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INLEDNING

Det har varit ett bra 
år för KFUM 
Central. Vår ekonomi 
är i god balans, vårt 
hotell drivs med 
stor framgång, vårt 
Fastighetsbolag och 
fondförvaltning gör 
bra resultat. Att vi har 
god ordning i vår eko-
nomi är en viktig del 
för att kunna bedriva 
en bra verksamhet för 
barn, ungdomar och 
vuxna inom KFUM 
Central. Viktigast av 
allt är dock allt ideellt arbete som ungdomar 
och vuxna utför under hela året. Utan denna 
enorma insats hade vår föreningen inte varit 
någonting. Och vår föreningen är verkligen 
något att värna och utveckla eftersom vi 
har en så stor potential till utveckling för att 
skapa en meningsfull fritid för våra nuva-
rande medlemmar och kommande. För vi 
får inte slå oss till ro med den mycket bra 
verksamhet vi har i dag. Det som är bra kan 
bli bättre.

Under året har styrelsen fortsatt att arbeta 
efter den verksamhetsplan som ligger. Vi har 
arbetat mycket med de stora ekonomiska 
frågorna, inte minst för att vara beredda att 
finansiera ev nya föreningslokaler nere vid 
Roslagstull. Vi har också knutit en ekono-
misk controller till våra verksamheter. 
Vi har träffat de flesta av våra föreningars 
styrelser för att få en dialog kring deras ut-

maningar och framtidsplaner 
och haft dialog kring hur de 
arbetar med KFUM:s vär-
defrågor, dvs syftet med vår 
verksamhet.
 I övrigt har vi nu tillgång till 
två idrottshallar efter ombygg-
naden av Spegelsalen.
The K har fortsatt sin verk-
samhet, men den har inte fått 
den framgång den förtjänar 
och nya tag behöver tas. Vi 
har inlett en dialog med Ängs-
holmen för att stötta dem vid 
ett förvärv av vår fina och be-

tydelsefulla skärgårdsö. Vi ser 
över kanslirutiner och organisationen bland 
vår fantastiska medarbetare som gör ett stort 
och viktigt jobb för vår förening. Ett arbete 
som många gånger inte märks men ändå är 
väldigt viktigt. Och i slutet av året inleddes 
ett utvecklingsarbete kring gemensamma 
kanslifunktioner, hemsidan, barn- och 
ungdomsverksamhet inom körverksamheten 
och Centrals gemensamma verksamhet, ett 
arbete som fortsätter under det kommande 
verksamhetsåret.
Till sist: Kom ihåg att det inte finns något 
”vi och dem-perspektiv” i vår verksamhet. 
Vare sig det gäller basket, hotell, styrelse, 
senior, kör, gymnastik mfl, så är vi en 
förening – KFUM Central. Vi arbetar alla 
gemensamt mot samma mål, oavsett fören-
ing och ålder Det är under den föresatsen 
styrelsen alltid har och skall arbeta.
/Bengt Arwén
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KFUK-KFUM CENTRALS 
STYRELSE

KFUK-KFUM Centrals styrelse har under 
året 2012 bestått av följande personer:

Ordförande:   Bengt Arwén

Ordinarie ledamöter:  Henrik Feldhusen (vice ordförande)
   Kajsa Carlsson
   Richard Gustavsson
   Victor Lilja
   Peter Yllmark
   Isak Benyamine 
   Lena Rydhäll
   Anne-Christine Ericson

Suppleanter:   Bengt Strömgren 
   Malcolm Lilliehöök
   Paula Asarnoj 
   Michael Lagerkvist
      
Föreningsråd:   Björn Jonsson
   Sixten Wohlin

Adjungerad kansliet:  Kea Lagerquist

Styrelsen för KFUK-KFUM Central har haft 10 protokollförda möten 
under 2012.

REVISORER

Ordinarie:   Marie Welin, auktoriserad PWC
   Kersti Hedqvist

Suppleanter:   Lena Svensson, aktoriserad PWC
   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
Ekonomi   Armineh Karapet 
Fastighetstekniker  Olle Molin
    Armineh och Olle utför även tjänster för 
    KFUM Central Fastighet AB

Café- och lokalansvarig  Annette Spata  
    Maria Isacson (tjänstledighet avslutad 20121231) 
Cafépersonal. dagtid  Elena Morini

Cafépersonal, ordinarie och extra Jimmy Forsberg 
 Josefin Ekner
 Catharina Isaksson   
 Tove Jackson
 Karolina Lagerquist 
 Jones Söderström
 Daniel Axelsson
 Stephen Aluko  

”The K”   Victor Sundquist  
    Jesper Fröberg
    Camilla Ramel
    Carl Christian Nasri
    Hillevi Engström
    Valentin Gulyás
    Emma Axelsson

Data    Björn Henningsson 
Verksamhetsbidrag & stipendier Anne-Christine Ericson 
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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

KFUK-KFUM Central ska under de 
kommande åren främst arbeta med:
Verksamhet och kommunikation
• Fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor inom fören-

ingen.
• Utvärdera nuvarande drift av caféet Kom och Ät samt 

utveckla en långsiktig strategi för  
verksamheten

• Utvärdera och utveckla pilotverksamheten The K och 
lägga en långsiktig strategi för Central som mötesplats 
för unga.

• Fortsätta ombyggnation och anpassningar av Spegelsa-
len med hänsyn till alla gruppers behov och önskemål.

• Planera för färdigställande av Andrummet.
• Planera för fortsatt drift av gymmet i framtiden.
• Aktivt verka för att realisera planerna på ny  

fastighet vid Roslagstull.
• Planera inför ett förvärvande av Ängsholmen.
• Aktivt delta i KFUK-KFUM:s internationella arbete, 

bl.a. genom att
 - delta i den internationella  
   Prag-festivalen 2013
 - delta i World Festival i Umeå 2014
 - vara aktiv part i insamlingen för  
   Världens barn
• Uppmuntra 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 huvudför-

eningen och dess bolag och gentemot Centrals olika 
föreningar.

• Utvärdera utskottarbetet.
• Stärka kontrollen och överblicken över KFUM Centrals 

tillgångar och ekonomi.
• Fortsätta arbetet med 5-årig rullande strategiplan.
• Se över Fondförvaltningens styrelse och plats i organi-

sationen.
• Stärka och utveckla strategin kring fastighetsfrågorna
• Undersöka möjligheten till ett gemensamt medlemsre-

gister i syfte att förenkla informationsflödet och för att 
effektivisera medlemshanteringen inom huvudfören-
ingen.

• Skapa möjligheter för ett väl fungerade kansli.

•	 Verksamhetsplanen	följs	genom	
verksamhetsberättelsens	första	del
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UTSKOTT INOM 
KFUK-KFUM CENTRAL

ARBETS-
UTSKOTTET - AU
Arbetsutskottets (AU) främsta uppgift är att 
bereda styrelsens möten. I detta ingår både 
att se till att relevanta frågor lyfts till sty-
relsen och att diskutera vilka underlag som 
behövs och att i många fall föreslå beslut. 
Dessutom är AU stöd för kanslichefen, 
bland annat i personal- och driftsfrågor.
Under året har AU bland annat arbetat 
med frågor kring vad Central ska och bör 
kunna göra för medlemsföreningarna. För 
detta arbete har en kartläggning av vad som 
görs nu gjorts och en diskussion om vilka 
ytterligare tjänster och funktioner som bör 
utvecklats inletts med medlemsföreningarna 
och Centrals styrelse. Bland annat handlar 
det om gemensam verksamhetsutveckling, 
gemensamma kanslitjänster och möjligheten 
till gemensam infrastruktur som hemsida 
och register.

En annan viktig fråga som AU drivit under 
året är att se till att föreningens stadgar 
är tidsenliga och att de stämmer med hur 
föreningen drivs. Dessutom pågår en diskus-
sion med medlemsföreningarna om deras 
stadgar och arbetssätt för att säkerställa att 
de stämmer överens med Centrals stadgar 
och värdegrund för KFUK – KFUM.
AU har under 2012 bestått av Bengt Arwén, 
Henrik Feldhusen, Peter Yllmark och Kea 
Lagerquist.

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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•	 Fortsätta	arbetet	med	värdegrundsfrågor	
inom	föreningen.

•	 Stärka	och	utveckla	strategin	kring						
fastighetsfrågorna

•	 Skapa	möjligheter	för	ett	väl	fungerade	
kansli.

Styrelsen har under året arbetat med att se över de 
anställdas uppdragsbeskrivningar. Kansliet arbetar 
kontinuerligt med översyn av bemanning, data IT, 
tillgänglighet, fastighetsunderhåll, funktioner  
genemot andras kansli, städ, intern information, 
mötesformer, arbetsmiljö, skyddsombud och myn-
dighetskrav.

Ett utkast till en underhållsplan för Rosenbusken 22 
har tagits fram under 2012. Tillsammans med fastig-
hetsägarföreningen kommer det att arbetas fram en 
underhållsplan som löper till 2020. Detta innebär att 
det sker besiktningar av bl.a byggnadsstomme, fasa-
der, takavvattning, fönster, trapphus, VVS-anlägg-
ning, värmeproduktion, värmedistribution, avlopp, 
ventilation, elanläggning, hissar och miljö.
Arbetet med underhållsplan för OXEN Mindre 21 
har även påbörjats under 2012. 

En fastighetskonferens till Holland i maj genom-
fördes där fastighetsbolaget, hotellet , föreningen 
diskuterade fastighetsfrågor.

Styrelsen har under 2012 arbetat med att titta på stad-
garna för föreningen samt påbörjat arbetet med att 
träffa de olika styrelserna för sektionsföreningarna. 
På föreningens starategikonferens påbörjades diskus-
sionen om att barn- och ungdomsföreningarna skall 
begära utdrag ur beslastningsregistret för sina ledare. 
Bidragsutskottet har arbetat med att se över vilka vi 
ger bidrag till.

På strategikonferensen diskuteras den återkommande 
och är den ligger till grund för verkssamhetsplanen

uppföljning	verksamhetsplanenuppföljning	verksamhetsplanen uppföljning	verksamhetsplanen

uppföljning	verksamhetsplanen

uppföljning	verksamhetsplanen

•	 Fortsätta	arbetet	med	5-årig	rullande	stra-
tegiplan.
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EKONOMI-
UTSKOTTET - EU
Ekonomiutskottet
Under året 2012 har EU bestått av PA Aglert, Lars-Erik 
Alm, Mats Berg, Kajsa Carlsson, Stefan Karlsson, Hans 
Lagerquist, Kea Lagerquist, Christer Sjöström och Peter 
Yllmark (ordf), utskottet har haft sammanlagt fyra möten 
under året.
Ekonomiutskottets syfte är att arbeta för en hållbar och 
långsiktig ekonomi inom koncernen KFUM Central. 
Utskottet har till uppgift att förse Centrals styrelse med 
lämpliga beslutsunderlag gällande ekonomiska frågor. 
Utskottet fungerar även som rådgivande organ i frågor 
rörande bl.a. investeringar och underhåll inom övriga delar 
inom koncernen, dvs gentemot de två bolagen Kom Hotel 
AB och KFUM Central Fastighet AB samt till fondförvalt-
ningen. Under året bestämdes att controllern Mats Berg 
skulle kopplas till föreningen och rapportera i huvudsak 
direkt till EU samt till styrelsen. Utskottet ska bland an-
nat arbeta gemensamt med controllern i framtagandet av 
månatligt rapportpaket. Paketet innehåller bl.a. samtliga 
enheters resultat samt olika nyckeltal som belyser lönsam-
het, kassareserver och soliditet. 

En fråga som diskuterats och upphandlats inom EU och 
styrelsen under 2011 och 2012 var ett revisorbyte, vilket 
ledde till att revisorsbyrån PWC anlitas from 2012, detta 
efter att vår tidigare revisor Jörgen Schumacher har arbetat 
med KFUM Central i mer än sju år. 
EU har under året varit speciellt aktivt i avtalsfrågor, skat-
tefrågor, förändring av stadgarna beträffande Fondförvalt-
ningens koppling till föreningen, låneomläggningar inom 
koncernen, investeringsbudget, långsiktig underhållsplan för 
fastigheterna, analyser av caféverksamheten, förvaltnings-
granskning, momsredovisning  mm.
Kea Lagerquist och Peter Yllmark

BIDRAGS-
UTSKOTTET - BU
Bidragsutskottets syfte är att bereda förslag till KFUM 
Central styrelse för tilldelning av stipendier och verksam-
hetsbidrag. Utskottsmedlemmarna representerar sin för-
ening/sektion och har till uppgift att dels ha kunskap om 
sin förenings/sektions ansökningar och dels delta i bered-
ning av alla ansökningar utifrån gällande kriterier samt ge 
rekommendationer och fatta beslut om dessa. Utskottet 
har medlemmar från Basket, Gymnaster, Ängsholmen, 
Musikutskottet och sammankallande representerar Centrals 
styrelse.

