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”Vad betyder framgång 
i en ideell förening?” 

Framgångsfaktorerna för en ideell för-
ening kan vara flera, engagerade ledare 
utgör en grundstomme. Med dig som 
hängiven, nyfiken, brinnande eldsjäl 
utvecklas föreningen och dess verk-
samhet. Du ska behålla glöden och en-
ergin och då krävs det att du får något 
tillbaka, det kan vara erkännande, juste 
arbetsfördelning, meningsfullhet, vila 
och glädje. Det hoppas vi att ledare, 
coacher, förtroendevalda kan få inom 
KFUM Central. 

2013 finns det många härliga exem-
pel på utmaningar som burits fram 
av engagerade ledare. Ett exempel 
är den grupp som har arbetat fram 
underlag för hur vi ska arbeta med 
en ny barn- och ungdomskör. Med 
glädje har en referensgrupp träffats ett 
flertal tillfällen, diskuterat och arbetat 
fram ett koncept som nu ska testas till 
kommande höst. Barns eget skapande, 
inflytande och medbestämmande är 
en röd tråd i föreningen och ska också 
märkas av i kören. Att föreningen 
utvidgar sin kör- och musikverksam-
het till att omfatta barn och ungdomar 
är helt i linje med vår kärnverksamhet 
och vi ser fram emot resultatet. Ett 
annat bra exempel på vad engagerade 
förtroendevalda har lagt ner tid på är 
den genomlysning som styrelsen till-

sammans med sektionsföreningar och 
kansliet har gjort då underlag till en ny 
tjänst inom föreningen som verk-
samhetskoordinator arbetades fram. 
En tjänst som syftar till att utveckla 
föreningsverksamheten samt att öka 
samverkan inom sektionsföreningarna 
och visa på de möjligheter som finns 
inom KFUM lokalt såväl som globalt. 
Vårt tredje exempel på krävande in-
satser som har lagts ner av engagerade 
medlemmar inom KFUM Central är 
det påverkans- och strategiarbete som 
pågår gentemot politiker och tjäns-
temän inom Stockholm stad för att 
få bygga idrottshallar vid Roslagstull. 
Föreningen har förutsättningar och 
resurser för att bygga i Stockholms 
innerstad men det är ett långsiktigt 
och mödosamt arbete som tar tid och 
energi från dem som engagerar sig. 
Stort tack till er alla!

Planering och samverkan är fram-
gångsfaktorer som krävs utöver 
engagerade ledare och som har gett 
resultat. Ett kreativt 2013 har passerat 
och ett spännande 2014 ligger framför 
oss. 
Bengt Arwén,  
ordförande KFUM Central  
Kea Lagerquist
kanslichef  KFUM Central 

KFUM Central
Rosengatan 1
111 40 Stockholm
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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 hel-
hetssyn 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.

Föreningen vill:
- genom sin 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

Detta är KFUM Central

Verksamhet och kommunikation
 Fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor inom fören-
ingen.
 Ta fram en strategi för café Kom och Ät:s verksamhet
 Utvärdera The K och lägga en långsiktig strategi för Cen-
tral som mötesplats för unga.
 Planera för fortsatt drift av gymmet i framtiden.
 Aktivt verka för att realisera planerna på ny fastighet vid 
Roslagstull.
 Planera inför ett eventuellt förvärvande av Ängsholmen.
 Arbeta för att anställa verksamhetsutvecklare och körpe-
dagog för barn- och ungdomsverksamheten.
 Verkställa att Central och anslutna föreningar får en 
gemensam hemsida.
 Arbeta för att anslutna föreningar har en tydlig KFUM 
Central profil i kommunikationsmaterial, namn och stadgar.
 Aktivt delta i KFUK-KFUM:s internationella arbete, bl.a. 
genom att
-delta i den internationella Prag-festivalen 2013
- 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 huvudförening-
en och dess bolag och gentemot Centrals olika föreningar.
 Samordna och stärka alla resurser som styrelsen förfogar 
över för medlemmarnas och verksamhetens bästa.
 Utvärdera utskottarbetet.
 Fortsätta stärka kontrollen och överblicken över KFUM 
Centrals tillgångar och ekonomi.
 Fortsätta arbetet med 5-årig rullande strategiplan.
 Verkställa ett gemensamt medlemsregister i syfte att för-
enkla informationsflödet och för att effektivisera medlems-
hanteringen för Centrals föreningar.
 Skapa möjligheter för ett väl fungerade kansli och utröna 
möjligheterna till gemensamma kanslifunktioner för Cen-
trals föreningar.

KFUK-KFUM Central ska under de kommande åren främst att arbeta med:
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2013-2015
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Roslagstullsutskottet är en arbetsgrupp under KFUM  
Centrals styrelse som arbetar för att föreningen ska 
bygga två idrottshallar vid västra Valhallavägen i 
Stockholm. Syftet med Roslagstullsutskottets arbete 
är för att KFUM Central skall få tillgång till mer 
ändamålsenliga lokaler.  

Målet är att inom de närmaste 3-5 åren ha tillgång till nya 
lokaler som möter verksamhetens krav samtidigt som  
befintlig verksamhet inte riskeras. 
Roslagstullsutskottet skall i första hand arbeta med den 
möjlighet som föreligger i och med den exploatering som 
görs med anledning av Norra länken vid Roslagstull.  
Gruppen har som ansvar att arbeta fram förslag som  
löpande föredras och beslutas av Centrals styrelse.

KFUM Central fick 2011 av Exploateringskontoret en 
tidig markreservation vid Västra Valhallavägen och har på 
uppmaning av Exploateringskontoret och Stadsbyggnads-
kontoret valt en erfaren byggherre. KFUM Central valde 
Areim eftersom det är ett obundet fastighetsbolag med stor 
erfarenhet av samarbete med Stockholms stad. Fastighets-
bolaget kan agera professionellt under detaljplaneprocessen 
och hantera kringliggande frågor, logistik och komplette-
rande byggnation.

Den 28 januari 2013 presenterade KFUM Central och 
Areim ett väl genomarbetat program för Stockholm Stad. 
I förslaget beskrevs behovet av ytor. Kortfattat innebär 
det att KFUM Central utöver idrottsytorna behöver andra 
kostnadsbärande ytor för att klara finansiering. 

VÄSTRA VALHALLAVÄGEN 
ARBETSMATERIAL 
2013-09-17 
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PÅVERKANSARBETE 
MOT STOCKHOLM STAD

Roslagstullsprojektet

Den 17 april genomfördes ett mycket uppskattat  
informationsmöte för 13 politiker från stadsbyggnadsnämn-
den, idrottsnämnden samt stadsdelsnämnderna Östermalm 
och Norrmalm.
Detta har resulterat i ökad kännedom om vår förening och 
vår vision om nytt föreningshus.

I maj meddelade Stockholm stad att de har flera parallella 
förslag på markytan vid västra Valhallavägen och att det 
finns ett problem i att KFUM Central kräver att få komersi-
ella ytor för att finansiera de påtänkta idrottshallarna.

Ett intensivt påverkansarbete har bedrivits av utskottets 
medlemmar under hela projekttiden, för att få stadens 
ansvariga intresserade för betydelsen av att KFUM Central 
som stark barn- och ungdomsförening får möjligheten att 
etablera och utveckla förenings- och idrottslivet i Vasas-
tan. Ytterligare brev skickades till ansvariga politiker och 
tjänstemän och ett flertal möten skedde under hösten 2013, 
mellan utskottets medlemmar, representanter från Areim 
samt stadens tjänstemän. 

För 2014 har framtidsutsikterna ljusnat och KFUM Central 
har fått delta i planeringsprocessen av området, tillsammans 
med exploateringskontoret. Idrottshallen är inritad i det 
program för området som förväntas gå ut på samråd i maj 
månad. Om detta utfaller väl kan KFUM Central och Areim 
under hösten 2014 förväntas erhålla en markanvisning i 
området. Därefter påbörjas projektering. 

VISION OCH PÅVERKANSARBETE
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Övre till vänster: Svante Bengtsson, Michael  
Lagerquist, Kersti Hedqvist och Bengt Arwén.
Övre till höger: Politikermötet den 17 april.
Nedan: Illustration från Equator
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VISION OCH PÅVERKANSARBETE

KFUM Centrals årliga strategikonferens gick i år 
till Tegelbruket i Örebro den 18-20 oktober. Hela 
27 representanter från KFUM Centrals styrelse och 
personal, sektionsföreningarna samt bolag deltog i 
föreläsningar och diskussioner samt tog del av ett 
fantastiskt idrotts- och kulturhus.

Konferensen inleddes med en historisk återblick och orga-
nisationsgenomgång samt tillbakablick på tidigare fören-
ingskonferenser. Syftena med dessa konfereneser är att få 
inspiration till den egna verksamheten, lära känna de som 
är verksamma i de olika föreningarna och på så sätt skapar 
samhörighet, hitta möjligheter till samverkan och synergier 
mellan de olika verksamheterna samt att ge input till Cen-
trals styrelse om riktningen på föreningen i framtiden

Valet av Örebro som mötesplats berodde på KFUM Öre-
bros nya kultur- och idrottshus Tegelbruket. I dessa alldeles 
nya lokaler konfererade vi och vi fick information och en 
guidad tur i detta 8.000 m2 stora aktiviteteshus. 

Deltagarna diskuterade vad man blivit inspirerad av och vad 
man tar med sig från studiebesöket: Gällande processen 
att skapa ett framtida aktivitetshus lärde vi oss vikten av att 
hålla i ägandet själv eller vara huvudägare, vikten av att få 
med kommunen och Stadsdelsförvaltningen för Roslagstull 
och att säkra finansieringen för byggandet och för driften.
Besöket gav inspiration till de egna lokalerna bl.a med de 
transparanta ytorna och ändamålsenliga lokalerna, att det är 
viktigt med bra läktare, att det blir bra häng och att man kan 
bygga billigt men att det blir bra ändå.
Kulturen som upplevdes var att caféet var den naturliga 
samlingsplatsen, kontoren ligger nära verksamheterna, alla 
verksamheter har samma entré m.m.

Alla föreningars presentationer baserade sig på fyra punk-
ter: Vilket behov av stöd man har från Central, möjligheter 
till synergier man ser inom verksamheten, vilken målgrupp 
man har och hur man marknadsför sig idag. I mindre 
grupper diskuterades andra ämnena som dök upp: KFUM 
Centrals hemsida, gemensamt medlemsregister, Centralda-
gen och Ungdomskör. 

INSPIRATION FRÅN 
RÖRELSEN

Strategikonferens på Tegelbruket

Daniel Eidhagen höll en dragning om grunderna i  
strategiarbete och vad man ska tänka på när man  
arbetar med framtidsplaner för en organisation samt  
Michael Lagerkvist föreläste om kommunikation och mark-
nadsföring. Anki Ericson berättade om styrelsens förslag 
på ny hantering av verksamhetsbidrag. Diskussionerna som 
skett i smågrupper under lördagen belystes; KFUM  
Centrals hemsida och processen att ta fram en ny, att ta 
fram ett gemensamt medlemsregister och hur det skall  
användas, inrätta en Centraldag som tjänar som ett öppet 
hus där alla verksamheter kan samlas och visa upp sina  
aktiviteter för varandra och utomstående samt förstudien 
för barn- och ungdomskör.  

Konferensen avslutades av Bengt Arwén som summerade 
helgen och lyfte frågan kring hur vi kan fortsätta arbeta 
med att stärka det ideella engagemanget som KFUM rörel-
sen bygger på. 

Daniel Eidhagen, moderator
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Varje vecka har det erbjudits en aktivitet, främst i huset. Det 
har under 2013 varit allt från måla mobilskal, tårtbakning, 
quizkamp, besök av trollkarl, pyssel, lekar och bollspel i hal-
len m.m. Dessutom har aktiviteterna varit besök på Lazer-
fortet, bowlinghall och biograf.

ÖPPEN VERKSAMHET FÖR 
BARN OCH UNGA

Verksamheten för The K samlade under 2013 drygt 60 
medlemmar i åldern 10 - 13 år och varje kväll har fyra per-
soner arbetat med verksamheten under respektive kväll.

Verksamheten kommer fortsätta under 2014.

The K är en öppen verksamhet på fredagkvällar för barn främst i närområdet. Utbildade 
fritidsledare har under året erbjudit en trygg verksamhet i föreningens lokaler. 

THE K
SUMMERTIME

The K Summertime är en öppen verksamhet för barn och 
ungdomar mellan 10 och 15 år oavsett tidigare medlems-
skap eller ej.

Första verksamhetsveckan deltog ett flertal barn men där-
efter sjönk deltagarantalet och verksamheten stod tom på 
barn under juli månad, för att öka något under augusti.

Aktiviteterna som erbjuds var bollspel, pingis och pyssel i 
Lilla Hallen. Även utflykter arrangerades där ett uppskattat 
inslag var besök på Sköna Dar varje onsdag under som-
marveckorna. Dessutom erbjöds häng i Vasaparken med 
fotboll, basket och minigolf. Aktiviteterna var avsedda för 
barn som var hemma under sommaren.

The K verksamheten har funnits inom KFUM Central sedan 2010 och för sommaren 2013 
beslöt styrelsen i samråd med fritidsledarna på The K att prova att ha verksamheten öppen 
under några sommarveckor.

VERKSAMHET
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INTERNATIONELLT 
ARBETE

VERKSAMHET

INSAMLINGEN FÖR 
VÄRLDENS BARN GAV 

71 MILJONER
KFUM Central bidrog till insamlingen för Världens 
Barn för tioende året i rad. Lördagarna 5 och 12 ok-
tober fungerade KFUM Central som sambandscen-
tral för kampanjmaterial m.m. Stort tack till er som 
på olika sätt bidrog till Världens Barn!

Världens Barn insamlingen har genererat 71 miljoner 
kronor och kommer att fördelas till hundratalet ange-
lägna projekt för att långsiktigt stärka barns rättighe-
ter och möjligheter.

KFUM Ängsholmen skänkte genom kollekten vid 
konfirmationen i somras 5.468 kr, Tackentullens 
dagliga verksamhet som vi samarbetar med genom 
Ewa Wahlbärj samlade in hela 7.281 kr och personal 
och internationella praktikanter från KFUM Sverige 
och KFUM Central och Ängsholmen samlade under 
två fredagsluncher in 2.229 kr. I samarbete med  SVT, 
Lions, Röda Korset, Svenska kyrkan, Ibeyo, Gilles-
couterna och många privatpersoner drog stadsdelarna 
in drygt 150.000 kr.

