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INLEDNING

KFUK-KFUM är världens största och äldsta 
ungdomsrörelse. Gemensamt för allt vi gör 
är att skapa mening för stunden - och fram-
tiden. KFUK-KFUM Central har en unik 
styrka i att vi verkar lokalt och samtidigt i ett 
globalt sammanhang genom att vara del i två 
världsomspännande organisationer - YWCA 
och YMCA. KFUK-KFUM Sverige med 
alla dess föreningar runt om i landet ger 
oss ytterligare styrka med en mångfald av 
verksamheter och i ålderspridning som finns 
inom organisationen.
Så står det inledningsvis i KFUK-KFUM 
Centrals strategiska plan 2011 - 2016.

Den strategiska planen arbetades fram under 
2010 och 2011 och presenterades på fören-
ingens konferens till Helsingfors i oktober 
2011. 

Året 2011 har för lokalerna på Rosengatan 
omfattats av en ombyggnation av 
ventilationen, både i förenings- och hotell-
delen. 
Året 2011 har också utmärkt sig som då 
flera nya utskott bildades. Roslagstullsutskot-
tet bildades efter idéen till ny idrottshall på 

föreningskonferensen i Berlin 2010 och har 
under året arbetat idogt med kalkyler och 
strategier under många möten. I november 
tilldelades Central en tidig markanvisning för 
eventuell byggnation. Detta har också upp-
märksammats i press, såväl DN, lokalpressen 
såsom i radio.

Det finns driv, engagemang och vilja till 
förändring för verksamhetsfrågorna hos de 
människor som lägger sin ideella tid till att 
arbeta med KFUK-KFUM Centrals fram-
tidsfrågor. Det finns också stor kunskap 
bland dessa människor, inom ekonomi, fast-
igheter, kommunikation, utbildning och inte
minst om förhållanden inom den egna 
föreningen och verksamheten och vad som 
är bäst för denna. Det är viktigt att vi värnar 
om de ideella resurserna likväl som vår goda 
ekonomi och våra fastigheter. Och att vi
också förvaltar våra ledare, coacher, styrel-
semedlemmar så att de kan fortsätta bedriva 
sitt viktiga arbete inom föreningen, oavsett 
om det är på hallgolvet, ute i en båt på 
Ängsholmen eller i en möteslokal på 
Rosengatan.
Ulrika Alexandersson
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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 • 
medlemmar 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 medlems-• 
register i syfte att förenkla informationsflödet och för 
att effektivisera medlemshanteringen inom   
huvudföreningen.
Införa ett särskilt utvecklingsbidrag• 
Arbeta för en utökad utbildningssamordning bl.a. gm • 
att inventera föreningarnas behov av utbildning av     
ledare, 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 

Verksamhetsplan 2011 
KFUK-KFUM Central skall under 2011 främst arbeta 
med följande: 
Verksamhet; 

Arbeta med värdegrundsfrågor inom KFUK-KFUM • 
Central.
Utvärdera nuvarande drift av Caféet “Kom och Ät” och • 
lägga en långsiktig strategi för café-verksamheten.
Utvärdera nuvarande pilotverksamhet “The K” och • 
lägga en långsiktig strategi för Central som mötesplats 
för unga.
Planera och påbörja färdigställandet av “Andrummet”.• 
Förbereda föreningen på att på sikt kunna skaffa ytterli-• 
gare ändamålsenliga lokaler för våra verksamheter som 
kräver speciallokaler.
Arbeta vidare som insamlingsstation för Världens Barn.• 
Aktivt delta i KFUK-KFUM:s internationella arbete • 

Organisation 
Fortsätta arbetet med 5 årig rullande strategiplan.• 
Fortsätta kommunikationsarbetet med grafisk profil, • 
huset som kommunikation och kommunikationsstrate-
gin. 
Undersöka möjligheten till ett gemensamt medlems-• 
register.
Arbeta för en tydlig rollfördelning inom huvud- • 
föreningen och dess bolag samt gentemot medlems-
föreningarna.
Stärka kontrollen och överblicken över huvudförening-• 
ens ekonomi för att möjliggöra framtida investeringar 
och samarbeten.
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UTSKOTT INOM 
KFUK-KFUM CENTRAL

ARBETS-
UTSKOTTET - AU
Arbetsutskottets uppgift är att förbereda 
ärenden inför styrelsens sammanträden.
Utskottsmedlemmar utses i samband med 
konstituering av styrelsen. Föreningens 
ordförande är utskottets ordförande. Kansli-
chefen är utskottets sekreterare.
Arbetsutskottet har bestått av Claes Eliason, 
Giggi Steijer, Bengt Arwén, Peter Yllmark, 
Bengt Strömgren, Elsa Wärngren, Bengt 
Arwén och Kea Lagerquist (kansli). 

EKONOMI-
UTSKOTTET - EU
Ekonomiutskottets uppgift är att förse 
Centrals styrelse med lämpliga beslutsunder-
lag gällande ekonomiska frågor. EU utgörs 
av representanter från föreningen, bolagen 
och fondförvaltningen. Ekonomiutskot-
tet har bestått av Peter Yllmark, Christer 
Sjöström, Kajsa Carlsson, Hans Lagerquist, 
Lars Erik Alm, Per-Anders Aglert, Stefan 
Karlsson och Kea Lagerquist (kansli).

KFUM-KFUK Centrals styrelse har valt att organisera sitt 
arbete med en uppdelning av vissa uppdrag i utskott. Dess 
bemanning beslutas av styrelsen och består av personer som 
representerar de olika föreningarna/sektionerna. Utskottet 
leds av en av KFUK-KFUM Centrals styrelseledamöter och det 
kan finnas en utsedd sekreterare som också kan vara anställd 
personal.
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VERKSAMHETS-
UTSKOTTET - VU
Verksamhetsutskottet har under året haft åtta möten. 
Arbetet i utskottet har detta första verksamhetsår, mest 
handlat om att hitta rätt i avgränsningar mellan verksam-
hetsfrågor och lokalfrågor. Den fasta dagordningen har 
haft punkterna Spegelsalen, Gymmet, Caféet, The K, och 
Andrum.  

Just nu fokuserar utskottet på Spegelsalen och den före-
stående renovering som kommer att öka lokalens 
funktionalitet både för verksamheten och för uthyrning. En 
beredning om framtida drift av gymmet är precis igångsatt. 

Under året har följande personer deltagit i 
verksamhetsutskottet:
Isak Benyamine (sammankallande, Centrals styrelse, Basket) 
Anders Westkämper (Basket) 
Sophie Degenne (Gymnasterna) 
Thomas Lycke (MUSK)
Armineh Karapet (Centrals kansli) 
Andreas Ekeberg (Änhsholmens kansli) 
Richard Gustavsson (Centrals styrelse, Gymnasterna) 
Victor Sundquist (Centrals the K, Basket kansli) 
Klara Söderström (Ängsholmens kansli) 
Annette Spata (Centrals café)
Margareta Svensson (Senior, Internationella) 
Olle Molin  (Centrals kansli)
Isak Benyamine

BIDRAGS-
UTSKOTTET - BU
Bidragsutskottet ombildades från 1 jan 2011. Syftet med 
utskottet är att bereda förslag till KFUM-KFUK Central 
styrelse för tilldelning av stipendier och verksamhetsbidrag. 
Utskottsmedlemmarna representerar sin förening/sektion 
och har till uppgift att dels ha kunskap om sin förenings/
sektions ansökningar och dels delta i beredning av alla an-
sökningar utifrån gällande kriterier för samt ge rekommen-
dationer och fatta beslut om dessa. Utskottet har medlem-
mar från Basket, Gymnaster, Ängsholmen, Musikutskottet 
och sammankallande representerar Centrals styrelse.

Under 2011 har antalet ansökningar för verksamhetsbidrag 
och stipendier ökat mycket. Bidragsutskottet har behandlat 
ansökningar för stipendier på sammanlagt  259.643 kr och 
verksamhetsbidrag för 704.400 kr.
Bidragsutskottet har under 2011 bestått av Lena Rydhäll, 
Anders Westkämper, Johan Sjöstedt, Karin Olausson, Tho-
mas Lycke och Anne-Christine Ericson (kansli).
Lena Rydhälll ordförande i Bidragsutskottet.

MUSIK
UTSKOTTET - MUSK
Verksamhetsberättelse MUSIKUTSKOTTET  2011
Utskottets medlemmar kommer från Centrals medlemsför-
eningar vars verksamhet är musik.
KFUMs Kammarkör, KFUM-kören, KFUM Ursus Kam-
markör, Stockholm Cantus, Symfoniorkestern Pro Musica, 
Royal Big Band, Vocalgruppen Swingintunes.
.
MUSK (Musikutskottet) verkar för:
- Stärka musiklivet inom Centralföreningen 
- Skapa gemensamma aktiviteter inom hela 
föreningen.
- Utveckla musiklivet kvalitativt och pröva nya former.
- Skapa musikaliska aktiviteter för att locka unga att 
musicera.

Under 2011 har MUSK arbetat med att sammanställa våra 
olika önskemål och behov av lokaler mm. Vi vill skapa 
möjlighet för musikundervisning för ungdomar på Central. 
Förutom SuzukiCentral vill vi ha undervisning i andra 
instrument och även sång.
Thomas Lycke, ordförande

MYNDIGHETS-
UTSKOTTET - MU
Syftet med MU är att se över att KFUK-KFUM Central 
och dess bolag följer de regelverk som myndigheterna 
kräver av KFUK-KFUM Centrals verksamheter och fastig-
heter; OVK – Obligatorisk ventilationskontroll, Elsäkerhet, 
Systematiskt brandskyddsarbete, Arbetsmiljöansvar, Miljö 
och hälsa, Besiktning av tryckkärl, Besiktning av hissar och 
lyftanordningar, Egenkontrollprogram av utrustning som ej 
har krav på besiktning/revision.
Utskottet som hade sin start i oktober 2011 har haft två 
möten under verksamhetsåret. Utskottet har sett över de 
myndighetskrav organisationen och bolagen har, vilka de 
flesta finns en fungerande organisation kring. Utskottet har 
sett över det systematiska brandskyddsarbetet och arbetat 
fram en plan för att informera och delegera brandskydds-
ansvaret mellan fastigheten och medlemsföreningarna/
hyresgästerna vilket fortsätter under 2012. En del i detta var 
också att se till att Spegelsalen fick två utrymmningsvägar.
Myndighetsutskottet har bestått av Richard ”Mulle” Gus-
tafsson, Henrik Feldhusen, Olle Molin (kansli) och Ulrika 
Alexandersson (kansli).
Ulrika Alexandersson
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ROSLAGSTULLSUT-
SKOTTET
Bengt Arwén, ordf, Peter Yllmark, Basket, 
Magnus Lindh, Gymn, Svante Bengtsson, 
Basket, Kersti Hedqvist, KFUM Kammar-
kör, Michael Lagerkvist, Centrals kommu-
nikstionsutskott, Anders Rosqvist, KFUM, 
Kea Lagerquist, kanslichef.
Vid förra årsmötet redogjorde Svante 
Bengtsson för de planer som fanns för att 
försöka förvärva eller bygga en ny idrottshall 
med föreningslokaler till Central. Årsmötet 
uttalade då en stark önskan och uppmaning 
till styrelsen att fortsätta att driva denna 
fråga.
Under året har arbetet intensifierats och 
samarbetet med entreprenören Areim fort-
satt. Tillsammans lämnade vi i en begäran 
om markanvisning för området vid 
Roslagstull om att få bygga en idrottshall. 
Den ledde till att vi fick något så unikt som 
en sk tidig markansvisning, ett begrepp som 
tidigare aldrig använts. Beslutet fattades av 
den poliskt tillsatta expolateringsnämnden 
och beslutet fattades i total enighet mellan 
de politiska partierna.
Arbetet har sedan fortsatt med ett arkitekt-
kontor, Equator, som har ritat på hur en del 
av det stora området kring Valhallavägen 
och Roslagstull ska se ut. I denna ritning 
finns det skissat för två idrottshallar (en 
för bollsport och en för gymnastik) samt 
ytor för kommersiellt bruk som Central ska 
komma att disponera. 
Vi har också i slutet av verksamhetsåret 
skrivit ett samarbetsavtal med Areim om-
kring arbetet inför en permanent markan-
visning vilken vi kan förmoda kan komma 
kring halvårsskiftet.
Utskottet har haft ca 10 formella möten 
under året och en rad informella.
Bengt Arwén,  
ordförande i Roslagstullsutskottet

ROSLAGSTULLS-
PROJEKTET
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KOMMUNIKATIONS-
UTSKOTTET
Kommunikationsutskottet har efter årsmötet 
2011 bestått av Michael Lagerkvist, Thomas 
Lycke, Philip Aluko och Ulrika Alexanders-
son (kansli).

