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KFUM Central ska under kommande år främst arbeta med:

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2015-2017
Verksamhetsutveckling
• Stödja våra verksamheter och ge dem möjligheter att utvecklas under sina olika förutsättningar.
• Utveckla referensgruppen i åldrarna 17-25 år som ett viktigt led i rekrytering till framtidens förtroendevalda.• Utveckla Central som mötesplats för unga.
• Stödja arbetet med att få igång verksamhet i KFUM Centrals gym.
• Stödja barnkörsverksamheten i samarbete med Centrals körer.
• Utveckla internationella utbyten för ungdomar och samarbetet med internationella partners inom YWCA och YMCA.
• Utveckla miljöarbetet inom KFUM Central

Kommunikation
• Stärka KFUM Centrals profil
• Göra fler medlemmar medvetna om KFUK-KFUM, KFUM Central och dess organisation, verksam- 

heter och framtidsplaner samt om sina möjligheter till        engagemang och påverkan inom föreningen.
• Erbjuda föreningarna att ansluta sina föreningshem- sidor till KFUM Central.
• Effektivisera registerhanteringen av Centrals  

medlemmar i syfte att förenkla kommunikationen och öka gemenskapen.

Organisation
• Fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor inom  

föreningen.
• Under året fortsatt arbeta med hela föreningen för att skapa en gemensam målbild för KFUM Central och vårt uppdrag i syfte att öka föreningskänslan och gemenskap.
• Se över KFUM Centrals tillgångar och ekonomi för att ge föreningen ekonomiskt handlingsutrymme och säkerställa de ekonomiska resurser vi förfogar över. 

Fastigheter
• Stödja ett eventuellt förvärvande av Ängsholmen.• Aktivt verka för att realisera planerna på ny idrottsarena i Stockholms innerstad.

 Verksamhetsberättelse  
 KFUM Central 
3 Ordförande har ordet
4 KFUM Central Träningscenter
6 Påverkansarbete mot Stockholm Stad
10 Internationellt arbete
13 Övrig verksamhet
14 Musikverksamheten
17 Ekonomisk möjliggörare
22 KFUM Centrals styrelse
23 KFUM Centrals personal
24 Utskottsarbeten
25 Fastighetsförvaltning
26 Ombyggnation av plan 1 och 2
28 Statistik
29 Kommunikation och information 
30 Kom Hotel AB
31 KFUM Central Fastighet AB

33 Årsredovisning för KFUK-KFUM Central

45 Sektionsföreningarnas berättelser 
46 KFUMs Gymnastikavdelningar
48 KFUM Ängsholmen
50 KFUM Central Basket
52 Royal Big Band 
53 Swing in tunes
54 Symfoniorkestern Pro Musica
55 KFUMs Manskör i Stockholm
56 KFUMs Kammarkör 
57 Stockholm Cantus
58 KFUK-KFUM Central Senior
59 KFUM Ursus Kammarkör
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Ordförande har ordet 

När vi nu ska summera 
2015 så kan vi se att vi 
sammantaget har en fan-
tastisk verksamhet som 
växer, både när det gäller 
antalet medlemmar men 
också antalet aktiviteter i 
våra hus. 
Inom KFUM Central finns i dag 
tretton sektionsföreningar och annan 
verksamhet med tillsammans ca 2 900 
medlemmar och är därmed en av Sve-
riges största KFUM-föreningar. 
Grunden för mycket av vår verksam-
het är det ideella engagemanget från 
våra medlemmar, antalet ideella tim-
mar som läggs ner på vår verksamhet 
ökar detta år. Bara inom KFUM Cen-
tral har under året totalt 11 grupper 
och utskott inklusive styrelsen arbetat 
frivilligt inom KFUM Central och 
tillsammans producerat 10 102 ideella 
timmar med att bistå föreningen med 
kompetenser inom bland annat organi-
sationsutveckling och förvaltning, 

ekonomi, internationella utbyten, 
fördelning av verksamhetsbidrag och 
stipendier och lokalt möjliggöra ung-
domars aktiva fritid.
Det är en insats som skulle kunna jäm-
föras med fem helårsanställda eller 
motsvara ett värde av 
ca 2 000 000 kronor.
Till detta ska lägga alla ideella timmar 
som varje sektionsförening lägger 
på sina respektive verksamhet. Det 
ideella engagemanget är alltså väldigt 
stort inom KFUM Central-familjen 
och som sagt en förutsättning för vår 
verksamhet 
Men det är inte viktigt vilka verksam-
heter vi har för barn, unga och vuxna 
inom KFUM. Skillnaden består i hur 
och varför vi gör det, och det är därför 
man kan hitta en mängd olika 
aktiviteter inom KFUM Central, vilka 
beskrivs i denna verksamhets-
berättelse. Grunden för vår verksam-
het är att vi tror att alla människor, 
inte minst unga, har behov av fysisk 
aktivitet, ökad kunskap och tid för 
reflektion för att kunna utvecklas och 
må bra. Vår logotyp, den röda triang-
eln, symboliserar dessa tre byggstenar 
– kropp, själ och ande. Inom KFUM 
Central har många, allt sedan starten 
1884, arbetat hårt för att leva upp till 
vårt uppdrag, vilket jag tycker att den-
na verksamhetsberättelse visar att vi på 
många sätt har lyckats med under detta 
verksamhetsår.

Vi har en ekonomi i balans och har 
under året lyckats genomföra den 

största ombyggnaden sedan huset 
på Rosengatan byggdes, då vi nu har 
färdigställt vårt Träningscenter. Vi har 
nu en plats dit alla inom KFUM Cen-
tral-familjen är välkomna att träna och 
vi har med detta träningscenter gett 
våra idrottssektioner möjlighet att öka 
på sin träningstid i huset. Här kan vi 
träffas över både sektionsgränser och 
generationer, vilket ju precis är tanken 
med KFUM.
KFUM Central har under året också 
kunna stötta flera hundra medlemmar 
med ekonomiska bidrag för olika typer 
av verksamheter som t ex ledarut-
bildningar och resor och vi har under 
året kunna dela ut drygt 1,5 miljoner 
kronor till våra sektionsföreningar för 
att de ska kunna utveckla sina verk-
samheter.

Det finns all anledning för oss alla att 
känna stolthet över vår förening, vare 
sig man spelar basket, sjunger i kör 
eller sitter som 
förtroendevald. Vi förvaltar och ut-
vecklar vår verksamhet hela tiden och 
kanske kommer nästa år att innebära 
ett stort genombrott för vårt erbju-
dande till Stockholm Stad att bygga 
ett allaktivitetshus vid Norrtull. Där 
är vi ännu inte, men visioner har varit 
drivkraft för den här föreningen ända 
sen den startade 1884 och 1885.

Stort tack till alla - medlemmar, för-
troendevalda och personal - för ett fint 
verksamhetsår 2015.
Bengt Arwén, Ordförande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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KFUM Central 
Träningscenter

Den första september 2014 
slog KFUM Central upp 
dörrarna för ett gym i egen 
regi och kunde erbjuda 
medlemmar och hotellgäster 
gymträning.

KFUM Central planerade 
samtidigt för en ombygg-
nation av lokalerna som 
omfattade gymmet och 
våtutrymmena. Under våren 
2015 tog huvudföreningen 
ansvaret för lokalerna på 
plan 1. För en låg kostnad 
kunde föreningen ha öppet 

KFUM Centrals träningscenters viktigaste 
målgrupper är KFUM Centrals medlemmar 
och sektioner. Dessa tillsammans med 
hotellgäster och personliga tränare med 
sina klienter, skolor och andra samarbets-
partners en toppmodern, fräsch och funk-
tionell anläggning.

för gymbesökare samt hade 
hela åtta personalig tränare 
som idkade sin verksamhet i 
lokalerna.

KFUM Central med sina 
ändamålsenliga lokaler och 
den nybildade föreningen 
KFUM Central Sportcenter 
skulle nu samverka och efter 
ombyggnationen erbjuda en 
toppmodern fysanläggning 
för alla åldrar. KFUM Cen-
tral Sportcenter var inriktad 
på att erbjuda utbildning 
för tränare och coacher 

och att utrusta gymmet. 
Bland annat så genomför-
des träningsutbildningen 
Exceed performance under 
två dagar med 25 deltagare 
från basket, gymnasterna, 
huvudföreningen samt per-
sonliga tränare. I och med 
att KFUM Central Tränings-
center tagit form kommer 
KFUM Central Sportcenter 
att avsluta sin föreningsform 
och verkamheten flyttar in i 
träningscentret.

Verksamheten låg vilande 
under ombyggnationen som 
varade från maj till septem-
ber.

KFUM Central Tränings-
centrer öppnade måndag 
den 5 oktober efter den om-
fattande ombyggnationen. I 
samband med det anställde 
föreningen David Svantes-

son som träningscenterans-
varig. Fokus under hösten 
och vintern 2015 har varit 
att starta upp verksamheten. 
Den gamla gymutrustning 
avyttrades och har nu ersatts 
med funktionella maskiner 
både för styrka och kondi-
tion och som fungerar för 
alla våra målgrupper. Stäng-
er, rack, kettlebells, hantlar, 
pilatesbollar etc. finns ochså 
bland utrustningen. På plan 
1 finns nu efter en rokard 
också en performanceyta 
som kan nyttjas av större 
grupper av tränande.

Rutiner och avtal har arbe-
tats fram och implemen-
terats i det dagliga arbetet. 
Ett team bestående av 3 st. 
personliga tränare rekryte-
rades och dessa ger ett eko-
nomiskt tillskott till verk-
samheten. Teamet fungerar 
även som träningscentrets 
kompetensteam och med 
dom har ett utbud av trä-
ningsformer arbetats fram, 
ex seniorträning och träning 
för vokalister – ett utbud 
av träning som har och 
kommer nyttjas av KFUM 
Centrals olika sektionsför-
eningar. Tillsammans med 
Hotel Kom har det tagits 
fram ett utbud av löpträning 
som har genomförts en 
gång i veckan under hösten 
och vintern 2015.
Per 2015-12-31 hade trä-
ningscentret ca 30st aktiva 
träningskort. 
David Svantesson 
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PÅVERKANSARBETE MOT 
STOCKHOLM STAD
Roslagstullsprojektet blir 

Hagaparkshallen!

Ett intensivt arbete har pågått under 
2015 för att förverkliga föreningens 
intension att bygga ett allaktivitetshus, en 
fastighet med en fullstor bollhall, en gym-
nastikhall samt andra ytor för kultur.

KFUM Central erhöll tillsammans med Areim en tidig mar-
kreservation 2011 för uppförande av en fullstor idrottshall 
inom ett område vid västra Valhallavägen. Behovet av hallti-
der i Stockholms innerstad är skriande och KFUM Centrals 
sektionsföreningar har ett stort behov av att kunna ha egna 
hallar för främst träning men även ha tillgång till hallar som 
fungerar att tävla i.

Fram till hösten 2014 såg det ljust ut men Länsstyrelsen 
stoppade byggprojektet vid västra Valhallavägen på grund 
av miljöskäl, vilket innebär att projektet försenas. 

I mars månad togs det första steget för ett programarbete 
för området Hagastadens östra delområde, mellan Wenn-
ergren-Center och Uppsalavägen och där staden planerade 
för att bygga förutom bostäder även idrottshallar. Det nya 
huvudspåret för utskottet att blev således att placera sin 

projektidé på den bit mark vid Wennergren-Center (gamla 
bensinmackstomten) som idag står obebyggd.

Under sommaren gav föreningen arkitektbyrån Dinell-
Johansson i uppdrag att göra ett förslag på hur en sådan 
fastighet skulle kunna se ut. Arkitektbyrån har gett oss ett 
genomarbetat material att sticka i handen på våra parter och 
andra intressenter. Materialet visar skisser över lokalerna 
men tar även upp utmaningarna och möjligheterna att ligga 
i Nationalstadsparken, hur man kan ha synergier med skolor 
och förskolor, logistik samt beskriver verksamheten.

Påverkansarbetet har under året varit intensivt och många 
möten har genomförts. Michael Lagerkvist, utsedd projekt-
ledare av KFUM Centrals styrelse och Svante Bengtsson, 
ordförande i KFUM Central Basket har enträget arbetat 
sig igenom ett trettiotal möten under året. Med på såda-
na möten i mindre omfattning har även Jones Södergren 
KFUM-gymnasterna, arkitekt Mårten Johansson, Ulrika 
Alexandersson på Centrals kansli, KFUM Centrals ordfö-
rande Bengt Arwén, Kersti Hedqvist, ordförande i KFUMs 
Kammarkör, Peter Yllmark, ordförande i KFUM Centrals 
ekonomiutskott och Pia Rosin, KFUM Centrals styrelse 
deltagit.

VISION OCH PÅVERKANSARBETE
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Under året har gruppen träffat tongivande politiker och 
borgarrådssekreterare i Stockholm Stad – idrottsborgar-
råd Emila Bjuggren, ordförande i stadsbyggnadsnämnden 
Roger Mogert, vice finansborgarråd och ordförande i ex-
ploateringsnämnden Jan Valeskog, borgarrådssekreterarna 
Erik Hallonsten, Felix Antman och Oscar Lavelid. Man har 
också haft ett möte med Moderaterna i Stockholm.