Från KFUM Central vill vi rikta ett extra tack till 
Teckentullens dagliga verksamhet, Ängsholmen och 
personal som skramlade bössa samt till Margaretha 
Svensson, Claes Eliason och Ingeborg Jonsson som 
ställde upp ideellt under insamlingsdagarna.

Vi vill också tacka Nybergs konditori, Café 60 och 
Hemköp för sponsring till fika för insamlarna.

KFUM Centrals internationella arbete samlade in 67 000 kr under 
2013 varav 49 500 kr var gåvor som kom i samband med uppropet till 
förmån för YMCA i Filippinerna då de drabbats av en tyfon, gåvor 
som överfördes utan mellanhänder. Merparten av dessa gåvor kom 
från KFUM Umeå som skänkte 30 000 kr resten från KFUM Uppsala, 
Gimle, Central, Gillescouterna och ngr privata gåvor. Det årliga Fest 
i Advent genomfördes i december, en familjefest där överskottet från 
festen också oavkortat gick till Filippinerna. Festen samlade ett 30-tal 
barn och ett 40-tal vuxna, barnen bjöds på spännande skattjakt, fisk-
damm, lotterier och uppvisningar av  akrobatiska gymnaster i  
tomtedräkt och sjungande tomtenissar från Swingin tunes. Det  
serverades sedvanlig tomtegröt med tillbehör och diverse fina gåvor 
och bakverk såldes och lottades ut. 
I tio år har ett nytt julmotiv tecknats av vår egna medlem och konst-
när Zandra Laverack, så även i år i form av julkort, förutom kortet 
har scoutalmanackor varit en bra inkomstkälla för det internationella 
insamlingsarbetet.
 
För övrigt har det internationella arbetsåret bestått av planering och 
finansiering inför kommande år då ledarutbildningen Working for 
change ska äga rum. Vi hoppas på ca 20 deltagare från Sverige, Pales-
tina, Belarus, Libanon, Zambia, Finland som kommer ha en utbild-
ningsvecka i Stockholm och på ön Ängsholmen med demokrati och 
jämställdhet i fokus. Miranda Myrberg lägger ner mycket arbete på att 
kommunicera med våra partners och att söka fondmedel. Tyvärr har  
inte fondansökningarna gett det resultat som vi önskat men samtal har 
förts med KFUM Sverige om de vara med i projektet samt att KFUM 
Ängsholmen har lovat bidra med en egeninsats i projektet för kost och 
logi, mycket generöst. Som det ser ut med hjälp av även verksamhetsbi-
drag från Central kan projektet genomföras men måste eventuellt dras 
ner med några deltagare. 
Ytterligare projekt som ligger framför oss är ett eventuellt utbyte med 
YMCA i USA. Paula Asarnoj har i somras varit i Kalifornien och 
volontärat på YMCAs lägergård. För KFUM Centrals del kan det leda 
till ett framtida ledarutbyte med YMCA i Kalifornien och KFUM 
Centrals ungdomsföreningar. 
KFUM Central har ett antal medlemmar som praktiserat och även nu 
praktiserar utomlands inom YMCA och YWCA, det finns engagemang 
i flera länder och bland annat i Palestina som vi absolut bör fånga upp. 
Vi har diskuterat om vi skulle kunna arrangera en resa dit i samband 
med JAI (joint advocacy initiative)- projekt där YMCA och YWCA 
samarbetar, då man dels plockar oliver på hösten alternativt plante-
rar olivträd i februari samt besöker föreningar och reser runt och får 
mycket information om situationen i Palestina.

Inom KFUM är internationellt engagemang en möjlighet för personlig 
utveckling, för arbete och att visa solidaritet med våra partners i hela 
världen. 
Vi välkomnar fler att ta chansen och ser fram emot nya internationella 
möjligheter!
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ACTION ALERTHJÄLP OSS HJÄLPA YWCA OCH YMCA:s ARBETE I 
FILIPPINERNA KFUM Central avser att under november och december 
samla in pengar som skall skickas vidare till KFUK och 
KFUM:s arbete i Filippinerna efter den förödande tyfonen 
Haiyan. 

YMCA bereder hjälp till 2.000 hushåll i Ormoc  och i Con-
cepcion, Iloilo samt med 200 evakuerade från Tacloban City.  

YWCA samarbetar med lokala föreningar för att få ut  
förnödenheter till drabbade. Givetvis kan du skänka pengar 
direkt till organisationerna.Se www.ymca.int och www.worldywca.org samt  
www.asiapacificymca.org

Du kan ge en gåva genom att sätta in valfritt belopp till KFUK-KFUM Central BG 623 - 0056. Märk med Internationellt arbete; Filippinerna.KFUM Central för över pengarna i omgångar och står för bankavgiften.
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MUSIKVERKSAMHETEN
GEMENSAM  VÅRKONSERT 
I IMMANUELSKYRKAN

MUSIKUTSKOTT - MUSK som 
är ett samarbetsorgan för musiken 
var syfte är att stärka och sam-
ordna musiklivet inom Central-
föreningen. Utveckla musiklivet 
kvalitativt och pröva nya former. 
Skapa musikaliska aktiviteter för 
unga och vuxna. Öka kunskap 
och förståelse för varandras verk-
samheter och ha ett bra erfaren-
hetsutbyte.  

Utskottet har träffats fem gånger 
under året, för att bland annat 
planera för den gemensamma 
konserten. Initiativet till förstudie 
för körverksamhet för barn och 
unga kom direkt från styrelsen 
och genomfördes tillsammans med 
flertal av utskottets representan-
ter.

VERKSAMHET

Musikutskottet tog initiativ till en gemensam konsert för KFUM Centrals 
fyra körer, storbandet och symfoniorkestern den 27 april i Immanuelskyrkan 
i Vasastan. 

Första avdelningen inleddes med Wilhelm Peterson-Bergers ”Intåg i  
Sommarhagen” utmärkt framfört av Symfoniorkestern Pro Musica under 
ledning av dirigent Pär Fridberg.  
”Förklädd Gud” var nästa nummer med sångsolisterna sopran Hillevi 
Martinpelto och barytone Karl-Magnus Fredriksson. Berättaren var Stefan 
Josefsson. Medlemmar ur KFUM-kören i Stockholm, KFUM:s kammarkör, 
Ursus kammarkör, Stockholm Cantus och Swingintunes bildade den emi-
nenta stora kören.

Efter pausen spelade Royal Big Band med sångsolisten Thomas Lycke, som 
också var konsertens konferencier. Under ledning av Hanna Olsson Nordh  
sjöng Ursus kammarkör härlig 1500-talsmusik.  KFUM-kören sjöng in våren 
med kända Vårsånger

Därefter sjöng KFUM:s kammarkör ”Le Chant de Oyseaux. KFUM  
Centrals alla körer avslutade med vårsångerna ”Pingst” och ”Kung  
Liljekonvalje”, allt under ledning av KFUMs kammarkörs dirigent Pär  
Fridberg. En vänlig grönska blev eftermiddagens extra- och slutnummer.

Resultatet blev en stämmningsfull konsert som tyvärr kunda ha varit mer 
fullsatt.



15

KFUM Central har sedan en längre tid önskat att det 
skall finnas en barn- och ungdomsverksamhet inom mu-
sikområdet i föreningen. Under våren 2013 påbörjades en 
förstudie för att utreda KFUM Centrals möjligheter för att 
starta en körverksamhet för barn och unga.  
 
Barn som tycker om att sjunga har givits ett stort inflytande 
i förstudien och konceptet. Resultatet av studien bygger 
på deras tankar, behov och idéer. Det slutgilltiga resultatet 
av utredningen blev en rapport som bland annat innehål-
ler en kravspecifikation för körledare samt ett koncept för 
startandet av två barn- och ungdomskörer i åldrarna 8-11 år. 
En för killar och en för tjejer. Tanken är att dessa grupper 
repeterar parallellt och samverka i olika former.
För att utnyttja den kompetens som finns i KFUM Centrals 
befintliga körer bildades bland annat en referensgrupp som 
fungerade som ett bollplank för utredningen. Det formu-
lerades ett syfte för barn- och ungdomskören som lyder 
”Barn- och ungdomskören erbjuder en meningsfull fritids-
aktivitet som väcker intresse för sång och musik genom 
eget skapande. Unga upptäcker KFUM genom musiken!”. 
Det bestämdes en målgrupp och det genomfördes också 
en omvärldsanalys som kunde konstatera att det fanns ett 
behov av en högkvalitativ kör utan koppling till kyrkor som 
samverkar med andra konstformer såsom musik, dans och 
teater. Som ett resultat av detta föreslås körerna arbeta med 
ett nydanande pedagogiskt tänkande och lämnar därför 
också en stor kreativ frihet för de två körledare som skall 
rekryteras samt de tilltänkta deltagarna. Arbetet med att 
rekrytera körledare har nu påbörjats och de två körerna 
beräknas att starta hösten 2014.
Om förstudien
• Fyra arbetsmöten med referensgruppen
• Samtal med ledning inom KFUM central
• Intervjuer med körledare
• Miniläger med körsång på höstlovet 2013
• Intervjuer med barn och samtal med föräldrar
• Samtal med rektorer för två skolor på Norrmalm

FÖRSTUDIE FÖR ATT STARTA 
KÖRVERKSAMHET FÖR BARN 

OCH UNGA
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YMCA EUROPE 
FESTIVAL

Love to Live

Den tredje YMCA festivalen ägde rum i Prag mellan den 
4-10 augusti 2013, temat var ”Love to live”. En festival som 
samlade runt 7 000 unga männsikor från främst Europas 
KFUM. 

KFUM Central hade förbokat 50 st. biljetter till festivalen, 
som omfattade kost, logi och entrébiljett under festiva-
lens alla dagar. Intresset från KFUM Centrals medlemmar 
motsvarade tyvärr inte antalet förköpta biljetter men såldes 
till andra föreningar, främst Bromma KFUM och KFUM 
Västerås.
Drygt 20 medlemmar, främst från Ängsholmen och 
huvudföreningen deltog och Ängsholmen arrangerade i 
samband med festivalen en Skeppisutbildning (ledarutbild-

ning för 16-åriga blivande ledare) Skeppisarna hade möjlig-
het att själva påverka vad de skulle få ut av veckan i större 
utsträckning än en vanlig skeppisutbildning på Ängshol-
men. Genom den här lite mer komprimerade utbildningen 
fick deltagarna en första kontakt med det internationella 
YMCA, samt möjlighet att faktiskt se hur stor och mångsi-
dig föreningen verkligen är och framförallt vilka fantastiska 
möjligheter det finns!

Veckan inleddes med dramatsikt oväder med bl.a orkaner. 
Trots detta så var programmet otroligt bra sammansatt 
för alla smaker. För alla deltagare erbjöds konserter, work-
shops, föreläsningar, sportevenemang, nya aktiviteter mitt i 
centrala Prag. 

VERKSAMHET
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WATTENFESTIVAL

KFUM Central har stått som arrangör 
av Wattenfestival sedan 2008. Sedan 
1999 har arrangemanget drivits av 
Ewa Wahlbärj (tidigare ordförande i 
KFUM Central basket) och Teckentul-
lens dagliga verksamhet.

KFUM Central hade startat ett projekt 
som för att stärka ungdomar med 
utvecklingsstörning och deras roll i 
föreningen. Föreningen ville ta ett 
aktivt ansvar för att skapa och utveckla 
meningsfull fritid för målgruppen. 
Med projektet skulle ta föreningen ett 
helhetsgrepp om en målgrupp ung-
domar vars särskilda behov inte alltid 
tillgodoses i samhället. Projektet Ka-
sam syftade till att skapa meningsfull 
verksamhet för utvecklingsstörda ung-
domar och integrera det med fören-
ingens ordinarie verksamhet. Projektet 
handlade lika mycket om att förändra 
värderingar och attityder som att skapa 
nya sammanhang och möjligheter för 
möten och fritidsaktiviteter. 

KFUM Central har sett ser en stolthet 
i att genomföra 
arrangemanget då det låg i linje med 
tidigare verksamhetsplaner. Arrange-
manget har legat på Ängsholmen 1999 
– 2011 och Kärsögården 2012-2013.  

SKIDRESA TILL 
ROMME ALPIN

Målgruppen för Wattenfestival är döva 
personer med utvecklingsstörning. 

Denna grupp av människor som både 
är döva och utvecklingsstörda har med 
arrangemanget, som är rikstäckande 
fått en möjlighet att träffa varandra. 
Arrangemanget har genomförts i en 
miljö (Ängsholmen och Kärsögården) 
som skiljer sig från de verksamheter de 
bor och arbetar i. Denna lägervistelse 
är en aktivitet som de själva väljer att 
delta i på sin fritid, avgiften bekostas 
av dem själva och omfattas således inte 
av kommunens uppdrag.

För 2013 genomfördes arrangemanget 
med 45 deltagare på Kärsögårdens 
aktivitetescenter. Aktiviteter såsom 
kanotpaddling, samarbetsövningar, 
korvgrillning, porslinmålning stod på 
programmet. Höjdpunkten under vis-
telsen var besök och framförande av 
clownen Manne af  Klintberg som på 
teckenspråk framförde några nummer 
och åt lunch tillsammans med oss. 

KFUM Centrals styrelse har under 
2013 beslutat att inte fortsätta att driva 
arrangemanget i föreningens regi.

Söndagen den 10 mars arrangera-
de KFUM Central en skidresa till 
Romme Alpin i Borlänge. Femtio 
personer från föreningen var an-
mälda, gymnaster, ängsholmare, 
basket samt personal från Cen-
tral. Ett riktigt samarrangemang!

Morgonen bjöd på hela minus 
20 grader och det var strålande 
sol hela dagen. Skidentusiasterna 
hade en härlig dag i backen och 
ett skönt avslut då det bara var att 
sätta sig i bussen för hemfärd.