Under 2012 har Bidragsutskottet behandlat 43 
ansökningar för stipendier på sammanlagt drygt 423 000 kr 
och 17 ansökningar för verksamhetsbidrag för nästan 
507 000 kr.

Bidragsutskottet har under 2012 bestått av Lena Rydhäll, 
Anders Westkämper, Johan Sjöstedt/Emma Eklund Sjö-
gren, Karin Olausson, Thomas Lycke och Anne-Christine 
Ericson (kansliet)
Lena Rydhäll ordförande i Bidragsutskottet.

uppföljning	verksamhetsplanen

•	 Stärka	kontrollen	och	över-
blicken	över	KFUM	Centrals	
tillgångar	och	ekonomi.

•	 Utvärdera	nuvarande	drift	av	caféet	
Kom	och	Ät	samt	utveckla	en	långsiktig	
strategi	för	verksamheten

Anpassningar av utbud och menyer för att bl.a 
minska svinn och öka vinstmarginaler i caféet 
har skett, man har sett över bemanning i caféet i 
förhållande till antalet besökare i lokalen.
Controllern har tillsammans med kansliets  
personal arbetat med att se över fördelning av 
material- och råvarukostnader, prismarginaler etc.

uppföljning	verksamhetsplanen



 SID  11

Tisdagen den 23 oktober höll KFUM Cen-
tral ett extra årsmöte, med anledning av den 
genomgång av stadgarna som styrelsen till-
sammans med PWC har arbetat med under 
2012. Detta arbete ledde till en proposition 
med förslag att 10 paragrafer förändrades, 
dels med rättelser men även med väsentliga 
förändringar. De väsentliga förändring-
arna avser bl.a att kommittéer underställda 
årsmötet (den för närvarande så kallade 
Fondförvaltningen) utses av KFUM  
Centrals styrelse i stället för årsmötet.  

uppföljning	verksamhetsplanen

uppföljning	verksamhetsplanen uppföljning	verksamhetsplanen

•	 Se	över	Fondförvaltningens	
styrelse	och	plats	i	organisa-
tionen.

Propositionen innehöll även förslag på att 
utseende av eventuella föreningsråd ska 
ersättas med hedersmedlem (vilket kräver 
beslut på två årsmöten).

EXTRA ÅRSMÖTE

•	 Arbeta	för	en	tydlig	rollfördel-
ning	inom	huvudföreningen	
och	dess	bolag	och	gentemot	
Centrals	olika	föreningar.

KFUM Central är en förening och 
styrelsen har arbetat för att det inte 
ska vara ”vi” och ”dom” mellan 
sektionsföreningar och huvudfören-
ing. Styrelsen har gått igenom sek-
tionsföreningarnas stadgar, ett arbete 
som påbörjades under 2012 och har 
påbörjat arbetet med att träffa fören-
ingsstyrelserna. 

•	 Planera	inför	ett	förvärvande	
av	Ängsholmen.

KFUM Centrals styrelse har gett 
Victor Lilja att tillsammans med 
KFUM Ängsholmens styrelse 
utforma en skrivelse om KFUM 
Ängsholmens behov och tankar 
kring ett eventuellt förvärvande av 
ön Ängsholmen. Hur ekonomin ser 
ut och stötta Ängsholmen beredskap 
i föreningen.
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VERKSAMHETS-
UTSKOTTET - VU
Verksamhetsutskottet har under året haft sju möten. 
Arbetet i utskottet har under årets första hälft handlat om 
att färdigställa Spegelsalen till en funktionell lokal för både 
gymnastik, basket och musik. Sedan månadsskiftet 
november/december 2012 är lokalen iordningsställd och 
kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt.  

Under våren 2013 har arbetet alltmer handlat om den 
framtida driften av gymet. Ett offertunderlag har tagits fram 
och intresserade aktörer som vill driva gymmet ska utifrån 
detta presentera sina idéer för VU. Därefter kommer VU 
att presentera ett beslutsunderlag för styrelsen. Detta sker 
under hösten 2013. Målet med en förändring av driften är 
att öka lokalens funktionalitet både för verksamheten och 
för uthyrning.

Under året har följande personer deltagit i utskottet
Isak Benyamine (sammankallande, Centrals styrelse, Basket) 
Anders Westkämper (Basket) 
Sophie Degenne (Gymnast) 
Thomas Lycke (MUSK)
Andreas Ekeberg (ÄH kansli) 
Richard ”Mulle” Gustavsson (Centrals styrelse, Gymnast) 
Victor Sundquist (Centrals the K, Basket kansli) 
Klara Söderström (ÄH kansli) 
Annette Spata (Centrals café)
Olle Molin  (Centrals kansli)

MUSIK
UTSKOTTET - MUSK
Utskottet består av medlemmar från medlemsföreningar 
vars verksamhet är musik. 
Musikföreningarna är KFUM-kören, KFUMs Kammarkör, 
KFUM Ursus Kammarkör, 
KFUM Royal Big Band, Swingintunes, Stockholm Cantus, 
Symfoniorkestern Pro Musica, 

MUSK (Musikutskottet) verkar för:
- Stärka musiklivet inom Centralföreningen genom gemen-
samma aktiviteter.
- Utveckla musiklivet kvalitativt och pröva nya former.
- Skapa musikaliska aktiviteter för att locka unga att musi-
cera.

Under 2012  har MUSK bl a arbetat med att sammanställa 
våra olika önskemål och behov av lokaler mm. Vi vill skapa 
möjlighet för ökad musikundervisning på Central. Förutom 
fiol och piano vill vi ha undervisning i andra instrument och 
även sång.
Thomas Lycke, Ordförande i MUSK

•	 Fortsätta	ombyggnation	och	anpass-
ningar	av	Spegelsalen	med	hänsyn	till	alla					
gruppers	behov	och	önskemål.

•	 Utvärdera	och	utveckla	pilotverksamhe-
ten	The	K	och	lägga	en	långsiktig	strate-
gi	för	Central	som	mötesplats	för	unga.

Arbetet med Spegelsalen påbörjades under 
sommaren 2012 och lokalen anpassades för 
olika gruppers behov och önskemål. Syftet med 
ombyggnationen var att skapa en sk multihall. 
Detta har inneburit att en ombyggnation av 
ventilation, ytrenovering av väggarna, byte av 
dörrar samt inköp av utrustning för gymnastik- 
och basketutövande. Flygeln har bytts ut mot en 
hybridorgel som lätt kan flyttas in i förrådet.  

Victor Lilja och Kajsa Carlsson har träffat perso-
nalen på The K om säkerhet, försäkringsfrågor, 
vilken verksamhet som skall bedrivas och hur 
man lockar barn och ungdomar till verksamhe-
ten, hur vi når ut etc. Projektet löpte till  
december 2012 men styrelsen beslutade att 
förlänga verksamheten till och med vårterminen 
2013.

uppföljning	verksamhetsplanen uppföljning	verksamhetsplanen
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•	 Planera	för	fortsatt	drift	av	
gymmet	i	framtiden.

•	 Planera	för	färdigställande	av	
Andrummet.

Förberedelser för utvärdering av gym-
mets verksamhet har skett under 2012. 
Avtalet med nuvarande driftansvarig 
har sagts upp och diskussioner av gym-
mets framtid har skett under 2012. Ett 
upphandlingsunderlag har tagits fram.

uppföljning	verksamhetsplanen uppföljning	verksamhetsplanen

Inget arbete med denna punkt har 
skett under 2012
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ROSLAGSTULL-
UTSKOTTET - RU
Bakgrund
Under många år har flera försök gjorts för 
att KFUM Central ska kunna få tillgång till 
en större idrottshall, i första hand för våra 
basketspelare och gymnaster. I slutet av no-
vember 2011 fattade exploateringsnämnden 
beslut om att KFUM Central tillsammans 
med Areim AB får en tidig markreservation 
för uppförande av fullstor idrottshall vid 
Valhallavägen.

Intern information
Den 8 mars bjöd KFUM Central in till 
informationsmöte om Roslagstullsprojektet. 
Mötet samlade ett trettiotal personer, främst 
medlemmar från våra sektionsföreningar. 
Personer från Roslagstullsutskottet och till-
lika Centrals styrelse samt riskkapitalbolaget 
Areim informerade om bakgrund och planer 
med syftet. Hela mötet är filmat och finns 
tillgängligt på Centrals hemsida.

Material såsom informationsbroschyrer, 
artiklar, länkar och dokument finns också 
samlade på hemsidan.

ROSLAGSTULLS-
PROJEKTET

Extern information
En informationsfolder för externt bruk togs 
fram under hösten 2012 som syftar till att 
informera om föreningen KFUM Central 
och dess planer till att bygga en idrottshall 
vid Roslagstull.
Projektet har också uppmärktsammats i 
media, främst i en flersidig artikel i DN i 
december månad.

Påverkansarbete
Påverkansarbete gentemot främst tjänstemän 
och politiker inom Stockholm stad har skett 
under året. Utskottet uppvaktade stads-
byggnads- och idrottsbyggnadsrådet Regina 
Kevius i december och fick till ett bra möte. 
Utskottet har också haft möte med det  
socialdemokratiska oppotionsorgarrådet.

Gruppens  
sammansättning
Roslagstullsutskottet har under 2012 bestått 
av Malcolm Lilliehöök (ordförande), Svante 
Bengtsson, Michael Lagerkvist, Peter Yll-
mark, Kersti Hedqvist och Magnus Lindhé. 
Under året har Kea Lagerquist verkat som 
utskottets sekreterare.

•	 Aktivt	verka	för	att	
realisera	planerna	
på	ny	fastighet					
vid	Roslagstull.

uppföljning	
verksamhetsplanen
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KOMMUNIKATIONS-
UTSKOTTET - KU
Kommunikationsutskottet har under 2012 
bestått av Michael Lagerkvist, Thomas 
Lycke, Philip Aluko och Ulrika Alexanders-
son (kansli).

Bakgrund och syfte
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.

Grafisk profil
På föreningens årsmöte 2012 beslöt årsmö-
tet att anta den av kommunikationsutskottet 
framtagna förslag att byta varumärkesnamn 
till KFUM Central, där KFUM utläses som 
Kristliga föreningen av unga människor. 
Detta har inneburit succesivt utbyte av brev-
papper, mallar m.m. Föreningens juridiska 
namn är fortfarande KFUK-KFUM Central. 

KOMMUNIKATIONS-
ARBETET

Hemsidan
Utskottet har undersökt möjligheten till att 
byta layout på hemsidan. Syftet har varit att 
efterlikna den layout KFUM Sverige har. Ut-
skottet har inte varit för att byta webbplatt-
form. Arbetet har inte slutförts under 2012.

Centralbladet
Föreningens medlemstidning genomgick 
ett ansiktslyft gällande tidningshuvud och 
vinjetter.  

Roslagstull
Utskottets ordförande innehar även rollen 
som kommunikationsansvarig och har pro-
ducerat en informationsfolder om KFUM 
Central och projektet för externt bruk.
Ulrika Alexandersson

1

Informationsblad för KFUM Centrals medlemmar
Nummer 1 2012

20:E 

GULDET 
MANLIGA ELITEN 
I TRUPPGYMNASTIK
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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 verksam-
heter och fastigheter; OVK – Obligatorisk 
ventilationskontroll, Elsäkerhet, Systematiskt 
brandskyddsarbete, Arbetsmiljöansvar, Miljö 
och hälsa, Besiktning av tryckkärl, Besikt-
ning av hissar och lyftanordningar, Egen-
kontrollprogram av utrustning som ej har 
krav på besiktning/revision.
Utskottet har under under 2012 haft tre mö-
ten. Arbetet med föreningens systematiska 
brandskydd har gått vidare. Hyresgäster skall 
nu signera att de tagit del av informationen 
samt sektionsföreningarna har tagit del av 
sitt ansvar i brandskyddsarbetet. Informa-
tion har satts upp i alla möteslokaler och 
brandutbildning i samarbete med StorStock-
holms brandförsvar har genomförts under 
en halvdag i december. Dessutom har de nya 

hyresgästerna KFUM Sverige fått informa-
tion om brandskyddet i fastigheten.
För hemsidan har det tagits fram formulär 
för incidentrapport, felanmälan samt en 
förslagslåda. Syftet med det är att förutom få 
in snabb rapportering till fastighetstekniker 
och kanslichef  är att dessutom få en historik 
på incidentrapporter.
Skyddsombud har utsetts i personalen, 
och tre personer har deltagit i kurs i SAM - 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Ansvaret har 
delats upp i tre delar, en för information och 
utbildning, en kontrollant samt ett delegerat 
ansvar specifikt för idrottshallen. Arbetsmil-
jöansvaret ligger dock på kanslichefen.

En hjärtstartare har köpts in till föreningen 
och utbildning i denna har genomförts(dock 
under 2013).

Myndighetsutskottet har under 2012 bestått 
av Richard ”Mulle” Gustafsson, Andreas 
Ekeberg, Olle Molin (kansli) och Ulrika 
Alexandersson (kansli).