Gruppen har haft möten med Kersti Ruthström, chef  för 
utvecklingsavdelningen på idrottsförvaltningen, Henrik 
Schöldström på Stockholms idrottsförbund, Johanna Eng-
man, stadsdelsdirektör på Norrmalm och Sara Wernersson 
på Exploateringskontoret. 

I och med att tomten angränsar till Hagastaden bjöd ut-
skottet in Torkel Tigerschiöld, Märtha Angert Lilliestråle 
och Richard Murray från Haga-Brunnsvikens Vänner och 
Förbundet för Ekoparken för att presentera projektet. Vid 
ett möte anordnat av Sveriges Centralförening för idrottens 

DINELLJOHANSSON HAGAPARKSHALLEN skiss STOCKHOLM
2015-08 -18 10

skala 1:2000

SITUATION
PORT TILL NATIONALSTADSPARKEN

främjande för att diskutera hur man bygger in idrottsanlägg-
ningar när man bygger bostadsområden gavs tillfälle att pre-
sentera projektet. Svante och Michael har under våren också 
haft samtal med Martinsson Trä, NCC och Stora Enso för 
att sondera inför en byggnation.

Programsamrådet för Östra Hagastaden ägde rum under 
hösten och KFUM Central och enskilda medlemmar skick-
ade in svar till Stockholm Stad att man stödjer idén om att 
bygga idrottshallar inom området. KFUM Central Basket 
satte upp en hemsida för att enklare visa vägen till hur man 
skickar in förslag till Stadsbyggnadskontoret samt informa-
tion om det samrådsmöte som ägde rum i november. Till 
samrådsmötet i Rödabergsskolan kom ett femtiotal med-
lemmar. Vi beslöt oss för att kolla de förslag som kom in till 
Stadsbyggnadskontoret efter att tiden gått ut och vi kunde 
räkna att dem till cirka 1300 stycken där 98 procent stödjer 
byggnation av idrottshallar inom området.

VISION OCH PÅVERKANSARBETE
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SEKTIONER 
OCH FASADER

I samtalen med Stockholm Stad har gruppen framfört 
önskemålet att få vara med och spela en framträdande roll 
genom att bygga en stor idrottshall väster om Wenner-
gren-Center. Vill man bygga en framgångsrik stad är idrott, 
hälsa, kultur och integration viktiga förutsättningar för att 
lyckas. I samtalen har det förts fram idéer och frågor hur vi 
ställer oss till att bygga förskola i samband med idrottshal-
len. Vi har meddelat att vi är positiva till att kunna sam-
utnyttja våra lokaler både med förskola och skolor. Vi har 

också meddelat att vi bygger idrottshallar för Stockholm 
och dess invånare, inte bara för oss själva.

KFUM Central är beredda att finansiera, uppföra och drifta 
en idrottshall, och vi är också beredda att ta ett större an-
svar för ytorna runt hallen.
Sammanfattat av Ulrika Alexandersson Skisser: DinellJohansson

Vänster bild: 
Mårten Dinell, Jones SÖdergren, Peter 
Yllmark, Michael Lagerkvist och Svante 
Bengtsson.

Små bilder:
Kersti Hedqvist 
Ulrika Alexandersson
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INTERNATIONELLT ARBETE

VERKSAMHET

KFUM Centrals internationella utskott

Det är också utskottets uppdrag att 
presentera KFUM Centrals styrelse 
med beslutsunderlag och information 
om det internationella arbete som 
pågår inom KFUM Central, KFUM 
Sverige och YMCA och YWCA i 
världen. Med avstamp i den samman-
fattade uppdragsbeskrivningen kan ut-
skottet konstatera att 2015 varit ett år 
där KFUM Central har kunnat skörda 
frukten från en del av de samarbeten 
som grundlades 2014. Utskottet arbe-
tade med rekryteringsprocessen för de 

KFUM Centrals internationella utskotts mål är att verka 
inom ramen för KFUM Centrals verksamhetsplan med fokus 
på att främja fred, hållbarhet och mänskliga rättigheter på 
den lokala och globala arenan, bland annat genom inter-
nationella utbyten, ledarskapsutveckling samt att stödja 
projekt som medlemmar inom KFUM Central vill driva. 

personer som KFUM Central sände till 
YWCAs världsrådsmöte. Syftet med 
att skicka personer till väldsrådsmöten 
är för att vara med och påverka den 
internationella rörelsen.   
 
KFUM Ängsholmens genomförde 
sitt utbytes program för ledare med 
Camp Jones Gulsh i San Fransisco och 
KFUM Central skickade unga ledare 
till Camp St Croix i Minnesota som 
också hade i uppdrag att utreda framti-
da samarbeten.

Utskottet har också fortsatt sitt arbete 
med att grundlägga hur KFUM Cen-
trals internationella arbete ska bedrivas 
och för diskussioner med styrelsen 
om detta. Ett exempel på detta är att 
styrelsen på utskottets inrådan först 
beslutade om att skicka deltagare till 
YWCAs världsrådsmöte och sedan 
rekryterades dessa istället för att göra 
tvärtom. Utskottet är mycket nöjda 
med resultatet av detta arbete.
Avslutningsvis vill vi passa på att på-
peka att KFUM Central är en förening 
som erbjuder fantastiska internationel-
la möjligheter genom sitt internationel-
la arbete men också genom de möjlig-
heter för stipendium som föreningen 
kan erbjuda. Vi vill gärna uppmana fler 
att både engagera sig och utforska de 
möjligheter som YWCA och YMCA 
erbjuder internationellt. 

Insamling till förmån för YWCA 
Zambia som bland annat arbetar 
aktivt med att förhindra barnäk-
tenskap. YWCA Zambias arbetar 
med flickor (bl.a. gatubarn) och 
unga kvinnor för att erbjuda 
drop-in center och "safe spaces" 
för rådgivning av könsrelaterat 
våld, HIV och våldsrelaterade 
skador.

Idén till insamlingen kom ur-
sprungligen ifrån en workshop 
under världsrådsmötet i Bang-
kok, där en kvinnlig läkare från 
Malawi berättade om de psykiska 
och fysiska skador för flickor 
som barnäktenskap för med sig. 
Efter samtal med KFUM Sverige 
rekommenderade de oss att för 

Safe spaces for girls 

istället för en insamling för ett 
YWCA i ett land vi inte redan har 
samarbete kom vi överens om 
grannlandet Zambias YWCA som 
har motsvarande verksamhet.

KFUM Centrals Internationel-
la utskott har beslutat starta en 
kampanj för att samla in pengar 
till YWCA Zambia. Dessutom 
kommer varje insamlad hund-
ralapp att bli en tusenlapp genom 
KFUM Sveriges samarbete med 
SIDA i ett nytt treårsprogram i 
Afrika. Startskottet för insamling-
en var Fest i Advent tisdag 8/12 
2015. Alla intäkter från festen går 
till kampanjen som sen pågår till 
slutet av juni 2016.

Insamling till förmån för flickor 
och unga kvinnor i Zambia.

Storgruppsträff 
och inspirations-

föreläsning 

Människorättsförsvarare
Den 19 maj höll KFUMaren Emma 

Idestrand föreläsning om människorätts-
försvarare som hotas för sin kamp i Mexico 

där hon har arbetat som fredsobservatör 
under ett års tid för Kristna Fredsrörelsen i 

delstaten Chiapas. 

Olivträdskampanj 
Vi hade även från den palestinska samar-
betsorganisationen JAI - Joint Advocacy 

Initiative (som består av YMCA och YWCA 
i Palestina). Muhanad Al Qaisy berättade 
om JAIs arbete med olivträd samt olika 
möjligheter till utbyten och samarbeten 

mellan JAI och KFUM-föreningar.
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The World YWCA Council

Mötet arrangeras var fjärde år 
och i år var YWCA Thailand 
värd för arrangemanget. Cirka 
700 kvinnor (och några män) 
från 100 olika länder deltog 
och syftet är att fira kvinn-
ligt ledarskap och att bygga 
visioner för organisationens 
framtid. Temat för konferen-
sen var djärvt och förändrande 
ledarskap.

Från KFUM Central var vi nio 
personer som hade förmånen 
att få åka. Året innan deltog 
också nio personer på World 
YMCAs årsmöte i Colorado 
och således har föreningens 
medlemmar en oerhörd fördel 
av de stipendier som delas ut 
till dessa ändamål!

Mötet innehöll sedvanlig for-
malia; acceptera dagordning, 
presentation och val av ny 
styrelse, lägga verksamhet och 
ekonomi till handlingarna och 
besluta om budget m.m. An-
märkningsvärt för oss var att 
ingen mötesordförande valdes 

The World YWCA Council – årsmötet för KFUK på världsnivå, är 
den största sammankomsten för YWCA med deltagare från hela 
världen. Ett sex dagars långt möte och på agendan står engage-
mang i medlemsfrågor, beslutsfattande, reflektioner, nätverkande 
och roligheter. 

men så är tydligen 
traditionen. Två 
nya medlemsländer 
välkomnades; 
Armenien och 
Burkina Faso. Vi 
höll till i ett enormt 
konferensrum/
festlokal i ett stort 
hotell i Bangkok. Det var ett 
färgstarkt gäng som träffades, 
med vackra traditionella kläder 
och starka röster. 

En ny vision ”Envisioning 
2035” fastslogs som handlar 
om att nå & engagera 100 mil-
joner unga tjejer och kvinnor 
2035 för en rättvis och inklude-
rande värld.
 
Tre motioner var lagda; World 
YWCA Advocacy plan som 
föreslår att World YWCA tar 
fram en fyraårig påverkans- 
och utbildningsplan för att 
implementera mål och påver-
kansarbete i de arbeten YWCA 
gör runt om i världen. Den 
andra motionen av Storbri-

tanien & Haiti med stöd av 
Sverige hette ”Non discremina-
tion”. Denna motion uppma-
nar YWCA:s medlemmar att 
arbeta aktivt för att eliminera 
all diskriminering beroende av 
ursprung, etnicitet, religion, 
tro, hälsa, status, ålder, klass, 
nationalitet, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller kön-
sidentitet. Den tredje motionen 
”Equal Denial of  Nuclear 
Energy/Weapons” var föresla-
gen av Japan och syftar till att 
World YWCA tar ställning mot 
kärnkraft och kärnvapen. Alla 
tre motionerna antogs.

Workshops fanns med på sche-
mat, ämne & struktur på dessa 
kunde variera stort. Det kunde 
handla om allt från att disku-
tera ekonomin, om preventivt 
arbete mot kvinnovåld, utveck-
ling av kommunikation inom 
organisationen, till exempel på 
lyckade projekt inom förening-
ar. På en del workshops delade 
man med sig av erfarenheter 
för att inspirera eller informera 
andra & på en del workshops 
sökte man efter råd & idéer för 
att vidareutvecklas. 

I det fullspäckade schemat var 
det även inlagt tid för festlig-
heter. Andra kvällen var det 
dags för den stora snackisen, 
middag med en av Thailands 

prinsessor. Klädkod presen-
terades, hotellet dekorerades i 
blommor och tyger och shower 
visades. Prinsessan kom för att 
visa sin stöttning för rörelsen, 
men det var lätt att tycka det 
var ett spektakel, speciellt som 
hon inte själv sa ett ord eller att 
ingen fick fotografera henne 
under hela kvällen. Det blev en 
stor kontrast om man jämför 
prinsessans frånvarande egna 
talan och ledarskap gentemot 
de kvinnor som tidigare talat 
under mötet. Inte minst genom 
den videolänk där Burmas 
Aung San Suu Kyi pratade till 
mötet. Genom sponsorer bjöd 
Thailand också på en fantastisk 
show av högsta klass på Siam 
Niramit.

Det pratades mycket om att det 
är unga som ska leda rörel-
sen och samtidigt är många 
deltagare äldre. Positivt är att 
stora delar den nya styrelsen är 
ung och den antagna visionen 
syftar till att nå ännu fler unga 
kvinnor.

Vi lämnar denna intensiva 
vecka med nya intryck och 
erfarenheter. Mycket hade 
kunnat ha gjorts bättre inför 
och under mötet men med 
inspiration från alla möten och 
med alla fantastiska kvinnor 
så ser den oerförda kraft som 
finns i rörelsen.

Nästa möte är planerad till 
2019 i Sydafrika och under  
tiden hoppas vi kunna  
engagera och stärka fler unga 
kvinnor i rörelsen. 
Ulrika Alexandersson och 
Karolina Lagerquist 

Övre raden: Andreas Axelsson, Kristina Bergmark, Johanna Svanelind, Anna 
Rosenholmer, Karolina Lagerquist, Anki Ericson, Ulrika Alexandersson och 
Åsa Vennberg                       Mellanraden: Zandra Zbinden och Emma Eklund 
Nedersta raden: Tolla Stuart Dahlgren, Anna Magnusson, Ellen Sjöberg och 
Chloé Lillo
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VERKSAMHET

INTERNATIONELLT 
ARBETE

Under 2015 åkte två ängs-
holmsledare till Camp Jones 
Gulsch i San Fransisco och 
Ängsholmen tog emot två  
ledare från Camp Jones 
Gulsch för att på så vis lära av 
varandra. 

