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Ordförande har ordet 

När vi nu avslutar verksamhetsåret är det 
också dags för revision av såväl ekonomi 
och verksamhet av det gångna året. KFUM 
Centrals uppdrag är beskrivet i våra stad-
gar och kan sammanfattas med att vi ska 
ge barn, ungdomar och vuxna en menings-
full fritid och uppmuntra till personligt an-
svarstagande. Allt under KFUM:s ledord 
- kropp, själ och ande - som symboliseras 
av vår triangel.
Kan man då säga att KFUM Central har 
lyckats med sitt uppdrag under året? På den 
frågan skulle jag utan tvekan svara ja på. I 
dag är vi drygt 2700 medlemmar, ett med-
lemsantal som har ökat de senaste åren. 
Det är en växande verksamhet som dess-
utom varje år utbildar barn och ungdomar 
att bli ledare på olika nivåer vilka i sin tur 
avsätter mycket tid för att leda och utveckla 
våra medlemmar i olika verksamheter. Och 
många av dessa i dag aktiva ledare kommer 

säkert att ta ett allt större ansvar för vår för-
ening ju äldre de blir genom olika förtro-
endeuppdrag. Även vår vuxenverksamhet, 
som främst sker i våra olika musikensem-
bler, bidrar till att bredda vår verksamhet 
och varifrån många förtroendevalda på oli-
ka poster kommer. Och det är extra roligt 
att vår verksamhet spänner över flera gene-
ration, från våra yngsta medlemmar kring 5 
år till våra äldsta seniorer där flera av dem 
har passerat 90-årsstrecket. Vi har en bred 
verksamhet på många sätt.

Det är också viktigt att som förening ald-
rig stagnera utan hela tiden följa med sin 
tid för att vara attraktiva. Under året har vi 
startat två nya verksamheter, KFUM Cen-
tral Sportcenter och barnkörer. Sportcenter 
kommer att arbeta med alla intresserade när 
det gäller fysisk träning och hälsa. När vår 
ombyggnad av plan 1 och 2 blir klar under 
hösten kommer det att erbjuda nya möj-
ligheter för den verksamheten. Barnkören, 
som vi inte haft förut, har nu växt och blivit 
två grupper. 
När det gäller vår ekonomi, som är basen 
för all vår verksamhet, kan vi efter året kon-
statera att vi även i år får ett överskott som 
kan investeras i verksamhets- och fastig-
hetsutveckling. Även inom denna verksam-
het görs det stora ideella insatser av många 
kloka föreningsmänniskor som har växt 
upp i KFUM Central och vartefter åren går 
tagit sig an nya uppdrag.
En viktig fråga inför framtiden är förstås 
tillgången till halltider för basketsektionen 
och gymnastikavdelningen i första hand. 

KFUM Central
Rosengatan 1
111 40 Stockholm
08-120 114 00 
www.central.kfuk-kfum.se

Ska de ha möjlighet att ytterligare utöka sin 
verksamhet, både kvalitativt och kvantita-
tivt, så behövs det fler och bättre halltider. 
Det är en fråga som styrelsen har arbetat 
mycket med och där det så kallade Roslags-
tullsprojektet med två hallar, varav en med 
större läktare, under året ibland har gått 
framåt och ibland bakåt. Vi är en av många 
aktörer i detta stora projekt och vi har ett 
stort stöd för våra tankar i Stockholms led-
ning, men det finns också rent praktiska 
och byggtekniska aspekter som ibland blir 
ett hinder. Men styrelsen fortsätter att fo-
kusera på detta mycket viktiga projekt un-
der kommande år. 

All vår verksamhet hade inte varit möjlig 
om vi inte hade haft en stor mängd ideel-
la ledare, ett centralt kansli med hängivna 
medarbetare och ideella förtroendevalda i 
styrelser och bolag som alla arbetar för att 
utveckla KFUM Centrals verksamhet och 
på olika sätt bidrar till att vi uppfyller vårt 
uppdrag.

Till alla er vill jag rikta ett varmt och stort 
tack för era insatser under åreet, och till 
alla medlemmar vill jag påminna om att 
KFUK/KFUM är världens största ung-
domsorganisation, den största i Sverige, 
och att det finns fantastiska möjligheter att 
utvecklas, både här på KFUM Central men 
också internationellt genom våra världsor-
ganisationer. Det är inte många andra för-
eningar som kan erbjuda det som KFUM 
Central kan.
/Bengt Arwén
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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

KFUM CENTRALS MÅL

Detta är KFUM Central

KFUM Central ska under de kommande åren främst att arbeta med:
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2014-2016

KFUM Central ska under de kommande åren främst arbeta 
med:
 Fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor inom   
 föreningen. 
 Stödja föreningsövergripande aktiviteter inom   
Central i syfte att stärka föreningskänslan. Som exempel   
kan nämnas Centraldagen.
 Lägga en långsiktig strategi för Central som mötes-
plats för unga. 
 Utveckla planerna för föreningsverksamhet i 
KFUM Centrals gym.
 Aktivt verka för att realisera planerna på ny fastig-
het vid Roslagstull.
 Planera inför ett eventuellt förvärvande av Ängs-
holmen.
 Starta barnkörsverksamhet i samarbete med  
Centrals körer.
 Integrera anslutna föreningshemsidor till KFUM 
Central
 Arbeta för att anslutna föreningar har en tydlig 
KFUM Central profil i kommunikationsmaterial, namn och 
stadgar.
 Utveckla internationella utbyten för ungdomar och 
samarbetet med internationella partners inom YWCA och 
YMCA.  

 Utveckla KFUM Centrals internationella utskotts-
arbete till att bli en internationellt aktiv samarbetspartner 
inom YWCA och YMCA. 
 Samordna och stärka alla resurser som styrelsen 
förfogar över för medlemmarnas och verksamhetens bästa.
 Utvärdera utskottarbetet.
 Arbeta för att en referensgrupp i åldrarna 17-25 år 
etableras och kopplas till styrelsearbetet.
 Utveckla kontrollen och överblicken över KFUM 
Centrals tillgångar och ekonomi för att ge föreningen eko-
nomiskt handlingsutrymme 
 Omarbeta den liggande strategiplanen
 Verkställa ett gemensamt medlemsregister i syfte 
att förenkla informationsflödet och för att effektivisera 
medlemshanteringen för Centrals föreningar. 
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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 åren ha tillgång till nya loka-
ler 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.

Under 2014 har KFUM Central fått delta i planeringspro-
cessen av området, tillsammans med exploateringskontoret. 
Idrottshallarna blev inritade i det program för området som 
gick ut på samråd i maj. KFUM Central och Areim erhöll 
en markanvisning.

PÅVERKANSARBETE 
MOT STOCKHOLM STAD

Roslagstullsprojektet
Länsstyrelsen i Stockholm har nu (2015) stoppat struktur-
planen för nya bostäder, skola, idrottshallar och lokaler för 
kommersiell verksamhet vid västra delen av Valhallavägen. 
De trafikprognoser som tagits fram för området visar 
svårigheter att klara luftkvaliteten, de visar för höga halter 
av partiklar och kvävedioxid för byggnation. Det innebär 
att programarbetet för västra Valhallavägen måste ritas om 
och Stockholm Stads plan är att placera idrottshallarna och 
skolan längre österut på Valhallavägen. Stockholm Stad 
kommer att utreda de möjliga lösningarna för att kunna 
starta detaljplanen inom området men det innebär att hela 
projektet försenas med fem år . 
Behovet föreningen har för sin barn- och ungdomsverk-
samhet är att kunna erbjuda halltider till den egna verksam-
heten men även kunna erbjuda skolor och andra föreningar 
i närområdet samma möjlighet. KFUM Central arbetar 
tillsammans med Areim och målet är att inom en snar fram-
tid påbörja planeringen av två idrottshallar varav en fullstor 
bollhall med läktarkapacitet (på 1.500 personer) samt en 
gymnastikhall. En anläggning som motsvarar Eriksdalshal-
len i omfattning. 

KFUM Central har ett gott samarbete med Stockholm Stad 
och ser trots Länsstyrelsens beslut med tillförsikt på framti-
den gällande byggnation av idrottshallar med läktarkapacitet 
i vårt närområde. KFUM Central tror att inom en snar 
framtid kan projektet ta form, dels genom allt det ideella ar-
bete som lagts ned i projektet samt genom samarbeten och 
goda kontakter. Föreningen kan då presentera ett startda-
tum av byggnationen av KFUM Centrals idrottshallar.

VISION OCH PÅVERKANSARBETE
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VISION OCH PÅVERKANSARBETE

INSPIRATION FRÅN 
RÖRELSEN

Strategikonferens i London

2014 års Strategikonferens genomfördes 9-12 oktober. Syf-
tet med konferensen var att få mer förståelse och kunskap 
om våra olika verksamheter och funktioner. Att tillsammans 
tänka kring vårt uppdrag som KFUM-förening och vilka 
krav det ställer och vilka möjligheter det ger. Att tillsam-
mans resonera kring vår framtid och Roslagstull som en en-
ande process. Att ha roligt tillsammans och att få inspiration 
och erfarenhetsutbyte av andra YMCA:s verksamheter.
London var resmål för konferensen. Där det hela startade 
1844 för KFUM (YMCA) och 1855 för KFUK (YWCA) 
som små lokala föreningar som kom att bli två världsom-
spännande organisationer som involverar 70 miljoner med-
lemmar  i 170 länder. YMCA i England har ett brett utbud 
av program. Förutom idrott, lägerverksamhet och eftermid-
dagsklubbar m.m. för barn och ungdomar är de också den 
största enskilda organisation som arbetar med boende för 
hemlösa samt med en mångfald av andra sociala projekt.
Konferensen samlade 32 deltagare från de flesta av KFUM 
Centrals sektionsföreningar, verksamheter och bolag. 
Konferensen inleddes med presentationer av utmaningar 
för sektionsföreningarna, bolagen och KFUM Centrals 
styrelse inför framtiden. Med dessa utmaningar i ryggsäcken 
grundade vi vårt kunnande om de andras verksamheter och 
det vi står inför. 
Fredag eftermiddag hade vi fått möjligheten att komma på 
studiebesök till YMCA South West London. Våra värdar 
hade vänligheten att bjuda oss på lunch och därefter berätta 
om sin verksamhet. De arbetar i fyra lokalföreningar och 
erbjuder boende, fysisk träning, arbete med barn och famil-
jer, rådgivning och utbildning. De berättade också om sitt 
projekt med att bygga flyttbara konsolhus för att arbeta för 
att fler unga ska få möjlighet till ett eget boende samt om 
sitt, tillsammans med YMCA England arbeta med att stärka 
varumärket. Ett mycket inspirerande besök och generöst 
genomfört med personal från de olika verksamhetsgre-
narna. Det finns likheter med KFUM Central men också 

VÅRT UPPDRAG VÅRA 
UTMANINGAR VÅR FRAMTID!

många olikheter. De har inte samma underlag av ideella 
ledare utan bygger sin verksamhet på anställda och med ett 
tätare samarbete med stadsdelen där de tar ansvar för bitar 
som vi i Sverige tar för självklara att kommunen handhar. 
Lördagen var den stora konferensdagen och vi reste in från 
vårt boendehotell till City YMCA där vi fick tillgång till en 
stor sal i brun fanér och brunt tegel. Karin Olsson, KFUM 
Sveriges generalsekreterare höll föredrag om Uppdrag 
och Medlemskap, KFUM Central och sektionsförening-
arnas förväntningar på varandra, exempel på om att gå 
från självständighet till gemensamt ägande och gemensam 
strategi. Föredraget ledde till diskussioner om Roslagstulls-
projektet som enande process samt information om nuläget 
i Roslagstullsprojektet. KFUM Centrals strategiska plan 
och uppdrag bearbetades och diskuterades, ett arbete som 
föreningens styrelse kommer att arbeta vidare med.
Efter dagens konferensavslut valde några ur gruppen att be-
söka YMCA Club för studiebesök och träning. Vilket gym! 
I flera våningar fanns olika sektioner med träningsredskap 
och fria vikter, en pool, ett relaxcenter, konferensrum samt 
en keramikverkstad. Efter rundvandringen hann vi träna en 
stund innan promenaden ner till den gemensamma midda-
gen på stan.
På söndagens pass gick ordförande Bengt Arwén igenom de 
viktiga dokument som ligger till grund för KFUM Centrals 
uppdrag, styrning och genomförande. Därefter var det 
grupparbeten med diskussioner efter olika rubriker såsom 
Unga Människor, Mötesplatser, Aktuella Behov m.m. 
Sammanfattningsvis en väl genomförd strategikonferens där 
nya frågor ställdes och som nu kommer att arbetas vidare 
med under ledning av Bengt Arwén.
Hela dokumentationen kan du läsa på www.central.kfuk-
kfum.se - OM OSS - STYRELSEN

Ulrika Alexandersson
Foto: Göran Stafrin
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INTERNATIONELLT 
ARBETE

VERKSAMHET

KFUM Centrals internationella arbete 
2014 präglades det mycket av uppstart 
och ett ökat engagemang för interna-
tionell verksamhet. KFUM Centrals 
internationella utskott ombildades med 
mestadels nya medlemmar och har under 
2014 arbetat mycket med att bygga upp 
en grund för hur internationellt arbete 
kan bedrivas hos KFUM Central.  Ut-
skottet omarbetade bland annat utskot-
tets uppdragsbeskrivning som nu inklu-
derar bland annat tydligare syfte och mål. 