REGELVERK OCH  
MYNDIGHETSKRAV
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WORKING FOR CHANGE 2012 
I BILDER

•	 Uppmuntra	till	internationella	utbyten	
för	ungdomar	samt	fortsätta	och	utveckla		
samarbetet	med	internationella	partners		
inom	YWCA	och	YMCA.
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INTERNATIONELLT
ARBETE

INTERNATIONELLA 
UTSKOTTET - IU 
Internationella utskottets syfte är att till 
KFUM Centrals styrelse presentera och arbeta 
för att möjliggöra det internationella arbetet 
som pågår inom KFUM Central, KFUM Sve-
rige och YMCA och YWCA i världen.  
Utskottet har till uppgift att förse Centrals styrelse med 
lämpliga beslutsunderlag och med rapporter som är relate-
rade till det pågående internationella arbetet inom organisa-
tionen.
Utskottet följer och arbetar efter den enligt årsmötet fast-
ställda verksamhetsplanen.
Utskottet organiserar det internationella arbetet som sker 
inom KFUM Central och har löpande kontakt med bland 
annat internationella kommittén eller andra inom fören-
ingen aktiva medlemmar som arbetar med internationella 
frågor eller är ute på internationella utbyten etc.
Internationella utskottet har under 2012 bestått av Anki 
Ericson, Veronica Holtsjö, Kea Lagerquist(ordf) och Julia 
Lapitski. Tillsammans med ett antal medlemmar inom 
föreningen har IU under 2012 framför allt varit aktiva med 
att planera och delta i den internationella utbildningsveckan 
”Working for change” samt den traditionella familjefesten 
”Fest i advent”. 

Den internationella utbildningen Working for change med 
fokus på jämställdhet är en fortsättning på Womens lead-
ership som genomförts flera år, utbildningen har engagerat 
ett 15-tal medlemmar inom Central och hade 20 deltagare 
från Sverige, Libanon, Belarus och Palestina. Utbildningen 

finansierades med hjälp av fondmedel från Gustav V min-
nesfond samt verksamhetsbidrag från KFUM Central samt 
tidigare sparade insamlade medel. Utbildningen varade en 
vecka i augusti 2012 och var förlagd till KFUM Ängshol-
mens läger parallellt med ett annat sommarläger, samt i 
Stockholm city med förläggning på Kom Hotels vandrar-
hem. En omfattande rapport, ”Donor report Working for 
change 2012” skrevs för att dokumentera utbildningen och 
finns tillgänglig på Centrals hemsida. 

Fest i Advent samlade runt 50-70 personer varav hälften 
barn som alla kunde fira att julen närmar sig. Som extra pu-
blikdragare till Fest i advent kom kören Swingin tunes och 
sjöng, det trollades och en trupp från KFUM-gymnasterna 
uppträdde. 

Med hjälp av kansliets personal var IU även delaktig i 
Radiohjälpens Världens Barn insamling, då främst som 
insamlingsstation och samordnare för aktiva föreningar på 
Norrmalm. Pengarna har gått oavkortat till Radiohjälpen, 
och har inte haft med internationella kommitténs övriga 
intäkter att göra. Däremot har varierande procentsatser från 
den totala Världens Barn-insamlingen i Sverige fördelats till 
bl.a. KFUM Sveriges internationella arbete.

Avslutningsvis kan vi konstatera att successivt har gene-
rationsskiften och förändringar i bemanning på kansliet 
påverkat det internationella arbetet och internationella kom-
mitténs organisation. Vi arbetar därför med att anpassa oss 
till en verklighet där människor går in med kortare insatser 
i det internationella arbetet och vill arbeta med överskådliga 
projekt.  
Anki Ericson och Kea Lagerquist 
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ÖVRIGT INTERNATIONELLT 
ARBETE

VÄRLDENS BARN INSAMLINGEN 2012
Radiohjälpens insamling Världens Barn drog i år in 78,5 miljoner kronor. Kampanjen genomfördes för fjortonde året i rad 
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.

För stadsdelen Norrmalm samlades det totalt in 112.680 kronor. KFUM Central har en aktiv del i insamlingsarbetet i 
stadsdelen tillsammans med IOGT-NTO, Röda Korset, Rädda Barnen, UNICEF, Föräldrarlösa barn/Adoptionscenter, 
Svenska kyrkan, Lions samt ett flertal enksilda personer. Från KFUM Central deltog enskilda personer, KFUM Ursus 
Kammarkör genomförde en konsert till förmån för Världens Barn och Kom Hotel hade insamling. Ett stort tack till er alla 
som ställde upp. Tack även till Handelsbanken på Sveavägen som bjöd på tjänsterna och avgifter för att hantera pengarna.

•	 Aktivt	delta	i	KFUK-KFUM:s	internationella							
arbete,	bl.a.	genom	att

•	 	 -	delta	i	den	internationella		
	 		Prag-festivalen	2013

•	 	 -	delta	i	World	Festival	i	Umeå	2014
•	 	 -	vara	aktiv	part	i	insamlingen	för		

	 		Världens	barn

INTERNATIONELLA PRAG-
FESTIVALEN 2013
KFUM Central har bokat 50 platser till den internationella 
Prag-festivalen 2013 och har tillsammans med KFUM 
Ängsholmen och ledare från The K haft ett planeringsmöte. 
KFUM Central har avsatt 150.000 kr för deltagandet som 
kommer att subventioneras kraftigt för deltagarna. Festiva-
len går av stapel i augusti 2013.

WORLD FESTIVAL I UMEÅ 
2014
Den planerade världsfestivalen i Umeå ställdes tyvärr in i 
september 2012 på grund av osäkerhet kring ekonomin.
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SKIDDAG FÖR FÖRENINGS-
MEDLEMMAR OCH DESS 
FAMILJER TILL ROMME
Den 10 mars deltog gymnaster med föräldrar, basketmed-
lemmar och personal från KFUM Central i en skidresa 
över dagen till Romme Alpin i Borlänge. Totalt var vi 45 
personer. KFUM Central stod för arrangemanget i samar-

SEMINARIER OCH 
ARRANGEMANG

bete med gymnasterna och är kostnadsfritt för föreningen. 
Avresan skedde tidig morgon och vi fick en härlig dag i 
strålande sol. På bussen hem bestämmde vi oss att göra om 
detta 2013!
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KFUK-KFUM 
CENTRAL SENIOR

Styrelsen för KFUK-KFUM Central Senior 
har haft 6 st styrelsemöten under verksam-
hetsåret.

Styrelsen har bestått av:
Håkon-Stein Korshavn, ordförande
Margaretha Svensson, v ordförande
Ronney Magnusson, kassör
Sylvia Göteman, styrelseledamot
Ulla Mårtensson, sekreterare
Staffan Sjödén, styrelseledamot

Övriga funktionärer
Arne Sandin, revisor
Jerker Notini, revisor suppleant
Göran Stenfelt, valberedning, sammankal-
lande
Pelle Jacobsson, valberedning

Seniorverksamheten har haft 9 st seniorträf-
far under verksamhetsåret.
26.1.2012 Stockholmsperspektiv,   
  Göran Åstrand
23.2.2012 Årsmöte
29.3.2012 Möt våren, KFUM kören
26.4.2012 Arthur Erikson i ord och  
  ton, Kajsa Erikson
31.5.2012 Utfärd Dalarö
27.9.2012 Våra liv med musik, Berit o  
  Reinhold Wahlgren 
25.10.2012 Familjen Taube, Lennart   
  Stripple  
22.11.2012 Birger Sjöberg, Maria Lind 
  ström
13.12.2012 Traditionell Jul och Lucia  
  fest

Seniorstyrelsen har deltagit vid KFUK-
KFUM Centrals strategikonferens i Umeå, 
26-28 oktober 2012. Deltagare från senior 
var Ulla Mårtensson. 

Morgongymnastiken
hör hemma hos Seniors verksamhet. Tisda-
gar och fredagar samlas såväl damer som 
herrar.

Ekonomi
Resultat för 2012 redovisas av resultat- och 
balansräkning.
Skrivelser
Bidrag har ansökts från huvudstyrelsen till 
verksamheten.
KFUK-KFUM Senior riktar ett stort tack till 
Centrals anställda för all praktisk hjälp och 
uppmuntran inför våra samkväm av olika 
slag.

Ett tack också till 
Huvudföreningen för ekonomiskt stöd
KFUM Centrals fastighetsbolag för oväntad 
ekonomisk gåva
Kom Hotel för generös delikatesskorg till 
lotteriet på julavslutningen

Vår målsättning är att KFUMs värdegrund 
skall även i fortsättningen genomsyra vår 
verksamhet.

Stockholm 12 februari 2013
Håkon-Stein Korshavn, Margaretha Svens-
son, Ronney Magnusson, Staffan Sjödén,
Sylvia Göteman, Ulla Mårtensson
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CENTRAL GYM

Personal
CentralGym ägs av KFUK-KFUM Central 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. Se-
dan 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 på helger.

Verksamheten
Medlemsantalet uppgår till ca 80 samt att det arbetar ca 
15 Personliga Tränare på anläggningen i egenskap av egna 
företagare. Tränarna uppskattar möjligheten att arbeta som 
egna företagare då detta är tämligen ovanligt på tränings-
anläggningar i Stockholm. En av anledningarna till att så 
många tränare trivs på CentralGym är utrustningen som 
kan sägas vara mer ”avancerad” än den vi vanligtvis finner 
på träningsanläggningar, en utrustning som kräver mer av 
användaren men ger samtidigt fler utvecklingsmöjligheter 

och bättre resultat. Den andra anledningen till att tränare 
trivs på anläggningen är att flertalet började sin ”karriär” 
här då de utbildat sig på Personal Training School (PT-
School) som har sin praktiska undervisning på anläggningen 
samt att utrustningen lämpar sig väl för en PT. Under 2012 
hade PT-School 8 utbildningsveckor samt ett antal Specia-
listutbildningar 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 utnyttjar gymmet flitigt. Hotellet används även som en-
tré när KFUM Central har stängt över högtider, något som 
uppskattas av medlemmar och personliga tränare. 
Under hösten installerade ett bevakningssystem på gymmet 
i samarbete med KOM Hotell, vilket ger medlemmar och 
hotellgäster möjlighet att träna från 05:30 alla dagar i veck-
an. Ett stort tack till KOM Hotell som gjorde det möjligt. 
Anläggningsansvarig//Marcus Hagström
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STRATEGIKONFERENS
Fokus på Stratko 2012 var Centrals verksamhet, nu och i 
framtiden, med hänsyn till de utmaningar och möjligheter 
som man står inför bland annat med det möjliga bygget av 
ett aktivitetshus i Roslagstull och försäljningen av Ängshol-
men. 

Fredagen ägnades åt studiebesök på KFUM Umeås 
verksamheter, bl.a Dansstudion, Motorgården, lägergården 
Nydala samt rundvandring i föreningshuset.

Temat för konferensen var förändring och framtid. Syftet 
med Stratko 2012 var att se framtidens utmaningar tillsam-
mans, få inspiration till vår verksamhet, öka samhörigheten 
inom KFUM Central och ge inspel till styrelsens verksam-
hets- och strategiplan.

Frågor om vad som ligger i pipeline och framtida ut-
maningar diskuterades under ledning av moderator Daniel 
Eidhagen.

Ideér som kom upp var bl.a skateverksamhet på Ängs-
holmen tillsammans med The K.,  gemensamma utbild-
ningar, kalendarier varumärke och kanslifunktioner inom 
Central. och musikverksamhet för barn.

Björn Halling, verksamhetschef  KFUM Umeå, presen-
terade deras bredd av verksamheter. Den sociala verksam-
het som Umeå har på uppdrag av kommunen gjorde starkt 
intryck på deltagarna och återkom flera gånger i samtalen 
under resten av konferensen. 

Värdegrunden och Centrals strategiska dokument gicks 
igenom och gav riktning i framtidsdelen av konferensen. 
Arbetet fortsatte med två ”ice breaker-lekar” för att värma 
upp hjärnan att tänka mer kreativt. Deltagarna fick under 
kort tid rita av varandra och hitta nya sätt att använda en 
penna. Sen satte visionsdelen av arbetet igång. Deltagarna 
delades in i fyra grupper och fick i uppgift att skapa ett tid-
ningsuppslag från framtiden som beskriver KFUM Centrals 
verksamhet. Uppslaget skulle innehålla bilder, texter och 
intervjuer som skapar en bild av vad Central skulle kunna 
vara om 10 år. Daniel framhöll att utgångspunkten för allt 
visionsarbete är att lyfta blicken och sikta så högt som möj-
ligt för att nå så långt som möjligt i sitt arbete.

Generellt präglades gruppernas arbete av det uttalade 
syftet med konferensen, att hitta synergier mellan verk-

samheterna samt utifrån inspiration av KFUM Umeå. 
Tillsammans skapade uppslagen en fin bild av ett 
framtida KFUM Central som bland annat lyckats med 
ex. att bygga ett aktivitetshus vid Roslagstull, köpa 
Ängsholmen, hur hotellet utvecklar sin verksamhet, 
musikverksamheten för barn tar plats i Central och den 
nya konserthallen i Roslagstull, KFUM Central står 
värdar för VM i gymnastik, kulturen tar större plats i 
föreningen, ny restaurang i Roslagstull samt Centrals 
café går med vinst.

