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INLEDNING

Nu är det återigen dags att sammanfatta ett 
verksamhetsår. 
Mycket har hänt i KFUK-KFUM Central 
under året, allt som skett framgår av verk-
samhetsberättelsen.
Jag gör några personliga nedslag i verksam-
heten.
Efter slutförd ombyggnad och lite justering-
ar fick vi i gång det nya caféet Kom & Ät. 
Där serveras trevliga luncher samt mackor 
och middag för dem som vistas i huset på 
kvällstid. När verksamheterna har paus ring-
lar sig köerna framför disken och sorlet är 
högt kring borden. Man trivs på Kom & Ät.
Hösten 2010 startade ”The K” verksam-
heten på lördagskvällarna för ungdomar 
på Normmalm , som vi väntat på länge. 
Första terminen skrev ca 140 personer in sig 
som medlemmar. Deltagandet var livaktigt 
med huset fullt av ungdomar. Vi får under 
kvällarna  även besök av tex Lugna gatan, 
Morsor och farsor på stan, citypolisen mm. 
Alla lovordar verksamheten och talar om 
vikten av att vi fortsätter. Ungdomarna har 
skoj och verkar trivas.
Vår återkommande strategikonferens hölls 
detta år i Berlin. Vi var väl representerade 
från alla föreningar inom KFUK-KFUM 
Central och hade en bra konferens. Bl.a la-

des grunden till en långtidsplan för  KFUK-
KFUM Central. Vi gjorde också ett studie-
besök hos CVJM i gamla Östberlin samt 
en rundtur runt stan. Du kan läsa mera om 
konferensen längre fram i verksamhetsberät-
telsen.
Fyra personer från KFUK-KFUM Central 
hade möjligheten att delta i YMCA World 
Council i Hong Kong. Hela den svenska 
delegationen var ca 25 personer. En möjlig-
het att få delta i en sådan konferens ger en 
stor personlig utveckling och möjligheten 
att knyta många internationella kontakter. 
En av kvällarna lanserade Sverige tanken att 
hålla en stor internationell ungdomsfestival 
i Umeå år 2014 samtidigt som YMCA´s 
världskonferens hålls. Därför har Sverige an-
sökt om att få arrangera konferensen 2014. 
Vi delade ut T-tröjor till alla deltagare som 
ville ha och fick också möjlighet att i plenum 
bjuda in till Umeå och ungdomsfestivalen. 
Som avslutning återstår för mig att tacka alla 
som medverkat, stöttat oss och på olika sätt 
gjort det möjligt för KFUK-KFUM Central 
att ge Stockholms ungdomar en givande 
fritid i andan Body, Mind Spirit.
Stockholm i mars 2011
Claes Eliason
Ordförande KFUK-KFUM Central

KFUK-KFUM Centrals 
ordförande Claes Eliason 
tillsammans med 
representanter från Bosnien 
Herzegovina YMCA, vid 
YMCA Europe General 
Assembly som höll i 
Tjeckien maj 2010.
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KFUK-KFUM CENTRALS 
ÄNDAMÅL

KFUK-KFUM Central är en förening för alla åldrar med ändamål att hjälpa barn
och ungdomar att växa upp till demokratiskt skolade samhällsmedlemmar genom
en helhetssyn på människan.

Vår triangel symboliserar kropp, själ och ande. Rörelsen vilar på kristen grund och
demokratiska värderingar.

KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen ungdomsrörelse
med helhetssyn på människan. Vår liksidiga triangel symboliserar utvecklingen av
kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt
vikten av unga människors inflytande.

Vi vill:
- genom vår verksamhet inspirera till kristen tro
- stimulera till personligt ansvarstagande i samhället
- verka för kristen gemenskap och för samverkan med andra religioner
- verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är
baserat på övertygelsen om människors lika värde
- verka för internationell solidaritet och rättvisa
- genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk
- ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor

KFUK-KFUM CENTRALS 
MÅL
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KFUK-KFUM CENTRAL HAR TILL 
UPPGIFT ATT ARBETA MED

VERKSAMHETSPLAN 
2010-2012

KFUK-KFUM Central ska under de kommande åren 
främst att arbeta med:

Verksamhet och kommunikation
Utveckla Rosenbusken som mötesplats där både med-• 
lemmar och besökare känner sig välkomna och 
inspirerade. Detta görs bland annat genom att • 

      färdigställa inredning och utsmyckning av lokalerna
Utveckla caféverksamheten, genom attraktiva menyer • 
och miljö.
Utarbeta en kostpolicy som genomsyrar det som • 

       serveras i caféet.
Fortsätta förberedelserna för att använda lokalerna som • 
mötesplats för unga under helgkvällar.
Förankra ett slutgiltigt förslag till kommunikationsstra-• 
tegi samt att fortsätta arbetet med införandet av den av 
KFUK-KFUM Sverige antagna grafiska profilen.
Arbeta för att den interna och externa kommunikatio-• 
nen genomsyras av en enhetlig och synlig profil som 
följer huvudföreningens kommunikationsstrategi samt 
att vi i högre grad använder sociala media i vår interna 
och externa kommunikation.

Arbeta för att stödja verksamheter inom huvudfören-• 
ingen att bilda egna medlemsföreningar
Fortsätta arbeta med verksamhet för människor med • 
särskilda behov tillsammans med samarbetspartners 
såsom Sensus studieförbund, Lidingö gymnasium, 
Teckentullens dv, KFUM Central Basket och KFUK-
KFUM Ängsholmen.
Arbeta för att hitta samarbetsparter i närområdet och • 
att undersöka möjligheten att med stöd av dem ut-
veckla nya verksamheter
Arbeta vidare som insamlingsstation för Världens • 
Barnkampanjen samt med aktivt påverksansarbete i de 
internationella frågorna.
Undersöka nya möjligheter till internationella utbyten • 
för ungdomar samt fortsätta och utveckla samarbetet 
med internationella partners inom YWCA och YMCA.

Organisation och utbildning
Arbeta för en tydlig rollfördelning inom huvudfören-• 
ingen och dess bolag och gentemot medlemsfören-
ingarna, samt stärka kontrollen och överblicken över 
huvudföreningens tillgångar och ekonomi.
Undersöka möjligheten till ett gemensamt medlemsre-• 
gister i syfte att förenkla informationsflödet och för att 
effektivisera medlemshanteringen inom huvudfören-
ingen.
Införa ett särskilt utvecklingsbidrag• 
Arbeta för en utökad utbildningssamordning bl.a. gm • 
att inventera föreningarnas behov av utbildning av le-
dare, samt fortsätta diskussionen om inrättandet av ett 
gemensamt utbildningsutskott 
Fortsätta att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor• 
Fortsätta arbeta för en långsiktig hållbar bemanning av • 
huvudföreningens kansli
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UTSKOTT INOM 
KFUK-KFUM CENTRAL

ARBETSUTSKOTTET
Arbetsutskottet har bestått av Claes Eliason, 
Giggi Steijer, Peter Yllmark, Bengt Ström-
gren och Kea Lagerquist (kansli). 
Arbetsutskottets uppgift är att förbereda 
ärenden inför styrelsens sammanträden.

EKONOMI-
UTSKOTTET
Ekonomiutskottet har bestått av Peter Yll-
mark, Christer Sjöström, Malkolm 
Lilliehöök, Hans Lagerquist, Lars Erik Alm, 
Per-Anders Aglert, Stefan Karlsson, Johan 
Sandahl och Kea Lagerquist (kansli).
Ekonomiutskottets uppgift är att förse Cen-
trals styrelse med lämpliga beslutsunderlag 
gällande ekonomiska frågor.

VERKSAMHETSBI-
DRAGSUTSKOTTET
Verksamhetsutskottet har bestått av Lena 
Rydhäll, Rickard Gustafsson, Tova Sörén, 
Johan Sjöstedt, Anders Westkämper, Bengt 
Strömgren och tjänstemän. 
Verksamhetsbidragsutskottet har emot-
tagit verksamhetsbidragsansökningar från 
Centrals föreningar, behandlat dessa och 
föreslagit utdelning. KFUK-KFUM Centrals 
styrelse har efter dessa förslag beslutat om 
utdelning.

STIPENDIEBIDRAGS-
UTSKOTTET
Stipendiebidragsutskottet har bestått av 
följande personer: Johan Sandahl, Charlotte 
Barrdunge, basket, och Christian Schager, 
gymnastik och Anne-Christine Ericson 
(kansli).

Styrelsen utser en ordförande till utskottet. 
Sedan ingår det personer från ungdomsför-

eningarna. Dessutom har utskottet en sekre-
terare som är anställd inom KFUK-KFUM 
Central. 
KFUK-KFUM Central förvaltar 15 äldre 
fonder där dess avkastning delas ut till 
stipendier. Dessa stipendier kan sökas av 
medlemmar inom KFUK-KFUM Central 
och alla dess föreningar. Ca 75 % av de 
pengar som delas ut går till ungdomar.

MUSIKUTSKOTTET
Musikutskottet har bestått av medlemmar 
från Centrals medlemsföreningar vars verk-
samhet är musik. Det är Symfoniorkestern 
Pro Musica, Royal Big Band, KFUM-kören, 
Stockholm Cantus, KFUK-KFUM Ursus 
Kammarkör och KFUMs Kammarkör. 

MUSK (Musikutskottet) verkar för:
- Stärka musiklivet inom Centralföreningen 
genom gemensamma aktiviteter.
- Utveckla musiklivet kvalitativt och pröva 
nya former.
- Skapa musikaliska aktiviteter för att locka 
unga att musicera.
Under 2010 har MUSK arbetat med ett 
eventuellt deltagande i ett arrangemang i 
samband med Världens barn. Det har inte 
lyckats mycket beroende på att planeringen 
från Världens barns sida ligger så sent på 
året. MUSK har också arbetat med att sam-
manställa våra olika önskemål och behov 
av lokaler mm. Vi vill skapa möjlighet för 
musikundervisning på Central. Förutom 
SuzukiCentral vill vi ha undervisning i andra 
instrument och även i sång.

KOMMUNIKATIONS-
UTSKOTTET
Kommunikationsutskottet har haft följande 
medlemmar: Bengt Arwén, Isak Benyamine, 
Corinna Björk, Michael Lagerkvist (from 
juni) och Ulrika Alexandersson(kansli). 
Se även sid 7.
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Bakgrund
På Strategikonferensen 2009 gavs det stort 
utrymme att diskutera föreningens kom-
munikationsfrågor och genom grupparbeten 
fick gruppen och styrelsen nya och bra input 
till det fortsatta arbetet. Kommunikations-
gruppen blev kommunikationsutskottet efter 
föreningens årsmöte i april 2010 - skillnaden 
i detta är främst större befogenheter över 
beslut och ekonomi.

Huset som 
kommuniktion
Styrelsen budgeterade pengar för dekoration 
av våra lokaler. Ungdomsföreningarna Ängs-
holmen, basket och gymnasterna fick ekono-
miskt bidrag och att vardera ansvara för att 
utsmycka de tre nischerna i bortre cafédelen. 
Under 2010 har Ängsholmen färdigställt sin 
nisch och basket påbörjat sitt arbete.
En ”graffitimålning” med texten Body Mind 
Spirit, har uppförts i trapphuset plan 2 samt 
Body Mind Spirit-snirkel på väggarna i café-
lokalen. Det planerade arbete med vepa till 
fasaden har inte genomförts.  

Hemsidan
Även hemsidan diskuterades under strategi-
konferensen och arbetet genomfördes efter 
de riktlinjer som gavs. Hemsidan skall vara 
korrekt, uppdaterad, det skall finnas möjlig-
het att anmäla sig online till aktiviteter samt 
att den utseendemässigt efterliknar KFUK-
KFUM Sveriges design. Arbetet påbörjades 
under våren 2010 och Michael Lagerkvist 
anställdes på timbasis för uppbyggnaden 
samt utbildning av kanslipersonal. Hemsidan 
blev klar i juni 2010. Björn Henningsson har 
på timbasis arbetat med framförallt att ge 
hemsidan en ungdomligare profil men upp-
dateringar sköts av kansliet. Nu finns även 
en Facebookgrupp kopplad till hemsidan.

KOMMUNIKATIONS-
ARBETET

Centralblad och 
nyhetsbrev
Med riktlinjer från strategikonferensen 2009 
drog vi ner antal nummer för Centralbladet 
från fyra nummer till två samt ökat antalet 
nyhetsbrev med fem. Detta för att vår 
information skall vara mer aktuell.

Framtiden 2.0
Styrelsen för KFUK-KFUM Sverige anser 
att kommunikation och marknadsföring 
är ett högprioriterat område och tror att 
rörelsen både önskar och behöver stärka det 
gemensamma varumärket. KFUK-KFUM 
Sveriges styrelse har under 2010 beslutat 
att genomföra en satsning på att placera 
KFUK-KFUM på samhällskartan och har 
satsat pengar på projektet ”Framtiden 2.0” 
med fokus varumärke, kampanj 2011 samt 
webb/intranät. På storföreningsnätverket i 
juni deltog Centrals personal i grupparbeten 
om dessa ämnen och den 25-26 september 
deltog Corinna Björk på kick-offen för detta 
projekt.
För kommunikationsutskottet genom 
Ulrika Alexandersson
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GYMNASTIK I 125 ÅR!