En av de insatser som gjorts är att den tidigare inter-
nationella kommittén har ombildats och ändrat namn 
till den internationella gruppen. I den verkar medlem-
mar som intresserar sig för internationella frågor. Det 
kan handla om att gå på en inspirationsföreläsning, 
hjälpa till med någon av alla de evenemang med inter-
nationell koppling som KFUM Central anordnar eller 
starta ett nytt projekt. I internationella gruppen finns 
inga obligatoriska deltagarkrav eller krav på förkun-
skaper utan utgår från intresse. Den stora skillnaden 
mellan utskott och grupp är att utskottet träffas tätare 
och består av ett mindre antal medlemmar som arbe-
tar för att stödja medlemsföreningar och den interna-
tionella gruppen och dess arbete. Utskottet har också 
till uppgift att förse Centrals styrelse med lämpliga 
beslutsunderlag och med rapporter som är relaterade 
till det pågående internationella arbetet. Den Inter-
nationella gruppen samlar idag ca ett trettiotal med-
lemmar och välkomnar gärna fler att ta chansen att 
utvecklas och arbeta för internationella projekt och 
verksamheter.

STORGRUPPSTRÄFFAR MED  
INTERNATIONELLA GRUPPEN

Ombildning av utskott

Under hösten 2014 genomfördes två stycken storgruppsträf-
far för den internationella gruppen. Den första fokuserade 
på att ta fram en handlingsplan för gruppens fortsatta arbete 
och att ge utskottet feedback. På den andra träffen hölls en 
inspirationsföreläsning från Ebba Åkerman som startat invi-
tationsdepartementet och därefter hölls en gruppdiskussion.
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KFUM Central sände nio deltagare till världsårsmötet 
som hålls vart fjärde år inom YMCA World Aliance som 
samlar hela världens YMCA rörelser (KFUM på svenska). 
Världsrådsmötet samlade ca 1300 deltagare från 83 länder. 
Av dessa var drygt 200 förändringsagenter.  Mötet valde 
bland annat en ny styrelse och presidium. Glädjande var 
att KFUM Sveriges resolution ”On safe space for core 
value discussions within the World YWCA” antogs. Den 
handlade om att inleda ett arbete för ökad inkludering och 
minskad diskriminering. Motionen antogs enhälligt, och 
två delegater avstod från att rösta.

YMCA WORLD ALLIANCE VÄRLDSRÅDSMÖTE 
29 JUNI - 5 JULI, ESTES PARK, COLORADO
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INTERNATIONELLT 
ARBETE

VERKSAMHET

WORKING FOR  
CHANGE

WOMEN´S FREEDOM, PEACE AND 
DIGNITY IN PALESTINE UNSCR 1325 

FOR ACCOUNTABILITY 
26 SEP - 1 OKT

Working for change är en internationell utbildning i 
mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och 
ledarskap, som i KFUM Centrals regi genomförts sex 
gånger sedan 2005. 

2014 års utbildning genomfördes i augusti på KFUM Cen-
tral och på KFUM Ängsholmen under ledning av Miranda 
Myrberg i KFUM Centrals internationella utskott. Under 
veckan deltog 18 ungdomsledare från Palestina, Libanon, 
Sydafrika, Zambia, Ukraina, Vitryssland och Sverige i 
kursen. Programmet bestod av workshops, dels genom-
förda av deltagarna själva men även med externa föreläsare, 
från bland annat Kvinna till Kvinna och konfliktforskaren 
Sladjana Lazic. Utbildningen innehöll också teambuilding, 
höghöjdsbana, paddling och lägereld samt studiebesök på 
Action Aid Sweden, Forum för Levande Historia och haft 
uppskattade interkulturella kvällar med mycket sång, dans 
och underhållning! Mycket kunskap, metoder, skratt och 
glädje utbyttes under veckan.

KFUM Central sände fyra deltagare till YWCA Palestinas och World YWCAs  
konferens om FNs resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Konferensen tog 
avstamp i resolutionen och hur den kan användas för fred i Palestina och andra kon-
flikter som drabbar kvinnor i världen. 
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INSAMLINGEN FÖR 
VÄRLDENS BARN GAV 

71 MILJONER
KFUM Central bidrog till insamlingen för 
Världens Barn för tioende året i rad. Lörda-
garna 27 september och 4 oktober fungerade 
KFUM Central som sambandscentral för 
kampanjmaterial m.m. 

Världens Barn insamlingen har genererat 71 
miljoner kronor och kommer att fördelas till 
hundratalet angelägna projekt för att långsik-
tigt stärka barns rättigheter och möjligheter.

Tillsammans med Lions, Röda Korset, Im-
manuelkyrkan, S:t Erikshjälpen, KF Stock-
holm Coopbutiker, Svenska Afganistankom-
mittén och Teckentullens dagliga verksamhet 
samlade KFUM Central in 127.260 kronor.
Av dessa pengar bidrog Centraldagen med 
5096 kronor genom korv- och dryckesför-
säljning.

Från KFUM Central vill vi rikta ett extra tack 
till Teckentullens dagliga verksamhet, Claes 
Eliason, Margaretha Svensson, Håkon-Stein 
Korshavn och John Sternå.

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

FEST I ADVENT  
8 DECEMBER

UTBYTESPROGRAM  
MELLAN ÄNGSHOLMEN 

OCH YMCA CAMP JONES 
GULCH, SAN FRANSISCO

Den 8 december genomförde KFUM Central sin årliga 
”Fest i Advent”, vilket samlade ett 100-tal personer i 
alla åldrar. Körsång med jultema, skattjakt, fiskdamm, 
ansiktsmålning, lotter, försäljning och gröt med skink-
smörgås stod på schemat. Festen samlade också in ca 
8000 kronor till stöd för YWCA Siera Leones arbete 
för att preventivt förhindra ebolaspridning. 

KFUM Ängsholmen har i samarbete med Paula Asarnoj från 
den internationella gruppen arbetat fram ett utbytesprogram 
med YMCA San Francisco och lägergården YMCA Camp Jones 
Gulch. Pilotprojektet omfattar ett ledarutbyte där två ledare 
från Ängsholmen åker till Camp Jones Gulch och arbetar och 
två ledare från Camp Jones Gulch kommer till ängsholmen och 
arbetar. Under en vecka beökte Troy O´Leary från den ame-
rikanska lägergården KFUM Central och Ängsholmen för att 
skapa kontakter. Syftet med projektet är att ge unga ledare idag 
ett bredare perspektiv på ledarskap, utföranden, kulturer och 
YMCA som internationell organisation.
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MUSIKVERKSAMHETEN
MUSIKUTSKOTT - MUSK 
som är ett samarbetsorgan 
för musiken var syfte är att 
stärka och samordna musik-
livet inom Centralföreningen. 
Utveckla musiklivet kvali-
tativt och pröva nya former. 
Skapa musikaliska aktivite-
ter för unga och vuxna. Öka 
kunskap och förståelse för 
varandras verksamheter och 
ha ett bra erfarenhetsutbyte. 

VERKSAMHET

Musikverksamheten har under perioden främst varit koncentrerad runt de 
olika ensemblernas egna verksamheter. Ett undantag var dock Centraldagen 20 
september då vi samlade så många körsångare och musiker vi kunde i Stora Hallen 
och genomförde en så kallad Flash-mob, där vi, bland mekaniska tjurar, basketboll-
kast, gymnaster, varmkorvförsäljning, gagabol och mycket annat, under ledning av 
Hanna Olsson Nordh framförde Lars-Erik Larssons ”Välsignelse följer i Gudarnas 
spår” ur ”Förklädd Gud”. Mycket uppskattat och flera externa förmågor klämde 
också i med liv och fröjd. Dansen med Royal Big Band blev tyvärr inte så välbesökt 
som man hade hoppats och man kunde konstatera att det troligen har fungerat 
bättre som ett fristående evenemang än som fortsättning på familjefesten

Höstens stora händelse inom musiken var annars starten av barnkörsverksamheten 
under Camilla Gölstams ledning. Detta föregicks av några kvällar där representan-
ter för olika delar av musikverksamheten diskuterade vad vi trodde att en barnkör 
var, hur den skulle fungera och hur den skulle bidra till musikverksamheten inom 
KFUM Central.

En konsert till minne av Thomas Lycke, tidigare ordförande i MUSK och eldsjäl 
inom musikverksamheten, gavs den 3 november av Royal Big Band och Swingin’ 
Tunes, med medverkan av Thomas söner Fredrik och Alexander Lycke.

Ett flertal deltagare från körer och orkestrar deltog även vid STRATKO i London. 
Göran Stafrin
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BARNKÖR
KFUM Central har sedan en längre tid önskat att det ska 
finnas en barn- och ungdomsverksamhet inom musikom-
rådet i föreningen. Under 2013 påbörjades en förstudie  
för att utreda KFUM Centrals möjligheter att starta en 
körverksamhet för barn och unga. Fyra arbetsmöten med 
referensgruppen, samtal med ledning inom föreningarna, 
intervjuer med körledare, miniläger med körsång samt 
samtal med rekorer på Norrmalm. Den slutgiltiga resultatet 
av utredningen blev en rapport som bland annat innehöll en 
kravspecifikation för körledare samt ett koncept för startan-
det av två barn- och ungdomskörer i åldrarna 8-11 år.

Rekryteringen startade under vårterminen och i augusti 
tillträdde Camilla Gölstam på sin tjänst som barnkörledare 
för KFUM Central och under den första perioden handlade 
det om att rekrytera barn till körverksamheten.

Under hösten 2014 växte barnkören från 2 till 6 medlem-
mar. Deltagarna i kören är i åldrarna 8-12 år. De ledord som 
har styrt arbetet med kören har varit skapande, medbestäm-
mande och musikalisk utveckling.

I KFUM Centrals barnkörer är kreativitet och skapande 
viktigt. Så vi använder exempelvis rytmik, dans, rörelse 
för att improvisera och arbeta fram material som vi kan 
använda i kören.
Vi arbetar också tillsammans. Deltagarnas tankar är viktiga 
och i kören är alla delaktiga både när vi väljer sånger, hur vi 
vill framföra dem och vilka arbetsmetoder vi använder för 
att lära in materialet.
Att sjunga med i KFUM Centrals barnkör handlar också 
om att få att utvecklas musikaliskt. 
Körsång ger en vana att använda rösten i ett sångsam-
manhang. Med hjälp av rörelse och improvisation arbetar 
vi också med notläsning och förståelse för musik där hela 
människan aktiveras.

Barnkören avslutade årets verksamhet genom att framträda 
som kör under arrangemanget ”Fest i advent”. Som en 
utveckling av höstens arbete med barnkören startar även en 
kör för barn i åldern 5-7 år under våren 2015.
Camilla Gölstam
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KFUM CENTRALS GYM
ÖVERTAGANDE AV GYMMET OCH PT DRIFTEN

Fram till den 1 juli 2014 drevs gymmet på Rosengatan 1 
av Alan Bergströms Personal Training School (PT-skolan) 
NSTS AB på uppdrag av KFUM Central. I februari 2012 
sades hyresavtalet och driften upp med PT-skolan, i juni 
2014 upphörde avtalet att gälla för PT-skolan, efter att ha 
skött driften sedan1998-01-01. 