Söndagens morgonsamling leddes av Jesper som 
hade med sig tacksamhetsstenar som man uppmanades 
att ha i fickan som påminnelse för det man är tacksam 
för. 

Konferensen fortsatte på söndagen och tillsammans 
producerades över 200 idéer som bearbetades till ett 
antal teman. Nästa steg blev att deltagarna fick i uppgift 
att välja och utveckla de teman som de brann mest för 
och utveckla. Några exempel som kom fram var bl.a 
gemensam  
almanacka, kansliadministration, öppna träffar inom 
Central, nytt hotell, expandera Ängsholmen, skapa Kul-
turskolan och gemensamt KFUM Central  
medlemskort .

Centrals ekonomi presenterades. Fokus sattes på 
var pengarna kommer ifrån och hur de går vidare till 
verksamheterna.
Parkerade frågor från konferensen lyftes och diskute-
rades. Bl.a K:et i KFUM och i särskild relation till hur 
man presenterar det för kommuner och andra  
samarbetspartners, miljö och miljöcertifiering av de 
olika verksamheterna, framförallt caféet och Ängshol-
men, fortsatt underhåll av lokalerna samt krisberedskap.

Syftet var att se framåt, få inspiration, öka samhörig-
het och lägga grund för ny strategiplan. Med tanke med 
allas engagemang och delaktighet i konferensen blir det 
spännande att följa KFUM Centrals framtida arbete. 
Dokumentationen för Strategikonferensen 2012 finns 
på www.central.kfuk-kfum.se
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RENJUVERKSAMHETEN 

THE K
EN UNGDOMSSATSNING

Renjuverksamheten har under år 2012 
haft 11 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 organiserade under 
våren Svenska Mästerskapen i renju och en 
öppen tävling i renju, samt under hösten 
Öppna Lag-SM, med deltagare från Estland, 
Ryssland, Japan och Kina. 
Stockholm den 4:e mars 2013,
Irene Karlsson
Ordförande, Renju verksamheten -  
KFUK-KFUM Central

The K är en öppen barn- och ungdomsverk-
samhet som drivs direkt av KFUM Central. 
Verksamheten har under 2012 riktat sig till 
barn i åk 5-7. Verksamheten genomförs 
varje fredag mellan kl 18.00-22.00. Vårter-
minen inleddes med en nystart i och med att 
Jesper Fröberg och Camilla Ramel, som går 
fritidsledarlinjen på Lidingö Folkhögskola. 
Medlemsantalet var ganska dåligt men blev 
succesivt bättre under året, framförallt efter 
att det blev en struktur på verksamheten. 

Aktiviter som erbjöds under året var att 
prova på Parkour, 5-kamp, musikquiz, yoga, 
filmkväll, basketturneringar, tjejkvällar, måla 
tavlor och köra gokart. Målet har varit att 
erbjuda någon form av aktivitet varje fredag. 
Men man har även kunnat komma förbi och 
hänga med polarna, spela tv spel och köpa 
nått i cafeet.
Jesper Fröberg, Camilla Ramel, Carl- 
Christian Nasri, Valentin Gulyás, Emma 
Axelsson har arbetat med The K under 2012
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WATTENFESTIVAL 
Den 22-24 maj genomförde KFUM 
Central arrangemanget Wattenfestival, 
ett 3-dagars läger för döva personer med 
utvecklingsstörning. Arrangemanget har 
arrangerats på Ängsholmen sedan 1998 
men i år bokade vi in oss på Kärsögår-
den, Drottningholm. Vi blev 49 personer 
totalt, deltagare, personal och två tolkar. 
De flesta deltagarna kommer från Stock-
holm och Enköping men även Göteborg, 
Mölndal och Sundsvall fanns med på 
deltagarkartan.

Med fantastisk högsomamrvärme i luften ge-
nomförde vi aktiviteter såsom låghöjdsbana, 
kanoting, bollspel, bastubad, dekorering 
av muggar samt ett studiebesök på Drott-
ningsholms slott. Lägrets syfte är att skapa 
möjlighet för människor med teckenspråk 
som första och enda språk få möjlighet att 
vara tillsammans i lägermiljö.

Ett stort tack till Kungliga Patriotiska säll-
skapets understödsfond för generöst bidrag 
samt tack till Sensus Studieförbund för 
bidrag till tolkarna. 
Ulrika Alexandersson
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KFUK-KFUM CENTRALS 
KANSLI

KFUM Central är en mötesplats där alla är 
välkomna. 
I allt större utsträckning är KFUM Central 
tillgänglig för fler människor än tidigare. En 
medveten satsning på utökad verksamhet 
inom basket och gymnasterna 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, fler ledare 
träffas och har möten och utbildningar. Våra 
uthyrningar 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. Och sist men inte minst, vi 
har ökat antalet medlemmar inom Central, 
vilket naturligtvis påverkar besöken hos oss! 

Från kansliets sida är vår främsta uppgift att 
informera om verksamheterna inom orga-
nisationen samt att hjälpa våra medlemmar, 
föreningar och andra gruppers önskemål 
med lokalbokningar, kontorsservice och 
övriga ärenden. Vi har även till uppgift att se 
till att våra lokaler är ändamålsenliga, säkra 
och trygga för medlemmar och besökare. 
Kansliet bemannar reception och café på 
Rosengatan 1 under vardagar och helger. 
Kansliet arbetar efter KFUM Centrals verk-
samhetsplan och målsättning och på upp-
drag av KFUM Centrals styrelse. 

Kansliet är bemannat med personal som 
närmre presenteras på sidan 5. De anställda 

får alla del av kompetensutveckling och ut-
bildning kontinuerligt. Extra värt att nämna 
under 2012 är att delar av personalen har 
deltagit i YMCA Europas staff-conference i 
Stuttgart, Tyskland, en hel veckas seminarier, 
nätverkande och upplevelser gav oss många 
nya erfarenheter. Ännu en möjlighet har varit 
för några att delta i KFUM Centrals egna 
strategikonferens, som detta år var i Umeå 
och med många nyttiga besök på KFUM där 
samt intressanta diskussioner med styrel-
semedlemmar inom hela föreningen. Att 
delta som personal i de sammanhangen ger 
förståelse och engagemang som är mycket 
värt som anställd. Vi har dessutom fyllt på 
våra kompetenser med ytterligare brand- och 
första hjälpen kurser, ledarskap, KFUM-
kunskap men även branschutbildningar i 
ekonomi, livsmedelshantering, register- och 
hemsidehantering mm.
Centrals dagpersonal har under våren haft 
kontinuerliga planeringsdagar, en dagskon-
ferens tur och retur till Mariehamn och en 
heldag på Djurönäset med tema kommuno-
kologi. 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. Stora kanslimöten 
med alla anställda i huset har genomförts 
ett antal gånger. Eftersom vi nu har utö-
kat kansliet med vår nya hyresgäst KFUM 
Sverige och dess specialförbund ställer det 
ytterligare krav på vår tydlighet med fram-
förallt information om allt som berör huset 
och föreningen. Det är väldigt inspirerande 
och nyttigt och glädjande nog har det även 
gett oss fler kollegor i huset!

Övriga personalarrangemang
I augusti hade vi sommarfest då vi spelade 
boule och åt gott tillsammans. Istället för 
att avsluta året traditionellt med julbord i 
december, började vi det nya året 2013 med 
en inspark med middag och go-kart!

Jag vill tacka alla som arbetar på Central för 
ännu ett händelserikt arbetsår! 
Kea Lagerquist
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FASTIGHETS- 
UNDERHÅLL

Fastighetsskötseln inom KFUM Central ser 
ut enligt följande: Olle Molin är anställd av 
KFUM Central som fastighetstekniker och 
har som främsta uppgift att arbeta med det 
planerade underhållet av fastigheterna Ro-
senbussken 22 och Oxen Mindra 21, vilket 
innebär föreningslokalerna på Rosengatan 
1, Kom Hotel på Döbelnsgatan 17 samt 
KFUM Central fastighet AB på Kammakar-
gatan 5. 
OMBYGGNAD AV VENTILATION
Sista etappen av ombyggnationen av ventila-
tionen på hotelldelen, plan 9, skedde under 
januari till mars 2012. 
OMBYGGNAD AV PLAN 6 FÖR NY 
HYRESGÄST
Under april månad genomfördes en ytreno-
vering av konferensrummet Kammakaren 
till ett kontorslandskap för föreningens nya 
hyresgäster KFUM Sverige. Även grupp-
rummet Cedergrenska samt ett kontors-
rum har renoverats för samma hyresgäster. 
Dessutom har en toalett byggts och lilla 
pentryt har iordninggjorts. Förstärkning av 
IT (fiberoptik har dragits till fastigheten) har 
även skett.

RENOVERING AV HISS
Personalhissen på Kom Hotel renoverades 
under sommaren 2012.
BYTE AV DÖRRPARTIER
Ett flertal dörrpartier har bytts ut under året 
i föreningslokalerna.
RENOVERING AV SPEGELSALEN
Efter önskemål från sektionsföreningarna 
arbetade verksamhetsutskottet fram ett 
förslag till ombyggnation av Spegelsalen. 
Lokalen har försetts med bättre ventilation, 
nymålade väggar och nya handikappanpas-
sade dörrar. Lokalen har också utrustats med 
idrottsutrustning såsom ribbstolar, basket-
korgar, räcken och romerska ringar. 
VANDRARHEMMET KOM HOTEL 
HOSTEL
Arbetet med ombyggnationen av före detta 
resebyrålokalen på Döbelnsgatan 15 påbör-
jades hösten 2011 och färdigställdes under 
februari 2012. Vandrarhemmet har komplet-
terats med duschutrymme under sista delen 
av 2012.
Arbetet med underhållsplanen för fastig-
heterna fortgår.  
Olle Molin
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LOKALBOKNINGAR
Under det gågna året har en hel del förändringar skett i 
våra lokaler. I maj flyttade KFUM Sverige in hos oss på 
plan 6. För att göra plats för dem utrymdes Cedergrenska, 
Kammakaren samt två av kansliets kontorsrum. Före detta 
Caféet på samma våningsplan döptes om till Excelsior och 
används flitigt som ett mötesrum både dagtid samt kvällar 
och helger för både interna och externa grupper. Armineh 
Karapet, som tidigare bemannat receptionen, flyttade upp 
till ett kontorsrum på plan 6 och Olle Molin lämnade sitt 
rum till KFUM Sveriges förfogande. 

Under sensommaren och hösten inleddes en ombyggna-
tion av Spegelsalen. Speglar plockades ner, väggar målades 
om, ljuddämpare sattes upp i tak och lokalen utrustades 
för idrott med ribbstolar, gymnastringar, basketkorgar med 
mera. Lokalen har med detta fått ett bredare användnings-
område men används som tidigare även av våra musikgrup-
per och andra tillställningar. Ny benämning blir Lilla Hallen. 

Spegelvägg sattes istället upp i Snickarbacken på plan 4. 
Detta för att på bästa sätt kunna utnyttja lokalen även dag-
tid och helger till skolor och externa grupper för tex dans, 
yoga och annan rörelse. Lagunen på plan 5 möblerades om 
och fick ett stort konferensbord i ek.
Studierummet på plan 3 har under året fått en enklare upp-
fräschning och fungerar nu som ytterligare ett mötesrum i 
mindre format för upp till 8 personer. Två dagar i veckan 
hyrs den ut för fiollektioner. 

Idrottshallen nyttjas till fullo precis som föregående år. 
Kvällar och helger utnyttjar våra egna föreningar; Basket 
och Gymnaster, som även utökat sina grupper. Skolor i 
området hyr lokalen dagtid.   
Annette Spata, café- och lokalansvarig
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KOM & ÄT CENTRALS 
MATCAFÉ

Mycket har hänt och förändrats i caféet även detta år. 2012 
var ett bra år vad gäller utveckling, struktur och försäljning. 
I och med KFUM Sveriges  intåg i huset, fler och större 
grupper inom våra egna verksamheter, skolornas nyttjande 
av våra lokaler dagtid och annan verksamhet har trycket på 
plan 3 ökat markant, således också på caféverksamheten. 
Caféansvarig Annette tog under våren över receptionstjäns-
ten och lokalbokningsansvaret efter Armineh. Detta har 
inneburit att helhetsarbetet med det som händer på plan 3, 
lokalbokningar och matbeställningar har sammanflätats på 
ett positivt och förenklat vis. 
Under året har vi utökat sortimentet, däri mycket mat, 
både lunchtid samt kvällar och helger till möten m.m. Vi 
har investerat i en ordentlig smörgåsgrill och tack vare det 
sålt väldigt mycket varma smörgåsar. Vi köpte även en ny 
smoothieblender då försäljningen av smoothies ökat med 
mer än det dubbla från föregående år. Utöver detta har vi 
renoverat caféets torrförråd på läktaren. 
Cafépersonalen har genomgått kökshygienutbildning via 
nätet och tagit hygienkörkort. Alla har också fått husets 
brandutbildning och Caféansvarig har gått en ledarskaps-
kurs på folkuniversitetet.