BASKETS SIDOR

ÄNGSHOLMEN

KONSERTER

INTERNATIONELLT
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MUSIKVERKSAMHET 
FÖR BARN OCH UNGA 

RENJUVERKSAMHETEN 
Verksamhetsberättelse 
2010
Renjuverksamheten har under år 2010 haft 
åtta medlemmar. Under hela året har vi träf-
fats för att tillsammans analysera positioner, 
spela mot varandra etc. Tidvis har träning-
arna varit regelbundna varannan vecka, och 
tidvis med lite större uppehåll. Träningarna 
har hållits på föreningen, och några träffar i 
Segeltorp för att hela familjen Karlsson ska 
kunna delta.

Renjuverksamheten organiserade under 
våren Svenska Mästerskapen i renju. Under 

POP- OCH ROCK KÖR
Pop- och rockkören fortsatte från hösten 
2009, i samarbete med Sensus studieför-
bund. Körledare var Pernilla Larsson som 
tillsammans med 6 ungdomar i åldrarna 14-
21 år sjöng pop och rocklåtar under våren. 
Tyvärr var deltagarantalet för litet för att 
kunna fortsätta verksamheten under höst-
terminen.

SUZUKI
I regi av Sensus Studieförbund arrangeras 
fiol- och pianolektioner enligt Suzukimodel-
len. Under ledning av Lina Söderholtz och 
Anna Zhibaj undervisades 19 barn i åldrarna 
5-10 år under vår- och höstterminen. Lördag 
den 24 april arrangerades det en Suzuki-
konsert i föreningslokalerna och eleverna 
spelade både enskilt och i grupp.

Suzuki (metoden) är en inlärningsmetod 
som bygger på konstant lyssnande och 
repetition, kärleksfull korrigering och 
beröm. Föräldrarna skall vara närvarande. 
Samarbetet mellan barn, förälder och lärare 
är mycket nära och är de tre hörnstenarna 
Suzukimetoden bygger på.

hösten spelades även Öppna Lag-SM på 
KFUK-KFUM Central, med fyra lag från 
Estland.

Under året var Renjuverksamheten repre-
senterad vid en internationell tävling, Tallinn 
Open, genom Stefan Karlsson som slutade 
på femte plats.

Stockholm den 15:e januari 2011,
Irene Karlsson, ordförande, Renju verk-
samheten - KFUK-KFUM Central
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SEMINARIER OCH 
ARRANGEMANG

Vi samlades, nio kvinnor, födda sju olika årtionden, 
en dag på hösten 2010, 125 år efter att KFUK Central 
startades, för att tala om KFUK Centrals historia och 
roll.

Vi pratade om ungdomsaftnarna, scoututflykterna, 
bibelstudierna och föredrag som anordnades, om lunch-
serveringar på Brunnsgatan och om det sociala arbetet 
inom Emmaus.

Vi pratade om den inte helt enkla sammanslagningen 
med KFUM Central i slutet av 1960-talet och de många 
viljorna. KFUK bar med sig mycket pengar in i boet, 
KFUM Central stod med ett stor fastighet som var ef-
tersatt och man skulle nu enas om ett gemensamt namn 
och en gemensam styrelse.
En fantastiskt givande lunch där vi fick ta del av vår 
förenings historia.

Tisdagen den 30 mars arrangerade Central i samarbete med SISU en kost-
nadsfri föreläsning med Inyang Eyoma Bergenstråle. Dessutom erbjöds 
cafépersonalen en föreläsning i samma ämne. 
Målet med kurstillfället var att ge kunskap och inspiration om bra mat för 
att må bättre vid träning och tävling.
Detta erbjöds till ledare, tränare, aktiva samt föräldrar inom KFUK-
KFUM Central och dess föreningar. 
Ett unikt tillfälle för dig som ville lära dig mer om matens betydelse för 
hälsa, välbefinnande och prestation. Studier visar att kostens betydelse är 
lika viktig som träning för att uppnå resultat inom idrott. 
Inyang Eyoma Bergenstråle är nutritionist och diplomerad coach (ICF). 
Inyang är idrottsnutritionsrådgivare åt innebandy- och orienteringslands-
lagen. 

Kostens betydelse för prestation

KFUK-lunch med samtal om 
gångna 125 år
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INTERNATIONELLA
KOMMITTÉN

Internationella 
kommittén svarar för KFUK-
KFUM Centrals internationella verksamhet 
genom informations- och påverkansarbete, 
kunskapsutveckling och kontakter med sam-
arbetspartners samt insamling av medel till 
olika ändamål som stödjes.   

Information, påverkan 
och kunskapsutveckling
Under våren genomfördes en studiecirkel 
om tre tillfällen över situationen i Jerusalem 
och på Västbanken, som förberedelse inför 
studieresor till området. Dessutom genom-
fördes under våren tre föredrag om Belarus 
med teman såsom föreningsliv, ungdomskul-
turer samt om press- och yttrandefrihet. 

Under hösten besöktes några svenska 
föreningar av Baha´ Hilo, projektledare 
för Olivträdskampanjen i East Jerusalem 
YMCA.  Han besökte Centralföreningen 
och en föreningskväll anordnades med ett 
20-tal deltagare. Vid denna medverkade 
också Malin Jacobsson och Elin Berntzon 
som under sommaren deltagit i ”Journey for 
Justice” ett program som vänder sig till unga 
ledare inom YWCAs och YMCAs i världen. 
Programmet  återkommer varje sommar och 
är ett gemensamt arrangemang av YWCA of  
Palestine och East Jerusalem YMCA.   

Samarbetsprojekt med 
YWCA Belarus 
(Vitryssland)
Samarbetet med YWCA Belarus fortsätter 
och under året har vi kunnat fortsätta att ge 
stöd till förbundets ledar- och kunskapsut-
veckling. Kommittén har överenskommit 
med KFUK-KFUM Sverige att ta ansvar för 
en del av egeninsatsen i ett av Sida finansie-
rat projekt under 2010-2012. Summan är ca 
20.000 kronor som skall samlas in. 

Katastrofstöd till Haiti
I början av året svarade vi på Världsför-
bundens upprop om katastrofstöd till Haiti. 
5.000 kronor skickades till KFUMs arbete på 
Haiti.

Insamlingsarbete
Under året har internationella kommittén 
samlats in pengar genom olika aktiviteter. En 
loppmarknad hölls under hösten i Spegelsa-
len. Denna var full av bord med prylar och 
hembakat och utöver kommitténs eldsjälar 
hade KFUK-KFUM Gimle och Y´s Mens 
Club Bromma bord.  
Inför julen anordnades även i år ”Fest i 
Advent” som lockar många besökare. 
Festen fokuserar på barnen med Clownen 
Blomman från Zilloman, Pepparkakshuslot-
terier, sång, julgodis m.m. 
Försäljning av kort, julkort och bl.a. ängel-
pins pågår ständigt och tillsammans har ca 
20.000 kronor samlats in.

Sammanfattningsvis
Kommittén har haft ett 10-tal protokollförda 
möten. Speciella arbetsgrupper finns för 
YWCA Belarus arbetet; en för ett ledar- och 
genusfrågor. Kommittén har många unga 
som har intresse och entusiasm.
Flera genomför egna internationella resor, 
eller jobbar som praktikanter/volontärer 
utanför Sverige och försvinner då och då för 
att återkomma efter längre eller kortare tid.  
Tack till Kea Lagerquist, John Sternå, 
Armineh Karapet och Ulrika Alexandersson 
på kansliet som är ett stort stöd. Tack till 
eldsjälar, entusiaster och våra supportrar.
Barbro Thorén, vik ordf. våren 2011   
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ÖVRIGT INTERNATIONELLT 
ARBETE

Mellan den 27 mars till den 1 april fick Centralföreningen möjligheten att vara värd för en 
grupp ryska förskolepedagoger från YMCA Ozerky i St.Petersburg, Ryssland. YMCA Ozer-

ky har för avsikt att i högre grad vända sig till barn med särskilda 
behov i sin förskoleverksamhet som man bedriver i St.Petersburg. 
Gruppen besökte även Y-men i Arendal, Norge.
Då Central under flera år har arbetat med barn och människor 
med särskilda behov och det finns en samlad kompetens bland 
föreningens medlemmar kunde vi under ett antal dagar hjälpa till 
med studiebesök och diskussioner som är användbara för dem i 
sitt pedagogiska arbete. De besökte bland annat verksamheterna i 
huset, träffade några deltagare från basketlaget Rosenbusken, del-
tog i en kostföreläsning samt besökte särskolan Värmdö, konst-
skolan Linnea, Reimers förskola, Lekoteket på Danderyds sjukhus 
och träffade anställda på KFUK-KFUM Sverige. Tack vare flera 
engagerade medlemmar inom Central kunde spännande och läro-
rika dagar genomföras för oss såväl som för våra ryska gäster.

VÄRLDENS BARN INSAMLINGEN 2010
KFUK-KFUM är sedan 2003 en del av insamlingskampanjen Världens Barn. 
Efter förra höstens kampanj beslutade sig Radiohjälpen för ett nytt upplägg. Detta innebär att 
KFUK-KFUM är en av 21 kampanjorganisationer under de kommande fem åren. Men man 
beslutade även att ha en kärna av 12 organisationer som turas om att driva kampanjen varje 
år. KFUK-KFUM är inte en av dessa organisationer under 2010, men kommer att vara det 
både 2011
och 2012.
Dock valde KFUK-KFUM Central att upplåta sina lokaler samt personalresurser för Värl-
dens barn insamlingen i år, som insamlingsstation under två lördagar i oktober. Detta i samar-

bete med Svenska kyrkan, Röda korset, Lions och Koope-
ration utan gränser som var insamlare. Totalt samlades det 
in drygt 46.000 kronor. Föreningen har också haft löpande 
försäljning av ”Noveller för Världens Barn”. Pengarna har 
gått oavkortat till Radiohjälpen.

STUDIEBESÖK FRÅN YMCA OZERKY 
I ST. PETERSBURG

UTSTÄLLNING OM KENYA I CAFÉET
Sofia Ellenfors, Ängsholmen,  deltog i av KFUK-KFUM Sverige anordnade praktikant-
program och var i Nairobi, Kenya under våren 2010. Sofia praktiserade på YWCA branch i 
östra Nairobi.
 ”Som praktikant deltog jag i de olika aktiviteter som pågick på och genom branschens regi. Jag 
fick också ta del av några traditioner, språk och kulturer. Jag fick höra människors släkthistorier, se den 
kristna tron som är väldigt närvarande i samhället. Det var mycket läsk och oförmåga att passa tider, ett 
dödsfall, två bröllop - en helt vanlig kenyansk vardag”.
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INTERNATIONELLA 
ENGAGEMANG

WORLD ALLIANCE OF YMCA
Under juli månad arrangerades det 17:e världsrådsmötet för 
YMCA, denna gång i Hong Kong, Kina. Totalt deltog 1 000 
deltagare från drygt 60 länder av totalt 125 möjliga. Från 
Sverige åkte en delegation på 24 personer varav ett flertal 
har anknytning till KFUK-KFUM Central, bland annat 
styrelserepresentanterna Claes Eliason och Giggi Steijer, 
med var även Veronica Holtsjö som är ordförande i In-
ternationella kommittén och undertecknad. Med var även 
Anna Magnusson, Victor Sundquist, Julia Lapitski och Ca-
rina Söderlund som alla är involverade i Centrals verksam-
heter på olika sätt men som också har uppdrag i KFUK-
KFUM Sverige och dess förbund och utskott.
Vi minglade, nätverkade, åkte på utflykter, sjöng på 
morgonsamlingarna, började dagen med Tai Chi, badade i 
Sydkinesiska sjön, hade luncher och middagar med andra 
KFUK och KFUM:are från hela världen under hela veckan 
och framförallt tillbringade vi många timmar i plenum där 
vi lyssnade till långa rapporter och föredrag, resolutioner, 
röstade, diskuterade samt deltog i workshops. 
Mellan allt detta formella hade vi flera intressanta work-
shops, t.ex. om Peace Week, lobbying gentemot politiker 

och Global Operating Plan (GOP). Sverige var aktiva med 
en resolution runt arbetet som följer efter FNs miljömöte 
i Köpenhamn. En annan resolution antogs också för att 
säkra unga medlemmars inflytande på världsförbundsnivå.
Det valdes en ny ordförande, Ken Colloton från USA, vice 
ordförande Fernando Ondarza från Mexico och kassör 
Helen McEwan från Australien. Och som ny general-
sekreterare (GS) tillträdde Johan Vilhelm Eltvik från Norge 
och tidigare GS i YMCA Europé.

Nästa World Council 
2014 hoppas vi skall 
hållas i Sverige, ett 
initiativ som tagits av 
KFUM Umeå och 
KFUK-KFUM 
Sverige tillsammans. 
Vi alla lobbade hårt 
för detta under veck-
an och Umeå blev 
satt på världskartan 
som även är Euro-
pas kulturhuvudstad 
2014 samt ska stå 
som arrangör för en 
gigantisk ungdoms-
festival. Beslutet om 
nästa världsrådsmöte 
tas i vår 2011, så hur 
vi lyckades vet vi 
först då. 
Kea Lagerquist
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Den europeiska sammanslutningen Europe-
an YWCAs valde 28-åriga Anna Magnusson 
från KFUK-KFUM Central till ordförande.