Internationella utskottet var med och 
tog initiativ till utbytet under 2014 med 
har sedan dess endast administrativt 
stöttat KFUM Ängsholmens egna 
arbetsgrupp som gjort ett fantastiskt 
arbete. Detta är hämtat från deras 
utvärdering:
Sammanfattningsvis så ser vi tillbaka 
på ett första år av detta utbytespro-
jekt som i våra ögon är mycket lyckat. 

Volontärarbete på St Croix

Utbyte med Camp Jones Gulsch

Under sommaren 2015 volon-
tärarbetade representanter 
för KFUM Central på Camp 
St Croix Minneapolis.  Arvid 
Asarnoj 18 år gjorde 6 veckor 
som volontär lägerledare och 
Paula Asarnoj volontärarbeta-
de tre veckor som hästsköta-
re/lägerresurs.

Syftet med utbytet var dels att uppleva 
lägret på plats och lära av rutiner och 
upplägg, dels etablera kontakt med 
YMCA Twin Cities internationella 
utskott. Under en lunch bjöds alla 
internationella representanter från 
YMCA Twin Cities och internationell 
personal på St Croix att berätta kort 

Mycket av den relativt lilla kritik som 
uppstått mot projektet har bestått 
i den bristfälliga informationen i 
förväg, detta ser vi som en förväntad 
barnsjukdom av ett nystartat projekt 
av denna typ. […] Vi förväntar oss 
också att den erfarenhet många av våra 
ledare har ifrån sommarens utbyten 
kommer göra att en stor del av detta 
problem försvinner av sig självt inför 
nästa verksamhetsår. […] Samtliga 
inblandade som vi har vart i kontakt 
med är mycket positivt inställda till 
ett fortsatt samarbete mellan lägergår-
darna.  Vi hoppas att detta bara är det 
första året i ett längre samarbete och 
att båda lägergårdar kommer att kunna 
växa tillsammans via detta utbyte.

om hur de arbetar och önskan om att 
ytterligare etablera samarbete mellan 
organisationerna.  Här uppstod ett 
spontant intresse för att knyta närmare 
band mellan YMCA TC och KFUM 
Central, inte minst mot bakgrund av 

att majoriteten av styrelsemedlemmar-
na har skandinaviskt påbrå. Arbetet 
med att utveckla samarbetet fortsätter 
under 2016.
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Söndagen den 15 mars arrangerade 
KFUM Central en skidresa till Romme 
Alpin. Vi fyllde en buss med medlemmar 
ur basket, gymnasterna och Ängsholmen 
och hade en härlig dag i backen. Ett nu 
sedan fem år tillbaka återkommande och 
föreningsöverskidande arrangemang som 
kräver mycket liten insats från föreningen 
då bokning sker direkt till Romme.

Den 8 december genomförde KFUM 
Central sin årliga Fest i Advent vilket 
samlade ett 100-tal personer i alla åldrar. 
Skinksmörgås, gröt, körsång, fiskdamm, 
lotter och diverse försäljning stod på 
schemat. Festen samlade in cirka 12.000 
kr till YWCA Zambia och dess arbete 
med safe spaces for girls. Läs mer på 
sidan 10.

I samarbete med Svenska Lottakåren genomförde Cecilia Nelson 
ett föredrag under våren i hur man klarar sig i 72 timmar under en 
krissituation. Ett föredrag om vad man tänka på och vad man bör 
ha hemma vid ett nödläge. Ett tiotal medlemmar deltog.

ÖVRIG VERKSAMHET
Skidresa till 
Romme Alpin

Fest i advent

Föredrag om att 
klara sig i 72 timmar
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MUSIKVERKSAMHETEN

VERKSAMHET

Efter föregående års Flash-mobb planerades inga större 
samarbeten mellan ensemblerna. Ett intressant område var 
dock den nystartade Barnkören och tanken var att ägna den 
en hel del uppmärksamhet. Ett annat område som bedöm-
des angeläget var att inventera beståndet av möjliga konsert-
lokaler i innerstaden. Detta har blivit allt intressantare sedan 
kyrkorna och även andra lokaler som lämpar sig för musik-
verksamhet har höjt sina avgifter för uthyrning kraftigt. 
Samtidigt tog planerna på en ombyggnad av plan 1 och 2 på 
Central allt fastare form och det stod klart att repetitions-
lokaler för flera av ensemblerna inte skulle vara tillgängliga 
från maj och ända in i oktober. Det blev således brådskande 
att skaffa fram nya lokaler för tiden maj – juni samt sep-
tember för att inte störa verksamheten alltför mycket och 
ägnades en hel del uppmärksamhet under våren.

En annan följd av ombyggnaden blev att det blev svårt 

Musikutskottets arbete under 2015
att hitta lokaler för möten och detta kom att drabba inte 
minst MUSK som fick igång verksamheten först i slutet av 
november. Det är redan i vanliga fall besvärligt planera in 
möten och detta gjorde situationen extra besvärlig. 
Barnkören bytte ledare och verksamheten startade i princip 
på nytt då många av de tidigare aktiva slutade och 7 – 12-års 
gruppen ligger f.n. nere medan 5 – 7-års gruppen tycks vara 
entusiastisk. 

Av visst intresse för musikverksamheten var också det 
faktum att KFUMs Sångarförbund beslutade att lägga ner 
verksamheten efter drygt 70 år efter riktlinjer för KFUM 
Sverige. Förbundet avslutade planenligt sin verksamhet per 
31/12 2015.

Som representant för KFUM Central och MUSK överläm-
nade Lena Rydhäll en gåva till KFUMs Manskör i Stock-
holm vid körens 90-års jubileum 21 november som firades 
med en konsert tillsammans med tenoren Christer Bladin i 
Stora Hallen på Rosengatan. 
Göran Stafrin, Foto: Gunnar Wesley

Under året har representanter för alla  
föreningar inom musikverksamheten  
deltagit i mötena.
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KFUM CENTRALS 
BARNKÖR

KFUM Centrals Barnkör hade under 
vårterminen 2015 en stadig grupp 
med barn som deltog i verksamheten. 
Då körledare avslutade sin tjänst efter 
terminens slut fick den nya körledaren 
med hjälp av kansliet göra en ny rekry-
tering av barn som har vuxit till en kör 
under hösten 2015.

KFUM Central har sedan en längre tid 
önskat att det ska finnas en barn- och 
ungdomsverksamhet inom musik-
området i föreningen. Under 2013 
påbörjades en förstudie  för att utreda 
KFUM Centrals möjligheter att starta 
en körverksamhet för barn och unga. 

I augusti 2014 tillträdde Camilla Gö-
lstam på tjänsten som barnkörledare 
för KFUM Central och fortsatte att 
arbeta under vårterminen 2015. Stadigt 
ökade antalet barn i kören. Camilla 
avslutade sin tjänst i juni och en ny 
rekrytering gjordes och Elisabeth Hell-
strand anställdes.

Två körer planerades, en för 5-7 åring-
ar och en för 8 - 12 åringar. Tyvärr 
följde inte de barn som varit aktiva un-
der vårterminen med till höstterminen 
och nya barn fick rekryteras. Kören för 
de äldre barnen fick ta paus under hös-
ten på grund av för få deltagare. Kören 
för de yngre barnen har fungerat bra 
och har nu ett gott underlag.. 

Föreningen haft närmre 30 barn i åldrarna 5-12 år verksam-
ma i barnkören på våren och hösten samt på höstlovsläger.
Under innevarande år så har kören fått 14 nya deltagare i 
åldern 5-7 år. Till hösten har Elisabeth Hellström diskuterat 
tillsammans med Musk att sänka åldern och erbjuda två 
körer. En för 4-5-åringar och en för 6-7-åringar då det har 
kommit önskemål från föräldrar att även barn yngre än fem 
år ska kunna delta.

Under två dagar på höstlovet anord-
nades ett dagläger på KFUM Central 
med olika musikaktiviteter. 10 barn, 
8-11 år, deltog tillsammans med 
barnkörledare Elisabeth Hellström och 
två ledare från Ängsholmen. Läger-
deltagarna ägnade sig åt musik, dans 
och drama med Disneyfilmen ”Lejon-
kungen” som tema. Barnen fick lära 
sig några sånger från filmen, dansa till 
musiken och göra dramaövningar. Dag 
två avslutades med att att sätta ihop 
sånger och danser till en liten föreställ-
ning med repliker och kostym, som 
visades upp för föräldrarna. Eftersom 
det var två intensiva dagar så varvades 
dagarna med lekar och roliga övning-

ar. Både medverkande barn och deras 
föräldrar var mycket glada och nöjda 
över lägret. Gruppen utgjordes främst 
av barn från andra delar av KFUM, 
t.ex. Ängsholmen och Basket samt 
barn till personal på KFUM Sverige 
och KFUM Central. Hösten 2014 
ansökte dåvarande barnkörledaren om 
ett bidrag på 30 000 kr för att finansie-
ra ett musikläger som användes under 
hösten 2015.
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EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE
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INDIVIDUELLA STIPENDIER 
OCH VERKSAMHETSBIDRAG

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 uppdaterad information och ansök-
ningsblanketter för ansökan om stipendier och verksam-
hetsbidrag. De dokumenterar och motiverar beslut och 
förslag genom protokoll. De ger förslag på uppdatering 
av kriterier för ansökningar och arbetssätt gällande ansök-
ningshanteringen till styrelsen.

Under året har utskottet genomfört en uppdatering och 
förenkling av ansökningsinformationen på hemsidan, både 
för stipendier och verksamhetsbidrag, och en liten juste-
ring av ansökningstiderna för verksamhetsbidrag. Man vill 
med hjälp av detta inspirera föreningarna att planera sin 
verksamhet tidigare samt underlätta för KFUM Centrals 
budgetarbete. 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 
rekommendationer och fatta beslut om dessa.

Bidragsutskottets medlemmar har under 2015 varit:
Styrelsen KFUM central – Lena Rydhäll
KFUM Gymnasterna – Karin Björlin Olausson
Ängsholmen – Andreas Ekeberg
KFUM Central Basket – Victor Sundqvist
MUSK - vakant

KFUM Central är för sina medlemmar och medlemsföreningar en ekonomisk möjliggörare. För dem 
som har idéer för att utveckla 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.

EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE
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VERKSAMHETSBIDRAG OCH 
SÄRSKILT UTVECKLINGSBIDRAG

EKONOMISK MÖJLIGGÖRARE

Verksamhetsbidragen och särskilt utvecklingsbidrag är budgeterade medel, och för 2015 budgeterade 
KFUM Centrals styrelse 1.250 000 kronor för att sektionsföreningarna, främst inom ungdomsverksam-
heten skall få möjligheten till bra ledarutbildningar, internationella arrangemang och utveckling av 
basverksamheten.
Förening   Syfte     Belopp
KFUM Cental Basket  Rekrytering    3156
KFUM Gymnaster  Gymnaestrada Helsingfors  73000
KFUM Gymnasterna  Utvecklingsresa för ledare  62500
KFUM Central Basket  Basket damlaget    40000
KFUM Central Basket  Basket herrlaget    35000
Barnkör och Suzuki  Musikläger    30000
KFUM Ängsholmen  Internationellt utbyte San Fransisco 6812
KFUM Ängsholmen  Internationellt utbyte San Fransisco 10965
KFUM Central Basket  Föräldrarengagemang   7000
KFUM Central Basket  Banana Kids avslutningar  8000
Pro Musica   Reperation Kontrabas   3000
KFUM Ängsholmen  Utbildningshelg    80000
KFUM Ängsholmen  Utbyte San Fransisco   2970
KFUMs Kammarkör  Beställning av körverk   18500
KFUM Central Basket  Coach- och ledarutbildning  32000
KFUM Central Basket  Göteborg basket festival   10000
KFUM Gymnaster  Planeringskonferens Tallin  15000
KFUM Gymnaster  Utv Artistisk gymnastik   4000
KFUM Ängsholmen  Höghöjdsbana    50000 
KFUM Ängsholmen  Ventilation av hyddor   150000 
KFUM Ängsholmen  Underskott Sköna Dar   164000 
KFUMs Manskör i Stockholm 90-års jubileum    12000  
Totalt         817903

BASKET
17%

135 156 kr.

BARNKÖR/SUZUKI
4%

30 000 kr.

GYMNASTERNA
20%

154 500 kr. ÄNGSHOLMEN
59%

464 747 kr.

PRO MUSICA
0%

3 000 kr.

KAMMARKÖREN
2%

18 500 kr. 

MANSKÖREN
1%

12 000 kr.

V

BASKET Barnkör/suzuki GYMNASTER ÄNGSHOLMEN Pro musica Kammarkören Manskören
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BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
BANANA KIDS AVSLUTNINGAR 8.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
REPERATION KONTRABAS 3.000:-

Bidraget syftar till att Ängsholmen bygger två nya 
aktiviteter som kommer att finnas för deltagarna till 
sommaren 2016. Aktiviteterna heter Stolphoppet och 
den gör deltagaren individuellt och är en utmaning för 
individen. All Abord är en aktivitet där gruppen står 
på en liten plattform och ska få plats tillsammans och 
syftar både till samarbete och utmaning. 