Vi som arbetat i caféet under 2012 är: Annette Spata, Elena 
Morini, Jimmy Forsberg, Josefin Ekner, Karolina Lager-
qvist, Catharina Isaksson, Daniel Axelsson, Jones Söder-
gren, Valentin Gulyas och Tove Jacksson. Jones  kommer 
från gymnasterna och Valentin från Basket och The K. 
Daniel slutade hos oss under hösten och tog anställning hos 
KFUM Sverige. Under hösten hade vi Mazlum från Baskets 
rosenbuskarna hos oss som praktikant under två månader. 

För övrigt har Annette deltagit under European staff  con-
ference i Stuttgart i september. Det var en mycket intressant 
och spännande vecka med många inspirerande inputs och 
berättelser. 
I oktober var Annette, Elena och Karolina med till Umeå 
på strategikonferens vilket var väldigt roligt och givande. 
Många tankar och idéer föddes för Caféets räkning. Även 
mycket matnyttigt intogs  vad gäller hela organisationen i 
stort, Central specifikt och en imponerande insyn i KFUM 
Umeås verksamhet togs med hem. 
December var ända fram till sista veckan innan jul ovanligt 
hektisk för att vara i december. Fullt ös i caféet samt fest i 
advent som var en härlig happening för stora som små.
Annette Spata
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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.

2600

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

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för KFUM Central Fastighet AB avger härmed 
följande årsredovisning för år 2012.

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till KFUK-KFUM Central, 
org.nr. 802024-9352, med säte i Stockholm.

Information om verksamheten
Bolaget köpte den 15 mars 2002 fastigheten Oxen Mindre 
21 på Döbelnsgatan 15/ Kammakargatan 5 i Stockholm. 
Under år 2005 ansökte bolaget om uppdelning av fastighe-
ten i en bostadsfastighet och en lokalfastighet en uppdel-
ning av fastigheten i en stamfastighet Oxen Mindre 21 och 
en bostadsfastighet Oxen Mindre 37, vilken avyttrats till 
Bostadsrättsföreningen Oxen 21.

I sin fastighet Oxen mindre 21 bedriver bolaget uthyrning 
av lokaler och garage samt fastighetsförvaltning. Fem vå-
ningsplan är uthyrda till bolagets systerföretag KOM Hotel 
AB för hotellverksamhet. Från och med december 2010 
bedriver KOM Hotel AB konferensverksamhet på plan 3.

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

Under hösten 2011 och våren 2012 har den gamla butiks-
lokalen byggts om till vandrarhem åt KOM Hotel och är 
nu i fullt bruk och har blivit ett populärt mål för större och 
mindre grupper, både internationella och nationella.

Under 2012 har fastigheten underhållits med några mindre 
projekt som inplåtning av taklanterniner och den gamla 
tvättstugan på taket har byggts om till två kontorsrum.

Bolaget har ingen egen personal utan hyr tjänster av KFUM 
Central.

Styrelsen har under året utgjorts av PA Aglert, Lars-Erik 
Alm, Claes Eliasson, Henrik Feldhusen, Maria Larsson, 
Christer Sjöström, Bengt Strömgren samt Peter Yllmark.

Christer Sjöström, styrelseordförande i KFUM Central 
Fastighet AB
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KOM HOTEL AB
Verksamhetsåret 2012
Hotellet har fortsatt haft en renoveringsperiod som sträckte 
sig till i mitten av mars, då de fyra nya hotellrummen på vå-
ning 9 togs i bruk. Dessförinnan hade ventilationsprojektet 
slutförts och förser nu våning 9 med både till- och frånluft, 
resterande våningar har idag endast frånluft. De bägge 
personhissarna i Rosenbusken har moderniserats, och 
möter nu aktuella myndighetskrav. Fastigheten Rosenbus-
kens fasad har tvättats för att ge ett fräschare intryck, och 
projektet med fönsterbyten mot Döbelnsgatan har fortsatt. 
Vi har installerat ett nytt kameraövervakningssystem som 
möjliggör fler kameror och längre lagringstid för bilddata. 

Frukostmatsalen har renoverats för att ge ett bättre logis-
tikflöde och alla rum på våning 8 och 9 har målats om och 
i vissa fall fått helt ny inredning. Personalomsättningen har 
varit ringa. Endast två personer har slutat och ersatts med 
nyanställda, dels en konferensansvarig och dels en vaktmäs-
tare. Säljtjänsten som tidigare var en projektanställning har 
permanentats till en fast 80%-ig tjänst. Antalet årsarbetsta-
gare har dock ökat något då städ och frukost använt sig av 
mer personal än under förra året. ADR (intäkt per uthyrt 
rum) ökade under året med 5% gentemot 2011, RevPar (in-
täkt per alla tillgängliga rum) ökade med 12% och belägg-
ningen med 2%. Styrelsen tackar personalen för väl genom-
fört arbete under året. Styrelsen för Kom Hotel
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Fondförvaltningen är en kommitté, vilken 
är utsedd av KFUM Centrals årsmöte, har 
under 2012 bestått av Hans Lagerquist och 
Stefan Karlsson. Fondförvaltningen har 
till uppdrag att handha placeringen av de 
tillgångar inom KFUM Central vilka svarar 
mot föreningens 15 fonder. Fonderna leder 
sin historia tillbaka till våra ursprungsföre-
ningar, 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

Resultaträkning 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning 44 644 37 477 33 919 33 209
Övriga kostnader -18 818 -17 139 -16 689 -15 843
Personalkostnader -16 083 -13 416 -12 279 -11 758
Avskrivningar -4 385 -3 993 -3 831 -4 625

Rörelseresultat 5 359 2 929 1 120 983

Finansiella poster -2 446 -3 231 -1 744 -786

Resultat efter finansiella poster 2 913 -302 -624 197

Bokslutsdispostioner -2 079
Skatt -51 -29 -43 -94

Årets resultat 783 -331 -667 103

Balansräkning 2012 2011 2010 2009

Tillgångar

Fastigheter och byggnadsinventarier 68 740 70 308 73 243 74 513
Övriga anläggningstillgångar 15 879 13 283 3 082 3 161
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 4 110 4 507
Kortfristiga fordringar 2 814 3 848 3 893 3 168
Kortfristiga placeringar 9 900 10 451 10 000 11 909
Likvida medel 11 252 10 278 9 057 6 334

S:a Tillgångar 108 585 108 168 103 385 103 592

Eget kapital och skulder

Eget kapital 39 424 37 018 37 459 38 126

Skulder
Banklån 62 767 63 588 59 272 59 606
Kortfristiga skulder 6 394 7 562 6 654 5 860

S:a Eget kapital och skulder 108 585 108 168 103 385 103 592

KFUK-KFUM CENTRAL 
KONCERNEN
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Under året har vi tacksamt erhållit bidrag 
från:
Sensus Studieförbund 3.000 kr för Watten-
festival och 600 kr för internationell träff  
(Fest i Advent).
KFUM Stockholm Gotlandsregionen gav 
ett bidrag på 42.000 kr för KFUM Centrals 
strategikonferens där deltagare från alla 
sektionsföreningar deltar och planerar för 
framtiden inom föreningen.

Stiftelsen Konung Gustaf  V:s 90-årsfond 
beviljade 70 000 kronor i bidrag till den 
internationella ledarskapsutbildningen  
Working for change som arrangerades av 
KFUM Central tillsammans med YWCA 
respektive YMCA i Belarus, Libanon och 
Palestina.

Kungliga Patriotiska Sällskapet, Understöds-
fonden beviljade 10 000 kronor i bidrag till 
Wattenfestival, ett läger för döva personer 
med utvecklingsstörning.

Via KFUM Sverige erhöll vi 12.000 kr från 
Konung Gustaf  V:s 90-årsfond för  
personalens deltagande i Staff  Conference.

Stiftelsen Dalheimers donationsfond skänkte 
200 000 kronor i bidrag till handikapp-
anpassningar i föreningslokalerna. Dessa 
anpassningar har gjorts år 2012 i form av 
ljud- och bullerisolerande åtgärder på plan 2 
samt att ytterligare anpassningar görs under 
2013 för att underlätta dörröppningar mm.

Ekonomiåret 2012 har för KFUM Central varit ett  
händelserikt och intressant år. Den stora förändringen i den 
ekonomiska förvaltningen har varit att en controller vid 
namn Mats Berg har knutits till föreningen och koncernen. 
Det har i praktiken inneburit bland annat att rapporteringen 
till KFUM Centrals styrelse varje månad har skett med en 
ekonomisk sammanställning av samtliga enheter dvs. fören-
ingen KFUM Central, fondförvaltningen och de två aktie-
bolagen Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB. 
Mats har även arbetat nära ekonomiutskottet, samt till de 
anställda inom koncernen som arbetar med ekonomin. Han 
har varit rådgivande i vissa arbetsmoment samt sakkunnig i 

KFUM Central Utfall 2012 Budget 2012

Utan Café
Intäkter
Hyresintäkt hotell 7 077 7 077
Övriga intäkter 2 137 1 685
Summa Intäkter 9 214 8 762

Kostnader
Personalkostnader 2 239 2 300
Bemanning föreningslokaler 384 384
Fastighetskostnader 2 514 2 300
Verksamhetsbidrag 506 350
Stipendier 443 300
Avskrivning 581 271
Övriga kostnader 2 132 2 086
Summa kostnader 8 799 7 991
Utan Café resultat 415 771

Café
Café Intäkter 811 866
Café Inköp -598 -575
Café Bruttoresultat 213 291
Café Personalkostnader -1 214 -1 091
Café resultat -1 001 -800

Resultat exkl. fondf. & finansiellt -586 -29
Finansiellt 47 100
Fondförvaltningens resultat 558 300
Resultat KFUM Central 19 371

KFUK-KFUM CENTRAL 
FÖRENINGEN

vissa specifika frågor. Mats har även sammanställt och pre-
senterat årsredovisningen. Dessutom valde Centrals styrelse 
att byta revisor och anlita PWC, det har lett till ett intensiva-
re arbete med att presentera och ta fram förvaltningsunder-
lag som de har efterfrågat för att kunna göra en bedömning 
av vår ekonomihantering. Sammantaget är det förändringar 
som stärker vårt interna arbete och vi har kommit en bra 
bit på väg men fortsätter arbetet med ekonomihantering, 
förvaltning och intern kontroll för att nå våra mål. Vi ser 
fram emot att fortsätta arbeta på samma sätt med framfö-
rallt rapporteringen av hela koncernen regelbundet.

Erhållna bidrag 2012
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VERKSAMHETSBIDRAG

Förening   Ändamål    Beviljat belopp kr  Protokoll
Gymnasterna   Ledarresa Brasilien   81 000    nr 11 2011
Internationella kommittén Utbildning Working for change   20 000    nr 11 2011
Basket    Aktivitetsläger Rosengatan  12 000    nr 4 2012
Basket    Ledare basketfestival Göteborg  30 000    nr 4 2012
Basket    Material KFUM Central akademin  25 000    nr 4 2012
Gymnasterna   Träningsläger Italien   100 000    nr 4 2012
Ängsholmen   MILK-utbildning   6 800    nr 4 2012
Ängsholmen   Utb.resa till KFUK-KFUM Norge      40 000    nr 4 2012
Pro Musica   Undervisning belastningsskador  5 000    nr 9 2012
Pro Musica   Konsert Jul utan Gränser   25 000    nr 9 2012
Basket    Material ny verksamhet bolllekis   15 000    nr 9 2012
Basket    Sommarläger Oskarshamn  30 000    nr 9 2012
Basket    Damlaget, div 1    50 000    nr 9 2012
Basket    Ledarutbildning    15 000    nr 9 2012
Basket    Rekryteringskampanj   3 600    nr 9 2012
Basket    Ledarutbildning    15 000    nr 9 2012
Basket    60-årsfest    33 400    nr 9 2012
      Totalsumma  506 800

Fördelning av Verksamhetsbidrag mellan de olika föreningarna (i pengar):
Internationella kommittén 4 % = 20 000 kr
Pro Musica 6 % = 30 000 kr
Ängsholmen 9 % = 46 800 kr 
Gymnasterna 36 % = 181 000 kr
Basket 45 % = 229 000 kr
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Damlaget började under hösten 2012 sin resa 
i division 1, landets näst högsta serie, och det 
kunde inte börja bättre än att man vann en tight 
säsongspremiär på hemmaplan mot fjolårets 
seriesegrare Sundsvall. Spelarna har under året 
fortsatt att vinna matcher, men även föregå 
med gott exempel på andra sätt i föreningen. 
Pia Rosin håller nu en egen träningsgrupp på 
lördagar; Danijela Blagojevic, Nina Risto, Jennie 
Thingwall, Helena Klackenberg med fler har 
hjälpt till både som ”Gäst-Coacher” och funk-
tionärer på matcher och träningar, inslag vi även 
kommer fortsätta med. Tjejerna är förebilder för 
yngre spelare i föreningen, och deras kompetens 
och attityd både på träning och utanför, smittar 
av sig långt ner i åldrarna! 