Bakgrund och syfte
Kommunikationsgruppen blev kommuni-
kationsutskottet efter föreningens årsmöte 
i april 2010 - skillnaden i detta är främst 
större befogenheter över beslut och eko-
nomi. Syftet med utskottet är att arbeta med 
KFUK-KFUM Centrals interna och externa 
kommunikation. Syftet är även att bistå 
medlemsföreningarna i frågor rörande kom-
munikation.

Hemsidan
Hemsidan administreras från kansliet. Nytt 
för i år är att  tid har lagts på den interna 
informationen för styrelse och vissa utskott. 
KFUM Sverige lanserade sin nya hemsida 
hösten 2011 och erbjöd föreningarna att 
vara med i konceptet. KFUK-KFUM Cen-
tral och KFUM Ängsholmen har en lösning 
hos en webbleverantör och beslutade båda 
att avvakta då båda föreningarna har mycket 

KOMMUNIKATIONS-
ARBETET

stora sidor med mycket information men 
kommer att analysera och utvärdera erbju-
dandet. 
Utskottet har hjälpt Stockholm Cantus för 
uppstart av deras nya hemsida.

Centralblad och 
nyhetsbrev
Två Centralblad har givits ut, ett under maj 
månad och ett i slutet av november. Fyra 
nyhetsbrev har skickats ut.

Roslagstullsutskottets 
information
Kommunikationsutskottet har bistått 
Roslagstullsutskottets interna information.

Vad ska jag göra? 
KFUM Sverige genomförde sin Vad ska jag 
göra kampanj under sommaren 2011 och 
KFUK-KFUM Central tog emot Leo 
Razzak ute på Ängsholmen i augusti. Leo 
var anställd som projektledare för kampan-
jen vars syfte var att sätta KFUM på Sve-
rigekartan och uppmärksamma våra verk-
samheter. Han fick prova på att segla med 
Ängsholmens Bahior.
För kommunikationsutskottet genom 
Ulrika Alexandersson

1

Informationsblad för KFUK-KFUM Centrals medlemmar
Nummer 2 2011

  SID  1

Informationsblad för KFUK-KFUM Centrals medlemmar
Nummer 1 2011

PÅ GÅNG PÅ
ÄNGSHOLMEN!

SM I TRUPPGYMNASTIK

AGNES I KENYA

GULD TILL BASKET

CENTRAL I 
FÖRÄNDRING



SID  10



 SID  11

INTERNATIONELLA
KOMMITTÉN

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

Information, påverkan och kunskapsutveckling
Internationella kommittén inbjöd under våren till tre fristå-
ende delar i studiecirkeln/föreläsningsserien om Belarus. 
Temat var Från köksslav till Superwoman och ”Vart går 
Belarus? Samhället utan solidaritet, demokratisering och 
Sveriges roll”. Andrej Kotljarchuk, historiker från Umeå 
universitet föreläste om belarusisk samtidshistoria och 
dagens kontakt mellan Sverige och Belarus samt om det 
belarusiska valet. Samt att Julia Lapitski undervisade i olika 
traditionella måltider, vi gjorde en soppa tillsammans samt 
målade traditionsenliga ägg inför påsken.
Miranda Myrberg föreläste i augusti om sin praktik i Kenya 
YWCA och sina erfarenheter från tiden i landet under våren 
2011.

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

Katastrofstöd till Japan
I början av året svarade vi på Världsförbundens upprop 
om katastrofstöd till Japan i samband med den tsunami de 
drabbades hårt av och skänkte 5 000 kr till YWCA i Japan.

Utvecklingsbidrag till Sydafrika
Kommittén har även gett bidrag till YMCA i Pietermaris-
burg, Syd Afrika där vår ordförande Veronica Holtsjö var 
praktikant under våren. Bidraget gick till stöd till ungdoms-
arbete på deras anläggning.

Insamlingsarbete
Under året har internationella kommittén samlats in pengar 
genom olika aktiviteter. En loppmarknad hölls under våren. 
Många bord med 0fina prylar och hembakat och utöver 
kommitténs eldsjälar deltog Södra KFUK, KFUK-KFUM 
Gimle och Y´s Mens Club Bromma med försäljning. 
  

Inför julen anordnades även i år ”Fest i Advent” som lockar 
många besökare, ca 80 personer kom varav ett 30-tal barn. 
Denna gång vara kalaspolisen Linda med och gick på skatt-
jakt med barnen och en och annan tjuv leta de efter också, 
barnen kunde även fiska och sjunga julsånger med Swingin 
tunes som släppte loss med en Disneymedley. Det fanns 
glögg, gotter, pepparkaksgranlotteri, gröt med skinkmacka, 
sång, julgodis m.m., det var en härlig stämning och är en 
tradition som många ser fram emot som en början på julen.

Försäljning av kort, julkort och bl.a. ängelpins pågår stän-
digt, hotell- och restauranglotteri gav tillsammans knappt 20 
000 kronor i insamlade medel under året.

Övrigt 
Johanna Ennab, student på Södertörns högskola, Bistånds-
programmet praktiserade på Centrals kansli under ett antal 
veckor och hjälpte kommittén med att skriva fondansök-
ningar och organisera material för att sälja olivträd.

Filikita Carlton från YWCA Kenya praktiserade i Sverige 
under tre månader, av dessa var hon två månader på KFUM 
Ängsholmen som lägerledare och en månad var hon i Cen-
trals café Kom & Ät.

Glädjande nog fick kommittén beviljat 70 000 kr från 
Gustav V 90-års fond samt 20 000 kr från Centrals verk-
samhetsbidrag för att kunna genomföra en kurs tillsammans 
med YMCA och YWCA i Belarus, Libanon och Palestina, 
först var kursen planerad till 2011 men pga av sena besked 
om finansiering är kursen framflyttad till att genomföras 
i augusti 2012. Kursens fokus är genusarbete i respektive 
land och namnet på kursen är ”Working for change”, totalt 
ska ca 20 pers delta i åldrarna 16-25 år! Mer om detta 
kommer som rapport under 2012. 

Sammanfattningsvis
Under 2011 hade kommittén tre sammanträden och där-
emellan flera informella träffar för att planera arrangemang 
och evenemang. Via Facebook kommunicerar vi med att 
lägga upp våra evenemang vilket ger bra genomslag. Kom-
mittén har flera unga som har intresse och entusiasm. Flera 
genomför egna internationella resor, eller jobbar som prak-
tikanter/volontärer utanför Sverige och försvinner då och 
då för att återkomma efter längre eller kortare tid, det har 
även påverkat höstens arbete då inga regelrätta möten har 
skett. Trots detta finns det ett ständigt pågående arbete och 
flera kontakter och nätverk som upprätthåller det interna-
tionella arbetet. 
Barbro Thorén, vik ordf. våren 2011   
Kea Lagerquist, kansli och medlem i kommittén
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ÖVRIGT INTERNATIONELLT 
ARBETE

VÄRLDENS BARN INSAMLINGEN 2011
Radiohjälpens insamling Världens Barn drog i år in 79,5 miljoner kronor. Kampanjen genomfördes för trettonde året 
och har under dessa år bidragit med mer än en miljard kronor till hundratals projekt världen över. Hundratusentals barn 
har fått sina rättigheter stärkta genom skola och utbildning, respekt och självkänsla samt bättre hälsa och möjlighet till en 
värdig framtid.

Under de framförallt två intensiva veckor i oktober som KFUK-
KFUM Central fungerade som insamlingsstation för Norrmalm i 
Stockholm, blev resultatet drygt 67 000 kr, pengar som har skickats 
oavkortat till Radiohjälpen och Världens Barn. 

Det var ca 55 personer som aktivt bidrog till det fina resultatet. 

De föreningar/ organisationer som var representerade var KFUK-
KFUM Central, Coop, KFUM Fryshuset Basket, Kom Hotel, Kon-
sumentföreningen i Stockholm, Lions, Sandsborgsbadet, Sollentuna 
slöjdgille, Svenska kyrkan, Teckentullen, Ungas Nykterhetsförbund, 
Röda korset och UNICEF. Tack även till Handelsbanken på Sveavä-
gen som bjöd på tjänsterna och avgifter för att hantera pengarna.

SEMINARIER OCH 
ARRANGEMANG

SAMTAL OM YWCA I EUROPA OCH VÄRLDEN 
TORSDAG DEN 8 DECEMBER
KFUK – eller YWCA, är en av de två världs-
omspännande organisationer som vi är en 
tillhörighet av och världens största kvinno-
rörelse. Anna Magnusson, KFUM Sveri-
ges ordförande samt ordförande i YWCA 
Europa, Giggi Steijer, Kea Lagerquist och 
Ulrika Alexandersson från Central, och som 
deltog i World Council 2011 står som värd 

för kvällens samtal om bl.a. YWCA:s idélogi 
samt ger information om senaste världsråds-
mötet. Klockan 18.30 – ca. 21.00 i Centrals 
lokaler på Rosengatan. Kostnad 50 kr som 
oavkortat går till Power to Change-fonden. 
Vi bjuder på fika. Mer information via hem-
sidan och Facebook.
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INTERNATIONELLA 
ENGAGEMANG

Den 10-16 juli anordnades World YWCA;s världsrådsmöte i 
Zürich, Schweiz. KFUK:s Världsrådsmöte arrangeras vart 4 år. 
Världsrådet är det styrande organet i World YWCA. Re-
presentanter från varje anslutet förbund samlas för att välja 
medlemmar i Världs KFUK:s styrelse, fastställa prioriteringar 
för de kommande årens arbete och bestämma policys genom 
resolutioner och rekommendationer. Rådet ger också prak-
tisk utbildning om de prioriterade frågorna för den globala 
rörelsen. I samband med Världsrådets möte anordnar World 
YWCA också ett internationellt toppmöte, som är en global 
konferens om banbrytande frågor för kvinnor. Deltagarna i 
båda händelserna är KFUK delegater, observatörer, interna-
tionella och nationella samhällsbaserade kvinnorättsaktivister, 
forskare m.fl.

Från KFUM Sverige var vi 15 delegater och observatörer från 
olika delar av rörelsen och landet. Från KFUK-KFUM Central 
deltog Anna Magnusson, KFUM Central Basket samt sedermera 
KFUM Sveriges ordförande som delegat samt Giggi Steijer, Kea 
Lagerquist och Ulrika Alexandersson som observatörer.

Toppmöte i plenum
Toppmötet i plenum innehöll en rad intressanta föreläsare. Ett 
axplock av dem var Dr. Michelle Bachelet (president i Chile 2006-
2010) och ordförande i UN-WOMEN. Filmskaparen och serie-
makaren Abigail Disney berättade om sitt senaste dokumentär 
om kvinnor som lever i krig. Mary Robinssons Award delades för 
första gången ut till fyra unga kvinnor för förtjänstfulla insatser, 
av Mary Robinsson själv (president på Irland 1990-1997). 

Möte med våra partners
KFUM Sverige bjöd in till möte och mingel med KFUM Sveriges 
partners från Zambia, Kenya, Belarus och Palestina.  

YWCA Europe
Parallellt var det extra årsmöte för YWCA Europa, i Schweizsiska 
CEVI:s fastighet. Det var ett engagerat möte med diskussioner 
om framförallt budget 2011-2012. Närvarande var ett 20-tal län-
ders representanter och ca 80 personer. 

Ny styrelse och nya medlemsländer
Deborah Thomas-Austin från Trinidad Tobago valdes till ny 
ordförande, och Carolyn Flowers från USA till kassör tillsammans 
med sex vice ordföranden en från vardera region i världen.
Fyra nya medlemsländer välkomnades; Rwanda, Belize, US Virgin 
Islands och Haiti. 