Anledningen till att KFUM Central valde att säga upp 
avtalet och ta hand om driften själv var för att man vill att 
gymmet i första hand ska tillgodose föreningens och dess 
medlemmars behov i gymmet. 
De som är medlemmar i någon sektionsförening behö-
ver endast betala gymavgiften och vi välkomnar även nya 
medlemmar att bli medlemmar direkt i KFUM Central för 
att kunna börja träna på gymmet. Under hösten började 
framförallt ett antal ungdomsgrupper från KFUM Central 
Basket att träna regelbundet med sina coacher i gymmet 
som ett komplement till sin övriga basketträning. Tanken är 
att ungdomsgrupper i större utsträckning ska kunna träna 
med ansvariga ledare från KFUM Central Sportcenter eller 
med sina övriga coacher och ledare. Gymmet ska även vara 
till för Kom Hotels hotellgäster. 

Då KFUM Central klev in i gymmet så skrevs avtal med 
en grupp av personliga tränare som tar emot sina klienter 
på gymmet. Dessa har i samband med avtalet ansökt om 
plats, skickat in sina registreringsbevis och CV samt varit 
på intervjuer med KFUM Central där man har tagit del av 
grundläggande information om bland annat KFUM. 

I samband med återtagandet av gymmet lät föreningen frä-
scha upp gymmet, sätta upp KFUM-loggor samt göra några 
mindre förändringar i inredningen av gymmet. 
Eleiko och Exceed AB har bidragit med att utrusta gymmet 
med fria vikter, träningsredskap och matta.

Det är spännande och roligt att KFUM Central nu själva 
driver gymmet och tillsammans med KFUM Central Sport-
center diskuterar innehållet i verksamheten och inriktningen 
på de personliga tränare som vill skriva avtal med KFUM 
Central. Extra spännande är det då föreningen står inför en 
ombyggnation av lokalerna där träningen ska ske, ytorna 
blir större och otroligt fräscha och kan erbjuda spännande 
träningsformer för fler åldrar och nya medlemmar. 
Kea Lagerquist 

VERKSAMHET
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BLOMBINDERI

HJÄRT- OCH 
LUNGRÄDDNING

SKIDRESA TILL 
ROMME ALPINSexton deltagare deltog i arrangemanget Blombinderi med jultema, ett arrang-

emang som har anor tillbaka till 1990-talet med samma duktiga florist Nettan 
Strahl. Lyckan är att promenera hem med en fin bordsdekoration och en krans 
att pynta hemmet med i juletid.  

Söndagen den 16 februari arrang-
erade KFUM Central en skidresa 
till Romme Alpin i Borlänge. 
Femtio personer från föreningen 
var anmälda, gymnaster, ängshol-
mare, basket samt personal från 
Central. Ett riktigt samarrang-
emang!

Skidentusiasterna hade en härlig 
dag i backen och ett skönt avslut 
då det bara var att sätta sig i bus-
sen för hemfärd.

Arrangemanget kräver dess-
utom minimal arbetsinsats då 
bokningen av deltagare hanteras 
på Romme Alpins hemsida och 
deltagaravgifterna täcker hela 
kostnaden. Ledare för resan var 
Rickard Mulle Gustafsson och 
Ulrika Alexandersson.

I mars genomförde KFUM Central en utbildning i hjärt- och lungäddning med 
hjärtstartare för föreningens ledare och personal. Det är andra utbildningen vi 
genomför med hjärtstaratare som ett led i att föreningen och hotellet har köpt in 
hjärtstartare och ställt upp i lokalerna. 
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CENTRALDAGEN I BILDER

       Centraldagen var en  
           familjefest den 20 september  
       för KFUM Centrals alla medlemmar.  
   Vi firade det faktum att våra ursprungs-       
föreningar KFUM Central och KFUK 
Central fyller 130 år under 2014 och 2015 
och ville ge alla chansen att se allt spän-
nande som ryms inom KFUM Central. 

Vi vill rikta ett enormt varmt tack till alla       
   som kom på och som hjälpte till under  
       Centraldagen då vi uppskattar att det  
 kom över 1000 personer till  
              Centraldagen.

Foto: Nils Haag och Kea Lagerquist
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CENTRALDAGEN I BILDER
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SENIORVERKSAMHETEN

VERKSAMHET

Styrelsen för KFUK/KFUM Central Senior har haft 7
styrelsemöten under verksamhetsåret.

Styrelsen har under året varit: 
Håkon-Stein Korshavn. ordförande 
Margaretha Svensson, v ordförande 
Ronney Magnusson, kassör
Sylvia Göteman, styrelseledamot
Ulla Mårtensson, sekreterare

Övriga funktionärer:
Staffan Sjödén, revior
Jerker Notini, revisor suppleant
Barbro Thorén, valberedning

Seniorverksamheten har haft 9 st seniorträffar under verk-
samhetsåret.

30 januari Från Årstafruns 1700-tal
27 februari Årsmöte, KFUM kören
27 mars  Tore och Torunn Thorkildsen
24 april  Vårsånger, KFUM kören
3 juni  Utfärd Vira bruk
25 september Joakim Nömell 
30 oktober Dansa med änglar Per Harling
20 november Krister Stenberg kyrkoherde Handen
10 december Lucia, KFUM kören

Seniorstyrelsen har deltagit i KFUK/KFUM Centrals stra-
tegikonferens i London. Deltagare från Senior var Ronney 
Magnusson.

Morgongymnastiken hör hemma i Seniors verksamhet, 
såväl damer som herrar.

Huvudstyrelsens krav att seniorverksamheten skall vara en 
egen juridisk person har genomförts under året. Fr o m den 
1 januari 2015 är seniorverksamheten egen juridisk person.

KFUK/KFUM Central Senior riktar ett stprt tack till Cen-
trals anställda för all hjälp inför våra samkväm av olika slag.

Ett tack också till huvudföreningen för ekonomiskt stlöd 
samt till Fastighetsbolaget och Kom Hotel för gåvor till 
julavslutningen.

Målsättning för seniorverksamheten är att KFUM Värde-
grund skall genomsyra vår verksamhet.
Håkon-Stein Korshavn, Margaretha Svensson, Ronney 
Magnusson, Sylvia Göteman och Ulla Mårtensson

KFUK-KFUM Central Senior
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MEDLEMSSTATISTIK
KFUM Central har under 2014 haft ett totalt medlemsantal på 2.737 personer. Antalet medlemmar grundar 
sig på de uppgifter som sektionsföreningarna sänder till KFUM Central samt de direktanslutna medlemmar 
i KFUM Central.
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Medlemsstatistik 2014 Totalt
0-6 K 0-6 M 7-25 K 7-25 M 26- K 26- M K M 2014

KFUM Central
Enskilda, gym, renju, internationellt 3 5 16 34 19 39 58
The K 4 8 1 4 9 13
Barnkör 2 3 2 3 5
Senior 36 20 36 20 56
KFUM Central totalt 9 16 52 55 61 71 132

0 0 0
KFUM Central Basket 12 10 235 240 110 105 357 355 712
KFUMs Gymnastikavdelningar 10 56 2 228 6 23 18 307 325
Ängsholmen 2 3 621 638 42 39 665 680 1345
KFUMs Kammarkör 20 13 20 13 33
KFUMs Manskör i Stockholm 22 0 22 22
Stockholm Cantus 17 7 17 7 24
KFUM Ursus Kammarkör 1 14 2 15 2 17
Symfoniorkestern Pro Musica 3 5 15 6 26 21 44 32 76
Suzukin via Pro Musica 4 2 13 5 17 7 24
Royal Big Band/Swing in tunes 27 0 27 27
Swing in tunes
Summa: 1214 1594 2737

Medlemsstatistik 2013
 Totalt

0-6 K 0-6 M 7-25 K 7-25 M 26- K 26- M K M 2008

KFUM Central Basket 10 26 253 237 78 89 341 352 364

KFUM Gymnastikavdelning 20 105 2 230 7 21 29 356 158

KFUM Ängsholmen 6 6 567 606 70 46 658 643 654

KFUMs Kammarkör 20 13 20 13 31

KFUMs Manskör i Stockholm 21 21 24

0-6 .7-25 26-

0-5 år 6-25 år 26 -
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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 
ger förslag på uppdatering av kriterier för ansökningar och 
arbetssätt gällande ansökningshanteringen till styrelsen.

Under året har utskottet genomfört en uppdatering och 
förenkling av ansökningsinformationen på hemsidan, både 
för Stipendier och verksamhetsbidrag, och en liten justering 
av ansökningstiderna för verksamhetsbidrag. Man vill med 
hjälp av detta inspirera föreningarna att planera sin verk-
samhet tidigare. Utskottets medlemmar representerar sin 
sektionsförening och har till uppgift att dels ha kunskap om 
sin sektionsförenings ansökningar och dels delta i bered-
ningen av alla ansökningar utifrån gällande kriterier samt ge 
rekomendationer 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 möjlighet att erhålla bidrag i form av verksamhetsbidrag och individuella stipendier.
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VERKSAMHETSBIDRAG

EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE

Verksamhetsbidragen är budgeterade medel, och för 2014 budgeterade KFUM Centrals styrelse 500 0000  
kronor för att sektionsföreningarna, främst inom ungdomsverksamheten skall få möjligheten till bra ledar-
utbildningar, internationella arrangemang och utveckling av basverksamheten.

KFUM Central Internationell ledarutbildning Working for the change/ 50 000,00
Pro Musica Rekrytering av stråkmusiker    37 900,00
Gymnasterna Studieresa/utbildning till Tallin    28 000,00
Ängsholmen Ängsholmen marknadsföring musik   30 625,00
Basket  Ledarresa Malta      20 000,00
Basket  Ledarträffar med fysträning och föreläsning  12 000,00
Basket  Ledarresa till Fjällnora     20 000,00
Basket  Ledarweekend      25 000,00
Basket  Rosenbusken turnering i Sundsvall   28 000,00
Gymnasterna Planeringskonferens med ledare    15 000,00
Basket  Läxläsning      7 000,00
Basket  SM, Cup och sociala aktiviteter för laget Rosenbusken 17 000,00
Basket  Värdegrundsarbete     5 000,00
Ängsholmen Färdigställande låghöjdsbaneverksamhet   10 000,00
Basket  Marknadsföring, exponera föreningen   28 000,00
Ängsholmen Styrelsekonferens      30 000,00
Basket  Läger i Oskarshamn     50 000,00
Basket  Ledarutveckling      15 000,00
Basket  Basket avser Discot i Alvik    1 750,00
Summa         430 275,00

12%

9%

10%

53%

16%

KFUM Central

Pro Musica

Gymnaster

Basket

Ängsholmen
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BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
VÄRDEGRUNDSARBETE 5.000:-

Laget Rosenbusken genomförde en turnering i Sunds-
vall och mötte andra lag från Sverige, bland annat 
Sundsvall, Göteborg, Ockelbo, Alvik och Jämtland. 
Alla dessa lag består av individer med olika förstånds-
handikapp. Gemensamma middagar och aktiviteter 
såsom disco. Överlyckliga när de åker.

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
TURNERING SUNDSVALL 28.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
REKRYTERING STRÅKMUSIKER 37.900:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
LEDARRESA FJÄLLNORA 20.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
WORKING FOR CHANGE 50.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
MARKNADSFÖRING MUSIK 30.625:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
LÄXLÄSNING 7.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
PLANERINGSKONFERENS 15.000:-

Symfoniorkestern Pro Musica sökte bidrag för att an-
nonsera i studenttidningen. De sökte stråkmusiker och 
detta kompletterades med att vi kunde köpa nya mo-
derna notställ vilket skull höja statusen på orkestern. 
Notställen är jättebra och stråkstyrkan har utökats 
under hösten. En violin som sökte sig till orkestern 
kom direkt via annonserna.

Den 16-18 maj genomförde KFUM-gymnasterna 
en planeringskonferens med inriktning på förenings-
utveckling. Resan gick med båt till Riga. Workshops 
sektionsvis, bra diskussioner om medlemskapet, ansvar 
gentemot föreningen, gemensamma regler m.m. var på 
programmet.  

KFUM Central Basket har under 2014 erbjudit sina 
spelare läxläsning i föreningens lokaler två eftermidda-
gar i veckan och syftet var att underlätta för spelarna 
att genomföra basketträningen. Personerna som hållt i 
läxläsningen kommer ifrån Studiefabriken.

Coacher och föräldrar har deltagit i ett värdegrundsar-
bete inom KFUM Central Basket. En träff  har genom-
förts och föreläsare var Ann-Lee Mellström från Sisu 
Idrottsutbildarna och diskussioner om genus, mångfald 
m.m.