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
HÖGHÖJDSBANA 50.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
PLANERINGSRESA TALLIN 15.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
BESTÄLLNING AV KÖRVERK 15.500:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
GYMNAESTRADA 73.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
COACH- OCH LEDARUTBILDNING 32.000:-

BEVILJAT VERKSAMHETSBIDRAG
UTBILDNINGSHELG 80.000:-

KFUMs Gymnastikavdelningar genomförde en plane-
ringskonferens för föreningens samtliga ledare/tränare 
och styrelse. Detta för att styra upp och plantera de 
praktiska sidorna av verksamheten inför kommande 
verksamhetsår. Frågor som diskuterades och beslu-
tades om var bland annat vilka ledare ska träna vilka 
grupper, flytt av gymnaster, hur ska grupperna se ut, 
utbildning - vilka behov har vi och vilka interna kurser 
ska vi arrangera, träningstider, lokalfördelning samt 
stora arrangemang som vi själva ordnar, t.ex. sommar-
läger, lovträningar, tävlingar etc.

Bidrag till utbildningshelgen på Ängsholmen den 
16-17 maj. Utbildningshelgen samlade ett hundratal 
ledare både från Ängsholmen och Sköna Dar. Ledarna 
utbildades i hajkkunskap, miljö- och resursmedveten-
het i storkök, diskussioner om ledarskap, normkritik, 
arbetsklimat och feedback. På utbildningshelgen höll 
även Mohanad, en representant från JAI och YMCA i 
Palestina en workshop. Utbildningshelgen är en viktig 
grundpelare i Ängsholmens verksamhet och deras sätt 
att garantera lägerdeltagare och medlemmar hög kvalitet 
och kompetenta ledare under sin vistelse på Ängshol-
men och Sköna Dar. För ledarna är helgen nödvändig 
både för att kunna planera sin lägerperiod, men också 
för att känna trygghet och få stöd i sin roll som ledare.

Detta bidrag avser tre ledarutbildningar för baskets 
coacher. Två stycken för yngre ledare varav den första 
under juni i Engelbrektshallen och den andra genom-
fördes på ett landställe och med praktiska pass i en 
idrottshall. Stort fokus låg på idrottsskadeförebyggande 
övningar och hur man jobbar för en bättre lagkänsla 
och självkänsla.
Den tredje ledarutbildningen var ledarresa till Madrid 
för 46 ledare för att prata om säsongen som har varit 
och uppleva en av världens starkaste basketnationer på 
plats. Studiebesök hos Estudiantes ungdomsakademi 
varvades med gruppövningar i konferensrum samt 
praktiska pass i idrottshall. Ledarresan är ett perfekt 
tillfälle för KFUM Central Basket att visa uppskattning 
för deras ledare som för det mesta arbetar helt ideellt. 
Gruppen har blivit tightare och motiverad inför kom-
mande säsong.

KFUM Central Baskets allra yngsta deltagare är 
Banana Kids och har vuxit enormt de senaste åren. 
Basket önskar att de dem en ordentlig avslutning kring 
jul och sommaren. Priser såsom Lagets Banan, Lagets 
Skytt och Coachens Pris delas ut. De leker även lekar 
och där alla får pris. 

Symfoniorkestern Pro Muisca beviljades ett bidrag för 
reparation av sin kontrabas. Kontrabasen är ett instru-
ment som är tungt vilket gör att det underlättar att 
orkestern äger basen och därmed undviks 
transporter. Fler basister i orkestern skulle utveckla 
klang- och samspelet.  

Gymnaestradan är ett världsarrangemang med gymnas-
tikföreningar från hela världen och arrangeras vart fjärde 
år. Att delta på Gymnaestradan är en upplevelse och den 
ger tillfälle att träffa människor från alla länder och alla 
kulturer, knyta kontakter och skapa förståelse.
Cirka 35 gymnaster och ledare från KFUMs Gymnas-
tikavdelningar deltog i det nio dagar långa eventet i 
Helsingfors. Gymnasterna var i åldern 14 år och uppåt. 
Syftet var också att visa upp traditionell herrgymnastik 
med pojkar och därmed spegla en del av KFUMs tradi-
tioner inom gymnastiken. 

KFUMs Kammarkör har sedan fem år tillbaka ambi-
tionen att vid varje konsert uppföra minst ett verk av 
en kvinnlig tonsättare. Genom samarbeta med KVAST 
(Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare) finns nu 
två verk skrivna särskilt för KFUMs kammarkör.

Bidraget från KFUM Central möjliggjorde att Andrea 
Tarrodi skrev ett verk för kören. Dikten är skriven av 
Gunnel Körner och tonsattes av Andrea. Verket urupp-
fördes den 3 oktober i Stockholm.   

ETT AXPLOCK!
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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 603 211 kr delats ut i 187 individuella stipendier.
Av dessa har 20 stycken individuella stipendier delats ut till personer över 30 år, motsvarande en summa på 122 950 kr.

Av den totala summan har 480 261 kronor delats ut till 164 inviduella stipendier till unga människor under 30 år, 
motsvararande närmre 80 procent av totalsumman.
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FONDFÖRVALTNINGEN  
Fondförvaltningens ledamöter utses av KFUM 
Centrals styrelse, de har under 2015 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 fortsat-
ta fastighetslån gentemot hotellet. Under 2015 
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.

I december 2015 fattade KFUM Centrals styrelse 
beslut om att investera 500 000 kr initialt i ope-
ratörsföretaget Best Western Hospitality Group. 
BWHG har som mål arr säkerställa att strategigiskt 
viktiga platser i Sverige har Best Western närvaro, 
detta för att kunna erbjuda kedjans kunder och 
avtalspartners ett heltäckande logialternativ. BWHG 
har förvärvat Best Western Hotel Svava i Uppsala. 
Prognoserna är goda och analysen visar på att  
projektet är hållbart. 

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 ursprungs-
föreningar, 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.

45 BEVILJADE STIPENDIER
LEDARRESA TILL USA

8 BEVILJADE STIPENDIER
WORLD YWCA COUNCIL I BANGKOK

16 BEVILJADE STIPENDIER
NORDISKA MÄSTERSKAPEN PÅ ISLAND

4 BEVILJADE STIPENDIER
LÄGERGÅRDEN YMCA CAMP ST CROIX, WISCONSIN

2 BEVILJADE STIPENDIER
MARYUTBILDNING I BANGKOK

22 BEVILJADE STIPENDIER
SVENSKA MÄSTERSKAPEN I TRUPP

4 BEVILJADE STIPENDIER
WMI PÅ ÄNGSHOLMEN OCH SAOLTALOUKTA

2 BEVILJADE STIPENDIER
CHEFLEDARUTBILDNING PÅ NORRBYSKÄR

Åtta stipendiater från Ängsholmen, basket och gymnastik 
varav sex under 30 år och två över 30 år beviljades stipendi-
er till att delta i YWCA (KFUK) högsta beslutande organ i 
Thailand. 

45 stipendiater och basketchoacher under 30 år beviljades en 
summa på totalt 135.000 kr. Ledarresan gick till Charlotte, 
North Carolina.

Den 14 november gick Nordiska mästerskapen i trupp-
gymnastik på Island. och KFUMs manliga elit var en av två 
herrtrupper som var representerade i Reyjkavik. Det var ett 
ungt lag där många av killarna gjorde debut på internatio-
nella tävlingar. Laget genomförde en fin tävling framförallt i 
tumbling och laget slutade på en femte plats.

Fyra personer beviljades varsitt individuellt stipendium för 
att på lägergården St Croix gå ungdomsledarkurs och arbeta 
som volontärledare.

Två personer beviljades varsitt individuellt stipendium för 
att delta i den sista delen i KFUMs utbildningspaket Helhet-
en. Utbildning var förlagd till välrdsrådsmötet i Bangkok.

18 personer under 30 år och 4 personer över 30 år bevilja-
des stipendier på 40.000 kronor att delta i Svenska Mäster-
skapen i trupp.

Fyra Ängsholms-ledare har under 2015 beviljats bidrag för 
att delta i första hjälpen kurs anordnat av Wilderness Medi-
cine Institute. Kursen fokuserar på friluftsrelaterade skador 
och sjukdomar. 

Två styrelseledamöter från KFUM Ängsholmen beviljades 
varsitt stipendium för att delta i en chefledarutbildning för 
ideella organisationer.

ETT AXPLOCK!
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Från vänster till höger: 
Kristina Demierre, Peter Yllmark, Miranda Myrberg, Erik Adolfsson, Michael Lager-
kvist, Richard Gustafsson, Göran Stafrin, Anki Ericson, Lena Rydhäll, Bengt Arwén, 
Olle Lindström, Pia Rosin och Tolla Stuart Dahlgren.

KFUM CENTRALS STYRELSE

ORGANISATIONSGRUPP
Som beskrevs i verksamhetsberät-
telsen för 2014 bildades en grupp 
bestående av Tolla Stuart Dahlgren, 
Bengt Arwén, Olle Lindström, Erik 
Adolfsson och Erik Breman efter 
Strategikonferensen i London.
Gruppen hade initialt ett uppdrag 
att gå igenom frågor som till-
hörighet, rättigheter och skyldig-
heter för till KFUM Central 
anslutna föreningar, organisation 
mm.

Ganska snart växte frågeställning-
arna och kom att omfatta många 
stickspår. Vi insåg att vi aldrig 
själva skulle kunna utreda och  
besvara eller ens komma med 

förslag till styrelse eller årsmöte utan 
att ta in synpunkter från hela fören-
ingen. Därför inleddes under början 
av 2015 en intervjurunda där gruppen 
träffade styrelserepresentanter från 
Basket, Ängsholmen, Gymnastik och 
Musikutskottet. Vi hade också en 
träff  med anställda i föreningen och 
anslutna föreningar tillsammans med 
ordföranden i dessa. Eftersom våra 
frågeställningar hade inspirerats Av 
Karin Olssons föreläsning om KFUM 
Sverige och uttrycket interdependent 
under Londonmötet hade vi också en 
träff  med Karin, generalsekreterare i 
vår Sverigeorganisation, där vi utbytte 
tankar och erfarenheter.

KFUM Centrals styrelse 
har under 2015
bestått av:

Vi valde öppna frågeställningar av ty-
pen ”Hur ser du på KFUM Central?” 
i våra möten. Sammanfattningar från 
dessa samt slutsatser vi själva dragit 
presenterades slutligen för deltagarna 
på Stratko i Jönköping sista helgen i 
januari. Materialet kom att ligga till 
grund för agendan där. Resultatet av 
diskussionerna vid Vätterns strand 
beskrivs på annan plats.
Gruppens arbete är nu avslutat efter-
som diskussionerna går in i en ny fas. 
Vi är glada att kunna blicka tillbaka på 
ett arbete där det känns som att vi har 
lyft upp en del frågor till ytan. Proces-
sen måste fortsätta för att möjliggöra 
fortsatt utveckling av vår förening.
Olle Lindström
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KFUM CENTRALS PERSONAL

Dessa har varit:
Kea Lagerquist, kanslichef
Ulrika Alexandersson, verksamhet och information
Nils Haag, projektledare verksamhet och kommunika-
tion
Olle Molin, fastighetstekniker
Armineh Karapet, ekonomi 
David Svantesson, träningscenteransvarig from okt 2015
Björn Heningsson, data och IT
Camilla Gölstam, körpedagog anställd tom juni 2015 
Elisabeth Hellström, körpedagog from augusti 2015

Leila Siivola, reception
Robert Lindell, husvärd 
Anton Moberg Edenbäck, husvärd 
Josefin Åhrewall, husvärd 
Samuel Brett, husvärd 

Karolina Lagerquist, extra
Elena Morini, extra 
Tobias Peterson, extra

Under året 2015 har KFUM Central 17 personer (varav 9 kvinnor och 8 män) varit anställda med oli-
ka anställningsformer för att sköta kansli och tillsyn av lokaler. En person, Leila Siivola, har hyrts in 
från Kom Hotel men anställdes i augusti 2015. Föreningen säljer tjänster till KFUM Central Fastighet 
för att sköta administration och fastighetsförvaltning. Dessutom finns det en controller; Mats Berg, 
kopplad som konsult till koncernens samtliga delar.

Dels husvärdar som började arbeta 
kvällar och helger from februari. Samt 
en ny tjänst som träningscenteransva-
rig i samband med att föreningen öpp-
nade det nya träningscentret i oktober.

Arbetet som husvärd innebär att 
med fokus på mycket god service till 
besökare och medlemmar bemanna 
lokalerna på Rosengatan, de ska kunna 
erbjuda information om KFUM, veta 
vad som pågår i huset och skapa trygg-

Under 2015 installerades nya tjänster på KFUM Central. 
het i framförallt föreningens lokaler. 

Arbetet som träningscenteransva-
rig innebär att leda, organisera och 
utveckla träningscentret tillsammans 
med träningscenterutskottet (TCU). 
Man är värd för och koordinerar de 
olika grupper som använder tränings-
ytorna, allt från barn- och ungdomslag, 
coacher, hotellbesökare, skolelever och 
lärare, enskilda medlemmar, person-
liga tränare m.fl. Tjänsten är även 

sammanhållande för den grupp av 
personliga tränare som har avtal med 
KFUM Central samt är kontaktper-
son för övriga partners. I uppdraget 
ligger även att stärka och utveckla de 
synergier som finns mellan KFUM 
Centrals verksamheter och förening-
ar samt dess medlemmar genom att 
erbjuda gemensamma tränings- och 
utbildningstillfällen, arrangemang och 
marknadsföringsinsatser. 