YWCA (KFUK på svenska) är en av 
världens största kvinnoorganisationer som 
engagerar mer än 25 miljoner kvinnor i 125 
länder världen över. 
YWCA vill framhäva kvinnors roll och bety-

ENGAGEMANG I EUROPEISKA YWCA

Över 110 människor från 40 länder deltog i årets 
General Assembly inom YMCA 
Europe som denna gång hölls i YMCA Training 
Centre i Litomysl i Tjeckien.
Temat för året var ”Nu!” med fokus på hur vi 
mobiliserar våra resurser inom organisationen i 
syfte att stärka alla länders föreningars fortsatta 
arbete. 
Den stora händelsen var att General Sekretera-
ren i YMCA Europe Johan Vilhelm Eltvik höll 
sitt avskedstal eftersom han nominerats till GS 
för världsförbundet. Vilket han senare valdes 
till i Hong-Kong. Till ny GS i YMCA Europa 
utsågs i höstas Juan Simoes YMCA Spain. Han 
tillträder under våren 2011.
Med från KFUK-KFUM Central var Kom Ho-
tels ordförande PA Aglert(som även är revisor i 
YMCA Europe) och hotellets nya VD Torbjörn 
Brown, samt undertecknad ordförande Claes 
Eliason.
Claes Eliason

INTERNATIONELLA 
ENGAGEMANG

delsen av kvinnligt ledarskap i globala frågor 
såsom hälsa, fred, jämlikhet, frihet, män-
niskovärde och hållbar utveckling på både 
nationell och internationell nivå.

Samtidigt valdes KFUK-KFUM Centrals 
vice ordförande Giggi Steijer till revisor för 
samma organisation.

YMCA EUROPE - GENERAL ASSEMBLY



 SID  15

STORFÖRENINGSNÄTVERK

Den 8-11 juni samlades ett fyrtiotal KFUK-
KFUM-anställda från hela landet för 
erfarenhetsutbyte och föreningsutveckling i 
lokalerna på Rosengatan. Två praktikanter 
från YWCA Kenya och YMCA Sydafrika 
deltog också i studiebesöken. Storförenings-
träffarna syftar till att förmedla information 
mellan föreningarna, öka samarbetet och 
bidra till att kollegor och föreningar ökar sitt 
nätverk inom KFUK-KFUM.

Programmet under dagarna bjöd på studie-
besök på Ängsholmen, Fryshuset, KFUM-
gården i Kista samt middag och samkväm på 
Kärsögården. KFUK-KFUM Sverige berät-
tade om Framtiden 2.0 - KFUK-KFUM 
Sveriges satsning på kommunikation och 
marknadsföring 2010-2011. Intranät, Webb, 
Varumärke, Kampanj, Opinion, Projektor-
ganisation var ledorden kring informationen 
samt grupparbeten i dessa ämnen.

Kea Lagerquist, informerade om och 
inspirerade till att delta i nästa Europeen 
Staff  Conference i Tyskland 2012. Björn 
Halling, Umeå, berättade om satsningen på 

att arrangera en världsungdomsfestival och 
YMCAs General Assembly 2014 i Umeå.
Vidare diskuterades och det förelästes om, 
i storgrupp, gemensamma medlemsregister, 
mobil fritidsgård i kampanjen 2011 och 
nationellt event 2012, momsfrågorna samt 
hur vi får bra avtal med leverantörer samt 
arbetsgivarfrågor.

Under fredagen berättade Jerker Andersson 
och Annica Carlsson Bergendahl i ord och 
bild om Projekt Röst – som handlar om att 
ta reda på vad ungdomar tänker om demo-
krati, makt och politik.

Göran Pettersson, Forum för frivilligt socialt 
arbete berättade om Överenskommelsen 
mellan Ideell sektor – organisationer inom 
det sociala området, staten och Sveriges 
kommuner och landsting.

Intensiva dagar för mig, Kea, Armineh och 
Mia, som förutom allt planeringsarbete stod 
för koordinering under dagarna och caféet 
serverade de flesta måltider.
Ulrika Alexandersson
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KFUK-KFUM 
CENTRAL SENIOR

KFUK-KFUM Central Senior 
har genomfört sin verksamhet efter samma linjer som 
tidigare, med fem sammankomster på våren och fyra på 
hösten. Margaretha Svensson och Göran Stenfelt har också 
representerat Senior vid strategikonferensen i Berlin 19-21 
november.

Morgongymnastiken
Seniors morgongymnaster har under vårterminen och höst-
terminen genomfört verksamheten tisdagar och fredagar 
07.30 - 08.15. Gruppen är blandad och består av såväl da-
mer som herrar. Gymnastiken leds till musik av en inspelad 
CD-skiva. Äldste gymnasten fyllde under året 91, vilket 
medförde ett litet tårtkalas. Nya medlemmar vill morgon-
gymnasterna gärna se. Vi är övertygade om att den här 
gymnastiken är viktig både för ande, själ och kropp.

Programmen vid sammankomsterna har varit:
28 januari - Dan Andersson i ord och ton. Christin och 
Börje Brandhammar presenterade den ”folkkäre”.
25 februari - Senior årsmöte vid vilket tillfälle vi också fick 
stifta närmare bekantskap med ”våra” morgongymnaster 
genom Folke Larssons förmedling.
25 mars - Musik från familjen Bernadotte. Hovorganis-
ten Mary Ljungquist Hén vidgade våra kunskaper i detta 
ämne.
29 april - Vårtema tillsammans med Ronney Magnusson 
och sångare från KFUM-kören, vidare medverkade opera-
sångare Michael Axelsson.
27 maj - Vårutfärd med siktet inställt mot Sigtuna, dit vi 
anlände efter några timmars resa under vilken vi gjort uppe-
håll i Sollentuna kyrka för andaktsstund, visning av kyrkan 
samt förmiddagskaffe. I Sigtuna gästade vi Sigtunastiftelsen 
där vi bland annat åt lunch, varefter besöket avslutades i 
den gamla kulturstaden med en givande stadsvandring.
30 september - Solskenssångaren J A Hultman stod på 
programmet. Sångaren Bo Olgren sjöng och berättade, 
Ronney Magnusson spelade om inte ”Hultmanorgel”, 
men väl piano.
28 oktober - Det finns hopp, fastslog Eva Kinch när 
hon berättade om sin verksamhet bland unga pojkar 
som hamnat innanför murarna på Kronobergshäktet.
25 oktober - Gröna Apoteket blev för många en ny 
och positiv bekantskap. Läketerapeuften 
Marie-Louise Eklöf  visade och berättade.
16 december - Lucia och julfest. Traditionellt till 
100%. Vi fick lyssna till Inga Tobiasson, se på och 
lyssna till Backebobarnen och sångare ur KFUM-
kören och inte minst äta risgrynsgröt med skinksmör-
gås. Kan det bli bättre?

Avlidna medlemmar
Under året har följande medlemmar i Senior avlidit:
Gunnar Rimborn, Eigil Kragh, Karin Wohlin, Lennart 
Aspegren.
Vi tackar dem för deras gärning och lyser frid över deras 
minne.

Tack
Vi vill också säga ett varmt tack till alla som är anställda 
inom Central. På något sätt träffar vi alltid på varandra och 
behöver vi då hjälp är hjälpen aldrig långt borta. Tack skall 
ni ha allesammans.

Slutord
Ett år har gått. Blev det som vi hoppats? Svårt att säga - alla 
har vi olika drömmar, knutna till bakgrund, miljö, de sociala 
sammanhang där vi lever etc. Men någon form av förvänt-
ningar bär vi alltid med oss. Har vårt kära KFUK-KFUM 
motsvarat det vi hoppats på under år 2010. Ja - kanske. 
En sak är iallafall ganska säker. Räknade vi med det goda 
kamratskapet, som alltid brukar prägla KFUK-KFUM, 
kan vi säkert våga tro på att våra förväntningar infriats. På 
något sätt finns alltid kamratskapet med i våra samman-
hang. Oavsett i vilken av landet vi befinner oss, antingen 
föreningen är mycket stor eller mycket liten - kamratskap 
tycks alltid stå på dörrskylten till KFUK-KFUM, av vilken 
orsak? Vi kan inte släppa tanken att det finns ett samband 
med den som sade: ”Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kom-
mer till Fadern utom genom mig! Joh. 14.6. Naturligtvis är det så. 
Detta ord av Herren Jesus är vägledande för oss alla och är 
också ett av de kärnord som pekar på hela KFUK-KFUM 
rörelsens huvuduppgift - att ”visa på den vägen”. Dessa 
förväntningar för vi naturligtvis också gärna med oss över 
till det kommande året.
KFUK-KFUM Central Senior gm. Pelle Jacobson
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CENTRAL GYM

Personal
CentralGym ägs av KFUK-KFUM Central 
och övergripande ansvaret har Personal 
Training School genom Alan Bergström. 
Central Gym i nuvarande form har funnits 
i lokalerna på Rosengatan sedan 1997. Alan 
tillsatte under hösten 2009 Marcus 
Hagström och Magnus Rosengren som 
drifts- och anläggningsansvariga.
Både Marcus och Magnus är utbildade 
personliga tränare via Personal Training 
School. Sedan juni 2010 drivs anläggningen 
av Marcus Hagström då Magnus Rosengren 
valde att gå vidare till andra utmaningar 
Marcus Hagström kommer senast från 
World Class International där han senast var 
ansvarig för att bygga upp en fungerande 
organisation kring personlig träning i Kroa-
tien. Dessförinnan var han anställd på World 
Class Hornsgatan som styrketränings- och 
driftsansvarig sedan 2007.

Verksamheten
Medlemsantalet uppgår till ca 100 samt att 
det arbetar 10-15 Personliga Tränare på 
anläggningen i egenskap av egna företagare. 
Äldre medlemmar upplever att det är mer 
”liv” på anläggningen och att fler tränar än 
tidigare. Tränarna uppskattar möjligheten att 
arbeta som egna företagare då detta är tämli-
gen ovanligt på träningsanläggningar i Stock-
holm. En av anledningarna till att så många 
tränare trivs på CentralGym är utrustningen 
som kan sägas vara mer ”avancerad” än den 
vi vanligtvis finner på träningsanläggningar, 
en utrustning som kräver mer av användaren 
men ger samtidigt fler utvecklingsmöjlighe-
ter och bättre resultat. 

Den andra anledningen till att tränare trivs 
på anläggningen är att flertalet började sin 
”karriär” här då de utbildat sig på Personal 
Training School (PT-School) som har sin 
praktiska undervisning på anläggningen 
samt att utrustningen lämpar sig väl för en 

PT. Under 2010 hade PT-School 8 utbild-
ningsveckor samt ett antal Specialistutbild-
ningar under helger. 

Den tredje delen i verksamheten är samarbe-
tet med Kom-Hotell då det är kostnadsfritt 
för gäster att träna eller använda bastun på 
anläggningen. Många blir förvånade över att 
hotellet har ett så pass utrustat gym, något 
som inte är vanligt på hotell i deras storlek. 
Det finns även gäster som är återkommande 
och utnyttjar gymmet flitigt. 

Medlemskap
Under 2010 justerades priserna för med-
lemskap på CentralGym till 1500 sek/12 
månader medlemskap respektive 1000 sek/6 
månaders medlemskap. Dessa priser gäller 
oavsett om du är företagskund, privatperson 
eller medlem i Central. Däremot erbjuds 
fortsättningsvis Terminskort till ett förmån-
ligare pris till aktiva medlemmar i KFUK-
KFUM, något som infördes 2008. De enda 
skillnaderna mellan ordinarie medlemskap 
och Terminskorten är att medlemskapet ger 
dig obegränsad träning under ordinarie öp-
pettider medan Terminskorten är begränsa-
de till senast 17.00 på vardagar, samt att Ter-
minskorten gäller 1/1-30/6 eller 1/7-31/12. 
En av anledningarna till att priserna justerats 
under 2010 är att Coaching Programmet 
plockades bort och är nu en tilläggstjänst, så 
att du som medlem endast betalar för det du 
använder och är i behov av.

Ambitionen med verksamheten är fortfa-
rande att erbjuda billig styrketräning på en 
bemannad anläggning som har god kom-
petens inom träning samt hög kvalitet på 
såväl utrustning som lokaler. Ett av målen är 
att alla medlemmar på gymmet ska få ut så 
mycket som möjligt av sin träning.
Marcus Hagström
Anläggningsansvarig
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STRATEGIKONFERENS
OCH STRATEGISK PLAN

KFUK-KFUM Centrals Strategikonferens 
hade i år temat Verksamhetsplan och var 
föreningen är om fem år.

Konferensen gick i år till Berlin den 19-21 
november och med inte mindre än 38 delta-
gare från Centrals föreningar och verksam-
heter.