Ängsholmen producerade med hjälp 
av Robin af  Ekenstam en uppföljare 
till låten ÄH Gangsta. Denna nya låt 
syftar till skapa känsla för lägret samt 
används i marknadsföring av verksam-
heten, via bl.a. Facebook. 

Working for Change - KFUM Centrals internationella 
ledarutbildning erhöll 50.000 kronor i verksamhetsbi-
drag. Detta bidrag möjliggjorde 18 unga människor att 
delta i den veckolånga utbildningen. 

På schemat stod gruppdiskussioner och en del team-
building aktiviteter, där den aktivitet som vi på förhand 
trodde mest var lek var den svåraste: Flottbygge… på 45 
min skulle grupperna sätta ihop en flotte och paddla sig 
drygt 250 m runt en badflotte och tillbaks. Ingen sjönk 
och alla kom i land igen.

Höghöjdsbana och femkampen drogs igenom utan gråt 
och med en massa skratt och en lagom dos vinnarskal-
lar, gruppdiskussionerna kring hur en bra ledare är och 
de utmaningar vi ställs inför var riktigt bra!

All mat grillades och alla var glada, trötta men nöjda när 
vi åkte hemåt på söndagen.



26

INDIVIDUELLA 
STIPENDIER

EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE

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

Totalt har 666.156 kronor delats ut i 151 individuella stipendier.
Av dessa har 54 stycken individuella stipendier delats ut till personer över 30 år, motsvarande en summa på 334.322 kronor.

Av den totala summan på 666.156 kronor har 330.000 delats ut till unga människor under 30 år, motsvararande närmre  
50 procent av totalsumman.
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BEVILJADE STIPENDIER
TRÄNINGSLÄGER I iTALIEN

BEVILJADE STIPENDIER
EUROGYM 2014

BEVILJADE STIPENDIER
LEDARRESA TILL USA

BEVILJADE STIPENDIER
KONFERENS I PALESTINA

Under en vecka tränade våra yngre gymnaster från olika 
grupper i Cesinatico i Italien. Varje dag hade gymnasterna 
2-3 träningspass.
Veckan bjöd på mycket sol och massa bad i både havet och 
poolen. Flera föräldrar och syskon var också med på resan 
och fick sig några härliga semesterdagar. Varje morgon inn-
an frukost deltog såväl gymnaster och tränare som föräldrar 
och syskon på en joggingtur längs stranden. Ca 50 personer 
från KFUM var med på resan.

FONDFÖRVALTNINGENS 
UPPSATTA MÅL
Fondförvaltningens ledamöter utses av KFUM 
Centrals styrelse, de har under 2014 varit Hans 
Lagerquist och Lars-Erik Alm, de ingår även i 
föreningens 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 2014 nådde 
Fondförvaltningen över 8,5 % i avkastning på 
marknadsvärdet. 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.

Den 12-18 juli skickade vi ner gymnaster från KFUM till 
Helsingborg. Gymnasterna ingick i en masstrupp, Stock-
holm Mass Squad, till ungdomsgymnastikens största 
evenemang i år, EUROGYM 2014 i Helsingborg. Det var 
en masstrupp bestående av 45 killar som tillsammans med 
föreningsledare och regionens huvudansvariga tränare åker 
ner för sommarens stora gymnastikhändelse och träffar 
likasinnade både från övriga Sverige men också andra na-
tioner. Stockholm Mass Squad var också utsedd till svensk 
representant på EUROGYMs stora gala nere i Helsingborg. 
En fantastisk gymnastikupplevelse nere i Helsingborg och 
inför resan genrepade killarna på Stockholm Gymnastics 
Show den 14 september i Stockholm.
Veckan bestod av uppvisningar, workshops, prova på verk-
samhet och massa nya vänner från hela världen.

40 personer från KFUM Central Basket genomförde en  
ledarresa till Charlotte, North Carolina. Syftet med resan 
var att ungdomarna skulle uppleva basketen i det land där 
sporten är stor. Matcher mot lokala lag samt sammankoms-
ter med grillkvällar m.m fanns på programmet.
Den största behållningen var att träffa personer från andra 
länder och alla möten mellan både ungdomarna och mellan 
ledare. 

”Utbildningen skulle visa sig ge mig både verktyg till mina 
studier, mitt engagemang inom KFUM och för mig själv 
personligen. Att ha ett sunt förhållningssätt till sitt ledar-
skap kan vara svårt när självkritiken tar över och du börjar 
tvivla på din egen kompetens. Jag har fått prova på att han-
tera konflikter, erkänna mina brister, ta emot feedback och 
vågat ta ansvar över min egna utveckling. Dessutom har jag 
fått lära känna människor som engagerar sig på olika områ-
den inom KFUM och fått inblick i hur olika verksamheter 
fungerar. Tack för att jag fick möjligheten till att åka”! 
Paulina Nybratt Sandin
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FÖRVALTNING

KFUM Centrals styrelse 
har under 2014 
bestått av:

Bengt Arwén
Anne-Christine Ericson
Henrik Feldhusen 
Malcolm Lilliehöök (tom okt 20141016)
Rickard Gustavsson
Peter Yllmark 
Kajsa Carlsson
Lena Rydhäll
Michael Lagerkvist

Suppleanter
Tolla Stuart DAhlgren
Göran Stafrin
Paula Asarnoj (tom okt 20141016)
Bengt Strömgren (tom 20141016 därefter 
ordinarie)

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

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.

KFUM CENTRALS 
STYRELSE

ORGANISATIONS-
GRUPP
Efter strategikonferensen i London 
tillsatte styrelsen en grupp bestående av 
Olle Lindström, Tolla Stuart Dahlgren, 
Erik Adolfsson, Emil Breman och Bengt 
Arwén för att titta på hur vi som Cen-
tralförening kan med hjälp av varandra 
bli ännu starkare förening. Men vad är 
det då som förenar oss och vad är det 
som skiljer de olika verksamheterna åt? 
Vilka olika uppdrag har vi och hur vill vi 
att Central ska vara i framtiden? Detta 
är några av de frågeställningarna har 
diskuterat med flera av verksamheternas 
styrelse under hösten med fortsättning 
nu under våren. Till hösten är tanken att 
samla Londonkonferensens deltagare för 
redovisning och fortsatt diskussion.
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KFUM CENTRALS 
PERSONAL

KFUM Centrals personal har under 
2014 varit:

Kansli
Kea Lagerquist, kanslichef
Ulrika Alexandersson, verksamhet och information
Nils Haag, verksamhetskoordinator from februari 2014
Olle Molin, fastighetstekniker 80 %
Armineh Karapet, ekonomi
Björn Heningsson, data och IT 15 %
Camilla Gölstam, körpedagog 25 %, anställd from 
augusti
Leila Siivola, receptionist, inhyrd från Kom Hotel 
Anki Ericson, bidragshandläggare 5 %, tjänsten upp-
hörde under våren
Mats Berg, inhyrd konsult som controller

Timanställda 
Sofia Balic, körutredning, anställning upphörde under våren 
Miranda Myrberg, projektledare Working for change 
Andreas Bodén, sommarvaktis
Thim Nordén, extra reception
Tobias Peterson, sommarvaktis
Jimmy Forsberg, extra reception
Karolina Lagerquist, extra reception

The K under vårterminen
Timanställda:
Camilla Ramel, ansvarig 
Emma Axelsson
Ebele Lilja
Mikaela Nyman
Hektor Klingberg
Samtliga tjänster som arbetade med the K upphörde under 
våren
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UTSKOTTSARBETEN

ARBETSUTSKOTTET
Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden inför 
styrelsens sammanträden.
Utskottet har under 2014 bestått av: Bengt Arwén, Peter 
Yllmark, Rickard Gustafsson, 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 2014 bestått av: Peter Yllmark, Lars-
Erik Alm, Hans Lagerquist, PA Aglert, Henrik Feldhusen, 
Mats Berg, Christer Sjöström, Armineh Karapet 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 2014 bestått av: Lena Rydhäll, Anders 
Westkämper, Anne-Christine Ericson, Emma Eklund och 
Karin Björling Olausson, Anders Håkanson, Victor Sund-
quist, Andreas Ekeberg och Leila Siivola.

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 våren 2014 bestått av: Michael Lager-
kvist, Ulrika Alexandersson och Nils Haag. Utskottet lades 
ned under våren 2014.

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.

ROSLAGSTULLSUTSKOTTET
Roslagstullsutskottets syfte är 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. Se vision och påverksansarbete.
Utskottet har under 2014 bestått av: Michael Lagerkvist, 
Svante Bengtsson, Kersti Hedqvist, Jones Södergren, Peter 
Yllmark 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. 
Se fastighetsförvaltning.
Utskottet har under 2014 bestått av: Henrik Feldhusen och 
Olle Molin

MYNDIGHETSUTSKOTTET
Sytftet med utskottet är att KFUM Central och dess bolag 
följer de regelverk som myndigheterna kräver av KFUM 
Centrals verksamheter och fastigheter.
Se regelverk och myndighetskrav.
Utskottet har under 2014 bestått av: Rickard Gustafsson, 
Olle Molin, Andreas Ekeberg och Ulrika Alexandersson

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 2014 bestått av: Emil Breman, Tove 
Larsson, Paula Asarnoj, Miranda Myrberg och Nils Haag. 

MUSIKUTSKOTTET
Musikutskottet är ett samarbetsorgan för musiken vars 
syfte är att stärka och samordna musiklivet inom KFUM 
Central. Se under verksamhet.
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NY VÄRMEUNDERCENTRAL
En ny värmeundercentral som förser fastigheten Rosen-busken med fjärrvärme beställdes under 2013 och har driftssatts under 
våren 2014. Styr- och reglersystemet blir datoriserat och fritt programerbart och har åtkomst via vanlig webbläsare.

VENTILATIONSOMBYGGNAD
Ventilationen i fastigheten Rosenbusken har under 2014 byggts om i hotelldelen, plan 6, 7 och 8. I slutet av 2014 installerades 
kylmaskiner på plan 7 i föreningsdelen och arbetet bekräknas klart i början av 2015.

FÖRSTÄRKT EL TILL FASTIGHETEN 
Under juli och augusti månad förstärktes elen till fastigheten Rosenbusken (både 
föreningsdelen och Kom Hotel). Arbetet är en del i KFUM Centrals underhållsplan.

UNDERHÅLLSPLANEN
KFUM Centrals fastighetstekniker har under 2014 arbetat med den 12-åriga under-
hållsplanen gällande fastigheterna Rosenbusken 22 samt Oxen mindre 21. Denna 
innehåller kostnadsuppsskattningar samt när i tiden olika planerade underhåll skall 
genomföras.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Syftet med Myndighetsutskottet är att se över att 
KFUM Central och dess bolag följer de regelverk som 
myndigheterna kräver av KFUM Centrals verksamhe-
ter 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 fastighetstek-
niker och entreprenörer god rutin för att dessa följs 
kontinuerligt.

För 2014 har utskottet avsett att särskilt arbeta med 
följande; Det fortsatta arbetet med brandsäkerheten i för-
eningslokalerna på Rosengatan 1 och att arbeta vidare med 
att information om egenansvaret i det systematiska brand-
skyddet når ut till ansvariga i respektive sektionsförening/
verksamhet. Fortsatt arbete med de två registerformulären 
”Incidentrapportering” och ”Felanmälan” som finns på hem-
sidan. Genomföra en ägarförteckning över de inventarier och 
redskap som uppehåller sig i lokalerna på Rosengatan 1 och 
därmed vems ansvar det är för dessa.

REGELVERK OCH 
MYNDIGHETSKRAV

Fortsätta arbetet med stöttning av skyddsombuden.
Utskottet tog initiativ till en ”Kick-off ” för föreningens med-
lemmar och ledare under februari månad. Mötet syftade till 
att infomera om brandskyddet i fastigheten och samlade ett 
tjugotal ledare. 