Arrangemanget kräver dess-
utom minimal arbetsinsats då 
bokningen av deltagare hanteras 
på Romme Alpins hemsida och 
deltagaravgifterna täcker hela 
kostnaden.
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Seniorstyrelsen har haft 8 styrelsemöten under verksamhets-
året. Seniorverksamheten har haft 9 st seniorträffar under 
verksamhetsåret: Under våren hade träffarna rubrikerna: 
Möte med Eld o Strindberg, Årsmöte, Pilgrimsvandring till 
Santiago de Compostela, Lars Åke Lundberg Rallarvisor,
Vårutfärd Österby- och Lövsta bruk. Höstens program 
innehöll Våra liv med musik, Berit och Reinhold Wahlgren, 
Mona Rosell och Ronney Magnusson, Folke Larsson 
berättar och Traditionell Jul och Luciafest.

Seniorstyrelsen har deltagit vid KFUK-KFUM Centrals 
strategikonferens i Örebro. Deltagare från senior var  
Margaretha Svensson och Håkon-Stein Korshavn. 

Morgongymnastiken hör hemma hos Seniors verksamhet. 
Tisdagar och fredagar samlas såväl damer som herrar.

Styrelsen har under året arbetat fram de ändringar i stadgar-
na som är nödvändiga för att uppfylla de krav som huvud-
föreningen ställer, att Senior skall vara egen juridisk person 
inom Central föreningen.

För att detta skall genomföras skall stadgarna först faststäl-
las av Seniors årsmöte, för att sedan godkännas av huvud-
föreningen i Central.

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 
ekonomisk gåva. Kom Hotel för generös delikatesskorg till 
lotteriet på julavslutningen

Vår målsättning är att KFUMs värdegrund skall även i fort-
sättningen genomsyra vår verksamhet.

Stockholm 28 februari 2014
Håkon-Stein Korshavn, Margaretha Svensson, Ronney 
Magnusson, Sylvia Göteman, Ulla Mårtensson

SENIORVERKSAMHETEN
KFUK-KFUM Central Senior

VERKSAMHET
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MEDLEMSSTATISTIK

Medlemsstatistik 2013
 Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt

0-6 K 0-6 M 7-25 K 7-25 M 26- K 26- M K M 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KFUM Central Basket 10 26 253 237 78 89 341 352 364 437 490 569 672 693

KFUM Gymnastikavdelning 15 50 3 197 5 15 23 262 158 215 309 241 357 285

KFUM Ängsholmen 6 6 567 606 70 46 658 643 654 738 911 952 1232 1301

KFUMs Kammarkör 20 13 20 13 31 33 36 38 34 33

KFUMs Manskör i Stockholm 21 21 24 25 25 25 22 21

Stockholm Cantus 16 7 16 7 28 30 24 25 27 23

KFUM Ursus Kammarkör 1 14 2 15 2 34 39 29 22 20 17

Symfoniorkestern ProMusica 4 1 33 22 37 23 61 57 60 64 67 60

Royal Big Band/Swingín Tunes 1 3 29 3 29 37 39 31 26 30 32

KFUK-KFUM Central 1 3 37 44 5 11 43 58 86 76 250 124 93 101

KFUK-KFUM Central Senior 38 21 38 21 0 0 0 0 64 59

Totalt 1563 1765 2165 2086 2618 2625

0-6 .7-25 26-

KFUM Central har under 2013 Lis maximentium int quia quaspe dit vel minverita cum eos volo et, tem 
cum volore, ni nonsenda exerro con nost, omnis eium lit, tem atus di tem. Nam quatiam ad ut doleni ommo 
dollorroria voluptium acipit volorem quasita cusdam suscidis aut eumquia andis debit abores mo corenda 
ntotae et, eum exped molupti cum faccus.
Peditis cidicia velecae ne pla prorest rero beaqui conesed quis experest, quiatis ipitiorpor atur millab in rem-

TÅRTDIAGRAM TÅRTDIAGRAM
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EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE
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BIDRAGSUTSKOTTET
Syftet med bidragsutskottet är att bereda förslag till KFUM 
Central styrelse för tilldelning av stipendier och verksam-
hetsbidrag samt att fatta beslut om sådana som är inom 
utskottets tilldelade mandat. 
Uppdraget utskottet har är att svara för att det finns upp-
daterad information och ansökningsblanketter för ansökan 
om stipendier och verksamhetsbidrag. De fattar beslut uti-
från gällande kriterier och regler om tilldelning av stipendier 
till enskilda medlemmar och verksamhetsbidrag till fören-
ingar inom tilldelade mandat samt ger förslag till styrelsen 
för beslut om stipendie- och verksamhetsbidragsansök-
ningar som ligger utanför utskottets mandat. De dokumen-
terar och motiverar beslut och förslag genom protokoll. De 
ge förslag på uppdatering av kriterier för ansökningar och 
arbetssätt gällande ansökningshanteringen till styrelsen.

Utskottets medlemmar representerar sin förening/sektion 
och har till uppgift att dels ha kunskap om sin förenings / 
sektions ansökningar och dels delta i beredningen av alla 
ansökningar utifrån gällande kriterier samt ge rekomenda-
tioner och fatta beslut om dessa.

INDIVIDUELLA STIPENDIER 
OCH VERKSAMHETSBIDRAG
KFUM Central är för sina medlemmar och medlemsföreningar en ekonomisk möjliggörare. För dem som har 
idéer för att utvecka ny eller befintlig verksamhet, få utbildning i KFUMs värdegrund eller söka samarbete 
inom rörelsen finns den möjlighet att erhålla bidrag i form av verksamhetsbidrag och individuella stipendier.



22

VERKSAMHETSBIDRAG

Förening  Ändamål     Utbetalat belopp
Basket   Turnering Sundsvall med Rosenbusken.  7 500
Basket   Aktivitetsläger på Centra    l7 000
Basket   Etablera samarbete m skola/fritids  20 000
Basket   Basketfestival Göteborg    35 000
Basket   Banana Basket Camp    65 000
MUSK   Vårkonsert i Immanuelskyrkan   16 604
Ängsholmen  Knatteläger     2 350
Basket   Avslutning säsong 2012/2013 i Helsingfors 60 000
Basket   Säsongsavslut yngre ledare Boda borg  20 000
Gymnasterna  Jubileumsuppvisning Sant Prex, Schwiez  50 000
ProMusica/Ursus Julkonsert Katarina Kyrka   15 000
Basket   Herrlag äldre medlemmar   25 000
Basket   Anställning 50% medlemsvärvning  45 000
Basket   Ledarutv: kurser, material, kläder, möten  42 000
Basket   Damlag div1: serieavg, domaravg, resor  25 000
KFUM-kören  Rekrytering sångare/prova på   4 500
Basket   Fysträning barn 2001-2004   17 500
Ängsholmen  Styrelsekonferens Finnhamn   30 000
Totalt:         487 454

För fjärde året i rad genomfördes sommarlägret Banana 
Basketball Camp för hela klubben KFUM Central Bas-
ket den 5-11 augusti i Oskarshamn. 
Lägret samlade 150 aktiva spelare i åldern 8-20 år samt 
coacherna.
En typisk dag på lägret startade med gemensam fysisk 
uppvärmning, därefter 3 pass träningar, uppdelade i 
åldersgrupper, i de två idrottshallarna klubben hade till 
sitt förfogande under veckan. Varje kväll anordnades en 
social aktivitet såsom talangjakt, spökrunda, samarbets-
övningar och disco som avslutning. Dessutom genom-
fördes ledarutbildning under veckan. 

Lägret lägger grunden för hela säsongen, skapar ”cen-
tralanda” och ger nya vänskapsband mellan åldrar och 
stadsdelar, då stora delar av klubben är samlade samti-
digt. Lägret har ökat de senaste åren från 50 deltagare 
till för år 2013 150 deltagare.

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
BANANA BASKETBALL CAMP 65.000:-

EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE

Verksamhetsbidragen är budgeterade medel, och för 2013 budgeterade KFUM Centrals styrelse 500 0000  
kronor för att sektionsföreningarna, främst inom ungdomsverksamheten skall få möjligheten till bra ledarut-
bildningar, internationella arrangemang och utveckling av basverksamheten.

TÅRTDIAGRAM
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BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
ANSTÄLLNING MEDLEMSVÄRVNING 45.000:-

Under hösten 2013 ekade Ängsholmens kök tomt inför 
kommande renovering vilket gjorde att den årliga styrel-
sekonferensen (stykot) inte kunde äga rum på ön som 
vanligt. För att kunna genomföra stykot på annan ort 
beviljades KFUM Ängsholmen 30 000 kronor i verk-
samhetsbidrag av KFUM Central. 

Den 15 november samlades både styrelsen och kans-
liet på Finnhamn för en helg av utvärdering av den 
gångna säsongen och planering inför den kommande. 
Dagarna fylldes av olika pass som kretsade runt diskus-
sioner och reflektion kring verksamheten. Till exempel 
diskuterades föreningens uppbyggnad och struktur. 
Hela styrelsen fick insyn i den ekonomiska situationen 
och kassören förklarade den långsiktiga ekonomiska 
planen. På detta följde djupgående diskussioner om år 
2018 då föreningens hyreskontrakt av ön löper ut och 
ett förvärvande av ön kan komma att äga rum. Utö-
ver gemensamma diskussioner fanns det under helgen 
också tid för en del styrelse- och utskottsarbete samt ett 
flertal gruppdiskussioner. 

Damlaget gick upp i division 1 säsongen 2012-2013 
och slutade 3:e placering i näst högsta serien. Verk-
samhetsbidraget på 25.000 kronor har underlättat för 
KFUM Central Basket att bedriva basketverksamhet på 
elitnivå. Det har möjliggjort för domaravgifter, 
kostnader för träningstider, resor i samband med 
matcher m.m.

KFUM Central Basket har under året arbetat för en 
aktiv värvningskampanj till klubben. Både kansli-
personalen och ideella har varit aktivt ute vid skolorna 
i upptagningsområdet vid terminsstart och delat ut 
information om klubben samt bananer. Dessutom har 
spelare och kanslipersonal huserat i Vasaparken för att 
dela ut give-aways och broschyrer för nyrekrytering. 
Syftet med dessa har varit att sprida KFUM Central 
Basket i upptagningsområdet som är Norrmalm, Öster-
malm och Vasastan.
Resultatet av värvningskampanjenhar inneburit att 
föreningen har under året mottagit över 150 intresse-
anmälningar från barn och ungdomar varav cirka 100 
av dessa blivit aktiva spelare.

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
DAMLAG DIVISION 1 25.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
GEMENSAM KONSERT 15.000:-Helgen den 25-26 maj våren 2013 gick KFUM Ängshol-

mens första Knatteläger av stapeln.
Målet med lägret var att barnen skulle få prova på ett 
övernattningsläger under trygga former. Åldern var 5-7 
år och därför hade alla deltagare med sig en anhörig, vi 
hade gärna sett att fler mor- eller farföräldrar eller annan 
släkting följt med. Vi tror nämligen att olika generatio-
ner har mycket att ge i utbyte till varandra.
Under helgen lärde vi känna ön och varandra bättre, på 
schemat stod det på passen: lek & skratt, paddling, pys-
sel, grillning under kvällen, 5 - kamp, bastu & bad och 
bakning.
Vi vill tacka alla samarbetsvilliga föräldrar och underbara 
ledare och barn som var med och gjorde detta till en 
toppenhelg! 

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
ÄNGSHOLMENS STYRELSEKONFERNS 30.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
KNATTELÄGER PÅ ÄNGSHOLMEN 2.350:-

För andra året i rad anordnades konserten Jul utan 
gränser av symfoniorkestern Pro Musica. Precis som 
förra året var det ett projekt som kunde genomföras 
då nästan 200 orkestermusiker, körsångare och artister 
ställde upp utan gage. Denna gång hölls konserten 
i Katarina kyrka den 8 december och året solist var 
Christopher Wollter. I år samarbetade vi med ett flertal 
fristående körer där bl.a. Ursus – kören från KFUK-
KFUM, ingick som en del av Den gränslösa kören. 

Intäkterna till projektet baserade sig på biljettförsälj-
ning, mindre donationer från privatpersoner samt 
bidraget från Central. I år kunde vi överföra ett 
överskott till Clowner utan gränsers 90-konto på drygt 
59 000 kr. Det kan jämföras med förra årets donation 
på ca 45 500 kr. Clowner utan gränsers arbete med 
syriska flyktingbarn har fortsatt under året och kom-
mer tyvärr fortsätta under 2014 så vitt vi kan bedöma 
av nyhetsrapporteringen. Responsen på konserten var 
liksom förra gången mycket positiv. Från både publik 
och medverkande upplevde man att bidraget till Cugs 
arbete med de syriska flyktingbarnen, kändes mycket 
meningsfullt.
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INDIVIDUELLA 
STIPENDIER

4%

44%
44%

8%

Basket

Ängsholmen

Gymnasterna

Central

EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE

Föreningens individuella stipendier härrör sig från de två ursprungsföreningarna KFUK Central och KFUM 
Central. Generellt ändamål för föreningens fonder var att främst främja barn och ungdomars vård, fostran och 
utbildning.

Totalt har 328.627 kr betalats ut i 151 stycken individuella stipendier.
Av dessa har 22 stycken individuella stipendier betalats ut till 18 personer över 30 år motsvarande en summa på 
72.835 kronor. 

Av den totala summan 328.627 kr har 255.792 kr (78 procent) betalats ut till unga människor under 30 år.

Av 151 stycken individuella stipendier har 129 stycken (85 procent) beviljats unga människor under 30 år.  

  



25

BEVILJADE STIPENDIER
TRÄNINGSLÄGER I CESENATICO

BEVILJADE STIPENDIER
FORUM SVERIGES GYMNASTIKFÖRENINGAR

BEVILJADE STIPENDIER
MARYUTBILDNING BARCELONA

KFUMs Gymnastikföreningar genomförde ett träningläger 
i Cesenatico, Italien sommaren 2013. För detta beviljades de 
inte mindre än 50 individuella stipendier. De aktiva gym-
nasterna var i åldrarna 7-25 år, dessutom deltog även ett 
antal  coacher samt föräldrar. En typisk lägerdag startade 
med morgonjogg på stranden, sedan följde 3 timmars trä-
ning under förmiddagen, lunch och siesta och sen träning 
eftermiddag och kväll. En ledarutbildning i gymnastikteknik 
genomfördes under en kväll. Både artistisk gymnastik och 
truppgymnastik stod på programmet med mycket styrkeöv-
ningar. Lägret syftade som startupp inför skolåret och det 
gav ett mervärde för föreningen att komma iväg tillsam-
mans, stärka föreningskänslan och det skapar en gemenskap 
över åldersgränser då alla umgås tillsammans.