Climate for Justice
KFUK-KFUM Sverige (som vårt riksförbund hette på den tiden) 
hade lagt en motion/resolution om Climiate Justice. Anna Boo 

och Gustav Ebenå höll som inledning en workshop 
om vikten av att arbeta strategiskt och medvetet 
med klimatfrågor. Resolutionen antogs då och fung-
erar som en fingervisning om hur viktig frågan är.

Avslutning 
Världsrådsmötet avslutades på lördagen med jubel 
och musik. Häftigt när flera hundra kvinnor, (och 
några svenska män) ställer sig upp och applåderar 
och dansade till låten ”YWCA” så golvet gungade.
Nedkortat från Centralbladet nr 2 2011
Ulrika Alexandersson och Kea Lagerquist
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INTERNATIONELLA 
ENGAGEMANG

YMCA EUROPE - GENERAL ASSEMBLY

Europa YMCA, vilken betydelse det kan ha för 
dig! Under våren 2011 deltog Claes Eliason och 
Kea Lagerquist i ett så kallat General assembly, 
vilket motsvarar ett årsmöte med KFUM i Eu-
ropa. Ett årsmöte är så mycket mer än att välja 
lämpliga kandidater till framtida styrelseupprag, 
nedan är lite personliga intryck från vad mötet 
kan ge ytterligare.
Att delta i ett internationellt sammanhang är att 
få en bit av hela världen i koncentrat över några 
få dygn, något som sträcker sig en bra bit utanför 
vårt vanliga dagliga liv och jobb! Att vistas och 
umgås med ett hundratal personer som represen-
terar 26 länder är stort, det påverkar mig starkt. 
Jag tar intryck från personliga funderingar om 
hur man har det i sitt lokala arbetet inom KFUM 
men även att få ta del av de olika ländernas 
aktiviteter och projekt är spännande och inspire-
rande. 
Att prata med de som har varit med under 
många, många år, som behärskar stadgar och 
mötesform utan att blinka, de som är ständigt 
nyfikna och frågat mig om hur mitt arbete och 
verksamhet fungerar till dem som är med för 
första gången och som entusiastiskt slänger sig 
in i diskussioner om inflytande, demokrati, miljö, 
profil, kommunikation, värdegrunder och andra 
viktiga ämnen, det inspirerar och påverkar mig.

Jag blir övertygad om att möjligheten att delta i 
en internationell organisation, det är en av orsa-
kerna om varför KFUK och KFUM är unika. Att 
ständigt möta människor från hela världen med 
var och ens unika bakgrund, kultur och erfaren-
het och samtidigt uppleva en gemenskap som 
utan att överdriva i 90 % känns som helt naturlig! 
Det är unikt!
Att dessutom bli kunnigare på vad vår organisa-
tion står för, vad den har att erbjuda i form av 
kurser, utbildningar, nätverk, forum etc ger den 
extra kicken som kan behövas för att åka hem 
och dela med sig av den enorma möjligheten. 
Möjligheten för dig som medlem och anställd att 
kunna delta i ett otal erbjudanden världen över. 
De är oftast mycket förmånliga och det finns 
flera möjligheter att åka och delta som repre-
sentant eller söka individuella stipendier för att 
täcka eventuella kostnader. Just nu erbjuds ett 
flertal läger, utbildningar, seminarier etc., håll dig 
uppdaterad genom att besöka relevanta hemsidor 
och tänk att det är just du som kan delta.
Mångfalden och det som du får tillbaka är 
obeskrivligt, det utvecklar dig, du lär dig mer om 
KFUK och KFUM, om världen och framförallt 
du får nya vänner och nätverk, helt ovärderligt!
Kea Lagerquist
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Internationellt arbete under 2011
Överst: Vårloppis på Central, fiksdamm Fest i Advent
Mellan: Representanter från KFUK Zambia och KFUK Kenya, 
Fest i Advent
Nederst: Fest i Advent; polisjakt, vinstbord och Swing ín Tunes 
som sjöng Disneysånger
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KFUK-KFUM 
CENTRAL SENIOR

STYRELSEN
som haft sex sammanträden under året har 
bestått av:
Ordförande; Håkon-Stein Korshavn 
Vice ordförande; Margaretha Svensson
Sekreterare; Pelle Jacobson
Kassör; Ronney Magnusson
Ledamöter; Gun Lagerquist,  Bernt Linton

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Revisor; Staffan Sjödèn
Suppleant; Jerker Notini
Valberedning; Folke Larsson, Göran Stenfelt

VERKSAMHETEN
Senior har genomfört sin verksamhet efter i 
stort sett samma linjer som tidigare år, alltså 
med fem sammankomster under vårtermi-
nen och fyra sammankomster under höst-
terminen.

Programinnehållet har haft följande 
utseende:
27 januari    
Anita Andersson och Barbro Thorèn 
berättade om olivplockning i Palestina.
24 februari   
Seniors årsmöte. Utöver årsmötesförhand-
lingarna förgylldes vår samvaro av Kea 
Lagerquist och Anna Magnusson som 
berättade om KFUKs Världsrådsmöte i 
Hong Kong.
31 mars        
Anna-Katarina Schatzl  sjöng och berättade 
om påsktraditioner.
28 april         
Folke Larsson tog i ord och ton med oss till 
Dan Anderssons ”finnmark”.
25 maj           
Vårutfärd tillsammans med damgrupp från 
norska kyrkan till Södertälje och bl a den 
magnefika syriansk-ortodoxa katedralen 
därstädes.

29 september 
”Hösten och de andra årstiderna” var den 
samlande rubriken för sångerskan  Ingegärd 
Winge och  Ronney Magnusson vid Seniors 
höststart.
27 oktober    
Bertil Stadell berättade om ”att gå på stigar 
där David Livingstone vandrat”  
29 november 
Raymond 
Björling och 
Ronney 
Magnusson 
bjöd på ett 
toppen-program 
till minne av 
Jussi Björling.
(100 år i år).                       
Samman-
komsten ägde 
rum i Norska 
kyrkan.
15 december  
Traditionell Lucia-och julfest.

MORGONGYMNASTIKEN  
hör som bekant numera hemma inom 
Seniors verksamhetsområde.
Deras ”stora” dagar är tisdagar och fredag 
tidigit, väldigt tidigit, på morgonen. Såväl 
damer som herrar brukar frekventera  
verksamheten.
Vi önskar lycka till och hoppas på att skaran 
kommer att växa.

EKONOMI
Resultatet för 2011 framgår av resultat- och 
balansräkningarna. 

SKRIVELSER
Senior har skrivit till Huvudstyrelsen och 
ansökt om bidrag till sin verksamhet.
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AVLIDEN MEDLEM
Under året har vår medlem Jonas Gawell avlidit.
Vi lyser frid över hans minne.

STATISTIK  
Vid årets slut hade Senior 64 medlemmar inkl. morgon-
gymnasterna.

TACK
Till verksamhetsberättelsen vill vi också foga ett tack till  
alla anställda inom Central. Av och till, vid många tillfällen 
under året, möts våra vägar. Alltid får vi en hjälpande hand, 
om så skulle behövas. Tack, tack!! 

SLUTORD.
Under flera år har frågan om Centrals framtida strategi  
varit aktuell. Vid årsmöten, vid STYKO-konferenser etc. 
har det pratats strategi. Det kan därför ha sitt värde att vi i 
Seniors verksamhetsberättelse, försöker sammanfatta, var 
diskussionen står  idag. Mycket kort och översiktligt, taget 
ur rapporten från Strategikonferensen 2011 i nr. 2 av 
Centralbladet, har vi noterat följande: 
1. KFUK/KFUMs mål, ändamål och värdegrund   
 skall vara med i allt vi gör.
2. Samhällets mångfald skall återspeglas i Centrals   
 verksamhet.
3. Ökat samarbete och samverkan  inom olika 
 områden, mellan Centrals föreningar.
4. Utveckling av ungdomsverksamheten, föräldra-  
 medverkan etc.

Kommentaren och summeringen  av det hela, skulle i all 
enkelhet kunna formuleras:
 Vi   fortsätter med vårt föreningsarbete, som det ser ut 
idag, dock skall vi  förbättra/utveckla oss inom vissa om-
råden . Helt OK, självklart, men man hade kanske väntat 
sig någonting som ”stuckit ut”, varit en originell tanke, 
som haft något av nyhet över sig – eller hur? (För säker-
hets skull och för  att eliminera eventuella möjligheter till 
missförstånd – vi menar naturligtvis, ”strategiska”  nyheter 
skall givetvis  rymmas inom vår ideologi – tro inte något 
annat.)  Naturligtvis har det legat ett  mycket stora värde i 
att ledare från hela föreningen samlats och diskuterat med 
varandra, om hur man vill ha det med/i framtiden. Sådant 
är bra och absolut nödvändigt. Men nu konstaterar vi det 
för oss självklara och sedan länge kända: KFUK/KFUM 
har en säker och trygg grund att stå på! Den har funnits på 
plats i många  år och den  håller också för framtiden. Det 
är vårt medlemsansvar att vårda den skatt, som KFUK/

KFUM-ideologin represente-
rar.  Vår ideologi – ”världens 
bästa”, ändrar ingen på – den 
skall genomsyra och prägla 
hela föreningen och dess 
verksamhet, det är en uppgift 
för hela Central, att verka för 
detta. Vilken strategi - så god 
som någon!!

Stockholm i februari 2012
Håkon Stein Korshavn, 
Gun Lagerquist, Margaretha 
Svensson, Pelle Jacobson, 
Bernt Linton, Ronney 
Magnusson,              
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CENTRAL GYM

Personal
CentralGym ägs av KFUK-KFUM Cen-
tral och gymmet hyrs av Personal Training 
School med Alan Bergström som ytterst 
ansvarig för verksamheten. Central Gym i 
nuvarande form har funnits i lokalerna på 
Rosengatan sedan 1997. Sedan juni 2010 
drivs anläggningen av Marcus Hagström 
som en del i hans tjänst på Personal Training 
School. 
Övrig personal på CentralGym är Zouhair 
på vardagar samt Tamim och Hanna på 
helger.

Verksamheten
Medlemsantalet uppgår till ca 100 samt 
att det arbetar ca 20 Personliga Tränare på 
anläggningen i egenskap av egna företagare. 
Det är främst antalet tränare som ökat under 
året. Tränarna uppskattar möjligheten att 
arbeta som egna företagare då detta är tämli-
gen ovanligt på träningsanläggningar i Stock-
holm. En av ledningarna 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 utvecklingsmöjlig-
heter och bättre resultat. Den andra anled-
ningen 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. 
Under 2011 hade PT-School 8 utbildnings-
veckor samt ett antal Specialistutbildningar 
under helger. 
Det finns även ett samarbete 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 för hotell i deras storlek. Det finns 
även gäster som är återkommande och ut-
nyttjar gymmet flitigt. Hotellet används även 
som entré när KFUM Central har stängt 
över högtider, något som uppskattas av 
medlemmar och personliga tränare. 
Under senare delen av 2011 öppnade Sport-
Life och SATS nya anläggningar i närheten, 
vilket kan komma att påverka medlemsan-
talet. I nuläget är det inget som har visat på 
större skillnader i medlemsantalet dock, utan 
kan snarare bli en effekt under 2012.