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

Hjärtstartarutbildning genomfördes dessutom i januari månad 
2014 och sker fortsättningsvis en gång om året.
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FÖRVALTNING

BAKGRUND
KFUM Centrals fastighet Rosenbusken 22 på Rosengatan 
1 har genomgått flera förändringar sen den byggdes 1970 
-1972, och nu är det dags för en mer genomgripande reno-
vering och förändring av främst de två understa våningspla-
nen. 
Plan 1 är det gamla garageplanet. Idag används det av 
föreningens hotell Kom Hotel som omklädningsrum för 
personal, förråd och lastning/lossning via en stor hiss upp 
till gatuplan. Resterande del av plan 1 utgörs av ett gym 
med två omklädningsrum och bastuar. På plan 1 ligger 
också husets undercentral.  Ett sop- och sorteringsrum är 
omgjort 2013. Plan 2 domineras av stora idrottshallen. Den 
har dubbel takhöjd och är öppen mot caféet på plan 3. På 
plan 2 finns tre omklädningsrum, en mindre idrottshall 
(kallades tidigare för ”spegelsalen”, numera ofta benämnd 
”lilla hallen”) ett stort notförråd, handikapptoalett mm och 
ett annat förråd som i huvudsak används av orkestrar för 
instrumentförvaring. På plan 3 finns det en läktare med 
rum, handikapptoalett, förråd och golv som hängt med 
sedan fastigheten byggdes.
Renoveringsbehovet av framförallt plan 1 och 2 har diskute-
rats sedan 2007. 
Under 2013 gjordes en fastighetsbesiktning som ledde fram 
till en underhållsplan. Där fastställs bl.a. att våtrummen i 
omklädningsrummen är i stort behov av renovering.  

OMBYGGNATION AV 
PLAN 1 OCH 2

Omklädningsrummen är förutsättningen för aktiviteterna 
på plan 1 och 2 och den förestående renoveringen har star-
tat en diskussion i huset och föreningarna om det är möjligt 
att förbättra logistik och nyttjandet av dessa två vånings-
plan. 

VARFÖR OMBYGGNATION OCH INTE RENO-
VERING?
Efter en omfattande utredning under 2013 och 2014 kunde 
det konstateras att fastigheten vid en ombyggnad får bättre 
logistiska förutsättningar, en mer effektiv användning av 
den yta som erbjuds samt bättre förrådsmöjligheter. En 
ombyggnad bedöms också höja fastighetsvärdet då det är en 
stor investering av föreningen. 
KFUM Centrals styrelse såg sammanfattningsvis fler förde-
lar med en ombyggnation än med en renovering.

BEHOVSINVENTERING
Alla KFUM Centrals olika föreningar har getts tillfälle att 
komma med synpunkter och att beskriva sina behov av 
lokaler i huset. 
Under vintern 2013 sammanställdes behovsinventering av 
samtliga sektionsföreningars behov, önskemål och synpunk-
ter på lokaler framförallt på aktuella våningsplan dvs plan 
1 och 2 på Rosengatan 1 men även övriga lokalbehov togs 
med i inventeringen. 
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SKISSARBETE
Under våren 2014 bjöds två arkitektbyråer in för att ta fram 
förslagsskisser på hur en ombyggnation av plan 1 och 2 på 
Rosengatan 1 av framförallt omklädningsrum och tränings-
ytor inklusive gym skulle kunna se ut, som underlag för 
arbetet fanns behovsinventeringen och underhållsplan samt 
befintliga relationsritningar. Det förslag som fick störst 
genomslag var presenterat av arkitektbyrån Eppens AB. 

REMISSER OCH PÅBÖRJAD ARBETSPROCESS
Förslaget från Eppens arkitektbyrå gick ut på remiss till 
samtliga sektionsföreningar och medlemmar. Under juni 
2014 fick alla medlemmar möjlighet att träffa arkitekterna 
Rolf  Eppens och Maria Mattson för att framföra sina syn-
punkter och diskutera förslaget. Efter detta tog arkitekterna 
fram reviderade skisser och förslag på hur arbetet skulle 
fortsätta i form av en förstudie under hösten 2014 där även 
andra konsulter blev involverade och bildade projektgrupp 
bestående av konsulter rörande frågor för el, ventilation, 
vvs, brand och konstruktion. En sista remissrunda presen-
terades för alla sektionsföreningar via hemsidan att ta ställ-
ning till senast i augusti.

INRIKTNINGSBESLUT
KFUM Centrals Styrelse tog den 16 oktober 2014 ett in-
riktningsbeslut för att bygga om plan 1 och 2 med målet att 
en ombyggnation skall ske under 2015. ”Det är en stor och 
mycket glädjande satsning som kommer att gynna KFUM 
Centrals verksamheter” säger en nöjd ordförande Bengt 
Arwen. 
Som underlag för styrelsens beslut fanns en finansierings-
plan för ombyggnationen och grov kostnadskalkyl framta-
gen av en extern byggnadskonsult baserad på kostnader för 
byggnadsarbeten inklusive entreprenörsarvode, installatio-
ner av bl.a. luft, el, rör och brandlarm samt sprinklers samt 
projekterings- och byggledningskostnader och besiktning. 
Som jämförelse till grovkalkylen för en ombyggnation jäm-
förde man för- och nackdelar med en renovering. Dessutom 
fanns alla synpunkter från sektionsföreningarna med som 
underlag för beslutet. 

REFERENSGRUPP
I och med att beslutet togs utsågs en referensgrupp med 
medlemmar från föreningen, den är tillsatt för att behandla 
ombyggnationen och leds av en styrelseledamot från 
KFUM Central. Gruppen ska hållas väl insatt i pågående 
och planerat arbete och ska i största möjliga grad vara 
delaktig i beredning av beslutsförslag till KFUM Centrals 
styrelse. Ansvarig person från styrelsen är Rickard ”Mulle” 
Gustafsson. Övriga personer som ingår i gruppen från 
föreningarna är PA Aglert, Lars-Erik Alm, Svante Bengts-
son, Walter Skeppar och Jones Södergren. Deltar gör även 
arkitekterna Rolf  Eppens och Maria Matsson samt Olle 
Molin och Kea Lagerquist från KFUM Centrals kansli.

PROJEKTLEDNING AV OMBYGGNATIONEN
Projektledningen består av Kea Lagerquist, kanslichef  och 
Olle Molin fastighetstekniker, Rolf  Eppens, arkitekt, Maria 
Matsson arkitekt, Torbjörn Brown VD Kom Hotel, samt 
externa konsulter rörande rör och ventilation, el, brand och 
konstruktion. Vid årsskiftet 2014/2015 anlitades Gunnar 
Helgesson från Funktionskompaniet som projektledare.

FORTSATT ARBETSPROCESS
Processen följer en plan som innehåller delmomenten 
förprojektering, kostnadskalkylering och projektering, upp-
handling, beslut och avslutningsvis byggnation.  Förprojek-
tering innebär att mer detaljerade planer och underlag fram-
tas än det tidigare arkitektförslag som ritats och presenterats 
för föreningen. Underlag såsom el, rör och ventilation, 
brand, konstruktion med mera. I fasen kostnadskalkylering 
och projektering finslipas dessa planer och resulterar i ett 
konkret byggförslag med en rimlig ekonomisk kostnadsplan 
(baserat på resultatet av förprojekteringen). Det innebär 
också att det ursprungliga förslag som ligger kan komma att 
behöva omarbetas till viss del. Nästa fas är upphandling och 
då begärs offerter in från byggentreprenörer. Efter denna 
fas fattar KFUM Centrals styrelse beslut om att anta någon 
offert och därefter kan projektet gå in i den sista delen som 
är byggnation, som förhoppningsvis startar 2015.
Kea Lagerquist
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KOMMUNIKATION OCH 
INFORMATION

FÖRVALTNING

HEMSIDA
KFUM Centrals hemsida har under 2014 uppdaterats mer 
kontinuerligt. Under 2014 hade KFUM Central nästan 
en halv miljon besökare vilket är en nästan en fördubb-
ling; 452.882 besök 2014 och 208512 besök 2013. KFUM 
Central har också varit behjälplig med KFUMs Manskör 
hemsida.

NYHETSBREV
Nyhetsbreven syftar till att sprida intern information inom 
föreningen. Nio nyhetsbrev har skickats ut under 2014. Ny 
klient är Mailchimp och har klickbara länkar, vilket ökat 
trafiken till hemsidan. Ca 500 nyhetsbrevsprenumeranter 
har KFUM Central. 

SOCIALA MEDIER
KFUM Central finns på Facebook och 
har 331 följare. Här delar vi egna och 
andras evenemang samt foton från den egna verksamheten. 

KFUM CENTRAL I EXTERN MEDIA
Roslagstullsprojektetets arbete har uppmärksammats under 
2014 i Vi i Vasastan. 

ANNONSERING
Annonsering har skett i Barn i Stan till ändamål för barnkö-
ren. 

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

HUSET
I samband med att KFUM Central återtog driften av 
KFUM Centrals Gym beställdes och monterades stora 
KFUM-logger för att tydligare profilera gymmet som en 
KFUM-anläggning.

UTSKOTTET UPPHÖRDE 
KFUM Centrals styrelse beslöt under våren 2014 att avveckla 
kommunikationsutskottet. Nils Haag anställdes på kansliet 
under våren 2014 och har tillsammans med Ulrika Alexan-
dersson arbetat med den löpande informationen och kom-
munikationen. 

CENTRALBLAD
Två Centralblad har utkommit under 2014, juninumret inne-
höll 28 sidor och decembernumret 28 sidor. Dessa når våra 
2.700 medlemmar brevledes. Syftet med bladet är att internt 
sprida varandras verksamheter inom föreningen och ge in-
spiration för de möjligheter som finns inom föreningen och 
rörelsen. Många bidrag är reseberättelser som speglar de in-
ternationella möjligheter som finns inom YMCA och YWCA.
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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

BOLAG

Information om verksamheten
Bolaget köpte 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 vånings-
plan 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 och bostads-
fastigheten har sedan avyttrats till Bostadsrättföreningen 
Oxen 21.
Företagsekonomiska Institutet hyr fr.o.m. sommaren 2011 
källarplanet och har byggt 4 klassrum för sin studieverk-
samhet. Avtalet är på 8 år.
Från och med december 2010 bedriver KOM Hotel konfe-
rensverksamhet på plan 3.
Under 2011 och 2012 har den gamla butikslokalen byggt 
som till vandrarhem åt Kom Hotel och har blivit ett popu-
lärt mål för större och mindre grupper, både internationell 
och nationella.

Under 2014 har fastighetens samtliga lokaler och garage 
varit uthyrda.

Under året har samtliga toalettrum i konferensdelen reno-
verats och moderniserats allt från golv, väggar, ledningar till 
nytt porslin. 
I samplanering med hotelledningen har samtliga hotellrum 
mot gården har fått nya energieffektivare fönster och alla 
radiatorer i dessa rum har bytts ut.
Under aktuell period har rummen ej kunnat bokas eller 
bebos varför vi återbetalat viss hyra.

Även 2014 har vi kunnat betala av på de lån fastighetsbola-
get haft hos Central och hela lånet är nu återbetalat. Även 
detta år har vi köpt tjänster av Central avseende ekonomi 
och fastighetsplanering och underhåll.
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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.
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KFUMs GYMNASTIK-
AVDELNINGAR

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER

Styrelse 
Anna Rosenholmer, ordförande, Mikael Löfstrand, vice 
ordförande, Magnus Larsson, kassör, Staffan Önne,  
sekreterare, Karin Björling Olausson, ledamot, Magnus 
Lindhe, suppleant, Christian Areskär, suppleant

Medlemmar
Antal medlemmar har under 2014 uppgått till 380.

Föreningens aktiva har delats in i fyra sektioner:
Familjegymnastik, 43 gymnaster
Gymnastikskolan, 163 gymnaster
Truppgymnastik, 43 gymnaster
Artistisk gymnastik, 55 gymnaster

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

Under 2014 har 163 unga gymnaster tränat i Gymnastiks-
skolan. Gymnasterna har varit indelade i åldersbaserade 
grupper. Varje grupp har tränat ca 12 gånger per termin. 
Gymnastiksskolan vänder sig till pojkar som är nyfikna på 
att prova på gymnastik.

Under 2014 har KFUM-gymnasterna tränat och tävlat 
i truppgymnastik på både ungdomsnivå och seniornivå. 
Under året har vi inte haft en juniortrupp på grund av ett 
generationsglapp.
• Ungdomstruppen, 19 gymnaster födda 1997-2005
• Manliga Eliten, 24 gymnaster födda 1987-1999

Sektionen för artistisk gymnastik har tränat i ett flertal 
grupper:
• AG-P0, pojkar födda 2006-2008, gruppen har  
 tränat 5 timmar per vecka. 
• AG-P1, pojkar födda 2003-2005 , gruppen har   
 tränat 10,5-12,0  timmar per vecka. 
• AG- P3 ungdom/junior pojkar födda 1999-2002   
 som tränat 10,5-12 timmar per vecka

• AG-senior 2 pojkar födda 1995 som tränat 12-14   
 timmar per vecka.