Fredagen inleddes med sightseeingbuss 
runt de centrala delarna av Berlin. Efter-
middagen fortsatte med grupparbete om 
den egna verksamhetens behov av KFUK-
KFUM Central samt om de resurser för-
eningen har. På kvällen var det studiebesök 
på CVJM (KFUM) Trinity Marzhan. CVJM 
Trinity Marszan är en del av CVJM Berlin 
och är en ungdomsgård i ett problematiskt 
område i forna Östberlin. Lördag och 
söndag konfererade vi. Presentationerna 
av respektive verksamhet/område inom 
föreningen, redovisning av grupparbeten 
och dragning av liggande verksamhetsplan 
samt var styrelsen befann sig inom respek-
tive område. ”Input, brasklappar och nya 
idéer” var inledningen till gruppövningen 
”Sju bord, sju styrelseledamöter och en 
jädrans massa idéer” där frågeställningarna 
fastigheten, medlemmarna, personal, ny 
hall, caféet, gym och hotell diskuterades. 
Efter trattande och konkritiserande av 
dessa ämnen påbörjades skrivandet av en 
ny verksamhetsplan under söndagen.
Mer om konferensen samt bilder finns i 
Centralbladet nr 2 2010.

Vision
1. Att fram till 2015, bygga, alternativt för-
värva ny fastighet för att utveckla förening-
ens verksamhet.  
Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att 
utreda och inventera resurser ifråga om eko-
nomi, kompetens o dyl samt konsekvenser 
för verksamheten och eventuella samarbets-
partners i dec 2010.  

2. Verka för och ha beredskap för ett 
eventuellt förvärvande av Ängsholmen

3. Fastigheten Rosenbusken Renovering 
av gym/omklädning /spegelsalen/relax/
andrum
Att fram till 2015 maximera tillgänglighet 
för medlemmarna samt öka verksamheten/
värdet för medlemmar samt för hotellgäster 
av dessa utrymmen. Öka intäkterna i dessa 
utrymmen

Prioriteringsordning i detta arbete
1. Se över och inrätta ett ”andrum”   
 på plan 6
2. Se över och renovera Spegelsalen   
 utifrån målsättningen
3. Se över och renovera gym/
 omklädning/relax
4. Att fram till 2015 maximera tillgänglighet 
av lokaler och fik samt öka intäkter för att 
utveckla och utöka verksamheten när det 
främst gäller barn och ungdom. 
Se över säkerhetsfrågan genom att se över 
bemanning på kvällstid/helger
Ulrika Alexandersson
Foto; Göran Stafrin

STRATEGISK PLAN
Det gjordes en dokumentation under helgen och den 12 februari 2011 genomfördes ett 
uppföljningsmöte med cirka 20 deltagare som under ledning av Isak Benyamine arbetade 
vidare med en för föreningen strategisk plan. Detta dokument gick vidare ut på remiss till 
föreningarna och arbetet med verksamhetsplanen går vidare. Frågan ägs av KFUK-KFUM 
Centrals styrelse som kommer att tillsammans med föreningarna arbeta vidare med frågan 
under 2011. 
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The K gick från idé till verklighet under 
2010. Den 18 september öppnade vi dör-
rarna på Rosengatan för ungdomar i högsta-
diet och gymnasiet. Vi hade under hösten ett 
snitt på 50 ungdomar varje lördag, totalt 126 
medlemmar, varav 101 ungdomar inte var 
sedan tidigare aktiva i föreningen.  
KFUK-KFUM Central gjorde en förunder-
sökning under hösten 2009 om hur behovet 
ser ut bland ungdomar födda 1992-1997 i 
Stockholms stad, fältassistenter och fritids-
ledare intervjuades och liknande verksam-
heter besöktes. Allt pekar entydigt på att fler 
aktiviteter och högre grad av sysselsättning 
och mötesplaster behövs på fritiden, framfö-
rallt på kvällar och helger. Fältassistenterna 
vittnar också om framförallt den alkohol-
problematik som finns bland ungdomar i 
innerstaden. Under våren 2010 kördes tre 
pilotkvällar tillsammans med Central Basket 
för att testa konceptet med aktivitetshus 
och utvärderades därefter. KFUK-KFUM 
Central styrelse tog beslutet om att satsa på 
verksamheten och även att anställa Victor 
Sundquist som projektledare för the K.

Så kom hösten och som sagt var det premiär 
den 18 september och höstens alla lördagar 
fylldes huset med ungdomar som deltog i 
verksamheten. Det arrangerades turneringar 
i basket, fotboll och innebandy och en kon-
sert med lokala punk band och en hiphop 
grupp som blev succé. 

Biljard, hoppmatta, pingis, pyssel, film, tema 
kvällar, yoga, tv-spel, bollspel, dans, boxning 
m.m. är stående inslag på lördagskvällarna. 
Vi har delat ut 200 st EVERY DAMN 
SATURDAY t-shirts, 350 st nyckelband 
och har satt upp mängder med planscher i 
skolorna med hjälp av befintliga medlem-
mar. På de tre skolor som vi fått komma in 
och prata med klasserna direkt (Rålambshov, 
Franska och Vasa Real) har vi solklart flest 
medlemmar.
Tyvärr så har motståndet och ointresset från 
övriga skolor gjort att vi inte fått komma 
ut ordentligt och informera alla högstadie 
elever i vårt upptagningsområde.

Lugna gatan, ungdomsroteln, farsor och 
morsor på stan m.fl besöker regelbundet 
verksamheten. Vi har inlett ett samarbete 
med Lugna gatan och kommer under våren 
arrangera ett antal olika fotbollskvällar i våra 
lokaler.

I framtiden…
Vi projekterar bl.a för en klättervägg i sport-
hallen och lite andra små projekt under vå-
ren (konserter, temakvällar och turneringar).
Målet är att öka antalet aktiva ungdomar 
som besöker föreningen och att verksamhe-
ten blir en naturlig del av Stockholmsung-
domars fritid som ett bra alternativ fri från 
droger och alkohol. 
Victor Sundquist och Kea Lagerquist

THE K
EN UNGDOMSSATSNING
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WATTENFESTIVAL 
EN DEL AV KASAM

Den 1-3 juni arrangerade KFUK-KFUM 
Central för tredje året i rad ”Wattenfes-
tival”. ”Wattenfestival” är ett läger för 
vuxna döva som dessutom har speciella 
behov. Lägret har arrangerats i över 10 år 
på Ängsholmen. Tidigare var det Tecken-
tullen, en dagverksamhet inom Stockholm 
stad som var arrangör. 

Drygt 40 personer var vi, både brukare 
och personal, som kom ut till Ängshol-
men. På programmet stod de aktivite-
ter som Ängsholmen bjuder på under 
lägerskolesäsongen; segling, kanoting och 
kamratbana. Första kvällen hade vi korv-
grillning ute vid klipporna vid Paradiset 
(vilket även var till måsarnas förtjusning). 
Andra kvällen arrangerades disco till 
skyhög musik, basen tränger ju igenom 
även om man har en hörselnedsättning 
och samtidigt hade vi casino i Loggian där 
deltagarna passade på att spela bort sina 
KFUM-dollar på roulette och BlackJack.
Dag två hade vi bokat en utflyktsdag med 
sjötaxi och åkte mellan öar och kobbar till 

Ingmarsö. En härlig tur då Christer Heurlin 
från sjötaxin berättade om skärgårdens his-
toria och livsstilen ute i skärgården, om fiske 
och skarvöarna. Soligt väder och ett besök 
i skärgårdshandeln fulländade dagen. Vi 
fick också besök av Gunnel Kjellemo som 
är dövpräst. Lägervistelsen avslutades med 
sång och uppträdande.
Syftet med arrangemanget är att skapa 
en meningsfull och rolig lägervistelse för 
deltagarna. De flesta av brukarna har besökt 
Ängsholmen flertal gånger och har god kän-
nedom om platsen och aktiviteterna och inte 
minst de regler och förhållningssätt vi har 
ute på Ängsholmen. De återkommer år efter 
år och det är med största glädje att vi har 
möjlighet att stå för arrangemanget.

Dessutom ligger arrangemanget i linje med 
föreningens verksamhetsplan och att öka 
tillgängligheten och att fler personer med 
funktionsnedsättning deltar i KFUK-KFUM 
Centrals verksamheter. Tack till Ewa Wahl-
bärj och övrig personal för gott samarbete.
Ulrika Alexandersson



SID  26

KFUK-KFUM CENTRALS 
STYRELSE

KFUK-KFUM Centrals styrelse har under 
året 2010 bestått av följande personer:

Ordförande:   Claes Eliason

Ordinarie ledamöter:  Giggi Steijer
   Henrik Feldhusen
   Christer Sjöström 
   Johan Sandahl
   Richard Gustavsson
   Bengt Strömgren
   Peter Yllmark
   Lena Rydhäll

Suppleanter:   Mai Göteman 
   Malcolm Lilliehöök
   Bengt Arwén
   Isak Benyamine

Föreningsråd:   Jonas Gawell
   Björn Jonsson
   Sixten Wohlin

Adjungerad kansliet:  Kea Lagerquist

Styrelsen för KFUK-KFUM Central har haft 10 protokollförda möten under 2010.

REVISORER

Ordinarie:   Jörgen Schumacher Auktoriserad
   Kersti Hedqvist

Suppleanter:   Monica Ekegård Auktoriserad
   Carl-Johan Burack
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KFUK-KFUM CENTRALS
PERSONAL

Personal KFUK-KFUM Central
Kanslichef    Kea Lagerquist
Verksamhet och information Ulrika Alexandersson
    John Sternå
Receptionsansvarig  Armineh Karapet 
Fastighetsansvarig  Olle Molin
    Armineh och Olle utför även tjänster för 
    KFUM Central Fastighet AB

Caféansvarig   Anders Dahling, tom januari 2010
    Maria Isacson, from januari 2010
Cafépersonal. dagtid  Elena Morini, from september 2010

Cafépersonal, kvällar och helger Stephen Aluko 
    Daniel Axelsson
    Anne-Christine Ericson
    Catharina Isaksson 
    Jimmy Forsberg 
    Tamim Mirzad
    Abbe Laali
    Karolina Lagerquist
    Kristina Lind
    Evelina Olsén
    Victor Olsén
    Karolina Szymanska 
    har under året arbetat som timanställda i caféet. 

”The K”   Victor Sundquist 
    Sophie Sjöberg 
Data    Björn Henningsson 
Hemsida   Michael Lagerkvist 
Verksamhetsbidrag & stipendier Anne-Christine Ericson 
Genom Kom Hotel får vi även ta del av tjänster avseende städ, vaktmästeri och ekonomi.

Praktikanter   Elena Morini
    Pernilla Falk, Finansskolan 
    Elaheh Ghaffari, Finansskolan 
    Johanna Ennab, Södertörns högskola
    Brukare från Teckentullens dagliga verksamhet
    Elever från Gångsätra skola på Lidingö
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Övriga kansliers anställda
Följande föreningar har anställda som arbetar i lokalerna på Rosengatan:

KFUM Central Basket   Philip Aluko 
     Eivind Möstl 
     Victor Sundquist

KFUM Gymnasterna   Tova Sörén 
     Sebastian Löfstrand
     Stefan Agnvall 

KFUK-KFUM Ängsholmen  Andreas Ekeberg
     Lisa Emsing
     Erik Zeidlitz
Sköna Dar    Linda Holtsjö

Central Gym    Markus Hagström
     Magnus Rosengren (t.o.m juni)

ÖVRIGA KANSLIERS 
ANSTÄLLDA
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KFUK-KFUM Central ska vara 
en mötesplats där alla är 
välkomna. 
Du kan ta en fika, äta lite mat, titta på aktivi-
teterna i idrottshallen, ha ett möte, använda 
internet eller bara vara och trivas.
Vår verksamhet har förändrats under 
2009/2010 och i samband med ombygg-
nationen har vi lagt stor vikt på caféet som 
mötesplats. Det innebar också att flera av 
de anställda flyttade till nya kontorsrum 
och kanslier vilket har påverkat hur våra 
besökare upplever oss som mer eller mindre 
tillgängliga.

Efter ombyggnationen kan vi se att fler 
människor hittar till oss, vistas här och an-
vänder sig av det vi kan erbjuda. För kans-
liet del har det fått till följd att de anställda 
kontinuerligt måste förändra sättet att arbeta 
och vara uppmärksamma på tillgängligheten.
Kanslipersonalen har till uppgift att infor-
mera skriftligt och muntligt om verksamhet
inom organisationen samt att hjälpa våra 
medlemmar, föreningar och andra gruppers 
önskemål med kontorsservice och övriga 
ärenden. I lokalerna finns det kontorsrum 
och utrymmen som även disponeras av för-
eningar inom KFUK-KFUM Central samt 
andra grupper vilket beskrivs nedan. Kans-
liet bemannar reception och café på Rosen-
gatan 1 under vardagar och helger.

Kansliet arbetar efter KFUK-KFUM 
Centrals verksamhetsplan och målsättning 
och på uppdrag av KFUK-KFUM Centrals 
styrelse. 

Kompetensutveckling
• Ulrika och Kea deltog under tre dagar på 
Centrals Strategikonferens i Berlin, Tyskland.
• Kea är med i planeringsgruppen för 
YMCA Europas ”staff  conference” 2012 
vilket bl.a. innebar planeringsdagar i Stutt-
gart, Tyskland under hösten.