Under hösten 2012 startade vi vår yngsta trä-
ningsgrupp någonsin, BananaKids 2008/09. 
Efter inköp av nya låga korgar och små bollar, 
har vi nu möjlighet att erbjuda basketverksamhet 
även för de allra yngsta. I träningsgruppen ingick 
vid årsskiftet 26 barn, och tack vare denna tidiga 
kontakt med många familjer blir vår fina verk-
samhet spridd i området. Detta har även visat sig 
i de något äldre åldersgrupperna där medlems-
antalet ökat betydligt, något som i sin tur gynnar 
både Basket och KFUM Central!

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG 
FÖR MATERIAL TILL BOLLEKIS

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG 
FÖR SATSNING PÅ DAMLAGET

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG 
FÖR KONSERT ”JUL UTAN GRÄNSER”

Den 21 november 2012 beviljades vår ansökan till KFUK-
KFUM Centrals styrelse om 25 000 som stöd för välgö-
renhetskonserten ‘Jul utan Gränser’.  Trots att ett 100-tal 
orkestermusiker, körsångare och artister medverkade den  

15 december 2012 utan gage uppgick kostnaderna för ‘Jul 
utan Gränser’ till 97 399 kronor, vilket är betydligt mer än 
ryms inom föreningens ordinarie budget. Verksamhetsbi-
draget täckte hyran (24 000) samt kostnaden för transporten 
av slagverk från replokalen på Rosengatan till konsertloka-
len och tillbaka. Tillsammans med detta bidrag genererade 
biljetterförsäljning och mindre donationer från privatperso-
ner 141 031 kronor i intäkter. Den 22 januari i år överförde 
Pro Musicas kassör hela överskottet  
(45 668 kronor) till Clowner utan Gränsers 90-konto.  
Pengarna går nu i våren till CuGs arbete med syriska  
flyktingbarn i framförallt Jordanien. 
Responsen från både medverkande och publikmedlem-
mar tyder på att ‘Jul utan Gränser’ betydde mycket för ett 
stort antal individer, som upplevde att det var viktigt att 
bidra på ett ovanligt och meningsfullt sätt till CuGs arbete 
med flyktingbarnen. Ett frö har såtts och arbete pågår för 
fullt med ‘Jul utan Gränser 2013’, som vi hoppas generera 
ännu större publik, flera donationer, gärna en sponsor, och 
mycket goodwill. Tack än en gång för stödet. 
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INDIVIDUELLA STIPENDIER

Totalt har 423 127 kronor beviljats till 123 olika stipendier under 2012 vilket innebär en ökning av summan beviljade 
stipendier med nästan 67 % jämfört med år 2012. Stipendiater över 30 år motsvarar 16 % . Stipendierna har bland annat 
använts till olika utbildningar, läger, tävlingar och praktik/volontärarbete utomlands.

Fördelning av stipendier mellan de olika föreningarna (i pengar):
Gymnasterna 52 % = 225 181 kr
Ängsholmen 39 % = 167 560 kr
Central 6 % = 27 186 kr
Basket 2 % = 8 500 kr
Pro Musica 1 % = 3 700 kr
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KFUM-gymnasterna har beviljats ett flertal inviduella 
stipendier under 2012 för tränarutbildningar. KFUM-gym-
nasterna har 34 aktiva ledare/coacher som tränar cirka 300 
gymnaster. Tävlingstrupperna tränar 4-6 gånger i veckan 
medan Gymnastiskskolan tränar 1 gång i veckan. Träning-
arna sker i föreningslokalerna på Rosengatan, i Enskedehal-
len samt i Åkeshov.

Alla ledare skall vara utbildade då de arbetar i hallen. 
Tidigare fanns endast kravet att en ansvarig ledare på plats 
skulle ha gällande utbildning, men detta gäller nu alla. 
Tränare skall vara 16 år för att starta som hjälptränare. Det 
skall finnas en tränare i anslutning till varje redskap. 

BEVILJADE STIPENDIER FÖR 
TRÄNARUTBILDNINGAR

Trampett, tumbling, artistikt gymnastik och teori samt 
domarutbildning är innehållet i utbildningarna. Exempel på 
utbildningslängd är en helg eller flera helger i serie. Kurser-
na är nationella och arrangeras av Svenska gymnastik- 
förbundet. Kuserna skall repeteras för var och en av  
tränarna med jämna mellanrum. Ifall av olycka under 
gymnastikutövande får ledare med utbildning av Svenska 
gymnastikförbundet stöttning av förbundet och vid en  
privat rättegång tar förbundet ansvaret. Förbundet stöttar 
även föreningen vid tillbud.
Laganda och föreningsanda är en bieffekt genom att  
tränarna åker iväg tillsammans. 
Sebastian Löfstrand, sportchef 
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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 ett särskiljande namn samt valt en styrelse.

Följande föreningar inom KFUK-KFUM Central är juridiska personer: 
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
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 Totalt    

        2008    

KFUM Central Basket 6 12 214 220 107 113 327 345 364    672
KFUM Gymnastikavdelning 22 97 2 192 6 38 30 327 158    357
KFUM Ängsholmen 2 4 536 558 69 63 607 625 654   952 1232
KFUMs Kammarkör 0 0 0 0 21 13 21 13 31    34
KFUMs Manskör i Stockholm 0 0 0 0 0 22 0 22 24    22
Stockholm Cantus 0 0 0 19 8 19 8 28    27
KFUM Ursus Kammarkör 0 0 0 0 17 3 17 3 34    20
Symfoniorkestern ProMusica 0 0 5 1 35 26 40 27 61    67
Royal Big Band/Swingín Tunes 0 0 0 0 1 29 1 29 37    30
KFUK-KFUM Central enskilda medlemmar 1 1 19 54 8 10 28 65 86    93
KFUK-KFUM Central Senior 0 0 0 0 40 24 40 24 0    64
         1563    
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MEDLEMSSTATISTIK
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Övriga kansliers anställda
Följande föreningar har anställda som arbetar i lokalerna på Rosengatan:

KFUM Central Basket   Victor Sundqvist
     Hillevi Stenström

KFUM Gymnasterna   Tova Sörén 
     Sebastian Löfstrand 
     Jacob Degenne

KFUK-KFUM Ängsholmen  Andreas Ekeberg
     Klara Söderström 
     Sanna Lindström

ÖVRIGA KANSLIERS 
ANSTÄLLDA
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KFUM ÄNGSHOLMEN
KFUM Ängsholmen arbetar för att stärka barn och ungdo-
mars självkänsla och verkar för samarbete och gemenskap 
mellan olika grupper baserat på övertygelsen om männis-
kors lika värde. Vi arbetar för att engagera barn, ungdomar 
och lägerledare i en meningsfull verksamhet. Genom vårt 
dagläger Sköna Dar breddar vi ständigt vår verksamhet, och 
når ut till nya målgrupper.

Medlemsutvecklingen inom Ängsholmen har under 2012 
varit fortsatt positiv, och vi har nu 1246 medlemmar, varav 
1113 är 26 år och yngre. Att vårt medlemsantal fortsätter att 
öka beror främst på daglägerverksamheten Sköna Dar.

Sommarlägren var under 2012 så gott som fullbokade, med 
över 450 deltagare. Två tvåveckorsperioder, två enveckas-
perioder, ett treveckors konfirmationsläger, ett renodlat 
seglarläger samt ett helt nytt skapandeläger har genomförts. 
Skapandelägret blev mycket lyckat och kommer att genom-
föras även 2013. Eftersom vi vill möta unga människors 
behov här och nu, känns det roligt att verksamheten bred-
das med nya profilläger.

Det populära Konfirmationslägret genomfördes i samarbete 
med Värmdö Församling, för tredje året i rad. Samarbetet 
fortsätter även 2013.

Sköna Dar har genomfört läger på Björnö och Ängshol-
men, under sommarlovet och under skollov. Deltagarantalet 
på daglägret har ökat stadigt varje år, och verksamheten är 
efterfrågad, vilket känns kul. Under 2012 besöktes Sköna 
Dar av totalt 515 unika deltagare.

Under våren och höstens lägerskolesäsonger besöktes ön av 
totalt 58 klasser. Vi har även haft en hel del övriga grupper 
ute: idrottslag, kurser, Värmdö Församlings konfirmander 
m.fl.

Styrelsen har under året arbetat vidare utifrån sina fokusom-
råden. Inom ramen för visionen ”Föreningen Ängsholmen 
som mötesplats för alla” finns områden som är särskilt 
prioriterade. Dessa är: 

Att stärka barn och ungdomars självkänsla.

Att arbeta för samarbete och gemenskap baserat på överty-
gelsen om alla människors lika värde.

Att öka medvetenheten om miljöns betydelse för komman-
de generationers livsvillkor, och uppmuntra till friluftsliv.

Styrelsen är organiserad på följande vis: Sommarlägerut-
skott, Lägerskoleutskott, Utbildningsutskott, Fastighets-
ansvarig, Sjöansvarig, Köksansvarig. Kansliet består av två 
lägerkonsulenter på 100 % och en projektledare på 80 %. 
Ängsholmen har även ett flertal aktiva arbetsgrupper som 
arbetar med att utveckla verksamheten inom olika områden. 
Under året har de gjort stora, viktiga insatser. 

Det ideella engagemanget är den grund som Ängsholmen 
vilar på och en förutsättning för att verksamheten ska kun-
na fortsätta att utvecklas. Styrelsen har här ett stort ansvar 
att se till att alla i föreningen känner att de är viktiga och har 
något att bidra med. Detta är en av de punkter styrelsen har 
fokuserat på, och kommer att jobba vidare med under 2013. 
Under verksamhetsåret 2012 implementerade styrelsen 
även nya policydokument, som arbetades fram under 2011. 
Dessa riktlinjer är viktiga för att Ängsholmen ska kunna 
driva en verksamhet enligt KFUM:s stadgar.  
Hjärtat i vår verksamhet är vår ö. Det har under året skett 
flera förändringar och förbättringar. Den främsta är bygget 
av vår nya bastu- och duschanläggning. Anläggningen kom-
mer att vara klar tills 2013 års lägerskolesäsong drar igång. 
Den nya anläggningen kommer att bli ett verkligt lyft för 
vår ö och alla som vistas där!

Andra saker som skett på ön är bl.a. att diskrummet har fått 
nytt golv, att hyddorna har fått nya väggfasta sängar och nya 
förvaringslösningar, att Röda villans fönster har renoverats, 
att Markis har fräschats upp samt att nya kanoter har köpts 
in.

Vi vill tacka alla fonder och stiftelser som bidragit med 
medel till vår verksamhet.

Framtiden ser ljus ut med ett stort antal medlemmar som 
arbetar hårt på ideell basis för att driva och utveckla verk-
samheten. Vi kommer att fortsätta våra satsningar på att ge 
unga människor stort ansvar och befogenheter i kombina-
tion med utbildning och stöd. 

Styrelsen vill tacka alla er som bidrar till att vi kan fortsätta 
driva fantastiska sommarläger och lägerskolor varje år! Utan 
er och det otroliga engagemang ni bidrar med skulle Ängs-
holmen aldrig kunna finnas till.
Ängsholmens styrelse
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”en ö att 
längta till”
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KFUM CENTRAL BASKET
För första gången på flera decennier så fick vi våren 2012 
upp ett seniorlag i division 1. Våra damer gick som tåget ge-
nom serien och enda förlusten kom i sista matchen då ner-
vositeten blev för stor när styrelsen stod med blommor och 
bananer för att fira uppflyttningen i näst-högsta serien. För-
staplatsen var redan ett faktum, och den sista förlusten sved 
därför inte så mycket. För Central Basket är det oerhört 
viktigt att visa, både internt och för BasketSverige, att vi har 
kapacitet att delta även på högsta nivå. Tjejerna i damlaget 
har en grym attityd på plan som smittar av sig långt ner i 
åldrarna. De är också föredömen vad gäller seriositet på 
plan, som även ger seriositet utanför plan. I Central Basket 
vill vi förmedla till våra spelare att koncentration och fokus 
på träning även underlättar fokus och målsättning gällande 
studier. I damlaget är det även flera tjejer som kombinerat 
basket med studier utomlands, något att rekommendera. 
Under hösten 2012 har damlaget visat att man definitivt hör 
hemma i div 1. Säsongen inleddes med vinst mot fjolårets 
seriesegrare efter en rysare hemma i Gärdeshallen. Vid års-
skiftet låg laget på en stabil tredjeplats som förhoppnings-
vis håller hela säsongen. Ett fantastiskt resultat för årets 
nykomlingar!