Medlemskap
Under 2010 justerades priserna för med-
lemskap på CentralGym till 1500 sek/12 
månader medlemskap respektive 1000 sek/6 
månaders medlemskap och dessa priser 
gäller även under 2012. Dessa priser gäl-
ler oavsett om du är företagskund, privat-
person eller medlem i Central. Däremot 
erbjuds fortsättningsvis Terminskort till ett 
förmånligare pris till aktiva medlemmar i 
KFUM, något som infördes 2008. De enda 
skillnaderna mellan ordinarie medlemskap 
och terminskorten är att medlemskapet 
ger dig obegränsad träning under ordinarie 
öppettider medan Terminskorten är begrän-
sade till senast 17.00 på vardagar, samt att 
Terminskorten gäller 1/1-30/6 eller 1/7-
31/12. Ambitionen med verksamheten är 
fortfarande att erbjuda prisvärd styrketräning 
på en bemannad anläggning som har god 
kompetens 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.
Anläggningsansvarig//Marcus Hagström
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STRATEGIKONFERENS

KFUK-KFUM Central har en 
lång tradition av styrelse- och 
strategikonferenser. Dessa hålls 
varje år för att stärka Central som 
huvudförening och gemensamt 
diskutera Centrals utveckling och 
verksamhet.
Under årets konferens den 21-23 oktober stod den gemen-
samma värdegrunden för Central och dess verksamheter 
i fokus, det vill säga: Centrals strategiska plan 2011-2016, 
Centrals stadgar med mål och ändamål samt KFUM Sveri-
ges värdegrund.
Totalt deltog 27 personer, representanter från styrelsen, 
personal, verksamheter och bolag och moderator för helgen 
var Hanna Hallin från Sektor 3, tankesmedjan för det civila 
samhället. Resmålet var Helsingfors med båt. Fredagen 
inleddes med presentationer av deltagarna, Centrals olika 
verksamheter och bolag, av styrelsens utskottsarbeten och 
styrelsens arbete med den Strategiska planen 2011-2016 
(som grundlades under Strategikonferensen 2010 i Berlin). 
Hanna och Centrals ordförande Claes Eliason introducera-
de mål och ändamål i Centrals stadgar och KFUM Sveriges 
Idé och värdegrund. Vice ordförande Bengt Arwén gjorde 
en historisk tillbakablick på föreningens historia med ett 
antal nedslag i viktiga händelser som skett sedan starten 
1884 – 1885.
Lördagen inleddes med morgonsamling av Ängsholmens 
ordförande Johan Sjöstedt om Centrals ändamål och millen-
niemålen. Förmiddagen ägnades i storgrupp och i gruppar-
beten om idé och värdegrund samt ett interaktivt ställnings-
tagande till denna. Det kom upp att utmaningen för Central 
är att den strategiska planen, ändamålet och värderingarna 
finns med i allt vi gör: t ex bygga en hall, vars syfte är att 
uppfylla vårt ändamål som barn- och ungdomsförening.
I en övning om Strategiska Planen, där deltagarna fick ta 
ställning i om de håller med eller inte håller med om olika 

påståenden. Resultat av detta var bland annat att det är vik-
tigt att samhällets mångfald återspeglas i Centrals men det 
finns inte ett väl utvecklat arbete för ungas inflytande eller 
tydliga metoder och verktyg för att arbeta med inkludering.
Efter lunch gjorde vi en timmes sightseeing i centrala Hel-
singfors och fick den något fördomsfulla guidens åsikter till 
livs. Studiebesök på Helsingfors NMKY(KFUM), vars för-
eningsverksamheter, fastighet och hotell har stora likheter 
med KFUK-KFUM Central. De har bl.a. basket, lägergård, 
körer och ett kommersiellt hotell som finansierar verksam-
heten. Jyrki Eräkorpi, anställd på föreningen tog emot oss 
och berättade om verksamheten, visade idrottshallen och 
bjöd på fika.
Tillbaka på båten fortsatte diskussionerna utifrån idé och 
värdegrund om Centrals roll och uppgifter, om ett ökat 
samarbete mellan föreningarna, vad som kan göras på kort 
sikt samt utveckling av ungdomsverksamheten. En rad 
idéer kom upp, bl.a. om ökad samverkan mellan kanslierna, 
fastighetsfrågor, gemensamma utbildningar och marknads-
föring m.m. Vi skall identifiera vad Centrals uppgifter vara 
och vilket ansvar Central tar för föreningarna.
De utmaningar som identifierades för Central var att hitta 
metoder och verktyg för att stärka inkludering och infly-
tande i Central, medvetet arbeta för att föreningen är öppen 
för alla, utveckla befintliga och nya verksamheter, utveckla 
föräldrars medverkan och hitta fler ideella krafter samt upp-
muntra synergier mellan föreningarna/verksamheterna.  
Det framkom att för föreningens konferenser i framtiden är 
att de är viktiga och fyller sin funktion, och med önskemål 
om mer avsatt tid till diskussioner. Uppföljning och utskick 
av protokoll skall ske efter konferensen.
Sista timmen innan sen middagsbuffé gavs det information 
om kommande riksombudsmöte, om vårt systematiska 
brandskyddsarbete, internationellt engagemang och ledarut-
bildning.
Söndagen avslutades med att ordförande i Musikutskottet 
Thomas Lycke höll morgonsamling med musik och en gåta 
samt med utvärdering och avrundning.
Ulrika Alexandersson med hjälp av dokumentationen
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RENJUVERKSAMHETEN - 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

FÖR ÅR 2011

Renjuverksamheten har under år 2011 
haft 12 medlemmar. Under hela året har vi 
träffats på KFUK-KFUM Central för att 
tillsammans analysera positioner, spela mot 
varandra etc. Tidvis har träningarna varit 
regelbundna varannan vecka, och tidvis med 
lite större uppehåll. Under höstens tränings-
tillfällen spelades klubbmästerskap.

RENJUVERKSAMHETEN 

THE K
EN UNGDOMSSATSNING

Renjuverksamheten organiserade under 
våren en öppen tävling i renju, och under 
hösten Öppna Lag-SM, med två lag från 
Estland. I augusti var renjuverksamheten 
representerad vid världsmästerskapen i 
Huskvarna.

Stockholm den 24:e januari 2012,
Irene Karlsson
Ordförande, Renju verksamheten - 
KFUK-KFUM Central

Verksamheten genomfördes under hela 
2011. Först lördagar, med större utbud av 
fysiska aktiviteter såsom yoga, zumba, dans, 
tv-spel, biljard, gym, basket etc. och för 
ungdomar på högstadiet. Det var temakväl-
lar och tillfällen att bara sitta ner för att 
prata om angelägna ämnen som berör unga 
människor. Det finns plats och rum för 
”att bara vara” i en miljö som är trygg, som 
genomsyras av KFUK-KFUM målsättning 
med fokus på fysisk aktivitet, ökad kunskap 
och tid för reflektion, kropp, själ och ande  
i balans. Från och med hösten 2011 gick vi 
över till att söka mellanstadiebarn och skifta 
kväll från lördag till fredag och vi stängde 
en timme tidigare, 22.00 istället för 23.00. 
Verksamheten vänder sig nu framförallt till 
ungdomar på mellanstadiet, i dagsläget har 
vi ett 25- 30-tal intresserade barn (totalt 
37 registrerade och betalande medlemmar) 
som kommit under hösten och även deltagit 
under våren.

The K har haft två anställda projekt- och 
fritidsledare (Victor Sundquist och Sophie 
Sjöberg) på 20 % tjänst tillsammans fram till 
slutet på 2011. Dessutom har en grupp av 
unga människor inom föreningen med bred 
förankring och ett brett kontaktnät i den 
befintliga ungdomsverksamheten engagerat 
sig ideellt för att planera och bemanna the 
K-kvällarna. Bland dem Valentin Gulyas, 
Carl Christian Nasri, Hillivi Engström m.fl.

Programmet har varit att hallen har funnits 
tillgänglig och man har kunnat utöva basket, 
innebandy, killerball m.m. Dessutom X-box, 
pingis, biljard, filvisning m.m.

Caféet har varit en viktig del i the K-
kvällarna, och caféets personal har varit 
involverade i barnen.
Kea Lagerquist och Valentin Gulyás
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WATTENFESTIVAL 
EN DEL AV KASAM

Den 7-9 juni arrangerade KFUK-KFUM 
Central för fjärdje året i rad ”Wattenfesti-
val”. ”Wattenfestival” är ett läger för per-
soner med utvecklingsstörning. Lägret har 
arrangerats i över 10 år på Ängsholmen.  

Vi var cirka 30 personer inklusive personal 
och tolkar. Första kvällen hade vi korv-
grillning ute vid klipporna vid Paradiset 
och kunde vinka till alla enorma passa-
gerarbåtar till Tallin och Riga som stryker 
Ängsholmen på kvällskvisten. Dag två 
hade vi återigen bokat Christer Heurlin 

för trevlig utflyktsdag i den försommarskru-
dade mellanskärgården och det blev strand-
hugg vid Berg på Möja. Godisinhandling 
hos Handlarn i kyrkviken och prommenad 
upp till kyrkan, sedan tuffade vi av hemåt 
Ängsholmen igen.Andra kvällen arrangera-
des spelhörna i Loggian.
Dessutom fanns på programmet segling, 
kanoting, tröjtryck och kamratbana, sådana 
aktiviteter som Ängsholmen erbjuder sina 
lägerskoleklasser. Syftet med arrangemanget 
är att skapa en meningsfull och rolig läger-
vistelse för deltagarna. De flesta av bru-
karna har besökt Ängsholmen flertal gånger 
och har god kännedom 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.

Arrangemanget ligger i linje med förening-
ens verksamhetsplan och att öka tillgänglig-
heten och att fler personer med funktions-
nedsättning deltar i KFUK-KFUM Centrals 
verksamheter. Tack till Ewa Wahlbärj, Prima 
LSS och övrig personal för gott samarbete.
Ulrika Alexandersson
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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
   Bengt Arwén 
   Kajsa Carlsson
   Richard Gustavsson
   Bengt Strömgren
   Peter Yllmark
   Isak Benyamine

Suppleanter:   Mai Göteman 
   Lena Rydhäll
   Michael Lagerkvist
   Elsa Wärngren   

Föreningsråd:   Björn Jonsson
   Sixten Wohlin 
   Jonas Gawell (V2011)

Adjungerad kansliet:  Kea Lagerquist

Styrelsen för KFUK-KFUM Central har haft 12 protokollförda möten under 2011.

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   Maria Isacson, tom januari 2011
    Annette Spata from januari 2011
Cafépersonal. dagtid  Elena Morini

Cafépersonal, kvällar och helger Stephen Aluko 
    Daniel Axelsson
    Klara Söderström
    Catharina Isaksson 
    Jimmy Forsberg 
    Tamim Mirzad
    Josefine Ekner  
    Anna Lagerquist
    Tove Jackson
    Abbe Laali
    Karolina Lagerquist
    Kristina Lind
    Evelina Olsén
    Victor Olsén
    Johanna Ennab 
    har under året arbetat som timanställda i caféet. 

”
The K”    Victor Sundquist 
    Sophie Sjöberg 
    Carl Christian Nasri
    Hillevi Engström
    Valentin Gulyás
Data    Björn Henningsson 
Verksamhetsbidrag & stipendier Anne-Christine Ericson 
Genom Kom Hotel får vi även ta del av tjänster avseende städ, vaktmästeri och ekonomi.



SID  28

Övriga kansliers anställda
Följande föreningar har anställda som arbetar i lokalerna på Rosengatan:

KFUM Central Basket   Victor Sundqvist
     Andreas Carlsson

KFUM Gymnasterna   Tova Sörén 
     Sebastian Löfstrand

KFUK-KFUM Ängsholmen  Andreas Ekeberg
     Klars Söderström 
     Sanna Lindström

 
 
 
 
 

ÖVRIGA KANSLIERS 
ANSTÄLLDA
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KFUK-KFUM CENTRALS 
KANSLI

KFUK-KFUM Central är en 
mötesplats där alla är välkomna. 
I allt större utsträckning är KFUK-
KFUM Central tillgänglig för fler 
människor än tidigare, en med-veten 
satsning på utökad verksamhet inom 
Basket och Gymnaster har bidragit 
till att fler barn och ungdomar vistas 
i huset på kvällar och helger, the K 
som drar till sig nya medlemmar till 
fredagarna, barn från mellanstadie-
skolor i innerstan, fler ledare träffas 
och har mindre eller större möten, 
våra uthyrningar som leder till att 
andra föreningar och grupper med 
nya besökare upptäcker föreningen, 
huset och våra möjligheter – allt detta 
sammantaget gör oss mer synliga och 
mer efterfrågade. 