KFUK-KFUM CENTRALS 
KANSLI

• Armineh och Kea besökte KFUM Umeå 
och hade en gemensam arbetsdag om 
ekonomisystem samt deltog i SISUs kurs i 
kassahantering för ideella föreningar.
• Kea har genom IDEA fått två dagars-kurs 
i fördjupad arbetsrätt samt två dagars chefs- 
och ledarskapsdagar genom Unionen.
• Olle har gått programmering av styr och 
regler.
• Ulrika, Mia, Kea och John gått heldagskurs 
i brandskyddsutbildning på Ågesta övnings-
fält.
• Dessutom har delar av personalen del-
tagit i bl.a. följande utbildningar och 
arrangemang:1:a hjälpen, hjärt- och 
lungräddning, brandutbildning, fotoutbild-
ning, kost- och näringslära gm SISU och 
KFUK-KFUM kunskap i egen regi. 
• Ulrika Alexandersson, Armineh Karapet 
och John Sternå deltog i seminarier under 
”Forum för Eldsjälar” som arrangerades av 
Fryshuset. 
• Mia deltog i livsmedelshygienutbildning.

Planering och information
Centrals dagpersonal har under året haft 
två planeringsdagar, en i Stockholm och en 
i Järna. Vi har haft personalmöten kvällstid 
för cafépersonal. Övrig kansliplanering och 
information sker löpande med regelbundna 
möten veckovis kombinerat med personal-
brev.

Övriga personalarrangemang
I juni hade vi sommarfest tillsammans med 
Kom hotells personal då vi körde 5-kamp 
och åt gott tillsammans. Året avslutades med 
libanesisk julmiddag.

Jag vill tacka alla som arbetar på Central för 
ytterligare ett spännande arbetsår och härliga 
arbetsinsatser!

Kea Lagerquist
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KOM & ÄT - 
CENTRALS MATCAFÉ

Caféet 2010
Året som gått har caféet genomgått stora 
förändringar. I början av året utökade vi 
menyn och ändrade sortimentet i vårt 
ordinarie utbud. I mars hade vi förmånen 
att ha Inyang Bergenstråle hos oss en kväll. 
Hon jobbar som dietist och är mycket duktig 
på kost och ska hjälpa oss med vår kost-
policy. Hon gav många bra idéer, vi lätt 
kunde förändra i vårt sortiment mot 
nyttigare produkter och började erbjuda 
mjölk och yoghurt. Vi började baka våra 
egna godsaker samt gjorde egna smoothie. I 
maj när Elena kom till caféet började vi även 
att laga mer mat, bl.a. lasagne och ratatouille. 
En uppföljning med Inyang kommer att ske 
under 2011. 
På skolloven har gymnasterna och basket 
haft träningsläger i hallen och beställt lunch 
och mellanmål av oss.
Även våra andra föreningar har gjort lunch/
middags beställningar från caféet. 
I juni hade vi storföreningsnätverksmöte där 
vi ordnade all mat under tre dagar, vilket var 
mycket roligt och utmanande. 
Under sommaren hade vi stängt i juli
Säsongen drog i gång i augusti i lugn takt, 
för att i september bli full fart i huset och 

med beställningar till olika grupper. Vår 
omsättning har sen i början av året ökat 
markant. I september och oktober var om-
sättningen dubbla mot föregående år. 
Under hösten har Pernilla Falk och Ela-
heh Ghaffari från Finansskolan bl.a. haft 
i uppdrag att göra sammanställningar på 
kostnader i caféet, vilka marginaler ligger vi 
på idag, vad bör vi ligga på i framtiden? Elli 
som har gjort ett mycket bra jobb har även 
räknat ut vad varje maträtt kostar att tillverka 
och ut till kund och även på alla produkter i 
vårt sortiment.
  Caféet har fått en profilering och heter 
Kom&Ät (KFUK-KFUK Centrals matcafé 
Kom&Ät). Vi har nya loggor. Vi har också 
köpt in nya arbetskläder till café persona-
len för att vara med enhetliga. I och med 
att The K öppnade på lördagskvällar den 
18 september har caféet varit bemannat av 
ordinarie cafépersonal och haft öppet under 
hela tiden. Den som jobbat i caféet har 
också fått ansvaret att vara den som tar emot 
panten om ett spel eller dylikt ska lånas ut till 
ungdomarna. 
Ett stort tack till Teckentullens dagliga verk-
samhet som levererar kakor varje vecka.
Mia Isacson
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Loalerna är framförallt ämnade till fören-
ingens verksamheter men vi har på dagtid 
och på helger haft kapacitet att ta emot 
bokningar. Sporthallen är alltid uthyrd samt 
våra större samlingsrum Snickarbacken och 
Kammakaren är frekvent bokad vardags-
kvällar av våra verksamheter. 

Kvarteret Rosenbusken
Kvarteret Rosenbusken omfattar förenings-
lokalerna på Rosengatan 1 samt Kom Hotel 
på Döbelnsgatan 17.
För KFUK-KFUM Central och Kom Hotels 
räkning har projektering av kommande stora 
ventilationsarbete körts igång under hösten 
2010. Detta byggprojekt kommer att starta i 
juni 2011 och pågå t.o.m februari 2012.

På Kom Hotel har fönsterrenovering på-
börjats, främst de mot Döbelnsgatan. Ett 
rum har gjorts i ordning på hotellet och 
detta kommer att vara norm för kommande 
upprustning av flera hotellrum.  

I föreningsdelen har korridoren och om-
klädningsrum på plan 2 har målats om och 
mattor har bytts ut. 
Arbetet med ”Andrum” på plan 6 har på-
börjats.

FASTIGHETSUNDER-
HÅLL

LOKALBOKNINGAR

Oxen Mindre 21
Garagegolvet renoverades med gjutasfalt för 
att slippa vattenläckage.

En omfattande renovering har skett av före-
detta kyrkans lokaler till hotellets konferens. 
Ommålning av väggar samt inläggning av 
nya mattor. Ombyggnad av ventilation har 
skett och en ny dataundercentral har instal-
lerats i konferensens för att styra denna.

Kom Hotel 
har övertagit 
lokalen på 
Döbelnsgatan 
15 (före detta 
resebyrån).
Olle Molin, 
fastighetsan-
svarig

Det har skett en ökning av uthyrning av 
lokalerna på Rosengatan, framförallt dagtid 
då lokaler hyrs ut till en skola.
Även kvällstid har det ökat, både i förenings-
lokalerna och i Triangeln med dans.
Armineh Karapet

”Kanslipersonalen har till uppgift att lokalerna i 
fastigheten Rosenbusken är funktionella, säkra och 

trivsamma för våra medlemmar och besökare samt upp-
fyller de krav som ställs från myndigheter”
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KONCERNEN 
KFUK-KFUM CENTRAL

Koncernen KFUK-KFUM Central består av en förening och två bolag 
•	 KFUK-KFUM	Central	är	en	förening	och	idkar	ideell	föreningsverksamhet.
•	 KFUK-KFUM	Central	har	2	helägda	dotterbolag,	Kom	Hotel	AB	och	KFUM	Central	
	 Fastighet	AB
•	 KFUK-KFUM	Central	äger	fastigheten	”Rosenbusken	22”

•	 KFUK-KFUM	Central	hyr	ut	lokaler	i	fastigheten	Rosenbusken	till	Kom	Hotel	AB.
•	 KFUM	Central	Fastighet	AB	äger	fastigheten	”Oxen	Mindre	21”.
•	 KFUK-KFUM	Central	äger	och	förvaltar	15	fonder.
•	 Kom	Hotel	AB	och	KFUM	Central	Fastighet	AB	redovisas	separat	i	koncernredovisningen		 	
	 på	KFUK-KFUM	Centrals	årsmöte.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för KFUM Central Fastighet AB avger härmed 
följande förvaltningsberättelse för år 2010.

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till KFUK-KFUM Central, 
org.nr. 802004-9352, med säte i Stockholm.

Information om verksamheten
Bolaget köpte den 15 mars 2002 fastigheten Oxen Mindre 
21 på Döbelnsgatan 15/ Kammakargatan 5 i Stockholm.

I sin fastighet Oxen mindre 21 bedriver bolaget uthyrning 
av lokaler och garage samt fastighetsförvaltning. Fem vå-
ningsplan är uthyrda till bolagets systerföretag KOM Hotel 
AB för hotellverksamhet.

Under år 2005 ansökte bolaget om uppdelning av fastighe-
ten i en bostadsfastighet och en lokalfastighet en uppdel-
ning av fastigheten i en stamfastighet Oxen Mindre 21 och 
en bostadsfastighet Oxen Mindre 37, vilken avyttrats till 
Bostadsrättsföreningen Oxen 21.

KFUK-KFUM Central hyr fr.o.m. sommaren 2007 källar-
planet, kallat Triangeln för föreningsverksamhet.

Sedan 2010 hyr KOM Hotel AB plan 3 för att etablera kon-
ferensverksamhet i lokalerna. På grund av senareläggning av 
byggnadsarbeten av den tidigare kyrkolokalen, innebär det 
att konferensverksamheten inte kunnat startas i tid, varför 
lokalen stått tom stora delar av året utan intäkter. Från och 
med december är emellertid verksamheten i full gång.

Under senhösten 2010 förs förhandlingar med externa 
parter om uthyrning av källarplanet för daglig verksamhet. 
Denna uthyrning kan medföra begränsningar i KFUK-
KFUM Centrals nyttjande för föreningsverksamhet. Samti-
digt blir bolagets ekonomi inte endast beroende av Central 
och hotellet.

Bolagsstyrelsen har under 2010 bestått av Christer 
Sjöström(ordförande), Per-Anders Aglert, Peter Yllmark, 
Bengt Strömgren, Henrik Feldhusen och Lars-Erik Alm.
Christer Sjöström, ordförande KFUM Central Fastighet 

KFUM Central Fastighet AB, 
org.nr 556 626 – 7879
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Fondförvaltningen, vilken är tillsatt av 
årsmötet har under 2010 bestått av Hans 
Lagerquist och Stefan Karlsson. Fondför-
valtningen har till uppdrag att handha place-
ringen av de tillgångar inom KFUK-KFUM 
Central vilka svarar mot föreningens 15 
fonder. Fonderna leder sin historia tillbaka 
till våra ursprungsföreningar, KFUK Central 
respektive KFUM Central. 

FONDFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsberättelse 
för Kom Hotel
2010 har varit ett mycket omvälvande år. 
Christina Dymling har avgått med pension 
efter nästam 20 års arbete som VD hotel-
let. Vi har rekryterat en ny VD efter henne 
Torbjörn Brown som började i april. 

Hotellet har också fått tillgång till lokalen 
som tidigare var uthyrt till en kyrka. Denna 
lokal har under året gjorts om till en kon-
ferensavdelning. Vi har medvetet inte gjort 
några större ändringar av lokalen utan 
känner oss fram om vi behöver omforma lo-
kalen så att den blir mer funktionell. Konfe-

KOM HOTEL AB

rensverksamheten har nu kommit igång efter 
en trevande start och vi ser ljust på framti-
den. Bokningsläget är bra vad gäller rum och 
bokningen av konferensen blir bättre och 
bättre. Det tar viss tid av marknadsföring för 
att placera vår anläggning på ”konferenskar-
tan”.

Bolagsstyrelsen har under 2010 bestått av 
Per-Anders Aglert (ordförande), Christer 
Sjöström, Peter Yllmark, Bengt Strömgren, 
Henrik Feldhusen och Lars-Erik Alm.

Ett stort tack till personalen som gjort ett 
bra arbete. 
PA Aglert, ordförande Kom Hotel

Fonderna är enligt följande i bokstavs-
ordning; 
Beronius fond, Beskows fond, Bodins fond, 
Emmausfonden, Födelsedagsfonden, 
Förselius fond, Hiertas fond, Högbergs 
fond, Kåkenhusfonden, Medlemsvårdsfon-
den, Nilssons fond, Sommarhemsfonden, 
Ungdomsvärnsfonden, Utvecklingsfonden, 
Wasenbergs fond.
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VERKSAMHETSBIDRAG

”Säsongen avslutades traditionsenligt med Göteborg Basket 
Festival, Europas största basketturnering. Från Central deltog 
12 lag vilket är nytt rekord. Vi var över 100 spelare + ledare 
som fick möjligheten att vara med i detta spännande evene-
mang. För våra spelare är det en fantastisk möjlighet att se var-
andra spela och för de yngre att lära av de äldre. Det är upp-
levelser som denna som är så viktig för att få rätt klubbkänsla 
och kontinuitet. Sen blev det extra roligt att tre lag gick vidare 
till final och att vi i år återigen fick åka hem med en guldpokal 
vunnen av Flickor 96 mot tyska mästarna från Berlin.”  
Svante Bengtsson, ordförande KFUM Central Basket

Förening  Ändamål    Beviljat belopp kr Protokoll
Gymnasterna  Teambuilding, skidresa   5.700   nr 8 2009 
Basket   Festival i Göteborg   25.440   nr 3 2010
Gymnasterna  Sportchef     125.000   nr 3 2010
KFUM:s Kammarkör Jubileumskonsert   10.000 (avser 2009) nr 6 2010
Senior   Vårutflykt    6.300   nr 6 2010 
Gymnasterna  Merkostnad Junior NM i Finland  4.800   nr 6 2010
Gymnasterna  SM Halmstad    25.000   nr 6 2010
Gymnasterna  Teambuildning Juniortrupp  5.500   nr 6 2010
Basket   Utv. Bidrag med frukost   2.000   nr 8 2010
Gymnasterna  Träningläger i Italien   16.000   nr 7 2010
Ängsholmen  Lakeside    66.000   nr 2 2010
Basket   RM i Östersund    17.300   nr 9 2010 
Gymnasterna  Luftgolv    30.000   nr 9 2010
Gymnasterna  Gymnastrada i Frankrike   30.000   nr 9 2010 
Senior   Info, julfika    1.500   nr 1 2011
Basket   Ej ordinarie verksamhet   4.500   nr 1 2011
Basket   Ej ordinarie verksamhet   7.500   nr 1 2011
KFUM-kören  Sångarting i  Vadstena   3.000   nr 1 2011
Ängsholmen  Anläggningsinvesteringar   350.000   nr 3 2010
Totalt        735.540

Inviduella stipendier
Totalt har 99.126:- delats ut till 32 unika ansökningar från våra medlemmar. Stipendierna har huvudsakligen delats ut till 
unga människor under 30 år för ledarutbildningar samt andra för verksamheten relevanta utbildningar, internationella 
utbyten, deltagaravgifter m.m.