Sebastian Löfstrand, Staffan Önne och Karin Olausson 
från KFUM-gymnasterna deltog i Sveriges gymnastikfören-
ingars Forum där man diskuterar utvecklingen av gymnas-
tik-Sverige och innehöll punkter så som var gymnastiken 
växer, den svenska gymnstikmodellen och om ”Kloka 
möten: om förlängd ungdomstid, ny relationsgrammatik 
och vuxenroll.

Tre ledare från Ängsholmen beviljades bidrag till att delta 
i av KFUM Stockholm Gotlands arrangerade MARY-
utbildning i Barcelona. Utbildningen är det sista och högsta 
steget i KFUM-utbildningarna och behandlar KFUM och 
ledarskap. Syftet är att deltagarna ska få fördjupade kunska-
per inom båda dessa områden under veckan. Ledarskaps-
delen varvades med både teori och praktik utefter pedago-
giken upplevelsebaserat lärande.

En ytterligare diension på KFUM internationellt var studie-
besöket på YMCA Barcelona som fokuserar väldigt mycket 
på socialt arbete, såsom språkundervisning för nyanlända 
och stöd till familjer med mat och kläder. Dessutom hölls 
en workshop av YMCA Europas generalsekreterare för 
gruppen. 

FONDFÖRVALTNINGENS 
UPPSATTA MÅL
Fondförvaltningens ledamöter utses av KFUM 
Centrals styrelse, de har under 2013 varit Hans La-
gerquist och Lars-Erik Alm, de ingår även i fören-
ingens ekonomiutskott.

KFUM Centrals 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 
verksamhet 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 systema-
tiskt och omfattande kränker internationella normer 
och konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, 
antikorruption och arbetsrätt.
Fondens ambition är att kontinuerligt följa upp 
Handelsbankens Svenska Etiska fonder för att 
kontrollera eventuella förändringar i deras place-
ringsinriktning
Över tid (10-15 år) är 5 % ett avkastningsmål för 
Fonden totalt, förutsatt att det bl.a. finns fortsatta 
fastighetslån gentemot hotellet. Under 2013 nådde 
Fondförvaltningen över 10 % i avkastning på mark-
nadsvärdet. Från avkastningen avsätts en viss del 
till individuella stipendier som kan sökas av KFUM 
Centrals aktiva medlemmar.

Fondförvaltningen har till uppdrag att handha 
placeringen av tillgångar inom KFUM Central, vilka 
bland annat svarar mot föreningens 15 fonder. Fon-
derna leder sin historia tillbaka till våra ursprungsfö-
reningar, KFUK Central respektive KFUM Central. 

Fonderna är enligt följande i bokstavsordning; 
Beronius fond, Beskows fond, Bodins fond, 
Emmausfonden, Födelsedagsfonden, Förselius 
fond, Hiertas fond, Högbergs fond, Kåkenhusfon-
den, Medlemsvårdsfonden, Nilssons fond, Som-
marhemsfonden, Ungdomsvärnsfonden, Utveck-
lingsfonden, Wasenbergs fond.
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KFUM Centrals styrelse 
har under 2013 
bestått av:

Bengt Arwén
Henrik Feldhusen 
Malcolm Lilliehöök
Rickard Gustavsson
Peter Yllmark
Anne-Christine Ericson
Lena Rydhäll
Viktor Lilja
Isak Benyamine (t.o.m 20130612)

Suppleanter
Kajsa Carlsson
Bengt Strömgren
Paula Asarnoj
Michael Lagerkvist 

REPRESENTATION

Föreningens ändamål
KFUK-KFUM Central är en ideell förening vars ändamål är att 
främst främja barn och ungdomars vård, fostran och utbildning.

KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen 
organisation med helhetssyn på människan.

Föreningen vill:
- genom sin verksamhet inspirera till kristen tro
- stimulera till personligt ansvarstagande i samhället
- verka för kristen gemenskap och för samverkan mellan olika   
religioner
- verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle 
som är baserat på övertygelsen om människans lika värde
- verka för internationell solidaritet och rättvisa
- genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från miss-
bruk
- ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.

FÖRVALNINGSBERÄTTELSE
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ÅRSMÖTE

STYRELSE

UTSKOTT KANSLI KOM HOTEL 
AB

KFUM CENTRAL
FASTIGHET AB

FOND-
FÖRVALTNING

VERKSAMHET
EKONOMI
FASTIGHET

SJÄLVSTÄNDIGA 
SEKTIONSFÖRENINGAR

KFUM CENTRALS 
ORGANISATIONSSCHEMA

Koncernen KFUK-KFUM Central
Föreningen är moderföretag i en koncern som omfattar 
moderföreningen och de två helägda
dotterbolagen Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet 
AB. Koncernen hade år 2013 totalt 38 (37)
anställda. Koncernens nettoomsättning uppgick till 48,2 
mkr (44,6), resultat efter finansiella poster till
4,8 mkr (2,9 mkr) och kassaflödet som genererades från den 
löpande verksamheten utgjorde 10,4 mkr
(7,3). Eget kapital uppgick på balansdagen till 43,8 mkr 
(39,4) och soliditeten till 38,5% (36,3).

Förvaltning
Årsmötet väljer styrelsen som består av nio ledamöter och 
fyra suppleanter. Under 2013 avgick styrelseledamot Isak 
Benyamine i juni 2013. Någon ersättare har inte utsetts.
Styrelsen har under 2013 haft 10 protokollförda möten 
samt en arbetsdag med fokus på strategiska frågor. Utöver 
styrelsens sammanträden har nio olika utskott haft regel-
bundna möten. Utskotten handlägger specifika frågor och 
rapporterar samt lägger fram beslutsunderlag till styrelsen, 
se följande sidor i verksamhetsberättelsen. 

Varje års genomförs även en strategikonferens där samtliga 
föreningar och delar inom koncernen finns representerade, 
se under Vision och påverkansarbete.
  
Styrelsen är arbetsgivare och ansvarig för ett kansli. Under 
året 2013 har 30 personer varit anställda med olika anställ-
ningsformer för att sköta kansli, café och fritidsverksamhet.  
En person har hyrts in från Kom Hotel. Dessutom säljer 
föreningen tjänster till KFUM Central Fastighet för att 
sköta administration och fastighetsförvaltning. En eko-
nomisk controller är kopplad som konsult till koncernens 
samtliga delar.

Verksamhetsplanen som styrelsen presenterar i form av en 
proposition för årsmötet ligger till grund för det fokus som 
styrelsen har för föreningens arbete för innevarande samt 
delvis kommande år.

Medlemmar
Moderföreningen har nio sektionsföreningar samt egen 
verksamhet och har totalt 2 625 medlemmar. Se även med-
lemsstatistiken och specifikation, sidan 19 i verksamhets-
berättelsen 
 

Kommunikation och information 
KFUM Central arbetar med hemsida, medlemstidning, 
nyhetsbrev och sociala medier för att kommunicera internt 
och externt. Se sidan 33 för ytterligare beskrivning.

Framtida utveckling
Föreningens styrelse, utskottsmedlemmar samt kansli 
arbetar i olika frågor med vision och påverkansarbete för 
att möjliggöra framtida utveckling av föreningen. De stora 
frågor som ligger framför föreningen är för närvarande 
Roslagstullsprojektet, se sid 6-7 i verksamhetsberättelsen, 
arbetet med KFUM Ängsholmens framtida hyreskontrakt, 
att utveckla barn- och ungdomsverksamheten specifikt med 
barn- och ungdomskör, att bygga om plan 1 och 2 på Ro-
sengatan och föreningens framtida drift av gymmet.
 
Strategikonferensen samlar styrelsemedlemmar tillsammans 
med medlemmar från sektionsföreningarna och bolagen. 
Konferensen genomförs varje år och är en grundstomme 
för den fortsatta utvecklingen av föreningen.

FÖRVALNINGSBERÄTTELSE
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UTSKOTTSARBETEN

ARBETSUTSKOTTET
Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden inför 
styrelsens sammanträden.
Utskottet har under 2013 bestått av: Bengt Arwén, Peter 
Yllmark, Henrik Feldhusen, Anne-Christine Ericson och 
Kea Lagerquist

EKONOMIUTSKOTTET
Ekonomiutskottets syfte är att arbeta för en hållbar och 
långsiktig ekonomi inom koncernen KFUK-KFUM Cen-
tral, att förse KFUM Centrals styrelse med lämpliga be-
slutsunderlag samt som rådgivande organ i frågor rörande 
bl.a. investeringar och underhåll inom övriga delar av 
koncernen. Utskottet arbetar gemensamt med controllern i 
framtagandet av månatliga rapportpaket.  
Utskottet har under 2013 bestått av: Peter Yllmark, Lars-
Erik Alm, Hans Lagerquist, PA Aglert, Henrik Feldhusen, 
Mats Berg, Christer Sjöström, Kajsa Carlsson och Kea 
Lagerquist

BIDRAGSUTSKOTTET
Syftet med utskottet är att bereda förslag till KFUM Cen-
trals styrelse för tilldelning av stipendier och verksamhets-
bidrag. Se ekonomisk möjliggörare.
Utskottet har under 2013 bestått av: Lena Rydhäll,  
Thomas Lycke, Anne-Christine Ericson, Anders  
Westkämper, Emma Eklundh och Karin Björling Olausson.

ROSLAGSTULLSUTSKOTTET
Roslagstullsutskottets syfte är att KFUM Central skall få 
tillgång till mer ändamålsenliga lokaler och målet är att 
inom de närmaste 3-5 åren ha tillgång till nya lokaler som 
möter verksamhetens krav samtidigt som befintlig verk-
samhet inte riskeras. Se vision och påverksansarbete.
Utskottet har under 2013 bestått av: Michael Lagerkvist, 
Svante Bengtsson, Kersti Hedqvist, Magnus Lindhé, Peter 
Yllmark och Ulrika Alexandersson

MYNDIGHETSUTSKOTTET
Sytftet med utskottet är att KFUM Central och dess bolag 
följer de regelverk som myndigheterna kräver av KFUM 
Centrals verksamheter och fastigheter.
Utskottet har under 2013 bestått av: Rickard Gustafsson, 
Olle Molin, Andreas Ekeberg och Ulrika Alexandersson

FÖRVALTNING

KFUM 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/sektioner. 
Utskottet leds av en av KFUM Centrals styrelseledamöter och det kan finnas en utsedd sekreterare som också 
kan vara anställd personal. Utskotten lägger fram underlag för styrelsen att besluta om.

KOMMUNIKATIONS-
UTSKOTTET
Syftet med utskottet är att arbeta med KFUM Centrals 
interna och externa kommunikation och vid behov bistå 
andra utskott eller verksamheter inom föreningens kom-
munikationsarbete. Se Kommunikation och information 
under förvaltning. 
Utskottet har under 2013 bestått av: Michael Lagerkvist, 
Thomas Lycke och Ulrika Alexandersson

FASTIGHETSUTSKOTTET
Fastighetsutskottet har till syfte att bereda frågor, 
ärenden och förslag till KFUM Centrals styrelse i 
frågor som rör skötsel, underhåll, ombyggnad etc.
Utskottet har under 2013 bestått av: Henrik Feldhusen och 
Olle Molin

INTERNATIONELLA 
UTSKOTTET
Internationella utskottet syfte är att till KFUM 
Centrals styrelse presentera och arbeta för att 
möjliggöra det internationella arbetet som pågår inom 
KFUM Central, KFUM Sverige och WMCA och YWCA i 
världen. Se mer under internationellt arbete.
Utskottet har under 2013 bestått av: Kea Lagerquist, Paula 
Asarnoj, Anne-Christine Ericson och Miranda Myrberg 

MUSIKUTSKOTTET
Musikutskottet är ett samarbetsorgan för musiken vars 
syfte är att stärka och samordna musiklivet inom KFUM 
Central. Se under verksamhet.
Utskottet har under 2013 bestått av: Thomas Lycke, Lena 
Rydhäll, Birgitta Lindahl, Mats Eriksson, Anders Håkans-
son, Göran Stafrin, Christer Sjöström, PO Niblaeus, 
Crister Haglund
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PLANERA FÖR 
FORTSATT DRIFT 
AV GYMMET

ÖVERGÅNG AV  
CAFÉVERKSAMHETEN
Sedan 2009 har föreningen drivit café och 2011 
omorganiserades caféverksamheten. Förhopp-
ningen var att caféet med hjälp av vissa föränd-
ringar och effektiviseringar ytterligare skulle öka 
i omsättning och kunna bära sig ekonomiskt men 
så har tyvärr inte skett.
KFUM Centrals styrelse tog beslut om att avsluta 
cafédriften och låta den gå över i ny regi och 
drivas av Kom Hotel AB från och med den 1 juli 
2013.
Caféet har renoverats och förändrat profil samt 
förändrat utbudet till lite mer lagad mat. Det har 
blivit positiva synergier då Kom Hotel har kunnat 
erbjuda sina hotellgäster ytterligare service. För 
föreningens del har medlemmarna upplevt det 
som fräscht och positivt och erbjuds även viss 
medlemsrabatt utan att priserna har höjts. Det 
fokus som har varit att cafét är en mötesplats för 
alla ska förhoppningsvis vara detsamma.

Under 2012 sades hyreskontraktet med Alan 
Bergström  och Personal Training School N.S.T.C. 
AB upp. Det innebär att de flyttar ut från lokalen 
under juni månad 2014. 
Orsak till avflyttning är att KFUM Centrals vill 
bedriva gymverksamheten i lokalerna på ett  
annat sätt än vad som görs nu. Under året 2013 
arbetade dåvarande verksamhetsutskott frågan 
vidare om hur driften ska skötas i framtiden och 
gjorde ett antal upphandlingar med grupper som 
vill driva gymmet. Målet är att det ska bedrivas 
barn- och ungdomsverksamhet i högre grad i lo-
kalerna än vad som erbjuds idag. Då det planeras 
för kommande renovering alternativt ombyggna-
tion på plan 1 och 2 har styrelsen har ännu inte 
beslutat i vilken form gymmet ska drivas. Under 
hösten 2014 ska driften tills vidare skötas av Kom 
Hotel. Fokus är att gymmet ska finnas till i första 
hand för föreningens medlemmar.  
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LOKALBEHOVSINVENTERING 
KFUM Central planerar att plan 1 och 2 på Rosengatan 1 
ska renoveras alternativt byggas om, troligen år 2015. 
För att kunna göra en bedömning som överensstämmer 
med samtliga sektionsföreningars behov i förhållande till 
nuvarande och tänkta lokalbehov för sin verksamhet har en 
lokalbehovsinventering gjorts under hösten 2013.  
Inventeringens resultat ligger som grund till det arkitekt- 
och skissarbete som pågår under våren 2014. 