Från kansliets sida är vår främsta 
uppgift att informera om verksamhe-
terna inom organisationen samt att 

hjälpa våra medlemmar, föreningar och 
andra gruppers önskemål med lokalbok-
ningar, kontorsservice och övriga ärenden. I 
lokalerna på Rosengatan 1 finns det kon-
torsrum och utrymmen som även dispo-
neras av föreningar inom KFUK-KFUM 
Central samt andra grupper vilket beskrivs 
nedan. Kansliet bemannar reception och 
café på Rosengatan 1 under vardagar och 
helger. Kansliet arbetar efter KFUK-KFUM 
Centrals verksamhetsplan och målsättning 
och på uppdrag av KFUK-KFUM Centrals 
styrelse. 

KOMPETENSUTVECKLING
Ekonomi

Kea har gått Ekonomistyrning I • 
Armineh har gått en bokföringskurs• 

Brandskydd
Ulrika och Olle har deltagit i kurs i Sys-• 
tematiskt brandskyddsarbete.
Annette, Sophie, Victor och Elena delta-• 
git kurs i brandskyddsutbildning.
Cafépersonalen har deltagit i brandut-• 
bildning i huset.

Första hjälpen
Delar av personalen deltagit i 1:a hjälpen • 
och hjärt- och lungräddning i egen regi.

Webbdesign
Ulrika har under hösten gått en web-• 

designkurs.     
Livsmedel
Elena har gått en Raw food utbildning.• 

KFUK-KFUM utbildning och 
konferenser

Annette och Elena deltog i Helheten, • 
steg III, den sk Emmautbildningen 
som arrangerades av KFUK-KFUMs 
Stockholmsregion. Helheten steg I och 
II, George- resp. Williamsutbildning i 
KFUK-KFUM kunskap har arrangerats 
i egen regi för personal. 
Armineh, Elena, Kea, Ulrika och Olle • 
deltog under tre dagar på Centrals Stra-
tegikonferens i Helsingfors, Finland.
Kea är med i planeringsgruppen för • 
YMCA Europas ”staff  conference” 
2012 vilket bl.a. innebar även detta år 
planeringsdagar i Stuttgart, Tyskland 
under hösten.
Kea, Ulrika och Olle deltog i Göteborg • 
under tre dagar på KFUM Storfören-
ingsnätverk.
Kea deltog i ROM - riksombudsmötet i • 
Umeå.
Kea och Ulrika tillsammans med styrel-• 
seledamoten Giggi Steijer var ombud 
på YWCA World Council i Genève, 
Schweiz.

Planering och information
Centrals dagpersonal har under året haft pla-
neringsdagar, en dagskonferens tur och retur 
Mariehamn och en heldag på KFUM-gården 
Alnäs. Vi har haft personalmöten kvällstid 
för cafépersonal. Övrig kansliplanering och 
information sker löpande med regelbundna 
möten veckovis kombinerat med personal-
brev några gånger per år. 

Övriga personalarrangemang
I juni hade vi sommarfest på Gröna Lund. 
Året avslutades traditionellt med julbord på 
Stallmästargården, denna gång tillsammans 
med styrelsen.

Jag vill tacka alla som arbetar på Central för 
ytterligare ett händelserikt arbetsår och med 
omfattande ombyggnationer som pågick 
under mer än halva året. Som härdade kol-
legor ni är, tack för ert tålamod och  härliga 
arbetsinsatser!
Kea Lagerquist
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FASTIGHETSUNDER-
HÅLL

Fastighetsskötseln inom 
KFUK-KFUM Central 
ser ut enligt följande: Olle Molin är anställd 
av KFUK-KFUM Central som fastighets-
förvaltare och har som främsta uppgift att 
arbeta med det planerade underhållet av 
fastigheterna Rosenbusken 22 och Oxen 
mindre 21, vilket innebär föreningslokalerna 
på Rosengatan 1, Kom Hotel på Döbelnsga-
tan 17 samt KFUM Central Fastighet AB  på 
Kammakaregatan. Ansvarig för ombyggna-
tionen som löpt under hela 2011 är Semlon 
Byggteknik AB och från KFUK-KFUM 
Centrals sida fastighetsförvaltare Olle Molin.

Ombyggnation av venti-
lation
Fastigheten Rosenbusken har mellan juni 
2011 och februari 2012 genomgått en 
omfattande renovering och uppgradering 
av ventilationssystemet. Detta skedde i två 
etapper, först för föreningsdelen och sedan 
för Kom Hotel.. En ny ventilationsanlägg-
ning har placerats på plan 7, det platta tak 
mellan trapphuset i föreningsdelen och Kom 
Hotel. Arbetet innebar en tillfällig avsaknad 
av bra luft samt buller. Föreningen KFUK-
KFUM Central och Kom Hotel AB har nu 
investerat i en hållbar ventilation för en lång 
tid framöver.

Renoverad hiss
Före detta bilhissen i fastigheten Rosen-
busken har moderniserats under sommaren 
2011. 

Tre nya hotellrum och 
en svit
De utrymmen som tidigare använts för 
fläktrum på hotelldelen kommer nu att
byggas om till tre nya hotellrum och en svit. 
Arbetet var färdigt i februari/mars 2012. 

Nytt vandrarhem i Oxen 
Mindre 21
Arbetet med ombyggnationen av före detta 
butikslokalen på Döbelsngatan 15 påbör-
jades i augusti 2011. Kom Hotel påbörjade 
ombyggnationen av det nya vandrarhem-
met Kom Hotel Hostel och som står klart i 
februari 2012.

Nya hyresgäster på 
Kammakargatan
Företagsekonomiska institutet hyr källarlo-
kalen, fd triangeln, på Kammakargatan på 
8-årigt kontrakt. All ombyggnation skedde i 
deras egna regi.

Övrigt
Ett flertal dörrpartier i främst trapphusen 
i fastigheten Rosenbusken har bytts ut. 
Arbetet med att ta bort trappan från plan 2 
ned till gymmet påbörjades. Detta utrymme 
har ersatts av ett nytt redskapsförråd, i direkt 
anslutning till idrottshallen.
Olle Molin
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LOKALBOKNINGAR
Loalerna är framförallt ämnade till föreningens verksam-
heter men vi har på dagtid och på helger haft kapacitet att 
ta emot bokningar. Under vårterminen var Kammakaren 
uthyrd vardagar dagtid till skolundervisning. Kammakaren 
användes från och med juni månad till etablering för om-
byggnationen vilket medförde att den inte fanns tillgänglig 
för våra verksamheter förrän under starten av 2012.  

Sporthallen är alltid fullbokad, på vardagskvällar samt helger 
av våra egna grupper från gymnasterna och basket samt 
uthyrd dagtid till skolor. 
Lokalen Triangeln användes för interna- och externa grup-
per fram till och med juni 2012, då lokalen uthyrdes på 
långtidskontrakt till en skola.
Armineh Karapet
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Caféverksamheten 2011
Det gångna året har för cafét varit händel-
serikt, i stor förändring och utveckling. I 
januari slutade Mia Isaksson sin tjänst som 
caféansvarig, till förmån för studier och 
Annette Spata tillsattes. Annette kom som 
ny till KFUK-KFUM och har tidigare drivit 
café, delibutik samt restaurang i egen regi 
under många år. 

Vi har haft ett antal PRAO-elever hos oss 
under våren, vilket har varit väldigt roligt 
och givande även för oss. Wille från Gång-
sätraskolan, Hector Klingberg från gym-
nasterna, Anna Lagerqvist (vår och höst)  
och hennes vän Johanna. Sortimentet och 
utbudet har förändrats en del och vår meny 
har tagit form succsesivt under året. Nyheter 
som fler smörgåsar, grillade smörgåsar, pas-
tasallader m.m har tillkommit. Annette och 
Elena Morini har skött dagverksamheten 
och efter sommaren anställdes Jimmy Fors-
berg och Josefin Ekner för fast kvällstjänst. 
Detta lyfte caféets verksamhet, service och 
omsättning. Vi har fått ett bra rull på schema 
och arbetstider och skapat ett bra fungeran-
de arbetslag. 
Arbetat med oss under året har också Catha-
rina Isaksson och Karolina Lagerqvist. 

Vi har möblerat om, inte bara en gång utan 
två, för bättre och fler sittplatser till våra 
matgäster. Hela tiden ökar vårt antal matgäs-
ter, fikakunder samt beställningar för större 

sällskap. Roligt och spännande, ett arbete 
i utveckling.
Förutom den dagliga verksamheten med 
frukost, lunch och kvällsfika, har vi ökat 
markant med beställd mat från våra verk-
samheter, hyresgäster och medlemmar. 
Ängsholmen, Seniorerna och Central är 
våra främsta kunder. Fei och 
Gymmets PT-kurser har också varit 
frekventa kunder.

Dock inser vi våra begränsningar då vi 
inte har ett riktigt kök och resurser för att 
producera mat i för stora mängder, detta 
är något vi jobbar vidare på för att kunna 
vara behjälpliga och tillfredställa fler och 
större gruppers önskemål.

Vi har höjt omsättningen med ca 25% från 
föregående år, 2010. Vi har även haft en 
hel del stora utgifter, såsom ny maskin-
park, nytt porslin, ny förvaring m.m. 

The K har under hösten flyttat till fredags-
kvällar och bytt målgrupp till kids i åldern 
10-12år. Kvällspersonalen i cafét har tagit 
en större roll under dessa kvällar och knutit 
an fint till barnen. 

Framtiden…..ser vi ljust på. Nytt år, nya 
möjligheter.
Annette Spata

KOM & ÄT CENTRALS 
MATCAFÉ
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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.



 SID  35

KFUM Central Fastighet AB, 
org.nr 556 626 – 7879

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för KFUM Fastighet AB avger härmed följande 
årsredovisning för 2011.

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden
Bolaget är helägt dotterbolag till KFUK-KFUM Central, 
ideell förening, org.nr 802 004-9352 och med säte i Stock-
holm.

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

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

I sin fastighet Oxen Mindre 21 bedriver bolaget uthyrning 
av lokaler och garage samt fastighetsförvaltning. Fyra vå-

ningsplan är uthyrda till bolagets systerföretag KOM Hotel 
AB för hotellverksamhet.

Från och med december 2010 bedriver KOM Hotel AB 
konferensverksamhet på plan 3

Under våren 2011 sålde bolaget samtliga räntebärande pap-
per och återbetalade 4 100 000 på lånet till moderbolaget.

Företagsekonomiska Institutet hyr fr.o.m. sommaren 2011 
källarplanet och har byggt 4 klassrum för studieverksamhet. 
Avtalet är på 8 år.

Under hösten 2011 har den gamla butikslokalen byggt om 
till vandrarhem åt KOM Hotel och lokalen står nu helt fär-
dig och de första gästernas väntas under mars månad 2012.

Styrelsen har under 2011 bestått av Christer Sjöström, Per-
Anders Aglert, Lars-Erik Alm, 

Christer Sjöström, 
ordförande KFUM Central Fastighet AB
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KOM HOTEL AB
Året 2011 kännetecknas av ombyggnation. 
Vi har fått ett nytt ventilationssystem i 
Centrals fastighet. Detta har inneburit att två 
våningsplan har varit stängda för ombyggna-
tionen under det sista kvartalet. Trots detta 
har beläggning varit bra och resultat varit 
acceptabelt. Ombyggnationen har lett till att 
vi fått ytterligare fyra rum och bättre ventila-
tion av plan 9 i hotelldelen och förberett för 
plan 8.

Konferensverksamhet har stadigt ökat i 
aktivitet. Aktiv försäljning och bra omhän-
dertagande av våra konferensgäster ser ut att 

ge en stadig ökning av denna verksamhet. 
Framför allt årets förändring av lokalen, som 
gjort att alla rum kan användas samtidigt har 
inneburit en ökad användbarhet av lokalen.

Under året har också en ombyggnation av en 
tidigare dåligt utnyttjad lokal nu kan erbjuda 
vandrarhemsliknande boende för 20 perso-
ner. Verksamheten kom igång i mars 2012.

Ett stort tack till personalen som gjort ett 
bra arbete. 
PA Aglert
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Fondförvaltningen, vilken är tillsatt av 
årsmötet har under 2011 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. 

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.