 ”Genom bl.a verksamhetsbidrag från KFUK-KFUM Central fick 
tjugotvå aktiva Ängsholmsledare möjligheten att åka till Lakeside 
i norra England och delta i ledarutbildning och ledarutveckling 
under fyra dagar. Dagar med aktiviteter såsom segling, bågskytte, 
åka hängande i linbana, grottklättring, kamrat- och höghöjdsbana 
men även diskussioner om Ängsholmens verksamhet och framtid, 
ledarskap och KFUK-KFUM-kunskap”. Klara Söderström
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KFUK-KFUM Central  koncernen
Fyra år i sammandrag  Tkr 

Resultaträkning 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 33 919 33 209 37 183 34 967

Övriga kostnader -16 689 -15 843 -16 636 -13 616
Personalkostnader -12 279 -11 758 -12 081 -11 179
Avskrivningar -3 831 -4 625 -4 126 -5 659

Rörelseresultat 1 120 983 4 340 4 513

Finansiella poster -1 744 -786 -5 947 -2 319

Resultat efter finansiella poster -624 197 -1 607 2 194

Skatt -43 -94 -94 -53

Årets resultat -667 103 -1 701 2 141

Balansräkning 31-dec 2010 2009 2008 2007

Tillgångar

Fastigheter och  byggnadsinventarier 73 243 74 513 73 593 73 281
Övriga anläggningstillgångar 3 082 3 161 3 990 2 676
Finansiella anläggningstillgångar 4 110 4 507 4 735 4 740
Kortfristiga fordringar 3 893 3 168 3 385 3 505
Kortfristiga placeringar 10 000 11 909 9 915 12 939
Likvida medel 9 057 6 334 8 276 10 881

S:a Tillgångar 103 385 103 592 103 894 108 022

Eget kapital och skulder

Eget kapital 37 459 38 126 38 398 40 655

Skulder
Banklån 59 272 59 606 59 975 60 459
Kortfristiga skulder 6 654 5 860 5 521 6 908

S:a Eget kapital och skulder 103 385 103 592 103 894 108 022
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KFUK-KFUM Central, Föreningen 2010

utfall 2009 budget 2010 utfall 2010
INTÄKTER
Medlemsavgifter 62000 61000 76 000
Egna arrangemang, the K, Världens Barn, Wattenfestival 114000 50000 129 000
Bingointäkter 139000 130000 109 000
Intäkter café 225000 350000 555 000
Div övriga intäkter 148000 200000 185000
Lokaluthyrning R-busken 542000 650000 669 000
Utdelning Fondförvaltn/stipendier 164000 300000 99 126
Hyror Kom Hotel 7083000 6900000 6900000
Lokaluthyrning Triangeln 38000 50000 47 000
Internationella kommittén 74000 75000 44 000
Bidrag 184000 50000 21 600
Summa Intäkter 8773000 8816000 8834726

KOSTNADER
Inköp café -156000 -200000 -315000
Övriga cafékostnader -49000 -50000 -93000
Fondförvalt/utdel stipendier -164000 -150000 -99126
Verksamhet exkl café, se spec* -1611000 -2197000 -1 931 000

Summa verksamhetskostnader -1980000 -2597000 -2438126

Fastighetskostnader -2102000 -2 300 000 -2197000
Ombyggnation -2595000
Summa Fastighet -4697000 -2300000 -2 197 000

Kansli alla 60-konton + 5420 -495000 -450 000 -550000
Personalkostnader -2572000 -2600000 -3 031 000
Revision -60000 -75000
Rörelsens kostnader -9804000 -8022000 -8 216 126

Nedskrivning av fastighet -300000 -300000 -300000
Nedskrivning byggn.inv -612000 -350 000
Rörelseresultat -1943000 494 000 -31 400

Finansiella intäkt/kostn 110000 -100 000 70000

Res.efter finansiella poster -1833000 394000 38600
exklusive fondförvaltningens balans- och resultaträkning

* specifikation av verksamhetskostnader exkl café budget 2010 utfall 2010
Verksamhetsbidrag inkl sportchefer -377 000 -443 000
Gåva, julklapp, blomma, uppvaktn -20 000 -39 000
Sammantr, representation -30 000 -25 000
Ledareutb -40 000 -5 000
Kurser konferenser -200 000 -225 000
Bingo utdelning -120 000 -99 000
Kommunikation;hemisda, vepor, nisch, CB -200 000 -95 000
Internationellt -75 000 -40 000
Reklam och marknadsföring -50 000 -11 000
Världens Barn -10 000 -47 000
Triangeln, hyra -275 000 -277 000
Wattenfestival, the K -125 000 -275 000
Världsförbundsmöten -50 000
Idrottshall, gym -75 000
Internationella utbyten -100 000 0
särskilda utvecklingsbidrag +  ÄH -450 000 -350 000

-2 197 000 -1931000
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FÖRENINGARNAS 
BERÄTTELSER

En ideell förening är en juridisk person. Att vara en juridisk person innebär 
att föreningen kan skriva på avtal, ansvara för skulder, vara arbetsgivare 
m.m. En ideell förening som är en juridisk person har antagit stadgar, 
antagit eett särskiljande namn samt valt en styrelse.

Följande föreningar inom KFUK-KFUM Central är juridiska personer: 
KFUK-KFUM Ängsholmen, KFUM Central Basket, KFUMs Gymnastik-
avdelningar i Stockholm, KFUM-kören i Stockholm, KFUMs Kammarkör, 
Stockholm Cantus, Royal Big Band, KFUM Ursus Kammarkör och 
Symfoniorkestern Pro Musica. 
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MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistik 2010
Totalt Totalt  Totalt

K M K M K M K M 2010 2009 2008

KFUM Central Basket 5 10 180 185 35 75 220 270 490 437 364

KFUM Gymnastikavdelning 40 85 17 137 2 28 59 250 309 215 158

KFUK-KFUM Ängsholmen 5 5 448 391 32 30 485 426 911 738 654

KFUMs Kammarkör 1 20 15 20 16 36 36 31

KFUMs Manskör i Stockholm 25 0 25 25 25 24

Stockholm Cantus 17 7 17 7 24 30 28

KFUM Ursus Kammarkör 7 3 14 5 21 8 29 39 34

Symfoniorkestern ProMusica 3 1 26 30 29 31 60 57 61

Royal Big Band/Swingín Tunes 31 0 31 31 39 37

KFUK-KFUM Central Senior 39 27 39 27 66 76 86

Enskilda medlemmar 5 4 17 5 11 20 33 25 58 78 86

Enskilda medlemmar - TheK 73 51 2 73 53 126

Summa 55 100 672 723 196 293 923 1116 2039 1765 1563

26-.7-250-6

Könsfördelning KFUK-KFUM Central 2011

Tjejer
46%

Killar
54%

Åldersfördelning KFUK-KFUM Central
0-6 år

7%

7-25 år
72%

26 år - uppåt
21%
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KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN

KFUK-KFUM Ängsholmen arbetar för att stärka barn 
och ungdomars självkänsla och verkar för samarbete och 
gemenskap mellan olika grupper baserad på övertygelsen 
om människors lika värde. 
Medlemsutvecklingen inom Ängsholmen har under 2010 
varit fortsatt positiv, och vi har nu 911 medlemmar, varav 
849 är 25 år eller yngre. Detta är en stor ökning jämfört 
med förra året, som till stor del beror på att många med-
lemmar tillkommit genom Sköna Dar, se nedan.
Sommarlägren var under 2010 fullbokade. Två tvåveckors-
perioder, två enveckasperioder, ett treveckors konfirma-
tionsläger, ett renodlat seglarläger samt ett renodlat kanotlä-
ger har genomförts. Konfirmationslägret genomfördes med 
personal från Värmdö församling, något som fortsätter 
2011 och ger kontinuitet och möjligheter att utveckla verk-
samheten på stabil grund.

Daglägerprojektet skÖNA dar kom igång med läger på 
Björnö och Ängsholmen. Under 2011 fortsätter verksam-
heten att utvecklas ytterligare, i samverkan med KFUK-
KFUM Stockholm/Gotland och Fryshuset.
Under våren och höstens lägerskolesäsonger besöktes ön av 
totalt 60 lägerskolegrupper och 17 daglägergrupper.
Styrelsen har under året arbetat med framtida mål och 
fokusområden. Inom ramen för vår vision ”Föreningen 
Ängsholmen som mötesplats för alla” har vi fastslagit tre 
områden att arbeta med som är särskilt prioriterade. Vi ska:
• Stärka barn och ungdomars självkänsla - ”Jag kan”,  
 ”Jag vågar”.
• Arbeta för samarbete och gemenskap baserad på 
övertygelsen om människors lika värde
• Öka medvetenheten om miljöns betydelse för kom-
mande generationers livsvillkor och uppmuntra till frilufts-
liv.

Styrelsens arbete med att hitta formerna för arbetsuppdel-
ning har fortsatt på den inslagna vägen och Lägerutskott, 
Lägerskoleutskott samt Utbildningsutskott är den indelning 
som fortsätter. Med det utökade kansliet som nu består av 
två heltidstjänster har vi möjlighet att öka tempot på allt vi 
vill göra genom att de ideella krafterna stöttas med adminis-
trativa resurser.  
Ängsholmen har även ett flertal aktiva arbetsgrupper som 
arbetar med att driva och utveckla verksamheten. Under 
året har de gjort stora insatser. Sommarlägergruppen har 
genomfört en lyckad lägersommar. Gruppen har haft tät 
kontakt med lägerchefer och programchefer, både före, 

under och efter lägerperioderna. Lägerskolegruppen har 
genomfört två lyckade lägerskolesäsonger, och haft utvär-
deringar med de båda ledarstaberna. Sjögruppen har arbetat 
vidare med att utveckla sjöverksamheten, bl.a. genom inköp 
av nya båtar och satsning på utbildning. Höghöjdsbane-
gruppen har utbildat instruktörer och underhållit banan. 
Utbildningsgruppen har genomfört en översyn av vår 
interna ledarutbildning för 16-17 åringar, och ett delvis 
nytt koncept sjösätts under 2011 med ambitionen att höja 
kvaliteten på de olika utbildningsstegen. Äventyrsgrup-
pen har lyft fram och förbättrat vår teambuildningaktivitet 
Äventyret, samt utbildat instruktörer. Köksgruppen har 
inlett ett långsiktigt utvecklingsarbete i köket, bl.a. genom 
att införa nya köksutbildningar, och köpa in ny utrustning. 
Policygruppen har arbetat med att ta fram policydokument 
som t.ex. ska utgöra ett stöd för Ängsholmens ledare i svåra 
situationer. Tack till alla grupper för ert stora engagemang!

Hjärtat i vår verksamhet är vår ö. Där har under året skett 
flera förändringar och förbättringar. Gasolvattenvärmarna 
i bastun har ersatts med elvarmvattenberedare vilket har 
fungerat väl. Vi har byggt farstukvistar på samtliga hyd-
dor. Pyssel har fått ett nytt tak. I Röda villan har hallen på 
övervåningen gjorts i ordning samt att taket har isolerats. 
Vi har planerat bygget av en ny markbädd för avloppet från 
bastun samt även påbörjat projektering av en ny bastu och 
duschbyggnad som kommer att vara dubbel så stor och 
innefatta en dam och herr avdelning. Den kommer att ligga 
i anslutning till den gamla som kommer att rivas när den 
nya är färdig.