Övre raden: Björn Henningsson, Ulrika Alexandersson, 
Nils haag, Olle Molin och Robert Lindell 
Mellanraden: Samuel Brett, David Svantesson, Armineh 
Karapet, Kea lagerquist och Josefin Åhrewall. 
Nedre raden: Leila Siivola
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UTSKOTTSARBETEN

ARBETSUTSKOTTET
Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden inför 
styrelsens sammanträden.
Utskottet har under 2015 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 
Central, att förse KFUM Centrals styrelse med lämpliga 
beslutsunderlag 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 2015 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 
Centrals styrelse för tilldelning av stipendier och verk-
samhetsbidrag. Se ekonomisk möjliggörare.
Utskottet har under 2015 bestått av: Lena Rydhäll, Karin 
Björling Olausson, Victor Sundquist, Andreas Ekeberg och 
Leila Siivola.

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 påverksansarbe-
te.
Utskottet har under 2015 bestått av: Michael Lagerkvist, 
Svante Bengtsson, Kersti Hedqvist, Jones Södergren, Peter 
Yllmark och Ulrika Alexandersson

OM FÖRENINGEN

KFUM Centrals styrelse har valt att organisera sitt arbete med en uppdelning av vissa upp-
drag i utskott. Dess bemanning beslutas av styrelsen och består av personer som represente-
rar 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.

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 2015 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 2015 bestått av: Rickard Gustafsson, 
Erik Adolfsson, 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 2015 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.
Utskottet har under 2015 bestått främst av: Göran Stafrin, 
Lena Rydhäll, Erik Adolfsson, Birgitta Lindahl, Mats Eriks-
son, Anders Håkansson, Christer Sjöström, PO Niblaeus,  
Crister Haglund 
 

TRÄNINGSCENTERUTSKOTTET
Träningscenterutskottet uppdrag är att i första hand 
arbeta för att få ett bra och fungerade verksamhet i 
träningscentret.
Utskottet har under 2015 bestått av: Rickard ”Mulle” Gus-
tavsson, Robin Karlsson, Tina Bergström, Victor Sund-
quist, David Svantesson, Nina Nilsson, Roger Larsson, 
Walter Skeppar

OM FÖRENINGEN
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TVÅ FASTIGHETER; ROSENBUSKEN 22 
OCH OXEN MINDRE 21 
KFUM Central äger Rosenbusken 22 och genom sitt heläg-
da dotterbolag KFUM Central Fastighet AB fastigheten 
Oxen mindre 21. Dessa fastigheter förvaltas av en fastig-
hetstekniker och kräver ett ständigt underhåll.   

NYA KYLMASKINER
Fastigheten har utrustats med nya kylmaskiner på plan 7. 
Dessa förser ventilationen med komfortkyla. Detta för 
att fylla kravet från Kom Hotel, övriga hyresgäster samt 
besökare och personal att inomhustemperaturen håller 18 
grader året om.

OMBYGGNATION AV PLAN 1, 2 OCH 
MINDRE DELAR AV PLAN 3
Fastighetsteknikern har under 2015 varit delaktig i den 
omfattande ombyggnationen. Se sidan 26.

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 fastighets-
tekniker och entreprenörer god rutin för att dessa 
följs kontinuerligt.

Utskottet har fortsatt arbetat med brandsäkerheten i fören-
ingslokalerna på Rosengatan 1. Direkt efter ombyggnationen 
var utskottet med i arbetet av det systematiska brandskydds-
arbetet.

REGELVERK OCH MYNDIG-
HETSKRAV

Under året har brandutbildningar och brandgenomgångar 
genomförts, främst för personal och skolornas lärare. 

Utskottet har också följt upp de två registerformulären ”Inci-
dentrapportering” och ”Felanmälan” som finns på hemsidan 
för att hitta mönster och systemfel. 

OMBYGGNAD AV ELUNDERCENTRALER 
KFUM Central har bytt ut nästan alla elundercentraler från 
proppskåp till gruppcentraler med automatsäkringar.

BYTE AV GAMLA LJUSKÄLLOR 
På grund av både kostnads- samt miljöskäl byter föreningen 
succesivt ut de gamla ljuskällorna till LED-armaturer. 

UNDERHÅLLSPLANEN
KFUM Centrals fastighetstekniker har under 2015 arbetat 
med den 12-åriga underhållsplanen gällande fastigheterna 
Rosenbusken 22 samt Oxen mindre 21. Denna innehåller 
kostnadsuppsskattningar samt när i tiden olika planerade 
underhåll skall genomföras.
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OMBYGGNATION AV 
PLAN 1 OCH 2
Ombyggnationen på 1500 
kvm omfattade framförallt 
det gamla gymmet, alla om-
klädningsrum och förråd. 
En helt ny aktivitetsyta på 
120 kvm för funktionell 
träning tillkom samt ett nytt 
musikrum för instrument 
och körsång. Förutom att 
fastigheten utrustats med 
extremt fräscha lokaler och 
omklädningsrum är det 
som nu kallas träningscen-
ter inrett och utrustat med 
toppmodern utrustning för 
multifunktionell träning. 
Hela plan 2 där Stora och 
Lilla Hallen ligger har 
länkats ihop med stora 
glaspartier mot den nya 
träningsytan samt att en ny 
trappa mellan plan 1 och 
underlättar flödet mellan de 
två våningsplanen. Dessut-
om har Stora Hallen fått en 
rejäl uppfräschning med nya 
armaturer, blivit ommålat 
och nytt sportgolv i trä är 
inlagt.

Bakgrund
KFUM Centrals Styrelse tog 
den 16 oktober 2014 ett in-
riktningsbeslut för att bygga 
om plan 1 och 2 med målet 
att en ombyggnation skulle 
ske under 2015. Beslutet har 

sin bakgrund i ett renove-
ringsbehov av fastigheten 
på plan 1 och 2 och dess 
lokaler, vilket har diskuterats 
sedan 2007. Efter en omfat-
tande utredning kunde det 
konstateras att fastigheten 
vid en ombyggnad får bättre 
logistiska förutsättningar, en 
mer effektiv användning av 
den yta som erbjuds samt 
bättre förrådsmöjligheter. 
Under 2013 gjordes en fast-
ighetsbesiktning som ledde 
fram till en underhållsplan. 
Där fastställdes bl.a. att 
våtrummen i omklädnings-
rummen är i stort behov av 
renovering. Omklädnings-
rummen är förutsättningen 
för de fysiska aktiviteterna 
på plan 1 och 2 då förening-
en har två idrottshallar som 
används från tidig morgon 
till sen kväll sju dagar i 
veckan. 

En ombyggnad bedöms 
också höja fastighetsvärdet 
då det är en mycket stor 
investering som görs av 
föreningen. Då man även 
får nya aktivitetsytor gynnar 
ombyggnationen medlem-
mar och besökare på flera 
sätt. KFUM Centrals styrel-
se såg sammantaget fler för-

delar med en ombyggnation 
än med en renovering. 

Projektledning av 
ombyggnationen
Projektledningen har bestått 
av Gunnar Helgesson pro-
jektledare, Kea Lagerquist 
kanslichef, Olle Molin fast-
ighetstekniker, Rolf  Eppens 
och Maria Matsson arkitek-
ter från Eppens arkitekt-
byrå, Torbjörn Brown VD 
Kom Hotel, samt externa 
konsulter rörande rör och 
ventilation, el, brand och 
konstruktion. Byggentre-
prenaden har skötts av Peter 
Blomqvist från Lövdalen 
Bygg AB.

Kommunikation
KFUM Central har lagt 
stor vikt av att informe-
ra samtliga berörda om 
ombyggnationen. Interna 
grupper och medlemmar, 
skolor och andra hyresgäs-
ter har fått information om 
arbetet. Utifrån kommuni-
kationsplanen har hemsidan 
uppdateras löpande, info i 
nyhetsbrev och Centralblad 
har gått ut och det har även 
informerats i fastigheten.

Kostnad 
Enligt rambeslutet som 
fattades av KFUM Centrals 
styrelse den 26 mars 2015 
skulle ombyggnationen kos-
ta 13,5 mkr. Vid genomgång 

av anbud den 22 april visade 
det sig att den kalkyl som 
låg till grund för rambe-
slutet inte skulle hålla utan 
ombyggnaden skulle hamna 
på 16,5 mkr. Till det tillkom 
arbeten för 1,5 mkr såsom 
sanering av asbest, sågning 
för nytt avlopp samt att 
byggnadens konstruktion av 
betongväggar inte var enligt 
relationsritningarna. Totalt 
kostade ombyggnationen 18 
mkr. Kom Hotel stor för 1,5 
mkr då utrymmet med deras 
omklädningsrum byggdes 
om helt. KFUM Central 
stod för resterande 16,5 
mkr. KFUM Central erhöll 
800 000 kr i anläggningsstöd 
från Stockholms idrottsför-
bund.

Tidsperiod
Bygget pågick från maj till 
oktober 2015. Från den 1 
september var Stora Hallen 
i bruk för våra interna grup-
per och hyresgäster. Under 
början av oktober instal-
lerades maskinparken från 
Eleico i träningscentret och 
kunde därefter öppnas. 

Kea Lagerquist
Kanslichef KFUM Central

OM FÖRENINGEN
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MEDLEMSSTATISTIK

Färgmarkerade celler - under KFUM Central,  
ingår inte i totalen.
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KFUM Centrals medlemmar 2008 - 2015

Medlemsstatistik 2015 Totalt
0-6 K 0-6 M 7-25 K 7-25 M 26- K 26- M K M 2015

KFUM Central
Renju 1 1 2 3 3 4 7 Markerade
Enskilda 3 5 3 5 8 celler ingår
KFUM Central Gym / träningscenter 10 23 10 23 33 ej i totalen
Suzuki 1 2 6 7 7 9 16
Barnkör 1 1 19 6 20 7 27
KFUM Central totalt 91

KFUM Central Basket 19 29 279 260 66 135 364 424 788
KFUMs Gymnastikavdelningar 25 59 1 286 6 29 32 374 406
KFUM Ängsholmen 5 9 581 646 67 60 653 715 1368
KFUK-KFUM Central Senior 31 13 31 13 44
KFUMs Kammarkör 16 13 16 13 29
KFUMs Manskör i Stockholm 22 22 22
Stockholm Cantus 16 7 16 7 23
KFUM Ursus Kammarkör 0
Symfoniorkestern Pro Musica 1 26 23 27 23 50
Royal Big Band 2 17
Sportcenter 1 1
Swing in tunes 11 11
Summa: 2850

0-5 år 6-25 år 26 -

I den tidigare versionen av verksamhetsberättelsen som presenterades och antogs 
på KFUM Centrals årsmöte 20160413 innefattades ett räknefel så slutsumman då 
stod på 2.900 medlemmar. Denna version med 2.850 medlemmar är korrekt. 
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KOMMUNIKATION 
OCH INFORMATION

HEMSIDA
KFUM Centrals hemsida har under 2015 uppdaterats mer 
kontinuerligt. Under 2015 hade KFUM Central 389 024 
besökare.

Under 2015 har arbetet med en ny hemsida påbörjats och 
utarbetats i samarbete med KFUM Sverige som planeras att 
sjösättas sommar 2016.

NYHETSBREV
Nyhetsbreven syftar till att sprida intern information inom 
föreningen. Nio nyhetsbrev har skickats ut under 2015. Ny 
klient är Mailchimp och har klickbara länkar, vilket ökat 
trafiken till hemsidan. Drygt 600 nyhetsbrevsprenumeranter 
har KFUM Central. 

SOCIALA MEDIER
KFUM Central finns på Facebook och har 373 följare. Här 
delar vi egna och andras evenemang samt foton från den 
egna verksamheten. KFUM Central tog i samarbete med 
Kom Hotel fram en reklamfilm för att lyfta hotellets CSR 
arbete och synliggöra föreningens verksamhet. 

KFUM CENTRAL I EXTERN MEDIA
Roslagstullsprojektetets arbete har uppmärksammats under 
2015 i Vi i Vasastan. 

ANNONSERING
Annonsering har skett i DN för julens konserter och för 
Barn i Stan för barnkören. 

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, arrangemang 
och konserter.

CENTRALBLAD
Ett Centralblad har utkommit under 2015, juninumret 
innehöll 28 sidor. Decembernumret flyttades fram till januari 
2016. Centralladet når våra 2.700 medlemmar brevledes. 
Syftet med bladet är att internt sprida varandras verksamheter 
inom föreningen och ge inspiration för de möjligheter som 
finns inom föreningen och rörelsen. Många bidrag är resebe-
rättelser som speglar de internationella möjligheter som finns 
inom YMCA och YWCA.