FONDFÖRVALTNINGEN
Etik i förvaltningen 
KFUK/KFUM Central Fondförvaltning 
skall sträva efter att i kapitalplaceringen 
uppnå en önskvärd balans mellan finansiella, 
etiska, miljömässiga och sociala hänsyn. 
Detta innebär, att etiken skall integreras i 
förvaltningen och utgöra en av grunderna 
för hur kapitalet skall placeras.

Fonden tillåter av etiska skäl inte investering 
i företag som i sin huvudsakliga verksam-
het har produktion och/eller försäljning av 
krigsmateriel, tobaksvaror, alkoholvaror, 
spel eller pornografi. Med huvudsaklig skall 
härvid förstås att angiven produktion och/
eller försäljning utgör mer än fem procent av 
företagets verksamhet.

Fonden placerar inte heller i företag som 
systematiskt och omfattande kränker in-
ternationella normer och konventioner om 
miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption 
och arbetsrätt.

Fondens ambition är att kontinuerligt följa 
upp SHB Svenska Etiska fonder för att 
kontrollera eventuella förändringar i deras 
placeringsinriktning
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KFUK-KFUM Central    koncernen
Fyra år i sammandrag  Tkr 

Resultaträkning 2011 2010 2009 2008

Nettoomsättning 37 477 33 919 33 209 37 183

Övriga kostnader -17 139 -16 689 -15 843 -16 636
Personalkostnader -13 416 -12 279 -11 758 -12 081
Avskrivningar -3 993 -3 831 -4 625 -4 126

Rörelseresultat 2 929 1 120 983 4 340

Finansiella poster -3 231 -1 744 -786 -5 947

Resultat efter finansiella poster -302 -624 197 -1 607

Skatt -29 -43 -94 -94

Årets resultat -331 -667 103 -1 701

Balansräkning 31-dec 2011 2010 2009 2008

Tillgångar

Fastigheter och  byggnadsinventarier 70 308 73 243 74 513 73 593
Övriga anläggningstillgångar 13 283 3 082 3 161 3 990
Finansiella anläggningstillgångar 0 4 110 4 507 4 735
Kortfristiga fordringar 3 848 3 893 3 168 3 385
Kortfristiga placeringar 10 451 10 000 11 909 9 915
Likvida medel 10 278 9 057 6 334 8 276

S:a Tillgångar 108 168 103 385 103 592 103 894

Eget kapital och skulder

Eget kapital 37 018 37 459 38 126 38 398

Skulder
Banklån 63 588 59 272 59 606 59 975
Kortfristiga skulder 7 562 6 654 5 860 5 521

S:a Eget kapital och skulder 108 168 103 385 103 592 103 894
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Föreningens resultat exkl Fondförvaltningen budget 2011 utfall 2011
INTÄKTER
Medlemsavgifter 75 000 74 000                    
Egna arrangemang inkl Världens Barninsamling 120 000 133 000                   

Bingointäkter 110 000 106 000                   

Intäkter Café Kom & Ät 900 000 667 000                  

Div övr intäkter, kopiering, frankering 200 000 97 000                    

Lokaluthyrning R-busken 700 000 712 000                   

Utdelning fondförvaltning/stipendier 200 000

Hyror Kom Hotel 6 900 000 6 900 000               

Lokaluthyrning Triangeln 50 000 27 000                     

Internationella kommittén 40 000 25 000                     

Bidrag 30 000 25 000                     

Summa Intäkter exkl utdeln Fondförvaltning 9 325 000 8 766 000               

KOSTNADER

Inköp café -550 000 385 000 -                 

Övriga cafékostnader -50 000 150 000 -                  

Verksamhet exkl café, se spec** -1 575 000 -1 497 500

Utdelning av stipendier -200 000 342 015 -                   

Summa verksamhetskostnader -2 375 000 2 374 515 -              

Fastighetskostnader -2 670 000 2 041 000 -               

Summa Fastighet -2 670 000 2 041 000 -               

Kansli alla 60-konton + 5420 -500000 540 485 -                  
Personalkostnader -2 985 000 2 957 000 -              

Revision -75 000 87 000 -                    

Rörelsens kostnader -8 680 000 8 000 000 -             

Nedskrivning av fastighet -300 000 300 000 -                 

Nedskrivning byggn.inv -350 000 227 000 -                  

Rörelseresultat 118 000 kr            239 000                

Finansiella intäkt/kostn 0 284 000                  

Res.efter finansiella poster 118 000 kr            523 000                

** spec av v-kostnader exkl café budget 2011 utfall 2011
Verksamhetsbidrag -200000 345 000 -                 

Gåva, julklapp, blomma, uppvaktn -20000 16 000 -                    
Sammantr, representation -30000 25 000 -                    

Ledareutb -20000 -                            

Kurser konferenser -150000 145 000 -                  

Bingo utdelning -100000 91 000 -                    

Kommunikation;hemisda, vepor, nisch, CB -75000 35 000 -                    

Internationellt -40000 43 000 -                   

Reklam och marknadsföring -40000 38 000 -                   

Världens Barnarr. -5000 3 000 -                      

Triangeln, hyra -275000 148 000 -                  

Egna arrangemang, Wattenfestival, the K -120000 114 000 -                   

Nya projekt, Spegelsal, plan 6, R-tull -150000 47 500 -                    

särskilda utvecklingsbidrag ÄH -350000 350 000 -                 

diverse v-kostnader, idrottshall u-håll, fören.avg 97 000 -                   

SUMMA -1575000 1 497 500 -             
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VERKSAMHETSBIDRAG
Förening Ändamål    Beviljat belopp kr Protokoll
Ängsholmen Inköp av material   45 000   nr 1 2011
Pro Musica Ledarutbildning    7 000   nr 1 2011
Ängsholmen Ledarutbildning MILK   16 000   nr 3 2011
Basket  Coachträff     3 000   nr 3 2011
Basket  Coachträff     4 000   nr 3 2011
Basket  Ungdoms RM Gärdeshallen          4 900   nr 3 2011
Basket  Junior SM Borås    13 000   nr 3 2011
Basket  Ungdoms SM Malmö   16 000   nr 3 2011
Basket  Ledarutbildning    14 000   nr 7 2011
Gymnasterna Inköp av material   25 000   nr 7 2011
Ängsholmen Ledarresa Norrbyskär   30 000   nr 11 2011
Basket  Coachutbildning    50 000   nr 11 2011
Gymnasterna NM i Larvik    18 000   nr 11 2011
Gymnasterna Inköp av material   25 000   nr 11 2011/nr 12 2011
Basket  Sommarläger Oskarahamn  34 000   nr 12 2011
Basket  Basketfestival Göteborg   24 000   nr 12 2011
Basket  Aktivitetsläger Rosengatan  10 000   nr 12 2011
Basket  Ungdoms SM Norrköping  6 500   nr 12 2011
Basket  Utbytesdag med KFUM Huddinge 2 000   nr 12 2011
Basket  Styrelse- och coachråds- arbete  3 000   nr 12 2011
Ängsholmen Anläggningsinvestering   350 000   Årsmötesprotokoll 2011
Totalsumma      704 400 

1%

10%

26%

63%

Verksamhetsbidrag

Pro musica

Gymnasterna

Basket

Ängsholmen
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Totalt har 259 643 kronor utdelats till 103 stipendier under 
2011 vilket innebär en ökning av antal beviljade stipendier 
med mer än 200% från år 2010. Av beviljade medel har 8% 
delats ut till personer äldre än 30 år. Stipendierna har bland 
annat använts till olika utbildningar, läger, tävlingar och 
praktik/volontärarbete utomlands.

Fördelning av stipendier mellan de olika föreningarna
(i pengar):
Gymnasterna 10% = 25 900 kr
Övriga 13% = 33 242 kr
Ängsholmen 27% = 69 700 kr
Basket 50% = 130 801 kr

INDIVIDUELLA STIPENDIER

10%

13%

27%

50%

Individuella Stipendier

Gymnasterna

Övriga

Ängsholmen

Basket

Under 30 år Över 30 år
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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

27%
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Medlemsstatistik 2011

KFUM Central Basket 

KFUM Gymnastikavdelning

KFUK-KFUM Ängsholmen

KFUMs Kammarkör

KFUMs Manskör i Stockholm

Stockholm Cantus

KFUM Ursus Kammarkör

Symfoniorkestern ProMusica

Royal Big Band/Swingín Tunes

KFUK-KFUM Central Senior, int,renju

Enskilda medlemmar - The K 

41%

16%

30%

13%
Åldersfördelning 
Pojkar/män 0-25 år

Åldersfördelning 
Pojkar/män 26 år och 
uppåt

Åldersfördelning 
Flickor/Kvinnor 0-25 år

Åldersfördelning 
Flickor/Kvinnor 26 år och 
uppåt

Medlemsstatistik 2011
Totalt Totalt Totalt  Totalt

K M K M K M K M 2011 2010 2009 2008

KFUM Central Basket 174 169 98 128 272 297 569 490 437 364

KFUM Gymnastikavdelning 9 44 6 158 5 19 20 221 241 309 215 158

KFUK-KFUM Ängsholmen 2 451 420 39 40 490 462 952 911 738 654

KFUMs Kammarkör 1 20 17 21 17 38 36 38 31

KFUMs Manskör i Stockholm 25 25 25 25 25 24

Stockholm Cantus 18 7 18 7 25 24 30 28

KFUM Ursus Kammarkör 1 1 16 4 17 5 22 29 39 34

Symfoniorkestern ProMusica 6 29 29 35 29 64 60 57 61

Royal Big Band/Swingín Tunes 26 26 26 31 39 37

KFUK-KFUM Central enskilda medlemmar 9 25 46 44 55 69 124 250 76 86
 

Summa 2086 2165 1765 1563

26-.7-250-6
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KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN
KFUM Ängsholmen arbetar för att stärka barn och ungdo-
mars självkänsla och verkar för samarbete och gemenskap 
mellan olika grupper baserad på övertygelsen om männis-
kors lika värde. 
I linje med KFUK-KFUM Centrals strategiska plan arbe-
tar vi för att engagera barn, ungdomar och lägerledare i en 
meningsfull verksamhet. Genom vårt daglägerprojekt Sköna 
Dar breddar vi ständigt vår verksamhet, och når ut till nya 
målgrupper. 
Medlemsutvecklingen inom Ängsholmen har under 2011 
varit fortsatt positiv, och vi har nu 983 medlemmar, varav 
904 är 25 år eller yngre. Att vårt medlemsantal fortsätter att 
öka beror främst på Sköna Dar.
Sommarlägren var under 2011 så gott som fullbokade. Två 
tvåveckorsperioder, två enveckasperioder, ett treveckors 
konfirmationsläger samt ett renodlat enveckas seglarläger 
har genomförts. Konfirmationslägret genomfördes med 
personal från Värmdö församling, något som fortsätter 
2012 och ger kontinuitet och möjligheter att utveckla verk-
samheten på stabil grund.

Sköna Dar har genomfört läger på Björnö, Gålö och 
Ängsholmen. Vi årsskiftet 2011/2012 tog Ängsholmen över 
projektet helt i egen regi, och anställde Sanna Lindström 
som projektledare. Tidigare har projektet drivits i samarbete 
med KFUM Stockholmsregionen. Vi fortsätter att satsa på 
Sköna Dar, vars verksamhet vi ser ett fortsatt stort behov 
av. Under 2012 fortsätter verksamheten att utvecklas ytterli-
gare, med läger både på sommaren och under skollov. 
Under våren och höstens lägerskolesäsonger besöktes ön av 
totalt 66 lägerskolegrupper och 9 daglägergrupper.
Styrelsen har under året arbetat vidare utifrån sina fokusom-
råden. Inom ramen för visionen ”Föreningen Ängsholmen 
som mötesplats för alla” finns områden att arbeta med som 
är särskilt prioriterade. Dessa är:

Stärka barn och ungdomars självkänsla - ”Jag kan”, ”Jag • 
vågar”.
Arbeta för samarbete och gemenskap baserad på över-• 
tygelsen om människors lika värde
Öka medvetenheten om miljöns betydelse för kom-• 
mande generationers livsvillkor och uppmuntra till 
friluftsliv.

