2,25 volymprocent. Därmed kan lättöl serveras i cafét, dock inte folköl eller något starkare.  

 

6.6 Lokalbehov Rosenbusken 

Henrik Feldhusen tillsammans med FU har skissat på lokalbehovet i Rosenbusken och 

metoder för att medlemmar och föreningar ska få möjlighet att komma till tals med sina 

behov. Målet är att en behovslista tas fram som sedan en konsult kan använda som underlag 

till förslag på hur huset och våra lokaler på bästa lämpliga sätt ska nyttjas.  

AU har gett kansliet i uppdrag att skissa på en behovsmodell samt att upphandla en konsult 

för kommande arbete. Peter förslår även att i samband med lokalöversynen av plan 1 och 2 att 

det samtidigt ses över hur förutsättningen är att optimera lokalerna till alla sorters aktiviteter i 

så hög grad som möjligt. Viktigt att ta in mer underlag för kommande ombyggnationer och att 

även se över övriga huset. 

Styrelsen diskuterade detta och ställer sig bakom förslagen. 

 

7. Övriga frågor 
7.1 Pågående körutredning 
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Delrapport körutredning från Sofia Balic redovisades, se bilaga. Bland annat har 

referensgruppen haft två möten samt workshops planeras till höstlovet med barn- och 

ungdomar. Ett beslutsunderlag ska presenteras i januari 2014 beroende på resultat från 

utredningen.  

 

7.2 Medarbetar- och ordförandekonferens  
KFUM Stockholmsregion genomför den årliga medarbetar- och ordförandekonferensen den 

22-23 november.  

 

7.3 Värdering av Ängsholmen 
Värdering av Ängsholmen är gjord av LRF-konsulter meddelade Michael Lagerkvist och 

Viktor Lilja. Frågan behandlas på nästa möte och värderingen ska bifogas tills dess.  

 

 

8. Nästa möte 
AU-möten 
AU 5 november kl. 18.00 fysiskt möte 

AU 9 december kl. 20. 00 telefonmöte 

 

Styrelsemöten kl. 18.00 
STRATKO 18-20 oktober 

Styrelsen 11 november, KFUM-kören deltar 

Styrelsen 18 december + julmiddag på Kom hotel 

 

9. Avslutning 
Bengt riktade ett särskilt tack till AU som har lagt och lägger ner mycket tid på styrelsearbetet 

och avslutade därmed mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras  

 

 

      

                                               
 

Kea Lagerquist   Bengt Arwén 