Tävlingar
I truppgymnastik har föreningen under 2014 tävlat på 
seniornivå och ungdomsnivå i ett flertal tävlingar på såväl 
region som riksplanet.
För Ungdomstruppen har det bland annat resulterat i guld 
på Ungdomscupen i Ängelholm 3 guld och ett silver i Ven-
delsöcupen. Manliga Eliten fick silver på Svenska Mäster-
skapen och silver på Svenska Cupen. 
I Artistisk Gymnastik har föreningen haft representanter på 
SM, Svenska Cupen, RM samt Sverigepokalen, där vi fått 
medaljer i samtliga tävlingar.
Föreningen har också deltagit i samtliga regiontävlingar 
med flera pallplatsresultat. Föreningen har också stått som 
arrangör för flera AG- tävlingar i regionen.  

Övrig verksamhet
Under sommarlovet arrangerades ett veckoläger i Cesenati-
co, Italien, för både Truppgymnastik och Artistisk Gymnas-
tik. Där deltog ett 80- tal gymnaster, ledare och familjemed-
lemmar. Lägret bjöd på gymnastikträning, beachvolleyboll 
och andra aktiviteter. Dessutom har ett flertal dagläger och 
helgläger ordnats i båda discipliner under året.
Föreningen stod även detta år som ansvarig för banketten 
vid den internationella tävlingen Mälarcupen i MAG.
Året avslutades med klubbmästerkapet i MAG samt julfika 
för gymnaster och familjemedlemmar.
Den traditionsenliga och mycket välbesökta julaftonsträ-
ningen mellan 10:00 - 12:00 hölls som vanligt i våra lokaler 
på KFUM Central.
Föreningen har under 2014 arrangerat flera ledarträffar. 
Däribland en mycket givande arbetsresa till Riga för alla 
ledare och domare i KFUM-gymnasterna. Planering och ut-
formning av föreningens verksamheter och gruppstrukturer 
stod på agendan. Respektive disciplin har även haft enskilda 
ledarträffar.
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KFUM ÄNGSHOLMEN

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER

KFUM Ängsholmen arbetar för att stärka barn och 
ungdomars självkänsla och verkar för samarbete 
och gemenskap mellan olika grupper baserat på 
övertygelsen om människors lika värde. Vi arbetar 
för att engagera barn, ungdomar och lägerledare i en 
meningsfull verksamhet. Genom bland annat vårt 
dagläger Sköna Dar breddar vi ständigt vår  
verksamhet, och når ut till nya målgrupper. 

Medlemsutvecklingen inom Ängsholmen har under 2014 
varit fortsatt positiv, och vi blev under 2014 1345  
medlemmar, varav 1264 är 26 år och yngre. Att vårt  
medlemsantal fortsätter att öka beror främst på vår dag-
lägerverksamhet Sköna Dar.
Sommarlägren var under 2014 fullbokade, med ca 480 
deltagare. Två tvåveckorsperioder, två enveckas perioder, ett 
treveckors konfirmationsläger, ett seglarläger samt ett  
skapandeläger har genomförts.  Det populära Konfirma-
tionslägret genomfördes i samarbete med Värmdö För-
samling, ett samarbete som 2015 går in på sitt femte år. 
Samarbetet utökades under 2014 då Värmdö församling 
också tog med sig ”egna” konfirmander som deltog i lägret. 
Sköna Dar har genomfört läger på Björnö och  
Ängsholmen, under sommarlov, påsklov och höstlov. 
Deltagarantalet på daglägret har ökat stadigt varje år, och 
verksamheten är efterfrågad, vilket känns kul. Under 2014 
besöktes Sköna Dar av totalt 830 deltagare. Sköna Dar 
samarbetar med bland annat Skärgårdstiftelsen som äger 
lägerplatsen på Björnö. 
Under våren och höstens lägerskolesäsonger besöktes ön av 
totalt 55 grupper. Vi har förutom skolklasser 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 KFUM 
Ängsholmen som mötesplats för alla” finns områden som 
är särskilt prioriterade. Dessa är: 
- KFUM Ängsholmen ska öka medvetenhet om resurs-
förbrukning, vår påverkan på miljön samt uppmuntra till 
friluftsliv. 
- KFUM Ängsholmen ska vara en plats där barn och ung-
domars självkänsla stärks.
- KFUM Ängsholmen ska vara en plats där människor med 
olika bakgrund kan känna sig välkomna och interagera med 
varandra. 

Styrelsens ansvarsområden är uppdeltade på följande sätt: 
Sommarlägerutskott, Lägerskoleutskott, Utbildningsutskott, 
Fastighetsansvarig, Sjöansvarig och Köksansvarig. Kansliet 
består av två lägerkonsulenter på 100 % och en projektleda-
re för Sköna Dar på 50 %. KFUM Ängsholmen har även ett 
flertal aktiva arbetsgrupper som året runt arbetar med att 
utveckla verksamheten inom olika områden. Under året har 
de alla gjort stora, viktiga insatser. Det ideella engagemanget 
är den grund som Ängsholmen och Sköna Dar vilar på och 
en förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta 
att utvecklas. Styrelsen har under året arbetat hårt för att 
öka engagemanget och få medlemmarna att själva känna att 
de både har möjligheter och ansvar i föreningen. Detta är 
en av de punkter styrelsen har fokuserat på, och kommer att 
jobba vidare med under 2015.  

Hjärtat i vår verksamhet är vår ö. Det har under året skett 
flera förändringar och förbättringar, bland annat så har 
många fönster på öns byggnader bytts ut, köket har fått 
nytt golv och ny färg på väggarna och Musikhuset har 
gjorts mer tillgängligt för personer med funktionsnedsätt-
ning. Under året har också vår nya fina bastu fått trall på 
norrsidan och en boludervägg har byggts på en husgavel. Vi 
jobbar hårt för att ön ska vara så bra och välkomnande som 
möjligt för alla som vistas där!
Under året har ett arbete med att bygga en låghöjdsbana 
på ön inletts, låghöjdsbanan planeras öppna till lägersko-
lesäsongen 2015. Idéen är att låghöjdsbanan ska fungera 
kompletterande till höghöjdsbanan och samarbetsbanan 
Äventyret som finns idag. Målet är också att banan ska 
kunna användas spontant av barn som vistas på ön. 
Under hösten 2014 blev vi miljöcertifierade av Green Key 
som första lägergård i Sverige. 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 
Ängsholmen aldrig kunna finnas till.
Ängsholmens styrelse
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KFUM CENTRAL 
BASKET

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER

Säsongen 2013 - 2014
Jag har under åren skrivit många årsbe-
rättelser till Central Basket. Det har varit 
en trevlig tillbakablick med minnen över 
ett år som gått och som de senaste åren 
varit fyllt av positiva händelser. Detta 
år är inget undantag. Men när jag läser 
igenom utkastet till det senaste årets 
årsredovisning känns det svårt att göra 
alla goda krafters insatser rättvisa. Det 
är ett privilegium att få arbeta i en orga-
nisation som är så fylld av stora hjärtan, 
uppoffrande insatser bland både äldre 
och yngre och mätbara, synliga resultat 
som överträffar alla förväntningar. Hur 
ska jag på några få rader kunna återge 
och göra rättvisa åt alla sköna händel-
ser som är en del av detta årets KFUM 
Central Basket? Skam den som ger sig!

Det började som vanligt…. Affebuss 
körde oss till Oskarshamn för som-
marläger. Denna gång fick jag nöjet att 
vara med och vilken upplevelse det var! Förra årets lilla dip 
i deltagarantalet visade sig vara ytterst temporär. Denna 
sommar fyllde vi tre bussar och över hundra kids och trettio 
ledare åkte till Centrals 44:e sommarläger. Träningsgrup-
perna spände från 04 till 98 med Axel (97) som äldst och 
Nicolina (05) som yngst. Vilket härligt gäng! Kidsen tränade 
tre gånger om dagen och våra eminenta trainees fyllde kväl-
lar med talangjakt, tipsrunda, 4-4 turnering och inte minst 
’s’p’ö’k’r’u’n’d’a’n’…….läskigare än på länge men ack så 
populär. Det är härligt när det kittlar i magen när man som 
liten får hålla en äldre banan i handen och för mig som inte 
varit på läger på länge är det en fantastisk känsla att se hur 
våra kids tar hand om varandra. Dom äldre är fantastiska 
och omtänksamma förebilder för de yngre och när jag får 
se flera av mina små basketkids, som jag tränat i så många 
år, nu stå där som trainees och instruera och leda de yngre 
blir hjärtat varmt. Det var en vecka som jag burit med mig 
hela säsongen och jag vill passa på att rikta ett stort TACK 

till alla ledare, trainees och barn 
som gjorde detta möjligt. Och 
inte minst till Mattias med flera i 
Oskarshamn Basket som gör det 
möjligt för oss att återvända år 
efter år.

Lägret är en avgrundbultarna i 
KFUM Central Basket och har så 
varit sen just Affe, han med bus-
sarna, startade vår lägerverksamhet 
på slutet av 60-talet. Det ska vi vara 
både glada och stolta över.
Säsongen i övrigt har mest varit en 
kanon i dur. Trots fortsatta svårig-
heter med träningstider (skärpning 
Stockholms stad!) har vi genomfört 
säsongen med, som vanligt skriver 
jag nu lite stöddigt……fler kids 
och lag än föregående år och fler 
tränare. Mitt hjärta klappar lite 
extra när jag möter gamla erfarna 
bananer som t ex Jonas Erbe som 

viker sina lördagar åt individuell teknikträning för de som 
vill mer. Eller Lasse och Rocky som fortsätter att utveckla 
sina killar i P99 ännu ett år. Eller alla de andra coacherna, 
ingen nämnd och ingen glömd, som lägger sin lediga tid på 
att hjälpa andra att lära sig basket! Det är stort och ni ska 
alla vara stolta över den insats ni gör. Det är ert arbete som 
gör vårt arbete i styrelsen så inspirerat och fyllt av glädje. 
Ett särskilt omnämnande till Victor och Hillan som på 
kansliet organiserar allt detta och gör det praktiskt genom-
förbart. Hillan avtackades till sommaren. I augusti anställdes 
Christer ”Hets” Lönnkvist och Emma  Axelsson.

Under ett långt veckoslut i maj samlades alla coacher på 
Malta för ledarläger med föreläsningar och andra utbyten av 
erfarenheter. Även det en viktig tradition som vi ska fort-
sätta med. Var nästa års ledarläger går av stapeln är ännu så 
länge okänt men jag passar på att med varm hand bjuda in 
dig som lägger din tid som coach till denna händelse. För 
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våra yngre ledare, under arton, är det numera också tradi-
tion att kröna säsongen med en gemensam helg på annan 
ort. Ni gör en enorm insats för andra och även er vill jag 
varmt bjuda in till nästa års resa.  

På planen har året som gått visat att vi inte bara blir fler 
utan vi blir även bättre. Vi blir bättre på att träna och fler 
fortsätter att spela längre upp i åldrarna vilket är så viktigt 
för att få kontinuitet i vår verksamhet. Där har seniorlagen 
ett stort ansvar. Nytt för i år är att vi har fler seniorlag igång 
än på flera år. Förutom representationslagen i division 1 
damer och division 2 herrar har vi seniorlag i lägre serier 
där basketsugna kan fortsätta spela utan att sikta mot stjär-
norna. I division 7 herrar hittar vi t ex Central Old Stars 
med en genomsnittsålder som inte lämpar sig i tryck men 
med hjärta som bankar lika hårt ändå och det faktum att 
man i år kan titulera sig Sveriges sämsta seniorlag!?! minskar 
inte engagemanget. Det ger en bra sammanfattning av vår 
förenings blandning av elit och bredd, något som vi i styrel-
sen strävar efter att fortsätta utveckla. Det har sagts förut 
och tål att upprepas – utan bredd får vi ingen elit och en 
självklar förutsättning för det är att alla bananer ska kunna 
vara med på sin nivå och utvecklas i egen takt! 
 