NY VÄRMEUNDERCENTRAL
En ny värmeundercentral som förser fastigheten Rosen-
busken med fjärrvärme har under 2013 beställts och kom-
mer att driftssättas under våren 2014. Styr- och reglersyste-
met blir datoriserat och fritt programerbart och har åtkomst 
via vanlig webbläsare.

RENOVERING CAFÉYTAN
Kom Hotel genomförde en ytrenovering av caféytan under 
sommaren 2013. Detta innebar ommålning, tapetsering 
samt ny inredning. 

LOKALAREAMÄTNING
Skatteverket genomförde på uppdrag av Anders Borg en 
granskning i hur ideella föreningar bl.a bedriver vinst-
drivande bolag. Således blev KFUM Central utvald vilket 
innebar att föreningen genomförde en areamätning av 
fastigheten Rosenbusken 22 för att säkerställa att förenings-
verksamheten bedrivs i procentuell majoritet ytmässigt  
gentemot Kom Hotel AB. Skatteverket godkände redo-
visningen och föreningen får fortsatt vara befriade från 
fastighetsskatt.  

FÖRENINGSDELEN
I samband med ytrenoveringen av caféet målades även 
föreningsdelen om.
Sagabo (tidigare studierummet) målades om samt inreddes 
för att bättre anpassas till verksamheten.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

HISSEN
Hissen i föreningsdelen har under 2013 renoverats och fått 
ny innerdörr samts försetts med automatöppnare att upp-
fylla kraven för en handikappsvänliga lokaler.

UNDERHÅLLSPLANEN
KFUM Centrals fastighetstekniker har under 2013 arbetat 
med den 12-åriga underhållsplanen gällande fastigheterna 
Rosenbusken 22 samt Oxen mindre 21. Denna innehåller 
kostnadsuppsskattningar samt när i tiden olika planerade 
underhåll skall genomföras.

RENOVERING AV LILLA HALLEN
Arbetet med renovering av lilla hallen fortsatt från 2012 
med byte av golv från parkett till ett sportgolv. Ljudabsor-
benter har satts in för att dämpa höga ljud.
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Syftet med Myndighetsutskottet är att se över att 
KFUM Central och dess bolag följer de regelverk som 
myndigheterna kräver av KFUM Centrals verksam-
heter och fastigheter; OVK – Obligatorisk  
ventilationskontroll, Elsäkerhet, Systematiskt brand-
skyddsarbete, Arbetsmiljöansvar, Miljö och hälsa, 
Besiktning av tryckkärl, besiktning av hissar och 
lyftanordningar samt egenkontrollprogram av 
utrustning som ej har krav på besiktning/revison. 

KFUM Central har dessutom genom sin fastighets-
tekniker och entreprenörer god rutin för att dessa 
följs kontinuerligt.

För 2013 har utskottet avsett att särskilt arbeta med 
följande; 
Det fortsatta arbetet med brandsäkerheten i föreningsloka-
lerna på Rosengatan 1 och att arbeta vidare med att infor-
mation om egenansvaret i det systematiska brandskyddet 
når ut till ansvariga i respektive sektionsförening/verksam-
het.
Fortsatt arbete med de två registerformulären ”Incidentrap-
portering” och ”Felanmälan” som finns på hemsidan.
Genomföra en ägarförteckning över de inventarier och 
redskap som uppehåller sig i lokalerna på Rosengatan 1 och 
därmed vems ansvar det är för dessa.
Fortsätta arbetet med stöttning av skyddsombuden.

På ordförandemötet i maj signerade alla sektionsföreningar 
att de tagit del av den information som rör gällande egenan-
svaret i det systematiska brandskyddsarbetet. Den broschyr 
som tagits fram för de skyldigheter har dessutom satts upp i 
varje mötesrum i föreningsdelen. Utskottet startade pla-
neringsarbetet för en gemensam Kick-off  för ledare där vi 
informerar om brandskyddet, och som genomfördes under 
början av 2014. Brandutbildning har även skett av fast per-
sonal och hyresgäster under året.

Utskottet arbetar för att alla ledare och coacher som nyttjar 
KFUM Centrals lokaler skall ha kravet att ha genomgått 
den av utskottet arrangerade brandutbildning.

REGELVERK OCH 
MYNDIGHETSKRAV

Registerformulären ”Incidentrapportering” och ”Felan-
mälan” har uppdaterats och det finns även möjlighet att 
via receptionen lämna skriftliga formulär. Utskottet följer 
upp varje incident och felanmälan för att hitta mönster och 
systemfel.

Skyddsombuden hade en aktiv period i och med omorga-
nisationen av att caféets personal övergick till Kom Hotel.  
Skyddsombuden genomför dessutom en skyddsrondering i 
lokalerna varje kvartal förutom den rondering fastighetstek-
nikern gör.

Ägarförteckning över inventarier och redskap pågår fort-
farande, dock har gymnasterna genomfört en inventering 
över sina redskap och KFUM Central har tecknat ned sina 
redskap i gymmet.

Hjärtstartarutbildning genomfördes dessutom i januari må-
nad 2013 och sker fortsättningsvis en gång om året.
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KOMMUNIKATION OCH 
INFORMATION

FÖRVALTNING

HEMSIDA
KFUM Centrals hemsida har under hösten uppdaterats 
mer kontinuerligt. Dessutom handhar kansliet även The 
K:s egna hemsida. KFUM Central har också varit behjälplig 
med KFUMs Manskör hemsida.  

CENTRALBLAD
Två Centralblad har utkommit under 2013, juninumret 
innehöll 16 sidor och decembernumret 24 sidor. Dessa når 
våra 2.600 medlemmar brevledes. Syftet med bladet är att 
internt sprida varandras verksamheter inom föreningen och 
ge inspiration för de möjligheter som finns inom fören-
ingen och rörelsen.

NYHETSBREV
Nyhetsbreven som är ett komplement till Centralbladet och 
syftar till att sprida intern information inom föreningen. 

SOCIALA MEDIER
KFUM Central finns på Facebook och har 239 följare. Här 
delar vi egna och andras evenemang samt foton från den 
egna verksamheten. 

KFUM CENTRAL I EXTERN MEDIA
Roslagstullsprojektetets arbete har uppmärksammats under 
2013 i Vi i Vasastan, Östermalmsnytt, Situation Sthlm och 
genom Areims VD Therese Rattik i SVD.

ANNONSERING
Från KFUM Central har kansliet tagit initiativ till annonse-
ring i DN för den gemensamma vårkonserten i Immanu-
elskyrkan. Minilägret i körsång på höstlovet annonserades 
också i DN samt i Barn i Stan. 

INFORMATIONSSKÄRMAR
Föreningen har nu två digitala skärmar. Den inre, placerad 
vid hissen i föreningsdelen innehåller uppgifter om lokal-
bokningar samt interna nyheter. Den yttre är dels informa-
tion som vi vill nå egna medlemmar och här finns möjlighet 
för föreningarna att skylta med sina verksamheter, arrang-
emang och konserter.

FÖRSLAG PÅ KOMMUNIKATION 
I ENTRÉ, RECEPTION OCH FÖRENINGSDEL

KFUM Central presenterar ett förslag på  
kommunikation i entré, reception och föreningsdel och 
du har möjlighet att påverka detta genom att maila  
synpunkter på förslaget till ulrika@central.kfuk-kfum.se 
senast den 12 september. 
 

KFUM CENTRAL
VÅRA VERKSAMHETER

Body, mind, spirit

Träna billigt och bra  
i centrala Stockholm

12 månader 1500 kr

6 månader 1000 kr

Hos oss har du tillgång till 150 kvm träningsinspiration fördelat  
på konditionsmaskiner, styrketräningsmaskiner, fria vikter samt  
ett stretchrum. Efter träningen kan du ta en skön dusch och  
en avkopplande bastu i våra fräscha omklädningsrum.

Reception med folierad information på fönster.

Tydlig hänvisning till verksamheterna i huset  
för att lätt hitta när receptionen är stängd.

Mobila plexiskyltar för tillfällig information.

KFUM Central

skärgårdsläger

basket

körer
symfoniorkester

gym

gymnastik
café hotell

uthyrning av lokalerseniorverksamhet

renju

Välkommen till

Medlemstidning för KFUM Central

1 3

ENTRÉ 
Brevlådorna flyttas till höger sida
En storbildsskärm sätts upp innanför fönstret på höger sida för att  
förmedla aktiviteter från föreningarna, affischer i digital form samt  
nyheter etc.
En eller två skyltskåp placeras på pelaren mellan fönstrena för att  
förmedla skriftlig information.   

RECEPTIONEN
Receptionsdelen smyckas 
med våra verksamheter 
och den officiella loggan.
Förslaget är att skriva 
alla föreningars officiella 
namn på glaset i ljus och 
frostad stil.

Tydlig information om 
vart man vänder sig då 
receptionen inte är 
öppen. 

Tidningsstället  
placeras direkt till höger 
om receptionsdelen.

Vi rekommenderar den 
officiella loggan.

KFUM CENTRAL
VÅRA VERKSAMHETER

samt Kom Hotel, KFUM Central Fastighet

internationellt arbete

storband

fritidsverksamhet

LOKALBOKNING
Snickarbacken  KFUMs kammarkör
Lagunen  Ängsholmen

UTANFÖR HISSEN
Till vänster om hissen är förslaget 
att vi fortsättningsvis har en skärm 
för lokalbokningar.
Bokningssystemet ör webbaserat 
och kan också kan visas på  
hemsidan.

Under skärmen placeras ett 
broschyrställ där Central och 
föreningarna kan förmedla 
information.

FÖRENINGSDELEN
Nischerna skall vara intakta och fortsätta ”till-
höra” basket, gymnasterna och Ängsholmen 
med information om 
respektive verksamhet.

Möblering kommer i nästa skede.

F.D STUDIERUMMET
F.d studierummets väggar dekoreras med fotografier från 
verksamheterna.

Dörrarna byts ut till glasdörrar. Rummet får ett namn,  
relaterat till vår förening!

ÖVRIGT
Läktarens väggar används också för information. 

En tanke är att spraymåla dekorationer i trapphuset.  
Exempelvis KFUMs målsättning, våra välrdsreligioner, våra  
internationella loggor etc. Kom gärna med förslag! 
 
Tydliga snygga skyltar för respektive lokal genomgående i 
hela fastigheten.

ENTRÉN OCH FÖRENINGSDELEN 
Ett omfattande arbete med kommunikationen i entrén har 
genomförts under hösten 2013. Arbetet inleddes med ett 
möte med representanter från sektionsföreningarna, styrelse 
och kansli som utmynnade i en plan efter de önskemål som 
kom upp. Samtidigt genomförde Kom Hotel sin utrenovering 
av café varav hänsyn till färgsättningen togs. Förslaget gick ut 
på remiss.

Receptionen målades om och en extern firma tog fram för-
slag på de kommunikativa delarna med tydlig logga där våra 
verksamheter tydligt framgår. Dessutom satte vi upp ytterli-
gare en skärm mot Rosengatan som skyltar vår information 
externt. Nicherna behölls för ungdomsverksamheten och 
studierummet gjordes om.  
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KFUM Centrals personal har under 2013 bestått av:

Kansli
Kea Lagerquist, kanslichef
Ulrika Alexandersson, verksamhet och information
Olle Molin, fastighetstekniker
Armineh Karapet, ekonomi
John Sternå, verksamhet och information (50% t.o.m sep) 
Björn Heningsson, data och IT (ca. 20%)
Anki Ericson, bidragshandläggare (5%)
Leila Siivola, inhyrd från Kom Hotel som receptionist 
Mats Berg, konsult som controller 

Café
Caféverksamheten  
upphörde 20130630
Elena Morini
Annette Spata 
Timanställda:
Jimmy Forsberg
Josefin Ekner
Catharina Isaksson
Karolina Lagerquist
Mariam Sadat
Jones Södergren
Ibrahim Sowe
Tove Jackson
Zakarja Södergren
Mikaella Nyman
Valentin Gulyäs

PERSONAL

The K
Timanställda:
Jesper Fröberg
Camilla Ramel
Emma Axelsson
Henrik Uttermalm
Ebele Lilja
Max Holmberg
Valentin Gulyäs

Sommar vaktis
Nika Arya
Thim Nordén
Hektor Klingberg

ÖVERSYN AV TJÄNSTERNA 
Då det under 2012 och 2013 har det skett förändringar i 
samband med bl.a. övergång av personal från caféet till 
hotellet samt att John Sternå successivt gått ner i tid har 
det uppstått behov av att genomlysa tjänsterna. Styrelsen 
tillsammans med kansliet har under 2013 gjort en genom-
lysning av kansliets funktioner och tjänster. Samtliga upp-
dragsbeskrivningar har setts över, processats och justerats 
till viss del. Det har sammantaget gjort arbetsfördelning 
och tjänster tydligare och ger förhoppningsvis ett effektivt 
kansli. Fokus är främst för de anställda att i första hand ge 
bra service och finnas tillgängliga för föreningens medlem-
mar samt att arbeta specifikt inom sitt kompetensområde. 

REKRYTERING AV VERKSAMHETS-
KOORDINATOR
Med anledning av att verksamhetsdelen inom KFUM Cen-
tral har försvagats i takt med att dels en tjänst har försvun-
nit samt att den administrativa biten har ökat då besökare, 
medlemmar och hyresgäster har blivit fler i huset jämfört 
med fem år sedan. Ett gediget bakgrundsarbete med ge-
nomgång av befintliga uppdragsbeskrivningar på kansliet 
och inventering av behov för att identifiera vilka områden 
som behöver stärkas inom föreningen har bidragit till den 
nya tjänsten som verksamhetskoordinator. Rekrytering på-
gick under hösten och tjänsten tillsattes från och med 2014. 
Tjänsten ska förhoppningsvis stärka KFUM Central för att 
bli tydligare och starkare som moderförening och ge bättre 
medlemsservice och skapa fungerande förutsättningar för 
sektionsföreningar samt öka samverkan inom föreningen 
och dess medlemmar. 