Herrlaget hade en tuff  resa våren 2012. Många skador 
förstörde förutsättningarna och laget lyckades till slut klara 
kontraktet efter en darrig avslutning. Till hösten fick laget 
återigen en ny coach i Anders ”Bagarn” Olsson, som har 
lyckats skapa en trupp där koncentrationen och viljan att 
spela för varandra blivit ett signum och resultatet har varit 
över förväntan. Innan jul parkerade herrarna på en fjärde-
plats och hade redan fler segrar än under hela förra säsong-
en. Det lovar gott för kommande säsong då vi även här ska 
göra ett seriöst försök att avancera upp i ettan.

På ungdomssidan har de individuella framgångarna i år 
varit fler än lagvinster. Det närmaste vi kom en lagtriumf  
var HU18s förlust i finalen i Lions Cup. På det individuella 
planet finns desto mer att glädja sig åt.
Under sommaren har Lovisa Brunnberg representerat 

Sverige i Europamästerskapen för 16-åringar där tjejerna 
kom på en hedrande 11-plats efter vinster mot bland andra 
Turkiet och Holland. Lollo tar nu klivet till Luleå för tre år 
på basketgymnasiet. Valter Lindström gick över till Fryshu-
set för att spela division 1-basket men för oss är han, och 
kommer alltid att förbli en Centralare. Under sommaren 
fick Valter kontakt med Real Madrid som erbjöd en plats 
på deras ungdomsakademi. Det är fantastiskt att kunna visa 
på Valters framgång: i höst har han tagit en plats i laget och 
under julen blev han till och med vald till AllStar i en inter-
nationell juniorturnering! 
Vi hoppas att allt fler av våra spelare får inspiration av 
både Lollos och Valters framgångar och ser möjligheten att 
kombinera spel med studier i Sverige eller utomlands! Go 
for it!!!

Vårt eminenta kansli har utökats med en ny medarbetare 
sedan HT 2012. Hillevi Stenström har tagit plats bredvid 
Victor och tillsammans har de börjat styra upp framför allt 
Banana Kids till att bli den omfattande verksamhet vi så 
länge strävat efter. Tillgången på fler coacher ger direkta 
resultat, och vi har nu både fler äldre coacher än tidigare 
men också fler egna unga ledare som tar stort ansvar för de 
ännu yngre. Att våra äldre spelare tar hand om våra yngre är 
en grundbult i hela verksamheten och en förutsättning för 
att vi ska nå våra högt ställda mål. Höstterminen 2012 har 
vi lag och grupper i alla åldrar från seniorer ner till de allra 
yngsta födda 2009, en bredd vi aldrig tidigare varit i närhe-
ten av!!
Här ser vi också nödvändigheten av att ha seriösa seniorlag 
som gör det möjligt för våra duktiga ungdomar att stanna 
kvar i föreningen och fortsätta sitt spelande upp i vuxen 
ålder och samtidigt bidra med kunnande och coachande 
för de yngre. På sommarlägret har vi numer många äldre 
ungdomar att tillgå som trainees för de yngre och med de 
vuxna coacherna som mentorer, ett system som verkar 
bära god frukt! Samarbetet med KFUM Centrals gym och 
utvecklandet av seriös fys-träning är också något som vi 
tror är en förutsättning för att nå målen. Under hösten har 
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spelare i olika åldrar fått pröva extraträning med kunniga 
PTs från gymmet; en inspirerande träning som garanterat 
känns i hela kroppen!

I september firade vi KFUM Central Baskets 60-årsjubi-
leum med stort pompa och ståt. Hela dagen pågick spel och 
mingel på Rosengatan och på kvällen var vi närmare 200 
nya och gamla Centralare som åt och dansade och däremel-
lan berättade historier om tidigare års basketspelande och 
händelser i klubben. En minnesvärd kväll, inte minst det 
underhållande talet från Claes ”Classe” Britton, som mus-
tigt och färgglatt återgav minnen och erfarenheter från sina 
40 år och mer än 500 matcher i föreningen.    
Central är idag Sveriges näst-äldsta basketklubb och det är 
mycket glädjande för hela Basket-Sverige att vår förening 
uppvisar så god hälsa. Vid årets slut kunde vi räkna in vår 
sexhundrade medlem, och på 6 år har vi nu ökat medlems-
antalet med över 300%!!! Hela KFUM Central har all anled-
ning att glädjas åt på vilket sätt föreningens verksamhet och 
namn blir känt i Stockholm. Lokalpressen har skrivit otaliga 
artiklar om oss detta år, och likaså Basket-Sverige. Vårt 
största problem för att upprätthålla denna positiva trend 
är fortfarande bristen på träningstider i hallar och gymnas-
tiksalar i vår närhet. Staden växer och alltfler ska dela på 
det som finns. Vi är därför oerhört glada över att KFUM 
Central arbetar så hårt för att driva frågan om fler idrotts-

hallar. Vi ser även fram mot invigningen av Engelbrektshal-
len som hoppas ske under hösten 2013 och där vi självklart 
räknar med att få tider tilldelade. Det är en bit på vägen, 
men långtifrån det stora målet att kunna spela i en egen hall 
vid Roslagstull.

Under året har styrelsen fått ändrad bemanning. Gunilla 
Brunnberg blev avtackad efter många års förtjänstfullt 
arbete, Henrik Baecklund hoppade av p g a studier och Hil-
levi Stenström fick lämna då hon blev anställd på kansliet. 
Nytillkomna under hösten är Elin Månsson, damlaget, 
och Elvira Eriksson som nu tillhör DU18 efter många år 
i föreningen. Tillsammans med Charlotte Barrdunge, Lars 
Bremer, Anders Westkämper, Philip Aluko och Svante 
Bengtsson utgör de baskets styrelse för 2012/2013.
Som ordförande vill jag till sist tacka alla i föreningen för 
ert engagerade, inspirerande och kunniga arbete. Det är för-
utsättningen för att vi ska kunna fortsätta växa och utveckla 
vårt kära Central Basket. Utan er grymma insats blir det 
inga nya mogna bananer!
Banana Huj! 
Styrelsen för KFUM Central Basket
Gm Ordförande Svante Bengtsson
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KFUMs 
GYMNASTIKAVDELNINGAR

Styrelse:  Sophie Degenne, ordförande
  Magnus Lindhe, vice ordförande och 
  kassör
  Staffan Önne, sekreterare
  Karin Björling Olausson, ledamot
  Owe Ridderstråle, ledamot
  Mikael Löfstrand, ledamot
  Rickard Gustafsson, suppleant
  Elof  Tehler, suppleant

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda  
sammanträden.
Medlemmar: Antalet medlemmar har under 2012 uppgått 
till 357 personer.

Föreningens aktiva har delats in i fyra sektioner:
Familjegymnastik, 69 gymnaster.
Gymnastikskolan, 161 gymnaster.
Truppgymnastik, 53 gymnaster.
Artistisk gymnastik, 54 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.

Den omfattande satsningen på Gymnastikskolan de senast 
åren varit framgångsrik. Under 2012 har 161 unga gymnas-
ter tränat i Gymnastikskolan, vilket är en ökning med 50 
sedan föregående år. Gymnasterna har varit indelade i ål-
dersbaserade grupper. Under vårterminen tränade 6 sådana 
grupper, under höstterminen utökades verksamheten till 8 
grupper. Varje grupp har tränat cirka 12 gånger per termin. 
Gymnastikskolan vänder sig till pojkar som är nyfikna på att 
prova på gymnastik. 

Under 2012 har KFUM-gymnaster tränat och tävlat i trupp-
gymnastik på såväl ungdomsnivå som junior- och senior-
nivå. Truppgymnasterna har tränat i tre olika grupper:

• Ungdomstruppen, 20 gymnaster födda 1995-2005.  
 Gruppen har tränat 10 timmar per vecka.
• Juniortruppen, 14 gymnaster födda 1993-1997.   
 Gruppen har tränat 10 timmar per vecka.
• Manliga eliten, 21 gymnasterfödda 1983-1992.   
 Gruppen har tränat 12 timmar per vecka.

Sektionen för artistisk gymnastik har tränat i ett flertal 
grupper:

• AG-P0, 10 pojkar födda 2004-2005. Gruppen har   
 tränat 7 timmar per vecka under våren och 8,5 
 timmar under hösten.
• AG-P1, 16 pojkar födda 2002-2004. Gruppen har   
 tränat 8,5 timmar per vecka.
• AG-P2, 13 pojkar födda 1999-2003. Gruppen har   
 tränat 9,5 timmar per vecka.
• Bredd-Ungdom, 8 pojkar födda 1993-1998 tränade  
 9,5 timmar per vecka under våren
• AG-ungdom/junior, 6 pojkar födda 1993-2001   
 som under hösten tränat 14 timmar per vecka.

Tävlingar
KFUM-gymnaster har deltagit i 10 tävlingar i artistisk gym-
nastik 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 fyra av 
AG-tävlingarna i regionen varav en av tävlingarna var ett 
samarrangemang med Sollentunagymnasterna. 

I truppgymnastik har föreningen under 2012 tävlat på både 
SM och JSM med två lag på varje tävling. Den 19 maj säkra-
de Manliga Eliten KFUM-GA:s 20:e SM-guld i Bombardier 
Arena i Västerås. Vid JSM i december tog Juniortruppen 
sedan hem en välförtjänt silvermedalj och en bronsmedalj. 

Träningsläger
I samband med alla längre skollov har föreningen arrang-
erat träningsläger för alla gymnaster inom artistisk gymnas-
tik. Under sommarlovet arrangerades ett veckoläger i Cesce-
enatico, Italien. Där deltog 43 gymnaster och 12 ledare. 
Lägret bjöd på både gymnastikträning, beach-volleyball och 
andra aktiviteter under en varm och uppskattad vecka. I 
övrigt har det varit frågan om dagläger. Enskilda grupper 
har dessutom ordnat egna läger.
 
Verksamhet
Föreningen har haft en deltidsanställd (75 procent) sport-
chef  och tränare. Under våren anställdes ytterligare en 
tränare på deltid (35 procent) för att på bästa sätt klara av 
det större antalet aktiva gymnaster.
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I januari tillbringade Manliga Eliten drygt tre veckor på en 
uppskattad turné i Brasilien. Ett tiotal uppvisningar hölls 
på högst varierande platser – alltifrån lyxhotell till gropiga 
grusplaner. I anslutning till vissa uppvisningar hölls också 
workshops, där de barn som ville fick pröva på gymnastik 
med KFUM-gymnasternas hjälp.

Föreningens duktiga arrangemangsgrupp, bestående av två 
engagerade föräldrar, har även i år gjort värdefulla insatser 
för att allt praktiskt i samband med olika typer av arrang-
emang som tävlingar och läger har fungerat. Här förtjänar 
deras initiativ till och insatser i samband med klubbmäster-
skapet i AG som hölls under hösten att omnämnas särskilt, 
liksom insatserna i samband med Svenska Cupen.

Föreningen har under 2012 arrangerat flera ledarkonferen-
ser. Planering och utformning av föreningens verksamheter 
och gruppstruktur har stått på agendan, men även ledar-
kultur och olycks- och skadeförebyggande åtgärder har 
diskuterats.

För styrelsen
Sophie Degenne, ordförande, Magnus Lindhe, Staffan 
Önne, Karin Björling Olausson, Mikael Löfstrand, Owe 
Ridderstråle
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KFUMs KAMMARKÖR

I samband med terminsstarten den 18 januari passade vi 
på att formellt välja vår nye dirigent, Pär Fridberg, som tog 
över efter Jerica Gregorc Bukovec som lett kören sedan 
2007. Därefter vidtog ett idogt repeterande av både J.S. 
Bachs Matteuspassion och ett program med fågel- och 
vårtema. Vi var inbjudna att framföra Matteuspassionen i 
Nyköpings konserthus tillsammans med Nyköpings filhar-
moniker och Nyköpings kammarkör. Konserten leddes av 
filharmonikernas dirigent Per Andersberg. Många mindre 
soloinsatser var fördelade på körsångarna och de större  
rollerna fylldes av professionella solister.

Helgen före Matteuspassionen hade kören sitt ordinarie 
årsmöte, den 24 mars. Årsmötet hölls på Söder, på en  
medlems arbetsplats. Därefter arrangerade altstämman fest 
där vi välkomnade vår nye dirigent. Festens tema var just 
”Ny” och som en del av aktiviteterna under festen ingick 
grupparbeten med syfte att ta fram nya idéer för körens 
arbete. 

I årets andra framträdande provade vi en ny form. Som ett 
samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 
framförde vi musik ur vår fågelrepertoar i samband med en 
förevisning om ringmärkning på museet, med det vitsiga 
namnet ”Sagan om ringarna”. Framförandet direktsändes i 
och lades sedan ut på riksmuseets webbkanal. Detta projekt 
var en del i körens ansträngningar att hitta nya forum för 
sitt arbete och att locka en ny publik till körens framtida 
projekt.

Någon vecka senare medverkade kören i Stockholms 
Kulturnatt och framförde ett utökat fågelprogram i Hedvig 
Eleonora kyrka. Framförandet var ett av många kortare  
evenemang som ägde rum i kyrkan under kvällen.  
Konserten var välbesökt och det var en avslappnad och 
trevlig form för att nå ut till nya lyssnare.