I denna årskrönika väljer jag att inte lyfta fram något enskilt 
lag eller resultat då jag tycker att det är sådan skön känsla i 
helheten. Vi ska bygga vidare på den känslan och fortsätta 
ge ännu fler kids möjlighet att spela i lag och träna indi-
viduellt på vårt kära KFUM på Rosengatan. Det är allas 
vårt privilegium att ha vår egen hemvist där den som vill 
kan komma ner och träffa andra och lira ihop eller sitta 
och hänga i caféet. Med lite flyt kommer vi om några år att 
kunna flytta den delen av verksamheten till nya hallar vid 
Roslagstull och då kommer vi att bli en ännu större familj. 
Det är fortfarande så osäkert att jag knappt vågar skriva om 
det men jag är övertygad om att fortsätter vi denna positiva 

utveckling av KFUM Central Basket tillsammans blir det 
verklighet. Det måste bli det helt enkelt!

Jag vill avsluta med att berätta om våra unga tonåringar som 
tillsammans med ledare och föräldrar jobbat ihop pengar 
för att tillbringa två veckor i USA med både spel och solse-
mester. Ni har öppnat en ny dörr och visat att det är möjligt 
och jag är övertygad om att flera kommer att följa i era 
fotspår. En fantastisk insats av alla inblandade som ni kan 
läsa mer om i vårt fina Centralmagasin. 

Vi bedriver inte bara basketverksamhet, vi försöker också 
bidra till att våra ungdomar ska få växa upp i en bra miljö. 
I vårt upptagningsområde finns det tyvärr gott om alko-
hol, narkotika och andra frestelser. Vi har de senaste åren 
tagit fram en policy för alkohol, narkotika och tobak och vi 
samarbetar med olika organ för att informera våra ungdo-
mar. Detta arbete har uppmärksammats av IQ och på vårt 
årsmöte kom de och delade ut diplom till oss – så nu är vi 
IQ initiativ nummer 1078.

Ännu en gång ett stort tack till vår personal på kansliet, 
våra coacher, våra lagföräldrar och föräldrar som ställer upp 
och hjälper till i våra engagemang – utan er skulle KFUM 
Central Basket aldrig fungera!
Styrelsen 13/14 bestod av Philip Aluko, Charlotte Barr-
dunge, Svante Bengtsson, Lars Bremer, Linda Durmén 
Blunt, Elvira Eriksson och Anders Westkämper. Vid årsmö-
tet 2014 klev Elvira av. Tillkommande styrelseledamöter vid 
årsmötet blev Jenny Lidgren, Cecilia von Schedwin, Maja 
Westman och Aimee Wallin. 
Jag vill tacka alla för deras seriösa engagemang. Utan en 
engagerad styrelse blir det inga mogna bananer!  

Banana Huj!! Styrelsen för KFUM Central Basket
Gm Svante Bengtsson, Ordf KFUM Central Basket
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KFUM Central Sportcenter verksamhetsår 2014
KFUM Central Sportcenter blev på årsmötet i april 2014 
godkänd som förening inom KFUM Central. Föreningen 
är nystartad och har under kalenderåret 2014 arbetat med 
de mål som stod nedtecknat i den verksamhetsplan som 
upprättades innan årsmötet 2014. I verksamhetsplanen står 
följande målsättningar: 
  Målsättning
 skapa anpassade lokaler så att fysisk träning av-
sedda för barn, ungdomar och vuxna och där de kan träna 
tillsammans på olika utvecklingsnivåer
 utveckla professionell vägledning inom funktionell 
och grenspecifik fysisk träning
 stödja KFUM`s alla föreningar och medlemmar 
genom att skapa förutsättning för träning och friskvård 
Med målsättningar som ovan har KFUM Central Sport-
center under 2014 i huvudsak ägnat tid till att planera och 
verka för att lokalerna på Rosengatan 1 ska byggas om och 
anpassas för optimal fysisk träning för barn, ungdomar 
och vuxna i samspel på olika utvecklingsnivåer. I skrivande 
stund har byggplanerna börjat ta form och det lutar åt att 
KFUM Central kommer att få ett modernt Sportcenter med 
förutsättningar för träning av olika slag och inriktning.          
Vi inom KFUM Sportcenters styrelse ser planerna på om-
byggnad för det nya Sportcentret som mycket positiva då 
det blir en grundförutsättning för att verksamhet ska kunna 
bedrivas i samarbete med kompetenta instruktörer. Vi inom 
KFUM Central Sportcenter ser att hårt arbete givit reslutat 
och att arbetet är en avgörande faktor till att ombyggnaden 
av Rosengatan 1 kommer att genomföras under 2015. 
Ombyggnaden av Rosengatan 1 har varit den i särklass 
högst prioriterade fråga som KFUM Centrals Sportcenter 
drivit under 2014 och därför har verksamhet och andra 
frågor fått stå tillbaka.         

KFUM CENTRAL 
SPORTCENTER

KFUM Central Sportcenter har vid sidan av sitt uppstartar-
bete som förening bedrivit följande verksamhet under 2014:  
• Beskriva och berätta om KFUM Central Sport-
center som förening och beskriva våra visioner och mål för 
styrelsen och andra föreningar inom KFUM Central
• Deltagit i urvalsprocess av personliga tränare som 
vill bedriva verksamhet på KFUM Central gym  
• Installerat och monterat ny utrustning på KFUM 
Central gym
• Inrett och lagt nytt golv i KFUM Central gym  
• Personlig fysträning för ungdomar inom KFUM 
Central Basket    
• Utomhusträning i grupp för barn och ungdomar 
inom KFUM Central Basket, denna verksamhet har bedri-
vits på Östermalms IP under maj och juni  
• Fystränar utbildning för ledare inom KFUM Cen-
tral Basket på KFUM Central gym
• Upprättat program samt instruerat KFUM Central 
Baskets herr och dam lag U 19. 
• Fysiskträning med fotbollslag pojkar 8-11 år ifrån 
externa klubbar, Vasastans BK och Djurgårdens IF 
• Deltagit vid flertalet möten och projektgrupper 
med bäring på ombyggnation av Rosengatan 1
• Fungerat som länk till KFUM Centrals samarbets-
partner Exceed/Eleiko  

Sportcenters Walter och Roger under planeringsrond för 
uppfräschning av KFUM Central gym sommaren 2014

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER
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ROYAL BIG BAND

SWINGIN ´TUNES

Royal Big Band har under året utvecklats och bland annat 
fått in flera yngre medlemmar, som ersättare för äldre musi-
ker som av olika skäl inte kunnat fortsätta i bandet.

Arbetet med marknadsföring av bandet är tidskrävande och 
vi har inte kunnat lägga så mycket kraft på marknadsföring 
som vore önskvärt. Bandet har haft tre framträdanden 
under året. Den 5 april gästade vi Nalen och spelade på 
en av de traditionella danskvällarna som Nalens Vänner 
arrangerar. Johanna Grüssner var med som sångsolist. 
Johanna har framträtt ett flertal gånger med bandet och är 
oerhört skicklig. Alltid trevligt att spela på Stockholms bästa 
jazzdansställe.

Under hösten deltog vi på Centraldagen den 20 septem-
ber och där arrangerades också en danskurs i jitterbug där 
vi agerade musik. Spännande att spela till danskurs där 
vi ibland fick spela 7 takter, sedan stoppa i tre minuter, 
därefter fortsätta i 18 takter, och så vidare. Allt medan de 
proffsiga instruktörerna gav råd till de dansande paren.

Senare under hösten (3 november) arrangerade vi tillsam-
mans med Swingin’ Tunes en minneskonsert för vår tidigare 
kapellmästare Thomas Lycke, som ju avled hösten 2013. I 
konserten deltog Thomas bägge söner Fredrik och Alexan-
der Lycke. Det blev en mycket fin konsert med fantastisk 
sång av Fredrik och Alexander samt också fint framträ-
dande av Swingin’ Tunes. Vi höll till i Stora gymnastikhallen 
på KFUK-KFUM-Central, vilket i sig innebar en logistisk 
prövning och tvingade andra föreningar att ändra sina tider. 

Styrelsen för Swingin’Tunes får för verksamhetsåret 2014 
avge följande förvaltningsberättelse i sammandrag.
Styrelsen har under året utgjorts av 
Ordförande:  Jan-Eric Österström
Sekreterare:  Bertil Interstein
Kassör: Ove Mählkvist
Kontaktperson mot KFUM: Crister Haglund
Musikalisk ledare: Kjell Lindberg
Kören har under året deltagit i samt genomfört 7 stycken 
framträdanden. I februari deltog kören i en ”Nostalgitripp” 
i Farsta teater på inbjudan av den kvinnliga sånggruppen 
GAM.  Under hösten har kören  framträtt på äldreboendet 
Pauvres Honteux i Nockeby,   på en PRO-sammankomst i 
Huddinge samt på ett jubileum för Pensionärernas Badmin-
tonklubb. I november genomfördes en minneskonsert på 

Vi är tacksamma att det gick att ordna. Men det blev en 
minnesvärd kväll och familjen Lycke var mycket tacksamma 
och glada för arrangemanget.

Under hösten var vår repetitör Gunnar Andersson sjukskri-
ven under ett par månader och Sven Larsson ersatte då som 
repetitör. Vi har också fått in nya musiker i saxsektionen 
och i trumpetsektionen, däribland ett par studenter på Mu-
sikhögskolan. Royal Big Band har deltagit i MUSK genom 
ordförande Per-Ola Niblaeus.
För Royal Big Band, Per-Ola Niblaeus

KFUM för Thomas Lycke tillsammans med bl a Royal Big 
Band, och under december har kören sjungit jul- och lucia-
sånger vid flera tillfällen, bl a för barnen på KFUM.
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SYMFONIORKESTERN 
PRO MUSICA

Symfoniorkestern Pro Musica är en ideell förening inom 
KFUM Central. Symfoniorkestern Pro Musica verkar i 
KFUM Centrals anda och har till ändamål:: 
● att genom offentliga konserter, främst i Stock  
holmsområdet, sprida kännedom om och skapa intresse 
för god musik, särskilt ur den symfoniska repertoaren från 
barock till nutid.
● att skapa arbetstillfällen åt musikstuderande och 
yrkesverksamma instrumental- och sångsolister
● att verka som undervisningsorgan i avancerad 
orkesterspelning, och att i detta syfte söka fånga upp bl a 
sådana elever som gått i kommunal eller annan musikskola 
och som i övrigt fyller kraven för aktivt medlemskap enligt 
§3.
● att verka som undervisningsorgan i grundläggande 
violinspel genom SuzukiCentral.

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 2014-03-
13.  Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 5 
tillfällen.

Orkestern har under året haft 53 medlemmar, som efter 
totalt ca 40 repetitioner genomfört sammanlagt 3 konserter. 
Den första gick i karnevalsyrans tecken med Sain-Saëns 

Djurens Karneval, Dvoraks Carnevalsovertyr, Svendsens 
Konstnärskarneval, Rochester Youngs Carnival och Rim-
sky-Korsakows Rysk Påskkarneval. Nästa konsert gällde 
Irakisk musik. Konserten, som var planerad till våren, fick 
pga sjukdom flyttas till efter sommaren. Tillsammans med 
den Irakisk-Svenska damkören Tigris fåglar och solisten 
Lofti Bouschnak kunde vi framträda inför en nästan fullsatt 
Berwaldhall. Med anledning av Richard Strauss’ 150-årsju-
bileum spelade vi under hösten bl a hans Symfoni i D-moll 
och hans oboekonsert, den senare med Friederike Hulman 
som fantastisk solist.

Orkestern är en förening inom KFUM Central och medlem 
i Sveriges Orkesterförbund. I Central har Symfoniorkestern 
Pro Musica representanter i MUSK (KFUM Centrals Mu-
sikutskott). Orkestern är också representerad i KFUM Cen-
trals styrelse och i Centrals Bidragsutskott. Representant 
för orkestern deltog i den strategikonferens som under året 
anordnades av KFUM Central. Repetitioner och konserter 
anordnas i samarbete med Sensus studieförbund och med 
stöd från KOM Hotell.

Verksamhetsberättelsen är sammanställd av Anders 
Hjerpe och Lena Rydhäll Stockholm 20150326
Lena Rydhäll, Peter Marcateus, Johannes Dominique 
Anders Hjerpe, Jan Bråthe, Sten Herrlin, Cecilia George 
och Hanna Öst

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER
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KFUM MANSKÖR  
I STOCKHOLM

KFUMs Manskör i Stockholm, så lyder numera namnet 
på tidigare KFUM-kören (i dagligt tal KFUMs Manskör). 