Överlag ser framtiden ljus ut. Vi har förbättrat bokningslä-
get på lägerskolorna, och platserna på sommarens läger tog 
slut ännu snabbare än föregående år. Det finns flera stora 
utmaningar framför oss vad gäller både verksamhetsutveck-
ling och underhållsprojekt, som kräver både finansiering 
och hårt arbete för att lyckas. Vi kommer att fortsätta våra 
satsningar på att ge unga människor stort ansvar och befo-
genheter i kombination med utbildning och stöd. KFUK-
KFUM Ängsholmen ska drivas av unga för unga på ideell 
bas. Det är vår framgångsfaktor att vårda.
Stort tack till de fonder som bidragit till att vi kan bedriva 
vår verksamhet. Stort tack till alla er som bidragit med ert 
engagemang och er tid så att Ängsholmen kan fortsätta att 
vara en fantastisk plats för barn och ungdomar - En ö att 
längta till.
KFUK-KFUM Ängsholmens styrelse gm Klara Söderström
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”en ö att 
längta till”
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KFUM CENTRAL BASKET

Föreningsberättelse 2010
Under 2010 kom vi upp i nästan femhundra medlemmar. 
Framförallt har vi under året fått igång bättre rutiner för 
uppstart av nya lag. Våra ”Banana Kids” invaderar Rosen-
gatan varje lördag och dom är också ett fantastiskt tillfälle 
för våra yngsta coacher att träna sina ledaregenskaper. 
KFUM Central Basket avslutade säsongen 09/10 med fler 
lag i slutspel i Mitticupen och Lions Cup än tidigare och en 
ny fjäder i hatten i form av att F96 blev inbjudna till Scania 
Cup, inofficiella nordiska mästerskapet. Vi har även haft lag 
som deltagit i SM med gott resultat och våren avslutades 
traditionellt med Göteborg basketfestival, europas största 
basketturnering, där vi deltog med rekordstort antal lag. 
Även i år fick vi en turneringsseger i form av F96 och över-
lag goda resultat av alla lag i en turnering som blandar spel 
med lagaktiviteter på ett härligt sätt.

Säsongen 10/11 började som vanligt med sommarläger. 
Återigen styrde vi kosan mot Oskarshamn men tyvärr 
upplever vi dålig återväxt på sommarlägret. Det är färre 
och färre yngre som väljer att följa med och stort arbete har 
lagts ned för att ändra denna trend till kommande sommar. 
Lägret är ett oöverträffat tillfälle för nya spelare att komma 
in i föreningen och lära av äldre spelare och ledare.
Förutom basketspel har klubben återkommande aktivite-
ter i form av Klubbmästerskap första helgen i september, 
Luciavaka och avslut på försommaren. Dessa arrangemang 
är tillsammans med läger en viktig del i att skapa samman-
hållning mellan olika lag och åldrar. Efter skolavslutningen 
anordnar vi alltid ett dagläger som ett alternativ till stängda 
fritids. 

Under hösten har vi stolta kunnat konstatera att vår idé om 
ungdomsgård på Rosengatan blivit verklighet och startat i 
form av ”THE K” . Vår kanslist Victor har varit drivande 
i genomförandet av detta och har haft god hjälp av många 
andra inom KFUK-KFUM Central. Vi ser detta som ett av 
de bästa exemplen på samarbete mellan Centrals föreningar 
och är väldigt stolta och glada över att Basket kunnat bidra 
med detta. Vi hoppas att detta ska vara en början till att 
tydligare lansera KFUK-KFUM Central som den ledande 
ungdomsförening i vårt upptagningsområde, norra inner-
stan.
Efter en lyckad höst har ”THE K”  fått löfte om att fort-
sätta även under våren 2011.

KFUM Central Basket driver också frågan om ny idrottshall 
i norra innerstan. Efter många års stångande med myndig-
heterna blev samtalsklimatet ett annat under sommaren 
2010. Under hösten har frågan fått en högre prioritet hos 
KFUK-KFUM Centrals huvudstyrelse och den drivs nu av 
hela föreningen gemensamt. Ytterligare ett fint exempel på 
samarbete mellan de olika föreningarna i huset.

KFUM Central Basket är medlem i KFUK-KFUM Central, 
KFUK-KFUM:s Idrottsförbund, KFUK-KFUM Stock-
holmsregionen och Stockholms Basketbollförbund, StBBF. 
Under året har vi medverkat i utbildningar och arrang-
emang arrangerade av dessa föreningar. 
Vårt kansli på Rosengatan är navet i verksamheten. Under 
våren 2010 hade vi 220% anställning på kansliet. Under 
sommaren sjönk siffran till 170%. Tidig höst var styrelsen 
tvungna att ta det tråkiga beslutet att säga upp tjänsten för 
vår sportchef  Eivind Möstl p g a arbetsbrist. Medlemsan-
talet och organisationen har tyvärr inte ökat i den takt som 
var nödvändigt för att vi skulle kunna ha kvar en sådan 
tjänst. Vi har sedan dess bara haft en kanslitjänst på 60% 
under återstoden av hösten. Den nya styrelsen började 
sitt arbete i oktober med att sätta upp mål och planer för 
att konsolidera verksamheten. Fram till årsskiftet har vi 
konstaterat att vi står inför ett tufft 2011 men verksamheten 
går fortsatt framåt. Vårt största problem, som vi delar med 
alla klubbar i Sverige idag, är bristen på ungdomsledare. Vi 
har sett en positiv utveckling när det gäller rekrytering av 
föräldrar som ledare men vår största utmaning består i att 
hitta engagerade ledarämnen i våra stora kullar födda 92-96. 
Flera tjejer och killar ur den gruppen har redan engagerat 
sig som ledare och coacher på ett fantastiskt sätt och vårt 
mål är att flera ska följa efter. 
 - Centrals klubbkänsla är helt beroende av den återväxten. 
Det är de unga ledarna som fungerar bäst som förebilder 
för de ännu yngre spelarna. -     

Styrelsen som leder KFUM Central Basket in i 2011 består 
av Svante Bengtsson (ordf), Anna Magnusson (vice ordf  
& kassör), Charlotte Barrdunge, Lars Bremer, Gunilla 
Brunnberg och Anders Westkämper (ledamöter)
Svante Bengtsson, ordförande
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KFUMs GYMNASTIKAVDELNINGAR

Styrelsen
Orförande; Magnus Lindhe, V.Ordf  Henrik Lundin, Kassör 
Magnus Nyberg, Sekreterare Sophie Degenne, Övriga 
ledamöter Christian Schager, Rickard Gustavsson, Tobias 
Cedrum, Suppleanter Helena Jonsson och Henrik Petters-
son        

Värt att notera är att antalet fakturor har gått upp från 101 
st HT2009 till 119 st 2010 och det fakturerade beloppet 
ökat med nästan 100 000 SEK.
Aktiva grupper
Grupp   Ansvarig ledare 
Gymnastikskolan Sebastian Löfstrand
P1   Sebastian Löfstrand
P2   Rikard Gustavsson
P2   Henrik Persson/Patrik Löwen  
   borg
FE   Henrik Lundin/Patrik Löwenborg
AG Elit   Patrik Löwenborg
Ungdomstruppen Tova Sören, Raymond Ernqvist
Juniortruppen  Tova Sören
Manliga Eliten  Christian Schager/Christian 
   Vippola
Familjegympa  Jesper Kamnelius
Lagnögruppen  Anna Sjöberg

Tävlingar i urval: Stockholmsmästerskapen, Stockholms-
cupen, Knattemästerskapen, Knattecupen, Rikscupen, 
Svealandsmästerskapen, Trupp JSM, Trupp SM

Manliga Eliten, har efter ett par år i dvala, gjort en fantastisk 
kraftsamling genom att dels flytta upp de äldsta juniorerna, 
rekryterat externt samt även lyckats locka tillbaka gymnaster 
som haft ”time out”. Året inleddes dock med  blygsamma 
placeringar med en 3: respektive 4:e plats på SM respek-
tive Svenska Cupen.  Men under hösten som är tävlingsfri 
har ett stort lyft skett och truppen kan nu räkna in ca 20 
gymnaster vilket torde vara ett rekord i modern tid.  En ny 
tränare är rekryterad till ME och det är med stor glädje vi 
kan hälsa Christian Vippola välkommen tillbaka till fören-
ingen.  Vi lyckades även för första gången i historien ställa 
upp med två lag i JSMmed en 2:a och 5:e plats som resultat. 
Ett återstående problem är dock ungdomstruppen som 
periodvis har stått utan tränare, men vi hoppas att vi på 
samma sätt som för Seniorer och Juniorer lyckas lösa det 
under nästkommande år. 

De yngre gymnasterna fortsätter att vara framgångsrika och 
vi har fler yngre gymnaster än på många år. Ett speciellt 
glädjeämne är den kontinuerliga rekryteringen från Gym-
nastikskolan. Det visar att vi har lyckats med ett mål – öka 
kvaliteten på GS. Nu återstår det andra målet och det är en 
ökning av antalet elever i Gymnastikskolan. 
Styrelsen vill även rikta ett speciellt tack till Patrik Löwen-
borg som tar ett stort ansvar för de äldre AG gymnasterna 
i FE och MAGE och dessutom hjälper P3 med träningen. 
Ett mål under nästa år är att avlasta Patrik och säkerställa att 
de äldre gymnasterna får den hjälp de behöver.

Styrelsens berättelse
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten.  En 
stor del av styrelsens arbete har fokuserats på att höja kva-
liteten på verksamheten för att ge våra gymnaster möjlig-
heten att konkurrera med andra gymnaster i Sverige.  Den 
stora ekonomiska förlusten under 2009 har satt sin prägel 
på året och styrelsen har lagt mycket jobb på att säkra intäk-
ter samt att bättre följa upp kostnaderna. Det är glädjande 
att vi lyckades vända den stora förlusten 2009 till en liten 
vinst år 2010. Mycket återstår av det ekonomiska arbetet 
och vi måste än en gång kraftsamla  kring Gymnastikskolan 
som är vår huvudsakliga intäktskälla. 
Föreningen firade även 125 år under året. Höjdpunkten var 
en bejublad föreställning på Göta Lejon där gymnasterna 
fick vara i fokus under en hel kväll. Alla närvarande var 
eniga om att detta var den bästa jubileumsföreställningen de 
varit med om.  Vi riktar ett stort tack till Martin Bejting och 
personalen på Göta Lejon för all hjälp. 
Styrelsens fokus under 2011
Styrelsen kommer under 2011 ha som högsta prioritet att 
ytterligare stärka ekonomin. Gymnastikskolan behöver en 
bredare rekrytering och vi kommer att nyttja fler marknads-
föringskanaler för att komma ut till föräldrar och barn i 
närområdet. 
Styrelsens arbete och metoder kommer att ses över så att 
alla styrelsemedlemmar har tydliga ansvarsområden och tyd-
liga individuella mål. Detta är särskilt viktigt när föreningen 
står inför ett generationsskifte på ledarsidan.
 
För styrelsen; Magnus Lindhe, Henrik Lundin, Magnus 
Nyberg, Sophie Degenne, Christian Schager, Tobias Ced-
rum och Rickard Gustavsson
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KFUM URSUS 
KAMMARKÖR

Verksamhetsberättelse 2010
Under 2010 har Ursus Kammarkör haft två 
konserter. Vi har varit ca 30 medlemmar 
med David Lundblad som dirigent. Ord-
förande för KFUM Ursus Kammarkör har 
varit Birgitta André, kassör Louise Stieberth, 
sekreterare Clare Bradshaw och övriga leda-
möter Rikard Norstedt, Mia Ingelström och 
Fredrik Mohlin. Styrelsen hade 3 protokoll-
förda möten under 2010.

Vårterminen
Under vårterminen fokuserade vi på att repa 
in en bra festrepertoar som vi också sjung 
på några företagsmiddagar. Det var ett roligt 
sätt att få in pengar till körkassan! Tyvärr 
var vi tvungen att ställa in vårkonserten 
men vissa av oss deltog i en föreställning av 
Förklädd Gud tillsammans med S:ta Clara 
motettkör och Hemvärnets musikkår den 
14:e maj i St Jacobs Kyrka. 

Höstterminen
Höstkonserten (21 oktober): vi sjöng för 
första gång i Eric Ericsonhallen på Skepps-
holmen. Temat var musik av Michael 
Waldenby, båda gamla favoriterna Sju Nya 

Motetter och Ales Stenar och den för oss 
nya Jorum för kvinnoröster och marimba! 
Solist Mikael Nilsson också 
bjöd på en spännande marimba stycke 
Pequena Czarda. Vi hörde också Crestons 
Sonata op 19 sats 2 för saxofon (Elias 
Knutsson) och piano (David Lundblad),

Ursus gjorde en (kort)film för första gången 
under HT! Vi spelade in en parodi till Ra-
diotjänstens ’tack’ sång till reklamtävlingen 
’100-wattaren’ som visades på deras fest och 
prisutdelning.

Som vanligt avslutade vi året med en 
underbar julkonsert – igen i Eric Ericson-
hallen (18 dec) Titeln Ursus X-mas Wrap-
ping avslöjar att vi var lite mer spexigt som 
vanligt! Vi utnyttade de kyliga temperaturen 
i hallen och klädda oss i mysiga vinterkläder 
som tillsammans med en fin julgran ökade 
julstämningen. Två duktiga musiker på piano 
(Christian Forsgren) och kontrabas (Jordi 
Carrasco Hjelm) accompagnerade oss och 
bidrog med egna jazziga musik.