Styrelsen är organiserad på följande vis: Lägerutskott, 
Lägerskoleutskott, Utbildningsutskott, Fastighetsansvarig, 
Sjöansvarig samt Köksansvarig. Kansliet består nu av tre 
heltidstjänster medräknat projektledaren. Därmed har vi 
möjlighet att öka tempot på allt vi vill göra genom att de 
ideella krafterna stöttas med administrativa resurser.  
Ängsholmen har även ett flertal aktiva arbetsgrupper som 
arbetar med att driva och utveckla verksamheten. Dessa 
är Äventyrsgruppen, Höghöjdsbanegruppen, Sjögruppen, 
Köksgruppen, Utbildningsgruppen, Sköna Dar-gruppen, 
UPA-gruppen och Miljögruppen. Under året har de gjort 
stora insatser. Tack till alla grupper för ert stora engage-
mang!

Hjärtat i vår verksamhet är vår ö. Där har under året skett 
flera förändringar och förbättringar. Husmorsvillan har re-
noverats. En markbädd har byggts för avloppet från bastun. 
Skorven har byggts om för att inrymma ett nytt ledarrum, 
samt bostad för våra Praktisar. Röda Villan har fått nya 
fönster. Alla hyddor håller på att få nya sängar. En ny trall 
har byggts till Loggian, samt nytt tak på baksidan. Arken 
har fått en farstukvist. Dessutom går projektet med att upp-
föra en ny dusch- och bastuanläggning vidare.

Framtiden ser ljus ut med ett stort antal medlemmar som 
arbetar hårt på ideell basis för att utveckla och driva verk-
samheten. Vi har under de sista åren arbetat för att stärka 
det ideella engagemanget och det finns nu ett stort antal 
utskott och arbetsgrupper som på ett fantastiskt sätt driver 
vår verksamhet tillsammans med ett väl fungerande kansli. 

Det finns flera stora utmaningar framför oss vad gäller både 
verksamhetsutveckling 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 befogenheter 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.
Klara Söderström för Ängsholmens styrelse
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”en ö att 
längta till”
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KFUM CENTRAL BASKET

Året som gick
För femte året i rad blir vi fler och vid årets slut var med-
lemsantalet drygt 500 personer (och en hund!!). Detta är 
ju självklart en av de viktigaste förutsättningarna för att 
klubben ska kunna växa som planerat. Nu börjar det också 
märkas att vi har större grupper med äldre tonåringar vilket 
medger fler yngre coacher för fler nystartade grupper. En 
positiv uppåtgående spiral som vi hoppas mycket på de 
kommande åren.       Yngre coacher som t ex Nika, Emma 
o Ebron har gjort fantastiska insatser för Banana Kids 
och Carl-Franz Westkämper bistod Victor i tyglandet och 
coachandet av F96 under våren. Herlaget har 
fått ny coach i Micke Stål och Andreas Carls-
son har deltidsanställts för att arbeta med vår 
utbildningsplan och coacha våra yngre damer 
tillsammans med Stephen Aluko  Centrals da-
mer har för säsongen 11/12 målsättningen att 
avancera till div 1 och vid årets slut ledde man 
serien överlägset. Vi har även fler föräldrar 
än någonsin engagerade som tränare. Detta 
är nog ett trendbrott som kommer att gälla 
under långt tid. Föräldrar kommer att förvän-
tas ta ett större ansvar för sina barns fritidsaktiviteter för att 
kompensera för de ekonomiska nerdragningarna från våra 
styrande politiker.    

Vi har återigen visat att KFUM Central Basket är en för-
ening att räkna med. Vi fortsätter att växa och fler lag har 
startats under året än tidigare. Vi har visat att vi har bred-
den och att vi även kan vara med att slåss om titlar. För 
första gången på 32 år har klubben lyckats bärga ett SM-
guld genom flickor 96. Tjejerna tog också en överraskande 
andraplats i nordiska mästerskapen. Kattis, Valter, Lollo och 
Emil har dessutom lyckats ta plats i distrikts- regions- och 
ungdomslandslag där fr a Valter var en av de dominerande 
spelarna i EM-slutspelet för pojkar U16. Gustav, Mazlum, 
Anders och Andreas representerade Sverige i Special Olym-
pics i Aten och vann guldmedalj i sin grupp. Li, Cajsa, Mar-

tina och Emelie representerade Sverige i Special Olympics 
Europan Unifed Games i Polen Unifed är en spelform där 
utvecklingsstörda spelar tillsammans med normalstörda. En 
bra spelform för att integrera olika grupper inom samhället 
och samtidigt utveckla spelet för personer med utvecklings-
störning. Tjejerna vann en bronsmedalj i sin grupp. Central 
har numera en handfull olympier vilket få föreningar kan 
skryta med. Det var länge sedan så många från vår förening 
visade att det går att konkurrera på högsta nivå och flera 
spelare står på tröskeln till att ta sig vidare. Andreas arbetar 
med att genomföra klubbens ambition att komplettera vårt 

lag Rosenbusken med en yngre upplaga – 
Rosenknopparna! 

Styrelsen under året har bestått av Charlotte 
Barrdunge, Svante Bengtsson, Lars Bremer, 
Gunilla Brunnberg, Anna Magnusson och 
Anders Westkämper. Vid årsmötet i september 
avtackades Anna efter många förtjänstfulla år. 
Vi har föryngrat och nya styrelseledamöter är 
Philip Aluko, Hillevi Stenström och Henrik 
Baecklund.  Styrelsen har arbetat framgångs-

rikt med ta fram dokument för föreningens vision, mission 
och målsättning. Detta ligger till grund för det förändrings-
arbete som drivs i klubben för kommande år.  Andra viktiga 
frågor för styrelsearbetet har varit att fortsätta arbetet med 
att försöka effektivisera lokalerna på Rosengatan för att 
bättre anpassas till verksamheten. Vi har också slitit hårt 
med drömmen om en ny hall som nu har tagit allt fastare 
form.
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.
Banana Huj!!
Styrelsen för KFUM Central Basket
Gm Svante Bengtsson, Ordf KFUM Central Basket
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KFUMs 
GYMNASTIKAVDELNINGAR

Styrelse
Sophie Degenne, ordförande
Henrik Lundin, vice ordförande
Magnus Lindhe, kassör
Staffan Önne, sekreterare
Tobias Cedrum, ledamot
Karin Björling Olausson, ledamot
Owe Ridderstråle, ledamot

Rickard Gustafsson, suppleant
Christian Schager, suppleant
Charlotta Ridderstråle, suppleant

Styrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträ-
den.
Medlemmar
Antalet medlemmar har under 2011 uppgått till 297 
personer.

Föreningens aktiva har delats in i fyra sektioner:
Familjegymnastik, 65 gymnaster.
Gymnastikskolan, 111 gymnaster.
Truppgymnastik, 48 gymnaster.
Artistisk gymnastik, 47 gymnaster.

Aktiva grupper
I Familjegymnastiken har barn 0-5 år getts möjlighet att 
genom lek träna och utveckla sina motoriska färdigheter. 
Under året har gruppen samlats vid 24 tillfällen.

Hela 111 gymnaster har under året tränat i Gymnastiksko-
lan. Gymnasterna har varit indelade i åldersbaserade grup-
per. Under vårterminen tränade 4 sådana grupper, under 
höstterminen utökades verksamheten till 6 grupper. Varje 
grupp har tränat cirka 12 gånger per termin. Gymnastik-
skolan vänder sig till pojkar som är nyfikna på att prova på 
gymnastik. 
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Under 2011 har KFUM-gymnaster tränat och 
tävlat i truppgymnastik på såväl ungdomsnivå 
som junior- och seniornivå. Truppgymnasterna 
har tränat i tre olika grupper:

Ungdomstruppen, 14 gymnaster födda • 
1995-2001. Gruppen har tränat 8,5 timmar 
per vecka.
Juniortruppen, 10 gymnaster födda 1993-• 
1996. Gruppen har tränat 9,5 timmar per 
vecka.
Manliga eliten, 20 gymnaster födda 1983-• 
1992. Gruppen har tränat 12 timmar per 
vecka.

Sektionen för artistisk gymnastik har tränat i ett 
flertal grupper:

AG-P0, 5 pojkar födda 2004-2005. Gruppen • 
har tränat 4 timmar per vecka under våren 
och 4,5 timmar under hösten.
AG-P1, 14 pojkar födda 2002-2004. Minskade under • 
hösten till 10 gymnaster. Gruppen har tränat 8 timmar 
per vecka.
AG-P2, 12 pojkar födda 2000-2002. Minskade under • 
hösten till 8 gymnaster. Gruppen har tränat 8 timmar 
per vecka.
Bredd-pojkar, ny grupp bestående av 5 pojkar    • 
födda 2001-2003 som tränat i AG-P1 och AG-P2.   
Gruppen har tränat 5 timmar per vecka under hösten. 
AG-P3, 6 pojkar födda 1995-1997 tränade 11 timmar • 
per vecka under våren.  Gruppen gick under hösten 
över i Bredd-Ungdom med 5 pojkar födda 1995-1998. 
Har tränat 7,5 timmar per vecka under hösten.
AG-förberedande elit, 3 pojkar födda 1998-2001. Trä-• 
nade 14 timmar per vecka. 
AG-elit, 3 pojkar födda 1995-1996. Tränade 14 timmar • 
per vecka.
AG-ungdom/junior, 7 pojkar födda 1993-2001 som • 
under hösten tränat 14 timmar per vecka. 

Tävlingar
KFUM-gymnaster har deltagit i 10 tävlingar i artistisk 
gymnastik och 6 tävlingar i truppgymnastik.

I artistisk gymnastik har föreningen haft representanter på 
samtliga nivåer under SM i Halmstad, Sverige-pokalen, RM-
stegen och SM-stegen. Föreningen har även deltagit i en rad 
regionala tävlingar och även stått som arrangör för några av 
AG-tävlingarna i regionen.

I truppgymnastik har föreningen under 2011 tävlat på SM 
med två lag och ett lag på JSM. Föreningen tävlade även på 
NM i Norge under året med manliga eliten. Insatserna re-
sulterade i såväl silver som brons på SM, en fjärdeplacering 
på NM samt brons vid JSM. 

Träningsläger
I samband med alla längre skollov har föreningen arrang-
erat träningsläger för alla gymnaster inom artistisk gym-
nastik. Under sommarlovet arrangerades ett längre läger 
med övernattning, i övrigt har det varit frågan om dagläger. 
Enskilda grupper har dessutom ordnat egna läger.
 
Verksamhet
Föreningen har under 2011 haft en deltidsanställd sport-
chef  och tränare. Tjänsten har under året utökats från 50 till 
75 procent.

Stora ansträngningar har gjorts för att rekrytera fler till 
Gymnastikskolan. Insatserna har resulterat i att hela 111 
pojkar deltagit i Gymnastikskolan under året, vilket är en 
kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Under året har en särskild arrangemangsgrupp bestående av 
fem engagerade föräldrar bildats. Tillsammans har de gjort 
värdefulla insatser för att allt praktiskt i samband med olika 
typer av arrangemang som tävlingar och läger har fungerat. 
Gruppen har också påbörjat ett arbete med att dokumen-
tera alla moment i form av checklistor och manualer.

Föreningen har under 2011 arrangerat två ledarkonferenser. 
Planering och utformning av föreningens verksamheter har 
varit fokus vid båda resorna.

I juli deltog KFUM i Gymnaestradan som denna gång ägde 
rum i Lausanne, Schweiz. Under en vecka deltog 37 gym-
naster och 6 ledare från föreningen i träningar och uppvis-
ningar.

För styrelsen
Sophie Degenne, Magnus Lindhe, Staffan Önne, Henrik 
Lundin, Karin Björling Olausson, Owe Ridderstråle, To-
bias Cedrum 
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KFUMs KAMMARKÖR

2011 har varit ett intensivt och 
händelserikt år för KFUMs 
Kammarkör. Det började med 
ett konsertprojekt tillsammans 
med Stockholms Kammarkör, 
en annan kör under Jerica Gre-
gorc Bukovec’ ledning. De båda 
körerna gjorde en konsert med 
operarepertoar, främst ope-
rakörer från olika tider. Denna 
konsert var uppskattad bland de 
båda körernas medlemmar, och 
även bland publiken, så pass att 
den fick repriseras senare under 
våren.