Detta år ordnade vi ingen vårkonsert, som annars brukar 
infalla i månadsskiftet maj/juni. Istället unnade vi oss lyxen 
att arbeta mer förutsättningslöst med vår nye dirigent. Vi 
sjöng oss igenom musikhistorien och arbetade med sådant 
som det inte annars finns tid för innan vi tog sommar-
uppehåll.

Strax efter höstterminens början hade vi sedvanligt inter-
nat en septemberhelg på Bockholmssättra. Därefter vidtog 
repeterandet av repertoaren till höstens första konsert-
produktion, denna gång med havstema. Efter något strul 

med en avbokad konsertlokal kunde konserten genomföras 
i Norrtälje kyrka.

Höstens nästa projekt var medverkan i festivalen Sound of  
Stockholm, där vi för tredje gången gillt framförde ett pro-
gram med uteslutande samtida kvinnliga tonsättare. Efter 
att första året endast framfört verk av svenska  
samtida kvinnliga tonsättare, och andra året utvidgat till 
även tonsättare från övriga Europa, framförde vi nu även 
verk av tonsättare verksamma i andra delar av världen. 
Konserten spelades in av Sveriges Radio P2 och utdrag 
sändes i radion några veckor senare. Samarbetet med Sound 
of  Stockholm har pågått under året och utvecklats alltmer i 
riktning mot en känd och etablerad festival, även 
internationellt.

Julperioden tog sedan vid, med traditionsenlig advents-
sjungning på Borgarhemmet, samt dito luciatåg på KTH:s 
bibliotek, i år även utökat med konsert i Röda Korsets 
högskolas gamla kapell. Slutligen vår julkonsert, ”Strålande 
julmusik” i Klara kyrka, som fick avsluta året.

Kören har under året gjort 9 framträdanden, varav 3 som 
arrangör.

Kören har haft ordinarie repetitioner på onsdagar mellan 
18.30 och 21.30

Vi tackar KFUK-KFUM Central för repetitionslokal, 
administrativt stöd och gott samarbete under året.
Styrelsen hade följande sammansättning under året: Mika 
Blomberg Blomqvist, ordförande; Hans von Heijne, 
kassör; Åsa Carnelid-Wickman, vice ordförande; Ann 
Mutvei Berrez, sekreterare; Lisa Björlin, ledamot; Anders 
Håkanson, ledamot; Maria Delin, suppleant.
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STOCKHOLM CANTUS

Verksamhetsåret 2012 inleddes den 16 januari med 
repetitioner. 
Den 20 februari höll vi årsmöte och följande styrelse valdes:
Ordförande:   Per Annebäck
Övriga ledamöter: Per-Anders Aglert, Mai Göteman, 
   Gunilla Hedman Maria Larsson
Suppleant:  Torbjörn Reimer 
Vid konstituerande styrelsemöte den 5 mars gjordes 
följande val:
Kassör:   Per-Anders Aglert
Sekreterare:  Gunilla Hedman
Vice Ordförande: Maria Larsson
Suppleant i MUSK: Göran Lundqvist 
   (Ingrid Lundeborg ordinarie 
   ledamot)
Under höstterminen tog Mats Eriksson och Birgitta Lin-
dahl vid som repertoargrupp och representanter i MUSK
Den 14-15 april hade vi körinternat i Älmsta, norr om 
Norrtälje. Lördagen började lätt dramatiskt med kraftigt 
snöfall med trafikproblem som följd. Somliga fick utföra 
däckbyten för att ta sig till repetitionen.

Tisdagen den 29 maj höll vi vårkonsert i Nya Kyrkan vid 
Tegnerlunden på temat ”En körkonsert i B”. Verk av Bell-
man, Bernstein, Busto, Beatles, Bach och Britten framför-
des för en fullsatt kyrka (vilket i och för sig kan bero på 
lokalens storlek). Konserten blev lyckad med fina solon 
och en tapper pianistinsats 
från Mats som kom resandes 
ända från Kina.

Höstens repetitioner började 
den 20 augusti med vaga 
framtidsplaner då den pla-
nerade resan till Dubrovnik 
måst ställas in. För att ändå 
hitta på något skoj för kören 
så genomfördes en mini-
körresa till Mora den 12-14 
oktober. Vi övernattade i 
Byn Ryssa på den trevliga 
Ryssagården och repeterade 
i den gamla skolan, numera 
bystugan. På lördagen gjorde 
vi besök på Zorngården och 
fick en intressant guidning. 
På kvällen höll vi konsert 

i Mora kyrka med repertoar från vårkonserten och annat 
från arkivet. På hemvägen passade några på att besöka Falu 
koppargruva.

Lördagen den 8 december höll vi vår årliga julkonsert 
liksom åren innan i Engelbrektskyrkan tillsammans med 
Engelbrekts Vokalensemble. Kom Signade Jul hette pro-
grammet och bestod av mycket blandad musik och även 
en hel del koreografi som ställde en del krav på deltagarna. 
Konserten gick återigen mycket bra och blev även denna 
gång mycket välbesökt, med ca 230 åhörare b l a en kör från 
Sydafrika. 

På Luciadagen hade vi åtta sjungningar. Vi började kl. 07.30 
på vårt (KFUM-KFUK Central) KOM Hotel. Sedan följde 
Nynäs, SIDA, Innventia, PTS Kommunikationsmyndighe-
ten, Liber, North Development AB (UNIBET) och slutli-
gen kl. 16.25 Östasiatiska museet. Antalet sångare varierade 
mellan 11 och 12. Björn och Mai hade även i år förtjänst-
fullt skött planeringen av årets Luciasjungningar. Den 18 
december avrundade vi vår termin med en mini-konsert på 
Trygghetsrådets Julmingel på Konserthuset.
För styrelsen, Gunilla Hedman sekreterare
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KFUM.KÖREN I 
STOCKHOLM

Körens medlemmar 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 
stora uppskattning över den utmärkta klang 
kören har tack vare Mathias arbete. Kören 
repeterar regelbundet varje måndag kl. 19-
21 i Spegelsalen.

Framträdanden under verksamhetsåret
Vårkonserter i Kungsholms Baptistkyrka 
och på Kom Hotell.
Under höstterminen deltog kören i KFUK-
KFUMs Sångarting i Norrköping och med 
höstkonsert i Kungsholms Baptistkyrka.
Under december månad deltog vi med jul-
musik i Hedvig Eleonora kyrka för Försvars-
maktens Högkvarter, för konferensdeltagare 
på Kom Hotell, för frimurarna i Bååtska 
palatset samt för delar av försvarstaben i 
Gustav Adolfskyrkan.
Vi genomförde två julkonserter i egen regi 

i Maria Magdalena kyrka samt slutligen en 
konsert i Norska kyrkan.
Vid våra konserter under året har vi haft 
följande solister: Rebecca Rasmussen, som 
just nu gör succé på Norrlandsoperan som 
Mimi i La Bohème, Magnus Billström, 
Alexandra Linde, Jenny Sandelin och Jonas 
Bergström. Vi är tacksamma för deras 
insatser tillsammans med kören. Vi har vid 
flera tillfällen haft stöd av instrumentalister 
av olika slag, vilket förhöjt det musikaliska 
budskapet.

Övrigt
Kören är representerad i: 
- KFUM-KFUK:s Sångarförbund
- Centralföreningens styrelse
- Fastighetsbolagets och Kom Hotels 
  styrelser
- MUSK
- Senior
Styrelsemedlemmar har under 
året aktivt deltagit i STYKO.
Christer Sjöström, ordförande



 SID  57

SYMFONIORKESTERN 
PRO MUSICA

Symfoniorkestern Pro Musica är en ideell förening 
inom KFUM Central och har till ändamål att 

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

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

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

Medlemmarna i Symfoniorkestern Pro Musica är en bland-
ning av fritidsmusiker och musikpedagoger som samlas 
varje torsdag kl. 19.00-21.30 för repetition i Spegelsalen. 
Föregående ordinarie årsmöte hölls på Sensus 2012-03-25, 
och en uppföljande extra stämma 2012-05-30.  Styrelsen har 
under verksamhetsåret sammanträtt vid 6 tillfällen.

Orkestern har under året haft 62 medlemmar, som efter 
totalt ca 40 repetitioner genomfört sammanlagt 6 konserter, 
varav tre med dubbla föreställningar.  Bland övriga verk 

som vi uppfört under året 
kan märkas: 
Stravisnskys Psalm-sym-
foni, Dvoraks Cellokon-
sert med Jakob Koranyi 
som solist, Mozarts 40:e 
symfoni, Brahms 4:e 
symfoni, Vaughan Wil-
liams Tubakonsert och 
Kleinsingers Tubby the 
Tuba med Carl Jakobsson 
som solist och Brahms 
Requiem. Två av dessa 
(Stravisnskys Psalm-
symfoni och Brahms 
Requiem) gavs  med 
dubbla föreställningar. 
Årets stora satsning var 
julkonserten, som även 
den gavs i dubbla före-
ställningar. Konserten 
gjordes i samarbete med 

Helene Stureborgs kammarkör och organisationen Clowner 
Utan Gränser , och med Hillevi Martinpelto som sångsolist. 
Behållningen, drygt 40.000:- gick oavkortat till clownernas 
arbete med syriska barn i flyktingläger.

Ett seminarium för samtliga medlemmar anordnades i 
Sensus studieförbunds lokaler i samband med det 
ordinarie årsmötet. 2011-01-13. Diskussionerna berörde 
olika områden som: informationsspridning och utveckling 
av hemsidan förslag att samarbeta med andra orkestrar och 
vårt behov av hyrspelningar och villkor när endast delar av 
orkestern anlitas för dessa. 

Orkestern är en förening inom KFUM Central och medlem 
i Sveriges Orkesterförbund. I Central har Symfoniorkes-
tern Pro Musica representanter i MUSK (KFUM Centrals 
Musikutskott). Orkestern är också representerad i KFUM 
Centrals styrelse och i Centrals Verksamhetsbidragsutskott. 
Representanter för orkestern deltog i den strategikonferens 
som under året anordnades av KFUM Central. Repetitioner 
och konserter anordnas i samarbete med Sensus studieför-
bund.
Stockholm 2013-03-04
Anders Hjerpe, ordförande
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KFUM URSUS 
KAMMARKÖR

Under 2012 har Ursus Kammarkör haft fyra 
konserter. Vi har varit ca 20 medlemmar 
med Hanna Ohlson Nordh som dirigent, 
(17 damer 3 herrar). Ordförande för KFUM 
Ursus Kammarkör har varit Helena Zu-
baczek, kassör Katarina Ander, sekreterare 
Sara Pettersson och övriga ledamöter Rikard 
Norstedt och María Marteinsdóttir. Styrel-
sen hade 6st protokollförda möten under 
2012.

Vårterminen
Den 21 april så var det kulturnatt i Stock-
holm och vi medverkade på ett kör-
marathon som hölls i Eric Ericssonhallen 
på Skeppsholmen.  En del 
av kören höll även en privat 
sjungning på Gevisfondens 
årliga middag den 11 juni på 
Moderna Museet. Det sjöngs 
vår- och sommarsånger samt 
traditionella visor, och som 
vanligt så nynnades det med av 
de fina åhörarna!

Höstterminen
Vi hann med två konserter 
under hösten. Först ut var en 
konsert där vi bland annat 
sjöng Misa Criolla av Ariel 
Ramírez med inhyrda instru-
mentalister och tenorsolist 
från Kungl. Musikhögskolan. 

Konserten hölls den 13 oktober i Stefans-
kyrkan i Vanadislunden. En kyrka som 
passar oss mycket bra i storlek och prisklass! 
Vi hade en fantastisk och fullsatt julkonsert 
den 14 december tillsammans med Hannas 
andra kör Livingroom, som vi gärna har fler 
samarbeten med. Vi sjöng några sånger till-
sammans och några stycken varje kör för sig. 
Även i år hade vi ett par isländska julsånger 
på programmet!

Övertygad om att 2013 kommer att bli minst 
lika roligt!
För Styrelsen 
Helena Zubaczek, Ordförande
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KFUM  
Royal Big 
Band
har under året spelat på fester  
och sammankomster för företag  
och privatpersoner. Vi spelade  
bl a på NALEN, fullsatt med  
dansanta människor.  
Vi har haft ett bra år med bra  
repetitioner och anskaffning  
av nya arr. Bandets musiker
har en trevlig och bra samvaro  
med roliga och utvecklande 
repetitioner.  
Styrelsen riktar stort tack till  
Gunnar för inspiration och  
repetitioner och till Jan Bång,
Odd och Tomas för ordning och reda samt Thomas Lycke för allt bakomabetemed 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 2013.

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

Vocalgruppen Swingin´tunes har under året uppträtt på fester och sammankomster på företag och för privatpersoner. Bl a 
Odd Fellows och 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 inmat-
ning av sånglåtar. Stort tack till KFUK-KFUM central för allt stöd, alla sångare för trevlig samvaro både på framträdanden 
och repetitioner. Vi ser med förväntan fram emot ett ännu bättre 2013 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

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