FÖRVALTNING
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CAFÉPERSONAL
KFUM Centrals styrelse tog beslut om att avsluta cafédrif-
ten och låta den gå över i ny regi och drivas av Kom Hotel 
AB från och med den 1 juli 2013.

Detta innebar att cafébiträde Elena Morini samt de timan-
ställda cafébiträdena som önskade blev anställda av Kom 
Hotel. Annette Spata som var anställd som caféansvarig och 
receptionsansvarig kunde inte erbjudas en full tjänst och 
valde att avsluta sin tjänst. 

JOHN STERNÅ AVSLUTADE SIN 
TJÄNST
John Sternå slutade sin tjänst under 2013. John an-
ställdes år 2000 som föreningssekreterare och har de 
sista nio åren arbetat med verksamhets- och informa-
tionsfrågor. 
Han började inom KFUM redan som scout, har även 
varit anställd i KFUM Mälardalsregion och i KFUM 
Västerås. John har hängivet och med stort engage-
mang alltid funnits till för föreningens bästa. Särskilt 
har han brunnit för de internationella frågorna, att 
arbeta för att möjliggöra för unga medlemmar att 
delta i läger, kurser och ungdomsutbyten. Han har 
varit motor i insamlingarna till Världens Barn och all-
tid varit mån om att dela med sig av information och 
kunskap om föreningen. John kommer att fortsätta 
vara aktiv medlem i Ängsholmen och Seniors verk-
samheter, vilket vi är mycket glada för.
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Hotellet har fortsatt arbetet med att modernisera rumsin-
redningen och 27 rum i huvudbyggnaden har fått helt ny 
inredning, dessutom har ytterligare ett antal rum blivit om-
målade och fått nya textilier. 
Projektet att byta fönster i rummen som vetter mot Dö-
belnsgatan har fortsatt. Personhissen i Oxen mindre har 
renoverats och möter nu aktuella myndighetskrav. 
Hotellet har övertagit caféverksamheten på plan 3 i fast-
igheten Rosenbusken och i samband med detta har man 
skaffat helt ny inredning till caféet. 
Personalomsättningen har varit något högre än 2012, fyra 
personer har slutat och ersatts med nyanställda, alla i recep-
tionen. Dessutom har konferensavdelningens organisation 
utökats med en konferensvärd som jobbar vid behov.  An-
talet årsarbetstagare har ökat något i och med detta och att 
caféets personal nu går under Kom Hotels flagg. Organisa-
tionen på hotellet kommer med största sannolikhet att vara 
densamma även kommande räkenskapsår.

KOM HOTEL AB
ADR ökade under året med 5% gentemot 2012, RevPar 
ökade med 10% och beläggningen med 4%.
Konferensavdelningens omsättning låg kvar på samma höga 
nivå som 2012, och vi ser ingen minskning av efterfrågan på 
lokaler. 
Logiomsättningen har ökat markant de senaste åren, detta 
främst på grund av arbetet att implementera egna avtal och 
det fortsatta jobbet med den dynamiska prisstrategin som vi 
införde 2012. 
Hotellet kommer att fortsätta sitt arbete med rörlig (dyna-
misk) prissättning, vilket är en garanti att alltid hålla efter-
frågan på logi uppe. Säljavdelningen kommer även fortsatt 
att fokusera på att skriva egna avtal för logi och konferens 
för att minimera provisionerna. Arbetet med att fräscha upp 
och modernisera hotellet fortsätter, vi måste bli konkur-
renskraftiga även på dessa områden för att säkerställa god 
kvalitet och fortsatt god beläggning och lönsamhet. 

BOLAG
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KFUM CENTRAL 
FASTIGHET AB

Styrelsen för KFUM Central Fastighet AB avger härmed 
följande årsredovisning för år 2013.

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.

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

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

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

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

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.

Fastigheten har under 2012 underhållits genom några min-
dre projekt som inplåtning av taklanterniner och det gamla 
piskrummet på taket har byggts om till två kontorsrum.

Under 2013 har hissen för hotellets gäster byggts om till 
godkänd standard och ett fönster öppnats i det innersta 
konferensrummet.

Bolaget har under 2013 amorterat ytterligare 3 miljoner på 
lånet till Central.

BOLAG
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KFUK-KFUM Central  2(8)
802004-9352

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2013-01-01- 2012-01-01-

2013-12-31 2012-12-31

Verksamhetens intäkter 1 11 262 806 10 024 939
11 262 806 10 024 939

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader -6 530 225 -6 192 848
Personalkostnader 2 -3 501 662 -3 836 649
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -580 545 -580 546
Verksamhetens resultat 650 374 -585 104

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1 602 581 1 818 971
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -1 095 381 -1 220 617
Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper 932 575 411 347
Förändring marknadsvärde kortfristiga placeringar 790 559 -405 710
Resultat efter finansiella poster 2 880 708 18 887

Resultat före skatt 2 880 708 18 887

Årets resultat 2 880 708 18 887

KFUK-KFUM Central  1(8)
802004-9352

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för KFUK-KFUM Central, 802004-9352 får härmed avge årsredovisning för 2013.

Allmänt om verksamheten
 KFUK-KFUM Central är en ideell förening vars ändamål är att främst främja barn och ungdomars vård,
 fostran och utbildning.
 KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen organisation med helhetssyn på
 människan.

 Föreningen vill:
 genom vår verksamhet inspirera till kristen tro,
 stimulera till personligt ansvarstagande i samhället,
 verka för kristen gemenskap och för samverkan mellan olika religoner,
 verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om
 människans 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.

 Föreningen är moderföretag i en koncern som omfattar moderföreningen och de två helägda
 dotterbolagen Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB. Koncernen hade år 2013 totalt 38 (37)
 anställda. Koncernens nettoomsättning uppgick till 48,2 mkr (44,6), resultat efter finansiella poster till
 4,8 mkr (2,9 mkr) och kassaflödet som genererades från den löpande versamheten utgjorde 10,4 mkr
 (7,3). Eget kapital uppgick på balansdagen till 43,8 mkr (39,4) och soliditeten till 38,5% (36,3).

 Styrelseledamot Isak Benyamine avgick 2013-06-12. Någon ersättare har inte utsetts.

Ekonomisk översikt
 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Antal anställda 9 9 8 8
Nettoomsättning (tkr) 11 263 10 025 8 765 8 845
Resultat efter finansnetto (tkr) 2 881 19 -221 628
Eget kapital (tkr) 30 210 27 258 27 310 27 640
Soliditet (%) 51 49 48 50
Kassaflöde från den
löpande verksamheten (tkr) 3 461 599 612 1 279

Dispositioner beträffande vinst
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 10 540 099
årets resultat 2 880 708
Totalt 13 420 807

disponeras för
Avsättning till ändamålsbestämda medel 2 200 000
Till verksamheten 11 220 807
Summa 13 420 807

                                                                                                                                                                     
     
 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för KFUK-KFUM Central, 802004-9352 får 
härmed avge årsredovisning för 2013.
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KFUK-KFUM Central  3(8)
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 8 200 000 8 500 000
Byggnadsinventarier 7 2 828 826 3 039 143
Inventarier 8 79 896 150 124

11 108 722 11 689 267

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 351 000 351 000
Fordringar hos koncernföretag 24 552 497 27 552 497

24 903 497 27 903 497

Summa anläggningstillgångar 36 012 219 39 592 764

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 227 081 775 000
Skattefordringar 49 610 37 116
Övriga fordringar 8 397 949 412
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 195 493 580 437

480 581 2 341 965

Kortfristiga placeringar 10 15 795 586 9 899 891
Kassa och bank 6 751 178 4 033 114

Summa omsättningstillgångar 23 027 345 16 274 970

SUMMA TILLGÅNGAR 59 039 564 55 867 734

ÅRSREDOVISNING
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KFUK-KFUM Central  4(8)
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 11

Bundet eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Fonder 7 855 000 7 855 000
Verksamhetsprojekt 2 290 892 90 892
Summa ändamålsbestämda medel 10 145 892 7 945 892
Balanserat kapital 6 643 034 6 643 034

16 788 926 14 588 926

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 10 540 099 12 721 212
Årets Resultat 2 880 708 18 887

13 420 807 12 740 099

Summa eget kapital 30 209 733 27 329 025

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 12 25 589 682 26 016 110

25 589 682 26 016 110

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 12 196 128 196 128
Leverantörsskulder 384 696 273 091
Skulder till koncernföretag 2 950 2 730
Övriga skulder 394 428 341 590
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 261 947 1 709 060

3 240 149 2 522 599

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 039 564 55 867 734

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
 2013-12-31 2012-12-31
Fastighetsinteckningar 26 600 000 26 600 000
Ansvarsförbindelser 550 000 550 000

ÅRSREDOVISNING
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KFUK-KFUM Central  5(8)
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd för ideella föreningar.

 Intäkter
 Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller beräknas komma att erhållas.

 Fordringar
 Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

 Kortfristiga placeringar
 Kortfristiga placering har upptagits till marknadsvärde.

 Anläggningstillgångar
 Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
 Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod med nedanstående
 avskrivningstider:

 Avskrivningstider
 Byggnader 50 år
 Byggnadsinventarier 5-20 år
 Inventarier 5 år

Noter

Not 1  Verksamhetens intäkter

2013-01-01- 2012-01-01-
2013-12-31 2012-12-31

Föreningens intäkter under räkenskapsåret var:
Medlemsavgifter 97 300 76 840
Uthyrning av lokal 9 277 090 7 944 464
Övriga intäkter 1 888 415 2 003 635

11 262 805 10 024 939

ÅRSREDOVISNING
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Not 2   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2013-01-01- 2012-01-01-
 2013-12-31 2012-12-31
Män 3 3
Kvinnor 6 6
Totalt 9 9

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2013-01-01- 2012-01-01-
 2013-12-31 2012-12-31
Löner och andra ersättningar: 2 465 520 2 651 188
Sociala kostnader och pensionskostnader 990 950 1 030 495
Övriga personalkostnader 45 192 154 966
Totala personalkostnader 3 501 662 3 836 649

Not 3  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
 2013-01-01- 2012-01-01-
 2013-12-31 2012-12-31
Byggnader och mark 300 000 300 000
Byggnadsinventarier 210 317 210 317
Inventarier 70 228 70 229
Summa 580 545 580 546

Not 4  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2013-01-01- 2012-01-01-
 2013-12-31 2012-12-31
Ränteintäkter, koncernföretag 1 352 622 1 100 940
Utdelning aktier 212 871 322 785
Ränteintäkter, övriga 37 088 395 246
Summa 1 602 581 1 818 971

Not 5  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2013-01-01- 2012-01-01-
 2013-12-31 2012-12-31
Räntekostnader -1 005 381 -1 130 603
Förvaltningskostnader -90 000 -90 014
Summa -1 095 381 -1 220 617

Not 6  Byggnader och mark
 2013-12-31 2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 14 798 928 14 798 928

14 798 928 14 798 928
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -6 298 928 -5 998 928
-Årets avskrivning enligt plan -300 000 -300 000

-6 598 928 -6 298 928
Redovisat värde vid årets slut 8 200 000 8 500 000

ÅRSREDOVISNING
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Not 7  Byggnadsinventarier
 2013-12-31 2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 206 337 3 137 537
-Nyanskaffningar 1 068 800

4 206 337 4 206 337
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 167 194 -956 877
-Årets avskrivning enligt plan -210 317 -210 317

-1 377 511 -1 167 194
Redovisat värde vid årets slut 2 828 826 3 039 143

Not 8  Inventarier
 2013-12-31 2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 351 143 351 143

351 143 351 143
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -201 019 -130 790
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -70 228 -70 229

-271 247 -201 019
Redovisat värde vid årets slut 79 896 150 124

Not 9  Andelar i koncernföretag
 2013-12-31 2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 351 000 351 000
Redovisat värde vid årets slut 351 000 351 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat Eget Årets
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde kapital resultat
Kom Hotel AB, 
556060-9405, Stockholm 100 100 251 000 1 663 164 14 792

KFUM Central Fastighet AB,
556616-7879, Stockholm 100 100 100 000 9 856 284 680 975

351 000

Not 10  Kortfristiga placeringar
 2013-12-31 2012-12-31
Aktier 7 679 508 6 693 186
Räntebärande värdepapper 2 736 429 2 108 204
Humanfonden (Samaritfonden) 1 328 136 1 098 501
Extern ränteportfölj 4 051 513 0

15 795 586 9 899 891

 Bokfört värde baseras på marknadsvärde per 2013-12-31

ÅRSREDOVISNING
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Not 11  Eget kapital
   Ändamålsbestämda medel Balans-  Summa 
 Bundet Verksamhets-  erad Årets eget 
 kapital projekt Fonder vinst vinst kapital
Vid årets början 6 643 034 90 892 7 855 000 12 721 212 18 887 27 329 025
Avsättning till 
kommande 
reparationer 1 600 000 -1 600 000
Avsättning till 
Roslagstull 600 000 -600 000
Disposition 18 887 -18 887
Årets resultat 2 880 708 2 880 708
Vid årets slut 6 643 034 2 290 892 7 855 000 10 540 099 2 880 708 30 209 733

Not 12  Övriga skulder till kreditinstitut
 2013-12-31 2011-12-31
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 196 128 196 128
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 784 512 784 512
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 24 805 170 25 231 598

25 785 810 26 212 238

 Stockholm den 17 mars 2014

  

Bengt Arwén Henrik Feldhusen Richard Gustavsson

Peter Yllmark Lena Rydhäll Anne-Christine Ericson

Viktor Lilja Malcom Lilliehöök

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2014

Marie Welin Kersti Hedqvist
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING
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SEKTIONSFÖRENINGARNAS 
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 KFUM Central är juridiska personer: 
KFUM Ängsholmen, KFUM Central Basket, KFUMs Gymnastikavdelningar i Stockholm, 
KFUMs manskör i Stockholm, KFUMs Kammarkör, Stockholm Cantus, Royal Big Band (inkl. 
Swingin´Tunes), KFUM Ursus Kammarkör och Symfoniorkestern Pro Musica.



48

Styrelse har under 2013 bestått av:
Sophie Degenne, ordförande, Magnus Lindhe, Staffan 
Önne, Karin Björling Olausson, Anna Rosenholmer och 
Mikael Löfstrand. Suppleanter: Robin Karlsson och Elof  
Tehler.