Namnbytet bestämdes av kören vid årsmötet i början av 
verksamhetsåret, som också valde Erik Adolfsson till ny 
ordförande sedan Christer Sjöström undanbett sig omval. 
Kören sökte också medlemskap i Sveriges körförbund och 
blev medlem där i början av höstterminen . 
Kören har fokuserat på att rekrytera nya medlemmar till 
kören, och har bland annat annonserat i några olika tidskrif-
ter, samt har utarbetat en rekryteringshandbok till stöd för 
körens medlemmar i det personliga rekryteringsarbetet. En 
utgångspunkt är at vi tror att det finns sångare som både 
vill vara med i flera körer och gärna vill ägna sig åt renod-
lad manskörsång. Några nya körsångare hade vid årets slut 
hörsammat vårt budskap. Arbetet forsätter.

Höstens verksamhets startades upp genom samling hemma 
hos Göran Stafrin där gemensamma angelägenheter dryfta-
des. Ett jätte bra sätt att komma igång efter sommarens vila. 
Kören deltog därefter aktivt i Centraldagen den 20 sep-
tember genom medverkan i den gemensamma flashmoben 
och deltagande i MUSKs gemensamma bord. Kören var 
också representerad vid KFUM Centrals styrelsekonferens i 
London i oktober.

Kören har lämnat synpunkter på planerna på ombyggnad av 
plan 1 och 2. I allt väsentligt har vi instämt i de framlagda 
förslagen till ombyggnad.
Vi har delat ut förtjänstmedaljer till tre körmedlemmar som 
hunnit vara med i kören i 15 år. 
Vid KFUM Centrals årsmöte valdes Göran Stafrin in till 
styrelsen som suppleant. Vid KFUK-KFUMs Sångarför-
bunds ombudsmöte i oktober beslutades att sångarför-
bundet ska läggas ner den 31 december 2015. Håkon-Stein 
Korshavn från manskören kvarstår under denna tid som 
dess ordförande. Medlemmar ur manskören innehar vidare 
uppdrag i KFUM Centrals ekonomiutskott, KFUM Central 
Fastighetsbolags styrelse och KOM Hotels styrelse.

Vad gäller konsertverksamheten genomförde kören en upp-
skattad vårkonsert i april i Norska kyrkan i Stockholm, då 
samtidigt genom norskt framträdande 100-årsminnet av Alf  
Prøysen också uppmärksammades. 
Våra sedvanliga två julkonserter under samma dag framför-
des i december i S:t.Paulskyrkan vid Mariatorget, förutom 
att vi under denna månad också medverkade vid olika 
enskilda jularrangemang i Försvarsmaktens och Frimurar-
nas regi. Vid julkonserterna medverkade till vår stora glädje 
sopranen Rebecca Rasmussen och barytonen Magnus Bill-
ström som solister. Vi har vid flera tillfällen också haft stöd 
av instrumentalister av olika slag, inte minst av vår egen 
dirigent Mathias Kjellgren, vilket förhöjt det musikaliska 
budskapet.
För KFUMs Manskör/Erik Adolfsson

Kören repeterar regelbundet varje måndag  
kl. 19- 21 i Lilla Hallen
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KFUMs KAMMARKÖR

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER

Verksamhetsåret 2014 har omfattat 12 konserter, varav två 
under en turné på Gotland och några mindre konserter.
Den 15-16 mars var det dags för årets första konserthelg. 
Temat var ”I Clara Schumanns sällskap” med musik kompo-
nerad av Clara, maken Robert, samt vännen och beundraren 
Johannes Brahms. Förutom själva musiken bidrog Stefan Boh-
man med fängslande berättelser om de tre kompositörernas 
liv och relationer. På lördagen var det konsert i Eric Ericson-
hallen och på söndagen bar det av med hyrbuss till Nora och 
framförande i kyrkan. 
Nästa konsertprojekt var ”Musik av kända och okända franska 
tonsättare” i Barocksalen på Historiska Muséet. Det blev skön 
vokal musik av Debussy, Poulenc, Martinon och Saint-Saëns. 
Dessutom pianostycken av Melanie Bonis och Claude Debussy 
framförda av vår dirigent, tillika eminenta pianist. Konserten ägde 
rum 10 maj.
7 augusti avreste kören från Nynäshamn till Visby för fyra inten-
siva dagar på Gotland, Vi inkvarterades i vandrarhemmet i Lju-
garn, by the sea; en fantastisk  miljö för samvaro, sång, fest och  
utflykter. Konserttemat var ”Från medeltid till nutid” och kanske 
bidrog titeln - under pågående medeltidsvecka - till att konser-
ten i Visby Domkyrka 8/8 blev välbesökt. Dagen därpå sjöng vi 
samma program i den lilla vackra kyrkan i Vamlingbo. 
Lördagen 20/9 anordnade KFUM en festdag för alla Centrals 
delföreningar. Musikverksamheterna deltog med flera körer - 
inklusive vår - samt orkestern Pro Musica. Vi spelade och sjöng 
Välsignelsesatsen ur L-E Larssons Förklädd Gud. Konceptet 
”Flashmob” var nog nytt för de flesta och innebar att musiken 
började trevande, varefter allt fler instrumentalister och korister 
anslöt.
Höstens första konsertprojekt hade musik från länderna runt 
Östersjön som tema. Tjugo år efter Estoniakatastrofen var det en 
särskilt stark upplevelse att framföra Mäntyjärvis ”Canticum Cala-
mitatis Maritimae”. Lördagen 5/10 var det konsert i Södra Latins 
aula och dagen därpå i Vallentuna kulturhus. 
Julkonserten, som ägde rum i Hedvig Eleonora kyrka den 9 de-

cember, fick arbetsnamnet ”Jazzå jul”. Tillsammans med jazzpia-
nisten Anders Widmark och organisten Ulf  Norberg framfördes 
kända och lite mer okända julsånger i en modernare tappning.
Förutom julkonsert gjorde kören sina traditionsenliga sjungningar 
med julmusik på Borgarhemmet samt luciatåg i KTH:s bibliotek i 
arla morgonstund. 
Sammanlagt blev det 12 framträdanden under 2014. 
Kören har haft ordinarie repetitioner på onsdagar mellan 18.30 
och 21.30. 
Kören hade vid verksamhetsårets slut 31 medlemmar (varav fyra 
varit helt eller delvis tjänstlediga). 
Årsmöte hölls 19 mars. Under året hölls åtta styrelsemöten.
Styrelse
Anders Håkanson, ordförande, Ann Mutvei Berrez, Sekreterare
Hans von Heijne, Kassör, Lotta Merhammar Ledamot, Mats 
Landén, Ledamot, Lotta Walve, Ledamot, Anna Stenlund Tyrén 
Suppleant

Representanter för styrelsen har deltagit i två ordförandemöten, 
som anordnas av KFUM-KFUK Centrals styrelse. 
Kören är medlem i KFUK-KFUM Central. Vi är tacksamma 
för tillgång till repetitionslokaler, instrument och notförråd samt 
administrativt stöd. Genom musikutskottet, Musk, har vi haft ett 
gott samarbete med övriga musikföreningar inom Central.

URSUS KAMMARKÖR
Ingen rapport lämnad
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Helgen 1-2 februari samlades vi för internats-
helg på Skäggesta vandrarhem i utkanten av 
Åkers Styckebruk. Som vanligt hade vi väldigt 
trevligt med körfest på lördagskvällen som 
också innehöll charader och annan lek, under 
ledning av PA och Göran. Vi repeterade själv-
klart på Martins Mässa för dubbelkör som vi 
sedan framförde tillsammans med Riddersviks 
Vokalensemble vid två konserter. 
Den 8 mars sjöng vi i Hjorthagens kyrka och 9 
mars i Hässelby Villastads kyrka. Programmet 
innehöll förutom Martins Mässa för dub-
belkör också (på förslag av Mona Ehntorp, 
Riddersviks Vokalensembles dirigent) musik 
av Sven-David och Jan Sandström samt Lud-
vig Norman. Vår egen Eva dirigerade Martin 
och Mona de övriga styckena. Efter konserten den 8 mars hade 
vi gemensam körfest med Riddersvikarna hemma hos Mats och 
Katarina. 
Den 10 mars valde årsmötet ny styrelse och under resten av 2014 
har följande personer varit med:
Gunilla Hedman, Ordförande, Maria Larsson, Vice ordförande, 
Per-Anders (PA) Aglert, Kassör, Katarina Eriksson, Sekreterare, 
Mai Göteman, Ordinarie ledamot, Torbjörn Reimer, Suppleant

Dessutom har många andra bidragit till körens verksamhet på 
olika sätt, inte minst vår notfiskal Göran Lundqvist och repertoar-
kommittén bestående av vår dirigent Eva Wedin, Mats Eriksson, 
Birgitta Lindahl, Göran Lundqvist och Björn Hagerman.

Årets vårkonsert blev i form av ett melodikryss och framfördes 
den 9 juni i St.Peterskyrkan på Upplandsgatan. Krysskonsertmo-
dellen är praktisk på så sätt att man kan välja i stort sett vilken 
repertoar man vill och sedan fundera ut listiga nycklar till orden 
man vill ha med. Krysset hade Eva, Mats och Birgitta klurat ut 
och Mats konstruerat. Pga något missförstånd var inte stora en-
trén till kyrksalen öppen och vi fick lotsa in vår publik bakvägen. 
Konserten blev dock mycket uppskattad. 
Den 20 september deltog delar av kören i Centraldagen på Ro-
sengatan och framförde tillsammans med de övriga körerna ett 
stycke ur Förklädd Gud tillsammans med symfoniorkestern Pro 
Musica. Framförandet gjordes i form av en ”flash mob”, dvs helt 
utan förvarning.
Den 17-19 oktober reste vi på turné till Dalarna. Deltidsmasen 
PA hade planerat och arrangerat ett fantastiskt trevligt program 
för oss tillsammans med Göran och Per. PA stod dessutom för 
det mesta av matlagningen. Vi bodde bekvämt och vackert i 
Persborgs Stugby vid Siljan, strax utanför Rättvik. Repeterade 
gjorde vi i Östbjörka bystuga, alldeles i närheten av PAs stuga. 
Konsertprogrammet inleddes med flera folkmusikstycken som 
fick lokalfärg genom samarbetet med spelmannen Gustaf  Melén 
som bidrog med både solomusik och förstärkte körmusiken. 
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Efter konserten i Boda kyrka blev det körfest i en av stugorna 
med knytis-buffé, mycket gott och trevligt. PA och Göran hade 
dessutom ordnat med en underhållande frågetävling som lockade 
fram både det bästa och det sämsta hos deltagarna. Stort engage-
mang med andra ord. Hemresedagen hann vi med husesyn hos 
PA och en tur upp till toppstugan i Rättviks slalombacke med 
strålande utsikt över Rättvik och Siljan. 
Den 22/11 fyllde vår dirigent Eva 60 år och vi firade henne med 
en specialskriven sång på måndagsrepet den 24:e. Helt orepeterat 
sjöng vi en hyllning på melodierna Peace (Nystedt) och Exultate 
Jubilate (Jenkins) som Ika, Per, Maria Li, Birgitta, Michael och 
Mats diktat. Sången blev mycket uppskattad av jubilaren trots den 
obefintliga repetitionstiden.
Vi gjorde en numer traditionsenlig julkonsert med Engelbrekts 
Vokalensemble den 7 december i Engelbrektskyrkan. 329 beta-
lande i publiken innebar nytt rekord.
Maj och Björn hade återigen bokat in ett digert Lucia-program 
och vi sjöng på tio olika ställen den 11-13 december, bl.a för 
”stammisarna” Sida, Skolinspektionen och KOM Hotell. Några 
nya kunder fick vi också i år; Amfa Bank, Bristol-Myers Squibb 
och restaurang Villan på Lidingö. Dessutom fick vi en extra 
Lucia-sjungning på kort varsel den 16 december. Några sjung-
ningar förstärktes av inlånade sångare, tidigare körmedlemmen 
Anna Gezelius samt duktiga ungdomarna Daniella Dascola (Ikas 
sons flickvän) och Hanna Eriksson (Mats och Katarinas dotter). 
Sista repetitionen före jul var den 15 december då vi fokuserade 
på de kommande Martin-konserterna. Engelbrekts Vokalensem-
ble blev inspirerade av vårt samarbete med Riddersviks Vokalen-
semble och föreslog att vi skulle göra Martins Mässa även med 
dem. Det gjorde vi ju gärna och bokade in två konserter i januari-
februari 2015.
23 sångare har varit medlemmar i Stockholm Cantus under 2014.
2 februari, 2015
För styrelsen, Katarina Eriksson,  
Sekreterare i Stockholm Cantus styrelse
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