Vi ser fram emot nästa år med Ursus!
För Styrelsen, Clare Bradshaw, sekreterare
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STOCKHOLM CANTUS

Verksamhetsberättelse 2010 för 
KFUK-KFUM Stockholm Cantus
Verksamhetsåret 2010 inleddes den 17 januari med 
repetitioner. 
Den 22 februari höll vi årsmöte och följande styrelse valdes: 
Per Annebäck (ordf), Per-Anders Aglert, Björn Hagerman, 
Ika Hidemark, Ingrid Lundeborg, Mai Göteman (supple-
ant). 
Vid styrelsemöte den 29 mars valdes sedan Per-Anders 
Aglert till kassör och Björn Hagerman till sekreterare i 
styrelsen.
Den 25-26 april hade vi internatövning i Sjukstugan på 
Barnens Ö.
Måndagen den 24 maj höll vi vårkonsert i Swedenborgs-
kyrkan vid Tegnérlunden. 
Höstens repetitioner började den 16 augusti. Den 17 -21 
september var vi på körresa i Bukarest där vi såg Ceauses-
cus gigantiska parlamentsbyggnad. Vi sjöng vid högmässan 
i lutheranska kyrkan och hade senare på dagen konsert i 
den anglikanska kyrkan. Dagen efter gjorde vi en utflykt till 

klosterkyrkan Snagow Monestary, där den historiska före-
bilden till Dracula, greve Vlad, ligger begravd. 
Lördagen den 4 december höll vi slutligen vår årliga jul-
konsert, liksom året innan i Engelbrektskyrkan tillsammans 
med Engelbrekts vokalensemble. Björn H bidrog med 
flöjtspel i Öhrwalls Trettondagsmusik. 
Dagen efter hade vi en halvtimmes uppträdande med 
julmusik utomhus i Akalla by. Söndagen en vecka senare, 
dagen före Lucia tjuvstartade vi Luciasjungningarna på EM 
möbler, Upplands Väsby. På Luciadagen hade vi hela nio 
sjungningar. Vi började på vårt (KFUM-KFUK Central) 
KOM Hotel. Sedan följde Skolinspektionen, Nynäs, Liber, 
PTS Kommunikationsmyndigheten, Stockholm Waterhouse 
(Waterfront building), Östasiatiska museet, Stinsens köp-
center (Häggvik), och slutligen Electrolux (Fiskartorpet). 
Den 17 december gjorde vi årets sista Luciatåg för MFEX 
på Aquaria vattenmuseum på Djurgården. 
För styrelsen, Björn Hagerman, sekr

Underst 1; Mai på julmarknaden efter vårt uppträdande där, 2; 
Körresa i Bukarest, 3; per, Stockholm Cantus ordförande njuter 

av solen i pausen under internatet
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KFUM-KÖREN I 
STOCKHOLM

Verksamhetsberättelse för 
KFUM-kören i Stockholm 
2010.
Styrelsen vill även i år rikta ett stort 
tack till vår dirigent och musikaliska 
ledare Mathias Kjellgren för ett 
engagerat och för kören utvecklande 
arbete under året.
Våra framträdanden under året 
framgår av nedanstående samman-
ställning.
Körens traditionella julkonsert ägde 
rum i Maria Magdalena Kyrka på sö-
der för tredje året i rad. Julkonserten 
blev även i år mycket lyckad, både 
musikaliskt och publikt. Kören var i 
toppform och i avsaknad av Stock-
holms Ungdoms Symfoniorkester 
(som blivit dubbelbokade) hade 
Mathias fått ihop goda ersättare som 
tillsammans med de härligt röststar-
ka solisterna Rebecca Rasmussen och Magnus Billström gav 
programmet en fräschhet som uppskattades av åhörarna. Vi 
har fått många positiva kommentarer från vår trogna publik. 
Styrelsen har redan nu beslutat att även 2011 års julkonsert 
blir i Maria Magdalena Kyrka på söder.
Sammanställning över körens aktiviteter 2010.

Vårterminen
23 mars  Medverkan vid högmässa i Kungsholms 
Baptistkyrka
25 april Högmässa Södertälje samt vårkonsert i Strängnäs
29 april Vårsång Seniorerna (dubbelkvartett)
30 april. Valborgssång på Magdalenagården
23 maj Vårkonsert i Norska Kyrkan

Höstterminen
9 oktober Medverkan i KFUK-KFUM Sångarting i   
  Vadstena
13 november Höstkonsert i Kungsholms Baptistkyrka.
5 december Konsert i Stamhuset Svenska Frimurar-  
  Orden 
16 december  Julsånger KFUK-KFUM Central/Senior   
  (dubbelkvartett)
18 december Julkonsert i Maria Magdalena Kyrka

Närvarostatistik
Körens närvarofrekvens under repetitioner och sångfram-
trädanden har totalt under året varit 75 procent varav 72 
procent under våren och 79 procent under hösten.
Antal samlingar Antal aktiva sångare
Våren 2010  26   22
Hösten 2010  19   24

Övrigt
Kören är representerad i KFUM-KFUK:s Sångarförbund, 
Centralföreningens styrelse, Fastighetsbolagets styrelse, 
KOM Hotels styrelse och Senior. Styrelsemedlemmar har 
under året aktivt deltagit i MUSK och STYKO.
Christer Sjöström, ordförande
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Symfoniorkestern Pro Musica är en ideell 
förening och har till ändamål att 

genom offentliga konserter, främst i Stockholms  • 
området, sprida kännedom om och skapa intresse   
för god musik, särskilt ur den symfoniska repertoaren 
från barock till nutid

skapa arbetstillfällen åt musikstuderande och yrkesverk-• 
samma instrumental- och sångsolister

verka som undervisningsorgan i avancerad orkester-• 
spelning och att i detta syfte söka fånga upp bl a sådana 
elever som gått i kommunal musik-, kulturskola eller 
annan form av musikskola.

Medlemmarna i Symfoniorkestern Pro Musica är en bland-
ning av fritidsmusiker och musikpedagoger som samlas 
varje torsdag kl. 19.00-21.30 för repetition i Spegelsalen. 
Årsmötet hölls i Spegelsalen 2010-03-25. Styrelsen har un-

SYMFONIORKESTERN 
PRO MUSICA

der verksamhetsåret sammanträtt vid 8 tillfällen.
Orkestern har under året haft 53 medlemmar som under 
året genomfört sammanlagt 11 konserter med så skilda verk 
som: Hary János-sviten av Kodály, Lt Kije av Prokofiev, 
Förklädd Gud, Stabat Mater, Carmina Burana, symfoni 
och pianokonsert av Schumann, Brahms Requiem, Haydns 
Skapelsen. Orkesterns chefsdirigent har varit och är Michael 
Bartosch. Kvällen den 13 januari ägnades åt ett seminarium 
i Sensus lokaler, där medlemmarna diskuterade framtida 
upplägg för orkestern.

Orkestern är medlem i Sveriges Orkesterförbund och 
KFUK-KFUM Central. I Central har Symfoniorkestern Pro 
Musica representanter i MUSK (Centrals Musikutskott) där 
ordförande är från Pro Musica. Orkestern är också repre-
senterad i KFUK-KFUM Centrals styrelse och i Centrals 
Verksamhetsbidragsutskott. Repetitioner och konserter 
anordnas i samarbete med Sensus studieförbund.
Stockholm 2011-03-14  
Anders Hjerpe ordförande
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KFUMs KAMMARKÖR

Året inleddes med en vikarierande dirigent – Pär Fridberg – 
eftersom Jerica Gregorc Bukovec var barnledig. I konserten 
”I döda poeters sällskap” framfördes tonsatt lyrik i Barock-
hallen på Historiska museet i Stockholm. Skådespelaren 
Björn Granath medverkade som recitatör.

Under våren fattade styrelsen beslut om att framföra en 
konsert med endast kvinnliga tonsättare. Arbetet startade 
i april och kören kontaktade Karin Rehnqvist, profeesor i 
komposition vid Kungliga Musikhögskolan. Genom henne 
fick vi fick kontakt med såväl KVAST – KVinnlig Anhop-
ning av Svenska Tonsättare – som två kvinnliga tonsättar-
studenter. Av studenterna beställdes ett körverk vardera. 
Snart hade kören utifrån detta inlett ett samarbete med elva 
andra fria musikföreningar för att genomföra festivalen 
Sound of  Stockholm – en festival för ny musik. Fören-
ingarna var Samtida Musik, Fylkingen, FRIM, Audiorama, 
Bandhagen Art Studio (BAS), Weld, SEKT, Stockholms 
saxofonkvartett, Musikalliansen, Uruppförandeklubben och 

KFUMs kammarkör. Vår del i festivalen, konserten med 
kvinnliga tonsättare, framfördes den 13 november i Eric 
Ericsonhallen och även följande dag på Västerås Konst-
museum, allt som allt med verk av tio kvinnliga tonsättare. 
Festivalen uppmärksammades i såväl Sveriges Radio som 
SvD och DN.

Övriga framträdande under året var vårkonsert, hyllnings-
kör med dirigent Cecilia Rydinger-Ahlin vid kronprinsess-
bröllopet, Näsbyparkskyrkans 25 årsjubileum med verk av 
Händel för barockorkester och kör, deltagande i körstafett 
på Skeppsholmens dag samt julkonsert i Hedvig Eleonora 
kyrka. Kören framträdde även på KTH med luciasjungning, 
samt en uppskattad 1.a adventskonsert på Borgarhemmet 
på Södermalm. 

Åsa Carnelid-Wickman
vice ordförande
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Royal Big Band och Swingin´tunes
ROYAL BIG BAND har under året spelat på fester  
och sammankomster i företag och privatpersoner.  
Vi spelade bl a på NALEN, där var det fullsatt  
med dansanta människor.  
Vår nya CD ”Fascinating Rhytm” har mottagit  
mycket väl. Vi har haft ett bra år med mycket  
bra repetitioner och anskaffning av nya arr.  
Inga förrändringar i medlemsantal.  
Styrelsen riktar stort tack till Gunnar för inspira- 
tion och proffsiga repetitioner och till Jan Bång  
och Magnus Jensen för ordning och reda samt  
Thomas Lycke för allt bakomarbete med bok-
ningar, marknadsföring och annat som inte alltid  
syns men som ändå görs.  
Stort tack till KFUK-KFUM central för allt stöd och 
alla musikanter för trevlig samvaro både på  
framträdanden och repetitioner.  
Ser med förväntan fram emot ett ännu bättre 2011 med fler framträdanden.

Styrelsen för ROYAL BIG BAND     
Ordförande/kapellmästare Thomas Lycke. Ordningsman/revisor Jan Bång
Repetitör Gunnar Andersson. Musikansvariga Thomas Lycke, Gunnar Andersson

Swingin´tunes har under året uppträtt på fester och sammankomster på företag och för privat-
personer. Vi har gjort 6 framträdanden vid olika idrottsevenemang runt om i sverige; lidingölop-
pet, vätternrundan samt Karlberg slott, IKEA.m fl. Styrelsen riktar stort tack till Thomas och Kjell 
för inspiration och proffsiga repetitioner till Jan-Eric för giggbokningar och Anders för adminis-
tration. Tack även till Lasse för arbetet med webb och Anders S för allt arbete med inmatning 
av sånglåtar. Stort tack till KFUK-KFUM central för allt stöd, alla sångare för trevlig samvaro 
både på framträdanden och repetitioner.
Vi ser med förväntan fram emot ett ännu bättre 2011 med trevlig  
kamratlig samvaro och ännu fler framträdanden.

Styrelsen för SWINGIN´TUNES    
Ordförande Anders Berg. 
Dirigent/musikansv Thomas Lycke. 
v dirigent/musikansv Kjell Lindberg
Ekonomi Lars Wilhelmsson. 
Sekreterare Bertil Interstein. 
Revisor Anders Skjöldebrand

Keep Swingin´ and Singin´...

Bandet med solister
Alexander & Fredrik, sång
Bandet med solister 
Thomas Lycke, sång. 
Bandet med solister
Fredrik Lycke, sång
Bandet med solister
Alexander Lycke, sång
Luciano Mossetti, trumpet
Dan Gillberg, altsax
Åsa Dellham, sång, 
Halldor Pålsson altsax
Thomas Lycke, sång

Välkommen till en stunds musikalisk 
njutning av svängig storbands-

musik framfört av Royal Big Band 
med sångsolisterna Åsa Dellham, 

Alexander, Fredrik och 
Thomas Lycke

Royal Big Band
Kapellmästare/sång  Thomas Lycke 

Saxofon Halldor Pålsson, Dan Gillberg, Gunnar Andersson, Esbjörn Wetterroth, P-O Niblaeus
Trumpet Odd Nygård, Magnus Jegermalm, Luciano Mossetti  Mauritz Larsson 

Trombone Tomas Hillerbrandt, Kristine Karlsson, Björn Andersson, Sven Larsson 
Piano Peter Csiffary  Bas Höddi Björnsson/Mårten Korkman   Trummor Jan Kullhammar

1. Fascinating Rhythm 
2. Jag och min brorsa    

3. A warm breeze   
4. Pennies from Heaven  

5. When you´re smiling    
6. Aint that a kick in the head    

7. But not for me  
8. Feeling Good  

9. Undecided  
10. The End of a Love affair
11. Till you come back to me

12. Hello Dolly  

Inspelad  i Sami Studios Stockholm 2009 Inspelningstekniker & mixning: Göran Stegborn 
Producenter Thomas Lycke & Jan Bång.  Idé och layout: Thomas Lycke

Till minne  
av vår basist 

Höddi Björnsson
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Sakta Vi Gå Genom Sta'n
Music:Roy Turk / Fred E. Ahlert

1931 Sylva, Brown and Henderson Inc Warner/Chapell Music Scand.

Svensk Text: Beppe Wolgers
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