1

Ängsholmen
Sköna Dar
Gymnaster
Basket
Körer
Orkestrar
Seniorverksamhet
Sportcenter
Internationellt arbete

01 20
15

Medlemstidning för KFUM Central

URSÄKTA RÖRAN

VI BYGGER OM!!!
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KOM HOTEL AB

BOLAG

Hotellet har det gångna året fortsatt med att uppdatera 
rumsinredningen. 21 rum i Rosenbusken har renoverats och 
fått ny inredning. Våningarna 6, 7, 8 och 9 i Rosenbusken 
har fått ny ventilation, ett projekt vars påföljd var ett större 
antal avstängda rum under Q1, men som gjort inomhusk-
limatet på rummen avsevärt mycket bättre. Dessa våningar 
har även fått ommålade korridorväggar och dörrar Hotellet 
har fått en ny digital telefonväxel då den gamla växeln slutat 
ha möjlighet till serviceavtal. Hotellet har under året även 
begåvats med tre nya konferensrum med tillhörande lobby 
i intilliggande fastighet med extern hyresvärd, något som 
påverkar intäktspotentialen positivt, både gällande konfe-

rens och logi. Konferensrummen togs i bruk den 1/9 2015. 
Hotellet har även varit delaktiga i ombyggnationen av gym-
met på plan 1 och 2 i Rosenbusken. Något som dessvärre 
påverkade Rose Café negativt då caféet måst stänga under 
ombyggnadsperioden. Personalomsättningen har varit 
ringa, fyra personer har slutat och ersatts med nyanställda, 
tre i receptionen och en på konferens. Konferensavdelning-
en har utökats med en heltidsanställd för att kunna klara av 
den nya konferensdelen. Antalet årsarbetstagare har ökat 
något i och med den ökade omsättningen. ADR ökade med 
3% gentemot 2014, RevPar med 7% och beläggningen gick 
upp till 88% mot 85% föregående år.
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KFUM CENTRAL 
FASTIGHET AB

BOLAG

Historik
Bolaget köpte 2002 fastigheten Oxen Mindre 21 på Dö-
belnsgatan 15/Kammakargatan 5 i Stockholm. I sin fastig-
het Oxen Mindre 21 bedriver bolaget uthyrning av lokaler 
och garage samt fastighetsförvaltning. Fem våningsplan är 
uthyrda till bolagets systerföretag KOM Hotel AB för ho-
tellverksamhet och de olika avtalen gäller fram till 2021. 
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 2015 har fastighetens samtliga lokaler och garage 
varit uthyrda.

I samplanering med hotelledningen har samtliga hotellrum 
mot gatan fått nya energieffektivare fönster och alla radiato-
rer i dessa rum har bytts ut.

Fastighetsbolagets ekonomi är god och likviditeten har 
stärkts. Under 2015 har fastighetsbolaget lånat ut 2,5 miljo-
ner till KFUM Central i samband med ombyggnad av plan 
1 och 2 i Rosenbusken.
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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, KFUK-KFUM 

Central Senior, 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 (vår), Karin Björling Olausson (höst), 
ordförande, Jones Södergren, kassör, Staffan Önne, sekrete-
rare, Lena Tillbom, vice ordförande
Magnus Lindhe, suppleant, Linus Molund, suppleant (vår) 
och ordinarie ledamot (höst)

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda  
sammanträden.

Medlemmar
2015 hade föreningen 400 gymnaster och 34 tränare.

Föreningens aktiva har delats in i fyra verksamheter:
Familjegymnastik, Gymnastikskolan, Truppgymnastik
 och Manlig Artistisk Gymnastik

Aktiva grupper
I Familjegymnastiken har barn 0-5 år getts möjlighet genom 
lek träna och utveckla sina motoriska färdigheter. 

Under 2015 har unga gymnaster tränat i Gymnastikskolan. 
Gymnasterna har varit indelade i åldersbaserade grupper. 
Varje grupp har tränat ca 12 gånger per termin. Gymnas-
tikskolan vänder sig till pojkar i åldrarna 6-15 år som är 
nyfikna på att prova på gymnastik.

Under 2015 har KFUM-gymnasterna tränat och tävlat i 
truppgymnastik på både ungdomsnivå och seniornivå. Hös-
ten 2015 genomfördes ett projekt med alla truppgymnaster 
i juniorålder (från olika grupper) och vilka sedan tävlade 
JSM i december. Under hösten har också en ny pojktrupp 
startats.

Sektionen för artistisk gymnastik (AG) har tränat i ett flertal 
grupper. Under året har vissa omstruktureringar gjorts.

Gymnaestrada
12-18  juli deltog föreningen på Gymnaestradan i Hel-
singfors med ett 50-tal gymnaster. Uppvisning hölls vid 3 
tillfällen där föreningen visade gymnastik i ett uppskattat 
voltprogram.

Tävlingar
I truppgymnastik har föreningen under 2015 tävlat på seni-
ornivå och ungdomsnivå i ett flertal tävlingar på både SM 

och RM nivå med medaljresultat.
I artistisk gymnastik har föreningen haft representanter på 
flertalet rikstävlingar med flera medaljer som resultat.
Föreningen har också deltagit i samtliga regiontävlingar 
med flera pallplatsresultat. Föreningen har också stått som 
arrangör för flera AG- tävlingar i regionen. 

Verksamhet
Föreningen har haft en heltidsanställd sportchef  och 
tränare. Han tog i somras tjänstledigt och ersattes av två 
deltidsanställda. En tränare har på deltid (50 %) ansvarat för 
Gymnastikskolan samt Ungdomstruppen. Därtill har fören-
ingen anlitat en föreningsadministratör på konsultbasis.
Föreningen var även detta år delarrangör av den interna-
tionella tävlingen Mälarcupen i manlig artistisk gymnastik 
(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 2015 arrangerat flera ledarträffar. 
Däribland en mycket givande arbetsresa till Tallinn för alla 
ledare och domare i KFUM-gymnasterna. Planering och 
utformning av föreningens verksamheter och gruppstruktu-
rer stod på agendan. Respektive disciplin har även haft 
enskilda ledarträffar.

För styrelsen; Karin Björling Olausson, Linus Molund, 
Staffan Önne, Lena Tillbom och Jones Södergren.
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KFUM ÄNGSHOLMEN
FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER

KFUM Ängsholmen arbetar för att uppnå den svenska 
KFUM-rörelsens mål som till exempel att skapa menings-
fulla mötesplatser där unga människor utvecklas, att verka 
för solidaritet och rättvisa och att ta ansvar för kommande 
generationers livsvillkor. KFUM Ängsholmen har utöver 
dessa mål till uppgift att bland annat verka för fysisk aktivi-
tet och idrott, med särskilt fokus på segling och kanoting, 
att stimulera till självständigt tänkande och att ge impulser 
till naturstudier, friluftsliv och naturvård. Vi arbetar konti-
nuerligt med att engagera barn, ungdomar och lägerledare i 
en meningsfull verksamhet och ge möjlighet till möten över 
olika sociala gränser. Genom bland annat vårt dag- 
läger Sköna Dar breddar vi ständigt vår verksamhet och når 
därigenom ut till nya målgrupper. 

Under 2015 har medlemsutvecklingen varit fortsatt positiv 
och vi blev under året 1368 medlemmar. Av dessa är 1241 
yngre än 26 år, 715 är flickor och 653 är pojkar. Att vårt 
medlemsantal fortsätter öka beror till stor del på vår dag- 
lägerverksamhet Sköna Dar. 

Sommarlägrena var under 2015 fullbokade med 364 barn 
på perioderna 1-5 som bestod av två tvåveckorsläger, två 
enveckasläger, ett seglarläger och ett skapandeläger. På vårt 
tre veckor långa konfirmationsläger som vi genomför i 
samarbete med Värmdö församling hade vi 72 konfirman-
der som alla avslutade med en konfirmationsgudstjänst i St 
Johannes kyrka. 

Under våren anordnades ett Knatteläger som samlade 
17 vuxna och 19 barn som under en helg fick prova på 
lägerverksamheten och att sova borta under trygga former. 
Knattelägrena initierades första gången 2012 och har blivit 
ett populärt koncept, inför 2016 satsar vi på att utöka med 
ett ytterligare Knatteläger under hösten. 

Sköna Dar samlade under sommaren totalt 575 deltagare 
mellan 10 och 18 år under fem veckor på Björnö naturre-
servat på Ingarö. En positiv utveckling från tidigare år var 
att det i år var fler barn och ungdomar som återkom flera 
dagar vilket gjorde att deltagartillfällena på sommarperioden 
blev fler än tidigare. Deltagarna kom från 52 olika områden 
i och runtomkring Stockholm, ett rekord i spridning vilket 
såklart är väldigt roligt. Sköna Dar har också tagit emot 
både grupper och individuella deltagare för dagläger på 
Ängsholmen under sportlov, påsklov och höstlov. 

Vårens och höstens lägerskolor besöktes av totalt 60 
grupper. Vi har förutom skolklasser haft idrottslag, kurser 
och församlingar som besökt ön, fått gå höghöjdsbana och 
teambuilda i Äventyret. 

Styrelsen har under året arbetat vidare utifrån följande fo-
kusområden inom ramen för visionen ”Föreningen KFUM 
Ängsholmen som mötesplats för alla”:
- KFUM Ängsholmen ska öka medvetenheten om resurs-
förbrukning, vår påverkan på miljön samt uppmuntra till 
frilutftsliv.
- KFUM Ängsholmen skall vara en plats där barn och ung-
domars självkänsla stärks.
- KFUM Ängshlmen ska utgå ifrån övertygelsen om att alla 
människor är lika värda.
- KFUM Ängsholmen ska vara en plats där människor med 
olika bakgrund kan känna sig välkomna och interagera med 
varandra. 

Under året har styrelsen arbetat utifrån följande utskott: 
Lägerutskott, Utbildningsutskott, Verksamhetsutskott och 
Arbetsutskott. Föreningen har också ett antal aktiva arbets-
grupper som året runt engagerar många av våra ledare och 
medlemmar i bland annat frågor rörande köket, Äventyret, 
höghöjdsbanan och hamnen. 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 engage-
manget är den grund som Ängsholmen och Sköna Dar vilar 
på och en förutsättning för att verksamheten ska kunna 
fortsätta 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 2016.

Ett spännande projekt som genomfördes under året var ett 
ledarutbyte med Camp Jones Gulch som tillhör YMCA San 
Francisco i USA. Två ledarefrån KFUM Ängsholmen, Sam 
och Lova, arbetade under sommaren på lägergården utanför 
San Francisco och Ängsholmen tog under större delen 
av sommaren emot Ahron och Marcia, lägerledare från 
USA. Utbytet var både lyckat och uppskattat och gav också 
upphov till många diskussioner om bland annat relationen 
mellan ledare och barn, vilka regler som är viktiga i verk-
samheten och vilka likheter och skillnader det finns mellan 
KFUM-gårdar i olika delar av världen. 

Hjärtat i vår verksamhet är vår ö som vi kontinuerligt ar-
betar med att både utveckla och underhålla. Under året har 
det skett flera förändringar och förbättringar. Flera av husen 
har målats om, både av ledare och av professionella målare. 
Trallar för bättre samlingsplatser byggdes i anslutning till 
höghöjdsbanan och vår samarbetsbana. En totalrenovering 
av sophuset genomfördes under sommaren och de gamla 
kompostkärlen är nu skrotade då vi istället komposterar 
med hjälp av Värmdö kommun. 
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Vårt tvåvåningshus Arken har fått en ny och betydligt bättre 
utrymningsväg från övre våningen samt nya ytterdörrar. 
Köket uppgraderades med ett efterlängtat frysrum som 
förhoppningsvis kommer minska vårt matsvinn i förläng-
ningen. En stor investering som vi, med hjälp av generösa 
bidrag från KFUM Central, kunde göra var installera ven-
tilation i samtliga hyddor och Arken. Detta behövde göras 
för att vi skulle klara den obligatoriska ventilationskontrol-
len och därmed få fortsätta bedriva vår verksamhet. 

Den nya låghöjdsbanan har under året färdigställts och 
används nu frekvent av olika grupper ute på ön. Nästa 
påbörjade projekt är en utbyggnad av höghöjdsbanan med 
nya stationer och en linbana samt ett nytt och spännande 
stolphopp i stolplandet. Detta kommer med största sanno-
likhet färdigställas under våren 2016 och kunna användas 
när lägerskolesäsongen drar igång i maj. 

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 samt ett stort intresse 
bland barn som vill komma ut på våra läger. Vi kommer 
att fortsätta 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 KFUM Ängsholmen aldrig kunna finnas till.

Soliga hälsningar
KFUM Ängsholmens styrelse
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KFUM CENTRAL 
BASKET

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER

I januari 2015 anställde vi en ny sportchef  för seniorverk-
samheten, Christer Sjögren. Avsikten var att vi därigenom 
skulle få en tydligare uppdelning av elit och bredd som föl-
jer senior och ungdom väldigt nära. Christer har en gedigen 
erfarenhet från elitverksamhet i Solna Vikings och vi hade 
diskuterat en anställning under lång tid. Samarbete och ut-
veckling påverkas av många parametrar och under senvåren 
blev det tydligt att vi hade olika synsätt på lite för många 
punkter för att ett fortsatt samarbete skulle vara menings-
fullt. Christer avslutade sin anställning i juni och har istället 
fortsatt sitt arbete med Sundsvall Dragons och vi önskar 
honom stor framgång där.