Årets andra produktion var ett 
mycket spännande och givande 
samarbete med tre duktiga 
musiker: Elise Einarsdotter, 
Olle Steinholtz och Margareta Bengtson. Till konserterna 
hade Elise skrivit nya stycken för kören, och utöver dessa 
framfördes även mer kända ”låtar” av Elise. Extra roligt var 
att vi fick göra även denna konsert på två olika platser, och 
komma iväg ända till ett vårfagert Sala. 

Höstterminen började på det mest behagfulla sätt med 
en sensommarturné till Jämtland och Kallbygden. Utöver 
konserter hann vi med repetitioner, festligheter och en 
mängd utflykter och upplevelser under fyra härliga dagar då 
vi fick prova nästan allt vad bygden har att ge. Resan var ett 
ypperligt tillfälle att ”svetsa samman” en grupp som annars 
umgås på helt andra premisser, och  blev en mycket lyckad 
start på hösten.

Tillsammans med Elise Einarsdotter, Olle Steinholtz och 
Margareta Bengtson var en större ensemble ur kören inbju-
den för att medverka vid riksmötets högtidliga öppnande, 
en välbevakad begivenhet som naturligtvis bevistades av 
dignitärer och honoratiores.
Under en hektisk månad repeterade kören sedan inför 
höstens tre huvudproduktioner: Sound of  Stockholm 2011, 
där vi återigen framförde ett program med samtida kvinn-
liga tonsättare, men denna gång även med internationella 
utblickar; Jericas avskedskonsert med sina tre körer efter 
sina år i Sverige; och Verdis requiem med Hedvig Eleonora 

Kammarkör och Stockholms Sinfonietta under Pär Frid-
bergs ledning. Dessa gick sedan av stapeln i rask följd tre 
helger på rad, varefter det bara var att börja med julreper-
toaren.

Årets sista konserter, utöver de traditionsenliga sjungning-
arna på Borgarhemmet och KTH:s bibliotek, var julkonser-
terna, som också blev våra sista konserter med Jerica som 
dirigent. Under hösten hade en grupp tillsatts för att arbeta 
med rekryteringen och efter en intensiv spurt i december 
månad kunde så Pär Fridberg erbjudas uppdraget som 
dirigent.

Kören har under året gjort 20 framträdanden, varav 7 som 
arrangör.
Kören har haft ordinarie repetitioner på onsdagar mellan 
18.30 och 21.30

Styrelsen hade följande sammansättning under året: Mika 
Blomberg Blomqvist, ordförande; Lisa Björlin, kassör; Åsa 
Carnelid-Wickman, vice ordförande; Ann Mutvei Berrez, 
sekreterare; Hans von Heijne, ledamot; Anders Håkanson, 
ledamot; Hanna Björlin Avdic, suppleant; Kersti Hedqvist, 
suppleant.
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STOCKHOLM CANTUS

Verksamhetsberättelse 2011 för KFUK-KFUM Stockholm 
Cantus

Verksamhetsåret 2011 inleddes den 17 januari med repeti-
tioner. 
Den 21 februari höll vi årsmöte och följande styrelse valdes: 
Per Annebäck (ordf), Per-Anders Aglert, Mai Göteman, 
Björn Hagerman, Ika Hidemark, Maria Larsson (suppleant). 
Vid styrelsemöte den 7 mars valdes sedan Per-Anders Ag-
lert till kassör och Björn Hagerman till sekreterare i styrel-
sen.
Den 26-27 mars hade vi internatövning i Fiskeboda, söder 
om Hjälmaren. 
Tisdagen den 31 maj höll vi vårkonsert i S:t Peterskyrkan på 
Upplandsgatan. Michael hade som vanligt gjort en mycket 
snygg affisch och den tämligen välbesökta konserten blev 
väldigt lyckad. 
Höstens repetitioner började den 22 augusti med Brahms 
Requiem som förberedelse för för den stundande Köln-
resan torsdag till söndag 17 -20 november. Tillsammans 
med Engelbrekts Vokalensemble samt Rodenkirchener 
Kammerchor und Orchester repeterade och framförde 
vi Brahms ”Ein deutsches Requiem” under ledning av 
dirigenten Harald Jers. De två Stockholmskörerna, som 
båda leds av Eva Wedin, gjorde detta requiem i Stockholm 
ackompanjerat av två pianon 2008. Att få framföra verket 

med full symfoniorkester i Kölns fantastiska konsertsal 
Kölner Philharmonie var förstås en enorm upplevelse. Vi 
kämpade på med de tyska ö:na och lärde oss tillslut att få 
till den rätta vokalfärgen. En publik på drygt 1000 personer 
kom till konserten på söndag förmiddag den 20 november. 
För Stockholm Cantus är detta rekord, vi har aldrig sjungit 
för en så stor publik någon gång tidigare. Vår kamrat från 
Bukarest, Gabriella Pop, var också där med en väninna och 
lyssnade på konserten.

Söndagen den 4 december höll vi slutligen vår årliga jul-
konsert, liksom åren innan i Engelbrektskyrkan tillsammans 
med Engelbrekts Vokalensemble. Vi sjöng många standar-
djullåtar. Konserten gick återigen mycket bra och blev även 
denna gång mycket välbesökt, med nästan 300 åhörare, 
vilket gav ett bra tillskott till körkassan. 
På Luciadagen hade vi åtta sjungningar. Vi började kl 07.30 
på vårt (KFUM-KFUK Central) KOM Hotel. Sedan följde 
Skolinspektionen, SIDA, Nynäs, Stinsens köpcenter (Hägg-
vik), PTS Kommunikationsmyndigheten, Liber, och slutli-
gen kl 16.15 Östasiatiska museet. Antalet sångare varierade 
mellan 15 och 16. Björn och Mai hade skött planeringen av 
årets Luciasjungningar. 

För styrelsen
Björn Hagerman, sekr
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KFUM-KÖREN I 
STOCKHOLM

Verksamhetsberättelse för KFUM-kören i Stockholm 2011

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. Vid flera tillfällen 
har åhörare uttryckt sin uppskattning över den utmärkta 
klang kören har tack vare Mathias arbete.
Kören har under året uppfört femton konserter och särskilt 
vill vi peka på de tre konserter i Barcelona med omnejd 
som kören framförde under oktober. Konserterna var 
mycket uppskattade och de två sista var inför helt fyllda 
konsertlokaler.
Vid våra konserter under året har vi haft följande solister: 
Linnea Sallay, Rebecca Rasmussen, Magnus Billström, Björn 
Blomqvist och Raymond Björling. Vi är tacksamma för 
deras insatser tillsammans med kören. 
Under året har delar av kören också framträtt bl.a. vid Seni-
orföreningens möten på Central.

Körens medlemmar har uppdrag inom styrelserna för 
Central, hotellet, fastighetsbolaget, MUSK och Senior samt 
är även representerade i ekonomiutskottet.

Styrelseverksamhet
Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger, samtliga 
möten har protokollförts. Utöver de formella mötena har 
ett antal informella möten ägt rum, mellan hela eller delar 
av styrelsen. De informella mötena är inte protokollförda.
Styrelsen har under 2011 bestått av:
Ordförande: Christer Sjöström, Vice Ordförande: Folke 
Larsson, Kassör: Bengt-Olov Rydow, Sekreterare: Ro-
land von Wachenfeldt, Ledamot: Göran Stafrin, Ledamot: 
Jimmie Falk, Ledamot: Mikael Sundby, Dirigent: Mathias 
Kjellgren

Christer Sjöström, ordförande
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SYMFONIORKESTERN 
PRO MUSICA

VERKSAMHETSBE-
RÄTTELSE för Symfo-
niorkestern Pro Musica 
för år 2011

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 symfo-
niska 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. 
Föregående årsmöte hölls i Spegelsalen 2011-04-07. Styrel-
sen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 5 tillfällen.

Orkestern har under året haft 64 medlemmar, som efter 
totalt 39 repetitioner genomfört sammanlagt 6 konserter 
med olika tema som t ex ”Midsommarvaka”, ”Tusen och en 
Natt” och ”Body Mind Spirit”. Vi har dessutom spelat en 
trettondagskonsert och en julkonsert. Vid en konsert fram-
förde vi Prokofievs Sinfonia Consertante, med Jakob Kora-
nyi som solist. Bland övriga verk som vi uppfört under året 
kan märka: Orfeus i Stan av Hilding Rosenberg, Ballad utan 
ord av Kurt Atterberg, Gunnar de Frumeries Pastoralsvit 
för flöjt och stråkorkester med Magdalena Grunder som 
solist, Svit för 13 blåsare av Richard Strauss, Hugo Alfvéns 
Midsommarvaka, Carl Nielsens Alladinsvit, Scheherazade 
av Nikolaj Rimsky-Korsakoff  och Dvoraks Serenad. Två av 

våra repetitioner ägnades åt inspelning av en instruktions-
film för dirigenter i regi av Sveriges Orkesterförbund.

Ett seminarium för samtliga medlemmar anordnades i 
Sensus studieförbunds lokaler 2011-01-13. Diskussionerna, 
som hölls enligt sk ”open space” modell, berörde olika om-
råden som orkesterns identitet, syfte, arbetssätt och möjlig 
framtida reportoar. 

Orkestern är medlem i Sveriges Orkesterförbund och 
KFUK-KFUM Central. I Central har 
Symfoniorkestern Pro Musica representanter i MUSK 
(KFUK-KFUM Centrals Musikutskott). Orkestern är 
också representerad i KFUK-KFUM Centrals styrelse och 
i Centrals Verksamhetsbidragsutskott. Representanter för 
orkestern deltog i den strategikonferens som under året 
anordnades av KFUK-KFUM Central. Repetitioner och 
konserter anordnas i samarbete med Sensus studieförbund.

Styrelsen har under 2011 bestått av: 
Anders Hjerpe, ordförande, Johannes Dominique, kas-
sör, Peter Marcateus, sekreterare, Lena Wijk, ledamot, Sten 
Herrlin, ledamot, Jan Bråthe, ledamot, Ingar Lindholm, 
suppleant, Lena Rydhäll, suppleant.

Stockholm 2012-03-24
Anders Hjerpe, ordförande
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Royal Big Band och Vocalgruppen Swingin´tunes
ROYAL BIG BAND har under året spelat på fester och samman-
komster för företag och privatpersoner. Vi spelade bl a på NALEN, 
där var det fullsatt med dansanta människor. Vi gjorde även 
”The America songbook our way” för fullsatt hus på Spånga 
Folkets hus. Vi har haft ett bra år med mycket bra repetitioner 
och anskaffning av nya arr. Bandet består till 70 % av proffsmusiker
som har en trevlig och bra samvaro med roliga och utvecklande 
repetitioner. Inga förrändringar i medlemsantal. Styrelsen riktar 
stort tack till Gunnar för inspiration och proffsiga repetitioner 
och till Jan Bång för ordning och reda samt Thomas Lycke för 
allt bakomarbete med bokningar och marknadsföring.  
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 2012.

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

Vocalgruppen Swingin´tunes har under året uppträtt på fester och sammankomster på företag och för privatpersoner. 
Vi har gjort framträdanden vid olika idrottsevenemang runt om i sverige; lidingöloppet, vätternrundan samt IKEA.m fl. 
Styrelsen riktar stort tack till Thomas och Kjell för inspiration och proffsiga repetitioner till Jan-Eric för giggbokningar 
och administration. Tack även till Lasse för arbetet med webb och Anders S för allt arbete med inmatning av sång-
låtar. 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 2012 med trevlig kamratlig samvaro och ännu fler trevliga 
framträdanden.

Styrelsen för Swingin´tunes    
Ordförande Jan-Eric Österström. 
Dirigent Thomas Lycke. 
v dirigent Kjell Lindberg
Ekonomi Lars Wilhelmsson. 
Sekreterare Bertil Interstein. 
Revisor Anders Skjöldebrand

Keep Swingin´ and Singin´...

Både Royal Big Band och SwinginTunes är medlemmar i KFUM Central och har representanter i Bidrags- och stipen-
dieutskottet, Kommunikationsutskottet, Musikutskottet (ordförande) och Verksamhetsutskottet.
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www.central.kfuk-kfum.se