Medlemmar
Antalet medlemmar har under 2013 uppgått till 390 
personer.

Föreningens aktiva har delats in i fyra 
sektioner:
Familjegymnastik, 63 gymnaster.
Gymnastikskolan, 204 gymnaster.
Truppgymnastik, 54 gymnaster.
Artistisk gymnastik, 47 gymnaster.
Aktiva grupper
I Familjegymnastiken har barn 0-5 år getts möjlighet att 
genom lek träna och utveckla sina motoriska färdigheter 
tillsammans med sina föräldrar. 

Gymnastikskolan vänder sig till pojkar som är nyfikna på 
att prova på gymnastik. Gymnasterna har varit indelade 
i åldersbaserade grupper. Varje grupp har tränat cirka 12 
gånger per termin. U

Under 2013 har KFUM-gymnaster tränat och tävlat i trupp-
gymnastik på både ungdomsnivå och seniornivå. Trupp-
gymnasterna har tränat i två olika grupper: Våra tidigare 
juniorer har nu gått in i seniorerna och ett generationsglapp 
gör att vi saknar juniortrupp för tillfället. Satsningen på att 
öka antalet gymnaster i Ungdomstruppen har varit lyckad 
och där har vi ni en stor skara duktiga killar som tränar. 

• Ungdomstruppen, 20 gymnaster födda 1997-2005.  
 Gruppen har tränat 10 timmar per vecka.
• Manliga eliten, 21 gymnaster födda 1983-1996.   
 Gruppen har tränat 12 timmar per vecka.

KFUMs GYMNASTIK-
AVDELNINGAR

Sektionen för artistisk gymnastik har tränat i ett flertal 
grupper:

• AG-P1, 9 pojkar födda 2004-2005. Gruppen har   
 tränat 8,5 timmar per vecka. 
• AG-P2, 8 pojkar födda 2003-2004. Gruppen har   
 tränat 8,5 timmar per vecka.
• AG-P3, 12 pojkar födda 1999-2003. Gruppen har   
 tränat 9,5 timmar per vecka.
• AG-ungdom/junior, 5 pojkar födda 1995-2001   
 som under hösten tränat 14 timmar per vecka.

Tävlingar
I artistisk gymnastik har föreningen haft representanter på 
SM, Sverige-pokalen, RM-stegen och SM-stegen. Fören-
ingen har även deltagit i en rad regionala tävlingar och även 
stått som arrangör för flera av AG-tävlingarna i regionen. 

I juli deltog Manliga Eliten på SM med 2st lag som place-
rade sig 2:a och 4:a. I november representerade de Sverige 
på NM i Odense och placerade sig på 4e plats. 
Ungdomstruppen har, i samarbete med Sollentunagymnas-
terna, tävlat på USM i juni. De har också deltagit på regio-
nala tävlingar. 

Övrig verksamhet
Under sommarlovet arrangerades ett veckoläger i Cesi-
natico, Italien. Där deltog 83 gymnaster, ledare och fa-
miljemedlemmar. Lägret bjöd på både gymnastikträning, 
beach-volleyball och andra aktiviteter under en varm och 
uppskattad vecka. 
I juli åkte Manliga Eliten till Schweiz där de inbjudits att 
delta på ett 100 års jubileum med gymnaster från hela Eu-
ropa. 3 föreställningar hölls för utsålda hus.  
Föreningen stod även detta år som ansvariga för banketten 
vid Mälarcupen. 
Året avslutades med klubbmästerskapet i AG vilken avsluta-
des med julfika för gymnaster och familjemedlemmar. 
De traditionsenliga julaftonsträningen har också hållits i 
våra lokaler på Central.

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER
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KFUM ÄNGSHOLMEN
KFUM Ängsholmen arbetar för att stärka 
barn och ungdomars 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 menings-
full verksamhet. Genom vårt dagläger Sköna 
Dar breddar vi ständigt vår verksamhet, och 
når ut till nya målgrupper. 

Medlemsutvecklingen inom Ängsholmen har under 2013 
varit fortsatt positiv, och vi har nu 1301 medlemmar, varav 
1185 är 26 år och yngre. Att vårt medlemsantal fortsätter att 
öka beror främst på daglägerverksamheten Sköna Dar.
Sommarlägren var under 2013 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.  
Det populära Konfirmationslägret genomfördes i samar-
bete med Värmdö Församling, för tredje året i rad. Samar-
betet fortsätter även 2014. Sköna Dar har genomfört läger 
på Björnö och Ängsholmen, under sommarlovet och under 
skollov. Deltagarantalet på daglägret har ökat stadigt varje 
år, och verksamheten är efterfrågad, vilket känns kul. Under 
2013 besöktes Sköna Dar av totalt 1045 deltagare. Skönadar 
samarbetar med Skärgårdstiftelsen.

Under våren och höstens lägerskolesäsonger besöktes ön av 
totalt 61 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 fokus-
områden. Inom ramen för visionen ”Föreningen Ängshol-
men som mötesplats för alla” finns områden som är särskilt 
prioriterade. Dessa är: Att stärka barn och ungdomars själv-
känsla. Att arbeta för samarbete och gemenskap baserat på 
övertygelsen om alla människors lika värde. Att öka med-
vetenheten om miljöns betydelse för komman de genera-
tioners livsvillkor, och uppmuntra till friluftsliv. Styrelsen är 
organiserad på följande vis: Sommarlägerutskott, Lägersko-
leutskott, Utbildningsutskott, Fastighetsansvarig, Sjöansva-
rig, Köksansvarig. Kansliet består av två lägerkonsulenter 
på 100 % och en lägerkonsulent på 50 %. 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 kunna fortsätta att utvecklas. Sty-
relsen 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 2014. 

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 öpp-
nades inför vårens lägerskolesäsong under sommaren har 
bastun målats utvändigt av medlemmarna, under 2014 kom-
mer den att färdigställas. 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 köket har fått nytt golv.
Under senvåren 2013 införskaffades bisamhällen till ön 
för att ta till vara den ekologiska mångfalden på ön, bin är 
idag en av de viktigaste delarna i ekosystemet, 2014 räknar 
vi med att det ska finnas 4 bisamhällen på ön. På kort sikt 
kommer det att påverka att vi får mer blommor och bättre 
fruktskördar, vi har sedan 6-7 år tillbaka planterat fruktträd 
för kommande generationer deltagare och ledare.

Höns blev också ett nytt inslag på ön, tyvärr så blev dem en 
tidig del av faunas kretslopp. Vi gör ett nytt försök till 2014.
Under hösten 2013 påbörjades arbetet med att bli miljöcer-
tifierade enligt Green Key, målet är att förutom bidra till en 
bättre miljö är att bli första lägergård i Sverige som blir cer-
tifierade enligt Green Key, bakom Green Key står stiftelsen 
Håll Sverige Rent.

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 verksamheten. Vi kommer att fort-
sätta våra satsningar på att ge unga människor stort ansvar 
och befogenheter i kombination 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

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER
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KFUM CENTRAL 
BASKET

KFUM Central Basket har år 2013 varit ett år då vi fortsät-
ter att växa. Det är inte bara ökning i antal spelare, utan 
även volontärer i form av coacher, föräldrar och andra eld-
själar som gör att verksamheten kan utvecklas. Därtill har vi 
ett kansli som får alla att effektivt arbeta sida vid sida. 
Under våren slutade damlaget som trea i sin första säsong i 
division 1. Vårt damlag gjorde en imponerande insats! Nästa 
steg i utvecklingen är att få upp herrlaget i division 1. För 
att vidare etablera damlaget som ett topplag i division 1 och 
förverkliga herrlagets vision om spel i division 1, togs beslu-
tet under sommaren att anställa två nya coacher. Damlagets 
och herrlagets nya coacher är Tommy Johansson och Peter 
Stenlund, som under hösten har tagit sig an uppdraget att 
förverkliga lagens mål. Vid årsskiftet var damlaget placerade 
bland topplagen av sin serie. Herrarna låg också högt upp 
i division 2, med en levande förhoppning om kvalspel till 
division 1. 

Sommaren 2013 har varit intensiv. Efter ett framgångsrikt 
läger fyllt av olika aktiviteter och 130 entusiastiska centra-
lare i ett sommarsoligt Oskarshamn, gjordes en storsatsning 
av värvning på ungdomssidan. Genom att exempelvis dela 
ut bananer och centralblad utanför Stockholms innerstads 
skolor och organisera basketsträningar i Vasaparken, kan vi 
nu stoltsera med att ha över 550 aktiva medlemmar! Ini-
tiativet gav fortsatt effekt under höstterminen med att nya 
medlemmar har anslutit sig succesivt. Central basket fortsät-
ter att värdera vikten av en bred verksamhet. Det innebär 
att vi har en fortsatt satsning på våra Banana kids, som blir 
allt fler och yngre. Rosenbusken fortsätter också sin verk-
samhet. Det har även tillkommit några veteranlag under 
hösten för våra lite äldre medlemmar, som gör basketen blir 
tillgänglig för spelare i alla åldrar med ett brinnande basket-
intresse. 

KFUM Central Basket växer bevisligen på alla håll och kan-
ter. Våra seniorlag visar stort ledarskap och är förebilder för 
föreningens yngre spelare, både på och utanför planen. Våra 
aktiva ungdomsspelare är engagerade med stor spelglädje. 
Våra föräldrar, coacher och andra volontärer bidrar med 
outtömlig energi och intresse. Kansliet sammankopplar allt 

detta och lägger tid och kraft på att få allting att fungera. 
Behoven vi har för att driva en lyckad och framgångsrik 
verksamhet har under år 2013 mötts på alla sätt och vis 
genom våra aktiva medlemmar, men inte genom de lokaler 
som finns. För att ge våra medlemmar förutsättningarna 
som krävs för att fortsätta att vidareutveckla klubben och 
bibehålla engagemanget, behövs fler hallar som våra aktiva 
spelare kan nyttja. Det är den sista länken för att kunna 
erbjuda den kvalité vi vill ge till våra medlemmar. Med detta 
sagt, fortsätter vi kampen i vårt projekt om att bygga en hall 
vid Roslagstull. 

Föreningen har inte bara vuxit på bredden, utan vi har 
också ungdomar med ljusa möjligheter för fortsatt framtid 
inom basket. Lovisa Brunnberg är nu mitt i sin basket-
utbildning på Luleås basketgymnasium och utvecklas stän-
digt. Valter Lindström fortsätter sin framgång i Spanien, 
som likt Lovisa har en hoppfull framtid. KFUM Central 
basket satsar inte bara på bredd utan vill också erbjuda för-
utsättningar för en framtid inom basket för möjliga basket-
talanger, där vi tror att lokalkvalitén spelar en bidragande 
roll. 

Styrelsen har fortsatt sitt arbete under året med lyckade års-
resultat.  I höstas fick styrelsen också en ny ledamot, Linda 
Durmén Blunt. I övrigt består styrelsen av samma ledamö-
ter som förra året: Svante Bengtsson, Anders Westkämper, 
Charlotte Barrdunge, Elvira Eriksson och Philip Aluko. 
Med 2013s händelserika år i ryggen ser vi framåt mot ett 
nytt år med fortsatta utvecklingar, där förhoppningsvis 
våra sista behov möts. Vi hoppas på en fortsatt positiv 
utvecklingsbana den nästkommande säsongen. Klubben 
har många spännande aktiviteter på gång som vi ser fram 
emot, exempelvis åker två av våra ungdomslag till USA, en 
ny ledarresa för våra coacher och styrelseledamöter samt 
sommarlägret. Centralandan är stark och våra engagerade 
medlemmar bidrar med mycket energi och glädje! 

Go Bananas!
Styrelsen för KFUM Central Basket
Linda Durmén Blunt och Elvira Eriksson

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER
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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 yrkes-
verksamma instrumental- och sångsolister
• verka som undervisningsorgan i avancerad orkes-
terspelning och att i detta syfte söka fånga upp bl a sådana 
elever som gått i kommunal musik-, kulturskola eller annan 
form av musikskola.

Utöver sitt engagemang i KFUM Central är orkestern 
medlem i Sveriges Orkesterförbund. I Central har Symfo-
niorkestern Pro Musica representanter i MUSK (KFUM 
Centrals Musikutskott). Orkestern är också representerad i 
KFUM Centrals styrelse och i dess bidragsutskott.  
Representanter för orkestern deltog i den strategikonferens 
som under året anordnades av KFUM Central. Repetitioner 
och konserter anordnas i samarbete med Sensus studieför-
bund.

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 Central 2013-03-
14. Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 4 
tillfällen.

Orkestern har under året haft 57 betalande medlemmar, 
som efter totalt 39 repetitioner genomfört sammanlagt 7 
konserter, varav en med dubbla föreställningar. 2013-02-16 
spelades en konsert med bl a Vaughan Williams London-
symfoni och 2013-04-27 framfördes förklädd gud tillsam-
mans med körer från KFUM. Ett samarbete med Linkö-
pings Akademiska Orkester resulterade i en konsert med bl 
a Malin Broman och Jakob Koranyi i Brahms dubbelkon-
sert. Konserten gavs 2013-05-16 i Crusellhallen i Linköping 
i samband med universitetets installationshögtid och helgen 
därefter (2013-05-19) på Musikaliska i Stockholm. Under 
hösten (2013-10-17) gavs en konsert med musik från och 
om den nya världen. 2013-11-10 framförde Pro Musicas 
blåsare Dvoraks requiem tillsammans med Capella Sine No-
mine och St Görans Motettkör, och veckan efter (2013-11-
17) var det dags att spela Mozarts requiem i Tyska kyrkan. 
Årets konsertverksamhet avslutades 2013-12 08 med 
julkonserten, jul utan Gränser, i Katarina kyrka. Konserten 
gavs med närmare 500 åhörare. Även i år gick behållningen 
till att stödja det arbete som görs av Clowner Utan Gränser 
för barn i syriska flyktingläger. 