Christer ”Hets” Lönnkvist arbetade på kansliet med fram-
förallt barn- och ungdomsverksamhet under säsongen på 
ett föredömligt sätt men även hans tjänst avslutades då han 
haft tjänsteledigt ett år från sitt ordinarie arbete och vi inte 
vågade lova en heltidstjänst långsiktigt.

På basketplanen har vi numera lag i nästan alla åldersgrup-
per. Även under 2015 har deltagarantalet fyllts på och i 
juni kunde vi räkna till 706 spelare. Bland de yngre är det 
framförallt glädjande att se att vi har så många spelare i 
”Easy Basket”-grupperna, d v s spelare 12 år och yngre. Vi 
satsar medvetet på stor bredd och den stora utmaningen för 
oss är att se till att alla lagen får drägliga träningstider vilket 
är väldigt svårt med tanke på bristen på idrottshallar i vår 
del av Stockholm. Hade vi inte haft tillgång till vår egen hall 
på Rosengatan hade klubben inte kunnat driva verksam-
het på det sättet vi gör idag. Breddsatsning och bristen på 
träningstider är en bidragande orsak till att vi inte skördar så 
stora framgångar i de turneringar vi ställer upp i. Vi arbetar 
långsiktigt och strävar efter att behålla så många spelare 
som möjligt så långt upp i åldrarna som möjligt. Vi tror att 
det är rätt väg för att bygga en stabil förening.

På seniorsidan avslutade vårt damlag sin säsong med en 
fantastisk andraplats i superettan efter bara två förlorade 
matcher under hela säsongen. Detta innebar kvalplats till 
damligan men då vi spelar i Gärdeshallen som inte kan ta 
emot publik och som inte klarar de krav som basketför-

bundet ställer på ligaklubbar så tvingades vi att tacka nej 
till den möjligheten. Detta uppmärksammades bland annat 
av lokal-TV som gjorde ett inslag från KFUM/Rosenga-
tan. Det är ett pinsamt faktum att vi är den enda division 
1-föreningen i Sverige som bedriver verksamhet under de 
förutsättningarna. Vårt enda hopp är att huvudföreningens 
erbjudande åt Stockholm Stad att bygga en idrottsanlägg-
ning på Norrmalm tas emot på rätt sätt. Våra medlemmar 
är också skattebetalare i Stockholm och att det fortfarande 
inte finns en enda idrottshall på Norrmalm är inget annat 
än en skandal.

Trycket på Gärdeshallen blir dessutom ännu högre under 
15/16 då vårt herrlag genomförde en felfri säsong och gick 
obesegrade genom division 2. Hösten 2015 började vi alltså 
med både dam- och herrlag i näst högsta serien och vid 
juluppehållet hade bägge lagen kvalificerat sig till superett-
an. Herrlaget dessutom som Stockholms bästa lag då man 
för första gången någonsin slog stormakten Alvik i serie-
sammanhang.

Vårt seniorlag Rosenbusken, för spelare med speciella 
behov, har under hösten 2015 deltagit i en satsning med 
nationell liga under namnet ”LIGAN SPECIAL”. Det 
är sju föreningar runtom i Sverige som står bakom detta 
med Jonas Autio från KFUM Göteborg som initiativtagare 
och eldsjäl primus motor. Serien genomförs med ett antal 
helgmöten runtom i Sverige och är ett fantastiskt bevis på 
den bredd som finns inom Basketen i Sverige. Under året 
har det även släppts en forskningsrapport om integrering 
inom svensk idrott och där visar det sig att basket är den 
idrott som är mest integrerad i landet. Det är många som 
jobbar för detta och projekt som ”Welcome all Basketball”  
sprids över landet. KFUM Central Basket har även varit 
involverade i detta genom att vi försökt starta upp lag för 
ensamkommande barn och ungdomar samt hjälpt till med 
insamlingar mm. Under en höstvecka användes Gärdeshal-
len som akut flyktingförläggning.

Som vanligt börjar säsongen med sommarläger och även 
denna gång styrdes kosan mot Oskarshamn för en veckas 
hård träning varvat med roliga aktiviteter. Drygt 100 spelare 
och ledare deltog. Under hösten 2015 har vi startat upp 
cirka 40 träningsgrupper i alla åldrar och från idrottsförvalt-
ningen får vi i år 18,5 h/vecka i stor hall. Man behöver inte 
vara särskilt duktig på matte för att förstå att det är långt 
under behovet. Det är också en stor nackdel för oss att be-
höva träna i 14 olika hallar runtom Stockholm. Drömmen 

Basketsäsongen löper över en höst och en vår 
och vi har därför inom KFUM Central Basket 
delat räkenskapsår och inte som huvudför-
eningen helår. Därför blir detta en berättelse 
om våren säsongen 14/15 och hösten 15/16.
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är att kunna koncentrera verksamheten till 1 eller ett par 
träningshallar för att få bättre kontinuitet och sammanhåll-
ning mellan spelare och ledare. Återigen vill jag påpeka hur 
viktigt det är för oss att kunna använda vår egen hall på Ro-
sengatan. Ombyggnaden under året med utveckling av gym 
mm möjliggör också att vi någorlunda kan kompensera för 
brist på halltider genom att istället öka dosen individuell 
träning och styrketräning. Det är på KFUM/Rosengatan 
som vår förenings hjärta bultar och växer.

Att en förening som Central Basket kan fungera är enbart 
på grund av alla ideella krafter som finns runtom förening-
en. Det är allt ifrån kaffekokande föräldrar en helg i Gärdet 
till coacher som lägger ner många timmar i veckan på att 
lära ut till unga spelare.  Vi har ett kansli där vår sportchef  
Victor Sundqvist gör ett hästjobb tillsammans med Ka-
rin Vennström och Emma Axelsson som anställdes efter 
sommaren. Deras insats utgör grundbulten i den dagliga 
verksamheten men utan ideella krafter ingen förening. 
Varje vår bjuder vi ledare på en utbildningsresa och våren 

2015 var det 27 stycken som tillbringade en intensiv helg i 
Madrid med många utbildningspass och studiebesök hos en 
av Madrids största basketklubbar. 
Förutom ideella ledare är klubbens styrelse en annan 
förutsättning för en fungerande verksamhet. På årsmötet 
i september avtackades Charlotte Barrdunge efter närma-
re tio år i styrelsen. Cecilia von Schedvin blev nödgad att 
avsluta redan efter ett år. Nytillkomna till styrelsen blev Sara 
Skärvad, Sophie Fölstad och Roland Williams som alla tre 
har spelande barn i föreningen. Ni är väldigt välkomna in i 
styrelsearbetet. 
Vi vill också tacka alla fonder och stiftelser som bidragit 
med medel för att vi ska kunna utveckla vårt arbete med att 
ge barn- och ungdomar en meningsfull fritid i kombination 
med träning, utbildning och personligt stöd. Föreningen är 
stark och om vi bara lyckas få till en förbättring gällande 
träningstider kommer framtiden att bli ljus.
Styrelsen i KFUM Central Basket
gm Svante Bengtsson, ordförande
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FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER

ROYAL BIG BAND
Royal Big Band har under året haft en stabil verksamhet 
med regelbundna repetitioner. Under ombyggnadstiden 
i somras-höstas kunde vi ha våra rep i konferensrummet 
Kammakaren på plan 6. Det fungerade utmärkt. Vi har 
under året fortsatt att ta in ett par yngre medlemmar, som 
ersättare för äldre musiker som av olika skäl inte kunnat 
fortsätta i bandet.

Bandet har haft ett ordentligt framträdande under året. Den 
1 april arrangerade vi en konsert med den kände jazzsaxo-
fonisten, kompositören mm Jonas Kullhammar på Scala-
teatern. Konserten blev mycket lyckad och var välbesökt. 
Jonas underhöll publiken med både fantastiskt saxofonspel 
och roliga anekdoter. Han spelade också på sin världsbe-
römda braithofon, Brita. Det är alltså en dubbelsax med en 
sopransax och en altsax som är ihoplödda. Brita är det enda 
exemplaret i Europa.

Jonas Kullhammar (med Brita) och Royal Big Band på Sca-
lateatern den 1 april 2015
Under hösten planerade vi för ytterligare en konsert, men 
på grund andra åtaganden för tilltänkta solister så var vi 
tvungna att skjuta på denna.
Royal Big Band har deltagit i MUSK genom ordförande 
Per-Ola Niblaeus samt Magnus Linell.

Styrelse 2015 har varit: Ordförande: Per-Ola Niblaeus
Kassör: Tf  Per-Ola Niblaeus, Konstnärlig ledare: Gunnar 
Andersson, Suppleant komp: Mårten Korkman

Övriga roller: Notansvarig: Odd Nygård, Rep-råddare: 
Tomas Hillebrandt, MUSK-representant: Magnus Linell, 
Tekniker: Mårten Korkman, Web-master: Fabian Rosen-
berg, Revisor: Tomas Hillebrandt
Stockholm 22 mars 2016 Per-Ola Niblaeus
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SWING IN ´TUNES
Swingin’Tunes förvaltningsberättelse för 2015 i 
sammandrag.

Styrelsen för 2015 har utgjorts av
Ordförande  Lars Wilhelmsson
Sekreterare  Anders Skjöldebrand
Kassör   Ove Mählkvist
Musikalisk ledare Kjell Lindberg
Kontaktperson mot KFUM Central har varit Crister  
Haglund. 

Föreningen har i MUSK representerats av Kjell Lindberg.
Under året har närmare 40 tisdagsrepetitioner genom-
förts.  Till det kommer ett 2-dagars körinternat ombord på 

Viking Grace vid höstterminsstarten. Då utökades körens 
repertoar med 3 nya låtar, Banana Boat Song, Goodnight 
Sweetheart samt Tuxedo Junction. 
Under internatet togs även ett fotografi av hela kören. Fotot 
finns nu att beskåda på den roll-up som KFUM Central 
vänligen ordnat åt oss. Roll-up’en har redan nyttjats vid 
några av våra framträdanden. 
Under året har ett antal singouts genomförts hos både gam-
la och nya ”kunder”. Vi har bl a sjungit på IKEA i samband 
med julen, på Odd Fellow samt på Segeltorps IF 90-års 
jubileum. Vi har även vid några tillfällen framträtt internt 
inom KFUM.
Styrelsen
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FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER

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 Lilla hallen. 
Föregående ordinarie årsmöte hölls på Central 20150326.  
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 7 
tillfällen.

Orkestern har under året haft 50 orkestermedlemmar och 
16 suzukimedlemmar. Orkestern har genomfört totalt ca 

36 repetitioner och 3 egna konserter. Nordiska Vintertoner 
med verk av Nielsen och Sibelius, dirigent Michael Bar-
tosch, SOMMAR2016 med verk av Barber, Dvorak, Alfvén 
och Mozart, klarinettsolist och dirigent var Staffan Mårtens-
son och Konsert för fred och frihet med verk av Carlstedt, 
Sibelius, Copland och Elgar, dirigent Michael Bartosch. 
Vid denna konsert medverkade också orkesterns Susuki-
medlemmar med Blinka lilla Stjärna i ett arrangemang. Vi 
har också medverkat vid 3 konserter som inhyrd orkester 
av församlingar. Vi spelade Johannespassionen tre gånger 
under våren och Mozarts Requiem i höstas.

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

Verksamhetsberättelsen är sammanställd av Lena Ryd-
häll. Stockholm 20160229, Lena Rydhäll, ordförande, 
Peter Marcateus, sekreterare, Johannes Dominique, 
kassör, Anders Hjerpe, Jan Bråthe, Sten Herrlin,  
Cecilia George 
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KFUM MANSKÖR  
I STOCKHOLM

KFUMs Manskör firade 
90 år genom att hålla en 
konsert i Stora hallen den 
21 november. Valet av lo-
kal  var självklart i ljuset 
av körens historiska bak-
grund, men vi hoppades 
också uppmärksamma 
KFUM Central som 
kulturplats för en större 
krets.
Insikten om vikten av 
en rörelse med starkt 
kulturinslag fanns mycket 
tidigt i KFUM-rörelsen. 
En rikstäckande man-
skör var verksam inom 
KFUM i Sverige redan i 
slutet av 1800-talet, och 
när den lades ner bild-
ades år 1925 det som i 
dag är KFUMs Manskör, 
och kören erbjöds då att bli en betydelsefull del av KFUM 
Centrals verksamhet. I ljuset av denna historiska bakgrund 
bjöd kören med tenorsolisten Christer Bladin på musikalisk 
kulturhistoria i form av klassiska verk från 1850 ända fram 
till vår tid.
Stora Hallen blev en spännande och för kören självklar 
plats att genomföra sin jubileumskonsert i.

Konsertverksamheten bestod vid sidan om detta av en 
vårkonsert i april i Norska Kyrkan, i samverkan med kören 
Novi Cantores från Västerhaninge.

Våra sedvanliga två julkonserter under samma dag framför-
des i december i Kungsholms Baptistkyrka på Kungshol-
men, förutom att vi under denna månad också i sedvanlig 
ordning medverkade vid olika enskilda jularrangemang 
i Försvarsmaktens och Frimurarnas regi.  Därutöver har 
kören medverkat vid flera sammankomster som anordnats 
av KFUK-KFUM Senior.
I oktober deltog vi i en en sista Sångardag i Eskilstuna i 
KFUM-KFUKs Sångarförbunds regi. Det är värt att berät-
ta att KFUM-KFUK:s Sångarförbund som vi tillhört sedan 
dess bildande år 1942, därefter har lagt ner sin verksamhet 
vid årets slut. KFUM-kören (vår tidigare benämning på 
kören) var mycket aktiva vid sångarförbundets tillkomst.
Vid våra konserter under året har vi haft förmånen att ha 
följande solister: Magnus Billström (baryton), Henriikka 

Gröndahl (sopran), Christer Bladin (tenor), Rebecca Ras-
mussen (sopran) och Anders Bergström (baryton). Styrelsen 
riktar också ett stort tack till vår dirigent och musikaliska 
ledare Mathias Kjellgren för ett engagerat och för kören 
utvecklande arbete under året. 
En mindre vanligt inslag i vår verksamhet har vi också del-
tagit i. När Kom Hotell gjorde en infomercial om verksam-
heten i KFUM Central  som skulle profilera hotellet tydli-
gare gentemot sina gäster, deltog KFUMs Manskör med ett 
tiotal medlemmar vid inspelningarna en helg i slutet av april. 
Vad gäller föreningsverksamheten så har styrelsemedlemmar 
under året aktivt deltagit i musikkommittén inom KFUM 
Central MUSK, samt vid KFUM Centrals ordförandemö-
ten.
Medlemmar ur manskören innehar uppdrag i styrelsen för 
KFUM-Central , KFUM Centrals ekonomiutskott, KFUM 
Centrals Fastighetsbolags styrelse, KOM Hotels styrelse och 
KFUK-KFUM Central Senior.

Kören har fortsatt att fokusera på att rekrytera nya medlem-
mar till kören. 2015 innebar att några fler sångare rekrytera-
des till kören. Vid årets ingång var vi 18 ordinarie sångare, 
vid årets slut 21 ordinarie sångare. Målet är satt till minst 
24 sångare, så det återstår att rekrytera fler sångare, främst i 
första- och andratenorstämmorna.
För KFUMs Manskör/Erik Adolfsson
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KFUMs KAMMARKÖR

FÖRENINGARNAS BERÄTTELSER

Verksamhetsåret 2015 har omfattat 10 konserter, varav två 
på annan ort – Nyköping och Strängnäs – och några mindre 
konserter.
Den 14 mars var det dags för körens första konsert för året. 
Vi sjöng ”Överjordisk musik i underjorden” i reaktorhallen 
på KTH och genomförde två konserter med efterföljan-
de mingel. Musik av bland andra Karin Rehnqvist, Ingvar 
Lidholm, Jousquin Desprez, Alfred Schnittke och Francis 
Poulenc. Konserten var välbesök och vävde samman text, 
musik och bilder.
Den 24 maj hade vi ”Vår konsert” i Eric Ericssonhallen. 
Där vi sjöng musik av Vaughan Williams, Wilhelm Sten-
hammar, Claudio Monteverdi, Edvard Grieg mfl. Med oss 
på konserten hade vi Ivetta Irkha vid flygeln.
Kören har i flera år sjungit in våren på Stockholms sjukhem 
och det gjorde vi även detta år den 5 juni.
Den 3 oktober på Historiska museet hade vi temat Änglar 
och demoner där vi strävade efter en helhetsupplevelse. 
Publiken fick ögonbindlar att sätta på för första stycket som 
var Arne Mellnäs Mara Mara Minne. Vi tog med på publi-
ken på en musikalisk resa tillsammans med Terry Schenkler, 
Hugo Wolf, Orlando di Lasso, Fracis Pulenc, Felix Men-
delsshn och Einojuhani Rautavaara. Till konserten hade 
kören beställt ett verk av Andrea Tarrodi som uruppfördes. 
Dagen efter, den 4 oktober tog vi med oss programmet till 
Nyköping och Alla Helgona kyrka.
Sen var det dags för ett samarbetsprojekt med Västerås 
kammarkör. Vi gjorde två konserter med Rachmaninovs 
Vigilia, den 14 november i Eric Ericssonhallen och den 15 
november i Strängnäs domkyrka. Västerås kammarkör var 
rolig att samarbeta med både musikaliskt och socialt och vi 

fick mersmak. Båda konserterna leddes av Västerås kam-
markörs dirigent Fredrik Winberg.
Inför julen gjorde vi våra traditionsenliga sjungningar med 
julmusik på Borgarhemmet den 29 november (under led-
ning av Ragnar Bodén) och luciatåg på KTHs bibliotek den 
11 december med Akademiska hus som beställare.
Sammanlagt blev det 11 sjungningar för kören detta år.
Kören har under året fått ett bidrag från KFUM Central om 
18.000 kronor som motsvarade halva kostnaden för beställ-
ningsverket av Andrea Tarrodi. Ett stort tack till Central 
som möjliggjorde beställningen!
Kören har haft ordinarie repetitioner på onsdagar mellan 
18.30 och 21.30. 
Årsmöte hölls den 18 mars.

Kören hade vid verksamhetsårets slut 30 medlemmar
Årsmöte hölls den 18 mars. Under året hölls 6 styrelsemö-
ten.

Styrelse
Kersti Hedqvist Ordförande, Ann Mutvei Berrez, Sekrete-
rare, Hans von Heijne, Kassör, Lotta Merhammar, Leda-
mot, Anna Stenlund Tyrén, Ledamot, Lotta Walve, Leda-
mot, Lisa Björlin , Suppleant

Kören är medlem i KFUK-KFUM Central. Vi är mycket 
tacksamma för tillgång till repetitionslokaler, instrument 
och notförråd samt administrativt stöd. Genom musik-
utskottet, MUSK, har vi haft ett gott samarbete med övriga 
musikföreningar inom Central.
För KFUMs kammarkörs styrelse, Kersti Hedqvist
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Köråret rivstartade den 12 januari med repetition av Mar-
tins Mässa för dubbelkör i Engelbrektskyrkan, tillsammans 
med Engelbrekts Vokalensemble. Extra repetitioner hölls 
lördagen 17 januari och torsdagen 22 januari. Konserter 
hölls söndagen den 25 januari i Engelbrektskyrkan samt i 
Söderledskyrkan söndagen den 1 februari. 
 
Den 9 mars valde årsmötet ny styrelse och under resten 
av 2015 har följande personer varit med: Maria Larsson, 
Ordförande
Torbjörn Reimer, Vice Ordförande
Per-Anders (PA) Aglert, Kassör 
Katarina Eriksson, Sekreterare
Göran Lundqvist, Ordinarie ledamot (samt notfiskal)
Mai Göteman, Suppleant

Dessutom har många andra bidragit till körens verksamhet 
på olika sätt, inte minst vår repertoarkommitté bestående 
av vår dirigent Eva Wedin, Mats Eriksson, Birgitta Lin-
dahl, Göran Lundqvist och Björn Hagerman samt Michael 
Loberg som gör våra fantastiska affischer.

Lördagen 18 april samlades vi för en heldagsrepetition på 
Rosengatan. På kvällen bjöd Per och Ika in till mycket trev-
ligt körkalas.
Den 2 juni sjöng vi i Nya Kyrkan. Denna vårkonsert firade 
vi 15 år med Eva Wedin som dirigent med en jubileums-
kavalkad av sådant vi sjungit genom åren (+ en del nytt). 
Konserten spelades in och finns tillgänglig på vår hemsida. 
Vid pianot hade vi hjälp av Stefan Nymark.
Höstens första repetition hölls 17 augusti och det var dags 
att förbereda sig för höstens konsertresa. Den 2-4 oktober 
reste vi till Göteborg för att sjunga med Guldhedskyrkans 
Kammarkör i Haga kyrka. Fredag eftermiddag tog vi tåget 
till Göteborg, installerade oss på STF:s vandrarhem Gö-
teborg City och samlades för gemensam middag på anrika 
Hotell Eggers. Lördag eftermiddag gjorde vi så den gemen-
samma konserten ”Kör i Kvadrat” och stod för varsin halva 
av konsertprogrammet. Dagen avslutades med fantastiskt 
trevligt körkalas på temat ”Oktoberfest”, med god mat och 
dryck och mycket sång. På söndagen gjorde några en utflykt 
med båt till Styrsö där vi promenerade och åt lunch. Tillba-
ka i stan blev det fika med utsikt i Guldhedens vattentorn. 

STOCKHOLM CANTUS

Några valde promenad i Trädgårdsföreningens fina park. 
30 november och 3 december hade vi gemensamma julkon-
sertsrepetitioner med Engelbrekts Vokalensemble. Julkon-
serten, som numera är en väl etablerad tradition, hölls i 
Engelbrektskyrkan den 6 december, dvs andra advent, med 
230 betalande i publiken. Återigen tog vi hjälp av Stefan 
Nymark på piano och orgel.
Årets jul- och luciagig började redan 4 december med en 
20 minuters konsert på NK (se bild). Maj och Björn hade 
återigen bokat in ett digert Lucia-program och vi sjöng på 
ytterligare tio olika ställen den 11-14 december, bl.a för 
”stammisarna” Skolinspektionen, PTS, Trygghetsrådet och 
KOM Hotell. På hotellet blev några av turisterna i frukost-
matsalen ovanligt närgångna och ställde sig mitt i kören 
under pågående sång, för att få fina bilder på sig själva 
tillsammans med lucia. Några sjungningar förstärktes av 
tidigare körmedlemmen Anna Gezelius.
Sista repetitionen före jul var den 14 december då vi foku-
serade på vårens projekt; Jenkins Requiem.
21 sångare har varit (betalande) medlemmar i Stockholm 
Cantus under 2015. 

22 februari, 2016. För styrelsen,
Katarina Eriksson, Sekreterare i Stockholm Cantus 
styrelse 
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KFUK-KFUM 
CENTRAL SENIOR

Styrelsen för KFUK/KFUM Central Senior har haft 
7 styrelsemöten under verksamhetsåret. Medlemmar 46 st.

Styrelsen har under året har varit:
Håkon-Stien Korshavn ordförande
Margaretha Svensson v ordförande
Bernt Linton  kassör
Ulla Mårtensson  sekreterare
Ronney Magnusson  styrelseledamot
Sylvia Göteman  styrelseledamot
Övriga funktionärer:
Staffan Sjödén  revisor
Jerker Notini  revisor suppleant
Barbro Thorén   valberedning/sammankallande
Solvieg Hillbro  valberedning

Seniorverksamheten har haft seniorträffar under 
verksamhetsåret 2015
26 jan   Marcus Brännström, Lapplisa
26 feb  Årsmöte föreningsnytt information
26 mars Rickard och Gunilla Jarntoft, följ med våran resa
23 april  Vårsånger KFUM kören Allsång Karl-Otto  
 Hagen-Olsen vid pianot
28 maj Utfärd till fagra Sörmland
24 sept Michael Lundh, Att bekämpa rasism med kärlek
29 okt Karl-Otto Hagen, Lätt blandat Karl-Otto  
 Hagen-Olsen
19 nov Lasse Svärd, Kyrkoheder i Sorunda församling

10 dec Lucia med barn från Idun skola, Saltsjö-Boo, 
KFUM Kören Ronney Magnusson ansvarade för musiken 
samt solosång.

Morgongymnastiken hör hemma i Seniors verksamhet, 
såväl damer som herrar. Morgongymnastiken har under året 
fortsatt som vanligt. Medlemsförteckningen upptar nu tio 
personer, varv endast två herrar. Här skulle ett ökat tillskott 
vara välkommet. Deltagarantalet varierar mellan fem och 
åtta personer.
Vi uppskattar de nyrenoverade omklädningsrummen med 
dusch, bastu och toalett samt fina gymnastiksalen.
Ekonomin Resultat för 2015 redovisas av resultat och ba-
lansräkning. 

KFUK/KFUM Central Senior riktar stort tack till Centrals 
anställda för all hjälp inför våra samkväm av olika slag. 
Ett tack till också huvudföreningen för ekonomiskt stöd 
från KFUM Fastighetscentral AB och Kom hotel för gåvor 
till julavslutning.

Målsättning för seniorverksamheten är att KFUMs 
värdegrund skall genomsyra vår verksamhet.

Håkon-Stien Korshavn, Margaretha Svensson, Bernt 
Linton, Sylvia Göteman, Ulla Mårtensson, Ronney 
Magnusson  
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URSUS KAMMARKÖR
KFUM Ursus Kammarkör har beslutat att efter 20 års 
verksamhet lägga ned kören. Beslutet togs på KFUM 
Ursus Kammarkörs årsmöte den 19 november 2015 
och kommer att slutgiltigt verkställas av KFUM  
Centrals årsmöte.

Kören var en blandad kör som bildades 1995 av Björn 
Borseman. Från hösten 2001 var David Lundblad kö-
rens dirigent, ersattes av Charlotte Björkvall 2006 och 

åter av David Lundblad 2008. 

Diskografi:  Christmas is coming 2002 
  Ales stenar 2006
  När juldagsmorgon glimmar 2007
De resterande monetära tillgångarna tillfaller Världens 
Barn, vissa noter tillfaller Björn Borseman och de an-
dra körerna och CD:skivorna skänks till KFUM.
Sammanfattat av Ulrika Alexandersson
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