Verksamhetsberättelsen är sammanställd av Anders Hjerpe.
Stockholm 20140225
Lena Rydhäll, Peter Marcateus, Johannes Dominique 
Magnus Johansson, Jan Bråthe, Sten Herrlin, Cecilia 
George

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER
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ROYAL BIG BAND

SWINGIN ´TUNES

Året 2013 präglades för RBB:s del av förändring, främst på 
grund av Thomas Lyckes tragiska bortgång efter sjukdom. 
Det innebar att nya personer fick ta sig an marknadsföring, 
konsertarrangemang, roller i KFUM Central mm.
Vi har dock kommit igång med bra verksamhet och under 
2013 hade vi sammanlagt 6 framträdanden. Under februari 
hade vi ett samarbete med den italienska arrangören Duc-
cio Bertini och den spanska sångerskan Susana Sheiman. 
Vi genomförde två konserter hos Folkuniversitetet med 
Duccios arrangemang. Väldigt spännande och annorlunda 
arrangemang mot vad vi framfört tidigare.

Vi hade därefter en dansspelning på Nalen i mars, där vi 
också hade nöjet att presentera Sus von Ahn som sångso-
list, tillsammans med Thomas Lycke. Det var fullsatt och 
högt tryck på dansgolvet, som alltid på Nalens Vänners 
arrangemang.

Styrelsen för Swingin’tunes får för verksamhetsåret 2013 
avge följande förvaltningsberättelse.

Styrelse har bestått av Jan-Eric Österström (ordförande), 
Bertil Interstein, Ove Mählkvist, Kjell Lindberg och  
Thomas Lycke. Revisorer Crister Haglund och Anders 
Skjöldebrand. Under året har två protokollförda styrelse-
möten hållits.

Den 2 november avled vår dirigent och ledare Thomas 
Lycke. Alla var samlade på begravningen i Uppenbarelse-
kyrkan i Hägersten. Därefter träffades vi hemma hos Kjell 
L och Helena som såg till att det blev en fin och ljus avslut-
ning av dagen. Tack.

Fram till november månad var vi 12 aktiva medlemmar. 

Royal Big Band deltog också i Musikutskottets konsert i 
Immanuelskyrkan senare under våren och framförde ett 
antal stycken där.

Under hösten blev det en tung period i samband med 
Thomas sjukdom och bortgång. Vi deltog med en mindre 
sättning på begravningen, som blev mycket stämningsfull.

Senare under hösten hade vi ett framträdande tillsammans 
med Johanna Grûssner som sångsolist på en invigning av 
ett företags nya lokaler, med Las Vegas-tema. Kul spelning, 
där vi också framförde en del av konserten med mindre 
sättning (kvintett). 

Slutligen har vi också under året lanserat en Facebook-sida. 
Följ oss gärna där: www.facebook/RoyalBigBandStockholm
För Royal Big Band, Per-Ola Niblaeus

Därefter blev vi 10 aktiva efter Thomas Lyckes bortgång 
och att Claes Poignant åter slutat.

Repetitioner och sing-outs
Antal repetitioner har varit 38 st. SwT haft 7 st gig, Odd 
Fellow, PBK årsmöte, IKEA (3 st), Nockebyhem och 
KFUM. Dessutom har  SwT avnjutit en kräftskiva hos Jan-
Eric och en avslutningsfest hos Ove Mählkvist.

Swingin’tunes -- KFUM
Crister Haglund är efter Thomas L bortgång vår kontakt-
länk mellan Swingin’tunes och KFUM för att tillgodose våra 
intressen för framtiden.

Stockholm 2014-03-11
För styrelsen; Jan-Eric Österström
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KFUM MANSKÖR  
I STOCKHOLM

Styrelsen vill även detta år rikta ett stort tack till vår 
dirigent och musikaliska ledare Mathias Kjellgren 
för ett engagerat och för kören utvecklande arbete 
under året. 
Vid flera tillfällen har åhörare uttryckt sin uppskattning över 
den utmärkta klang kören har tack vare Mathias arbete.
Våra framträdanden under året framgår av nedanstående 
sammanställning.
Vid våra konserter under året har vi haft följande solister: 
Rebecca Rasmussen, Magnus Billström, Mattias Olsson och 
Ulf  Lundmark. Vi är tacksamma för deras insatser tillsam-
mans med kören. 
Styrelseverksamhet
Styrelsen har under året sammanträtt vid sju tillfällen, varav 
fem har protokollförts. Utöver de formella mötena har ett 
antal informella möten ägt rum, mellan hela eller delar av 
styrelsen. De informella mötena är inte protokollförda.

Körverksamhet
Framträdanden (8 st)
Vårtermin
27 April, Immanuelskyrkan
27 Maj, Stockholms Stadshus

Hösttermin
30 Nov, Norska Kyrkan
6 Dec, Hedvig Eleonora kyrka, Försvarsmaktens Högkvar-
ter
7 Dec, Maria Magdalena kyrka (2 st uppträdanden)
8 Dec, Frimurarna (2 st uppträdanden)

Kören är representerad i: 
- KFUM-KFUK:s Sångarförbund
- KFUM Central Fastighetsbolags styrelse
- KOM Hotels styrelse
- Senior
Styrelsemedlemmar har under året aktivt deltagit i MUSK 
och STYKO.
Roland von Wachenfeldt, sekreterare

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER
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URSUS KAMMARKÖR
Under 2013 har vi haft 5 konserter.
Vi har varit ca 15 medlemmar med Hanna Olsson Nord 
som dirigent. Helena Zubaczek har varit ordförande, 
Katarina Ander kassör och övriga ledamöter Jenny Juhlin, 
Rikard Norstedt och Marja Marteinsdottir.

Vårtermin;
Vi höll en gemensam kosert med alla kfum-körer, 
orkester och storband i Immanuelskyrkan lör den 27 april. 
En månad senare, lör den 25 maj hade vi en egen vårkon-
sert i Stefans kyrkan. 

Sommaren;
Vi hade sen ett tag tillbaka drömt om att få åka någonstsns 
tillsammans och sjunga, 2013 tog vi tag i det!
I slutet sv augusti åkte vi till Island, under kulturnatten höll 
vi som många andra en gratiskonsert i en kyrka i centrala 
Reykavik. Vi hann även med diverse bad, restaurangbesök 
och valsaffari. Ett underbart slut på sommaren!

Hösttermin;
Då hösten kom började vi nästan på en gång att repa jul-
sånger.

Vi var med på en välgörenhetskonsert som KFUM höll 
i. Vi var många som sjöng och spelade den 8 december i 
Katarina kyrka. Pengarna gick oavkortat till Syrien.
 En klassisk julkonsert hann vi även med tillsammans med 
Hannas andra kör Livingroom  i Stefans kyrkan den 12e. 
Julstämning fanns trots utebliven snö!

Vi ser alla fram emot ett nytt fint år med värme och sång!
Helena Zubaczek, ordförande
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Verksamhetsåret 2013 har varit intensivt 
och omfattat nio produktioner, varav tre 
helt eller delvis i egen regi; därtill några 
mindre sjungningar. 

Den första konserten, i Eric Ericsonhallen 9 
mars, hade fågeltema och innehöll verk alltifrån 
fransk renässans till samtida kompositioner. 

I april hade kören fyra framträdanden inom lop-
pet av en dryg vecka. 20 april deltog vi i Stock-
holms Kulturnatt med två konserter; Dagen 
därpå var det vårkonsert i Saltsjöbaden med musik av bl.a. 
Bach, Verdi, och Birgitta Lovén. Publiken var inte så stor, 
men musikaliskt var det en av årets höjdpunkter. 
27 april medverkade vi i den gemensamma KFUM-konser-
ten i Immanuelskyrkan. Huvudnumret var  L-E Larssons 
Förklädd Gud, med Hillevi Martinepelto och Karl-Magnus 
Fredriksson som solister, och vår egen Pär Fridberg dirige-
rade. Primus motor och konferencier var musikutskottets 
ordförande Thomas Lycke, som sorgligt nog blev svårt sjuk 
och avled bara några månader senare.  

I början av juni reste kören till Berlin där vi möttes av An-
nika Svensson-Steiner, vår pensionats-värdinna och tillika 
konsertarrangör. På nationaldagen 6 juni framfördes svensk 
körlyrik i Svenska Kyrkan inför publik från den ambassaden 
och andra berlinsvenskar. Lördag 8 juni begav vi oss med 
tåg till den lantliga idyllen Neuruppin. Det blev konsert i 
byns kyrka inför en intresserad publik. Därefter bjöds vi in 
till en improviserad och mycket trevligt middag i familjen 
Steiners trädgård. 

I slutet av augusti var det dags för sedvanligt körinternat 
som upptakt till höstterminen. Denna gång i Gränome  
utanför Uppsala. Vi repeterade, lagade mat och festade i 
den gamla fina herrgårdsbyggnaden. 

Vid höstens första konserthelg återvände vi till 
naturtemat,”Flora och Fauna”, med musik av Dvorak,  
Britten och Tegner. 28 september var det konsert i Eric 
Ericsonhallen; dagen därpå i Norrtälje kyrka.

Under allhelgonahelgen hade vi förmånen att få medverka 
i två framföranden av Brahms Rekviem tillsammans med 
Hedvigs Kammarkör, Stockholms Sinfonietta, samt 
solisterna Kerstin Avemo och Karl-Magnus Fredriksson; 
allt under Pär Fridbergs ledning i Hedvig Eleonora kyrka. 

Från 29 november till 7 december deltog kören i Folk- 
operans bejublade uppsättning av Carmina Burana. Det 
blev sammanlagt fem intensiva föreställningar, både  
musikaliskt och dramatiskt. 

I samma veva var det adventstid, vilket innebar traditions-
enlig sjungning med julmusik på Borgarhemmet, samt 
luciatåg i KTH:s bibliotek i arla morgonstund. 

Julkonserten ”Äntligen Jul”  i Hedvig Eleonora kyrka blev 
verksamhetsårets avslutande produktion. Vi sjöng ett blan-
dat program tillsammans med Söderkårens Musikkår och 
hovsångare Mikael Weinius. Dessutom medverkade elever 
från Adolf  Fredriks musikklasser med luciatåg och jul- 
sånger. Vi fick en stor publik och för första gången  
användes biljettjänsten Ticnet. 

Carmina-projektet, julkonserten, samt advents- och lucia-
sjungningarna innebar att kören fick ett betydande - och 
välbehövligt - ekonomiskt tillskott.

Kören har haft ordinarie repetitioner på onsdagar mellan 
18.30 och 21.30. 

Årsmöte hölls 23 mars. Under året hölls 9 styrelsemöten.
Kören hade 31 december 32 medlemmar.

Vi tackar KFUK-KFUM Central för tillgång till repetitions-
lokaler och instrument, samt administrativt stöd. Genom 
musikutskottet, Musk, har vi haft ett gott samarbete med 
övriga musik-föreningar inom Central.

Styrelse: Anders Håkanson (ordförande), Hans von 
Heijne (kassör), Ann Mutvei Berrez (sekreterare), Lisa 
Björlin, Lotta Merhammar, Mats Landén, Maria Delin 
(t.o.m. juni).

KFUMs KAMMARKÖR

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER
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Årets första repetition hölls den 14 januari. Den 4 mars 
valde årsmötet ny styrelse och under resten av 2013 har 
följande personer varit med i styrelsen: Gunilla Hedman, 
Ordförande Maria Larsson, Vice ordförande Per-Anders 
Aglert, Kassör Katarina Eriksson, Sekreterare Mai Göte-
man, Ordinarie ledamot Torbjörn Reimer, Suppleant
Den 6-7 april reste vi till Turistgården Haga i Älmsta för två 
intensiva repetitionsdagar.
Vårens första konsert var den gemensamma KFUM-kon-
serten den 27 april i Immanuelskyrkan då vi bl.a. framförde 
Förklädd Gud tillsammans med de övriga KFUM-körerna 
och orkestrarna. Solister var sopranen Hillevi Martinpelto 
och barytonen Karl-Magnus Fredriksson.
Vår egen vårkonsert hölls den 29 maj i St Paulskyrkan på te-
mat ”I svenska poeters sällskap”. Konserten innehöll både 
tonsatt lyrik och diktläsning. Något att sätta tänderna i var 
Petrassis limerickar.
För att tjäna lite extra inför Dubrovnikresan gjorde kören 
två frukostsjungningar på KOM Hotell, den 15 juni och 31 
augusti.
Årets höjdpunkt var resan till Dubrovnik den 10-13 okto-
ber. Den blev mycket lyckad trots att det in i det sista var 
oklart om vi egentligen hade någon konsert. Våra resepla-
nerare Biggan och Ika gjorde dock ett fantastiskt jobb i att 
boka och planera och ordnande dessutom fint väder. Vi 
bodde bra, åt gott, badade, sjöng och njöt av den vackra 
staden. Dubrovnik Chamber Choir hjälpte oss med restau-
rangbokning och en traditionell ”Peka”-middag, fisk och 
grönsaker bakade i en gryta med lock i en öppen eldstad 
med glödande kol runt. De ordnade också en väldigt fin 
konsert för oss i St Ignatius-kyrkan i Gamla Stan. Vår 
konsert blev välbesökt även om publiken kom och gick 

STOCKHOLM CANTUS
under hela programmet, vilket tydligen är vanligt. Kyrkan 
har en fantastisk akustik och självförtroendet steg när vi 
dessutom presenterades som ”en av Sveriges bästa körer”. 
Körerna bjöd på varsitt program men vi gjorde också ett 
stycke gemensamt, Morten Lauridsens O Magnum Myste-
rium. Stockholm Cantus framförde självfallet mycket svensk 
och nordisk musik, bl.a. verk av Peterson-Berger, Stenham-
mar, Sandström och Nystedt. Ur Dubrovnik Kammarkörs 
repertoar fastnade vi särskilt för ett stycke av Luc Jakobs, 
Hosianna to the Son of  David, som vi senare framförde på 
julkonserten.
Lördagen den 16 november hade vi en extra repetitionsdag 
och började repetera Frank Martins mässa för dubbelkör 
som vi skall sjunga med Riddersviks Vokalensemble i mars 
2014.
Maj och Björn hade bokat in ett digert Lucia-program 
och vi sjöng på sju olika ställen, bl.a för Trygghetsrådet på 
Hamburger Börs. Där erbjöds vi dessutom sjunga i anslut-
ning till Joe Laberos show samma kväll men tvingades tacka 
nej eftersom det var lite kort varsel att få ihop tillräckligt 
stor kör.
Vi gjorde en numer traditionsenlig julkonsert med Engel-
brekts Vokalensemble den 8 december i Engelbrektskyrkan.
Sista repetitionen före jul var den 16 december då vi foku-
serade på den kommande Martin-konserten. 22 sångare har 
varit medlemmar i Stockholm Cantus under 2013.
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