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DELTAGARFÖRTECKNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antal Förening/verksamhet Namn 
1 Styrelsen Claes Eliason 
2  Mai Göteman 
3  Bengt Strömgren 
4  Christer Sjöström 
5  Giggi Steijer 
6  Rickard Gustafsson 
7  Lena Rydhäll 
8  Isak Benyamine 
9  Bangt Arwén 
10 Personal Ulrika Alexandersson 
11  Kea Lagerquist 
12  Tamim Mirzad 
13 Central Gym Alan Bergström 
14 Basket Svante Bengtsson 
15  Li Hjertén 
16  Jacqueline Meregan 
17  Cajsa Zbinden 
18 Gymnasterna Magnus Lindhe 
19  Sophie Degenne 
20  Sebastian Löfstrand 
21  Elof Tehler 
22 Ängsholmen Viktor Lilja 
23  Hampus Lennerhed 
24 MUSK-kfum-kören Göran Stafrin 
25 ProMusica Lena Wijk 
26 kammarkören Mika Blomqvist 
27 Swing Tunes Jan-Erik Österström 
28 RRB Thomas Lycke 
29 cantus Maria Lindberg 
30 Kom Hotel Torbjörn Brown 
31  Per-Anders Aglert 
32 Internationella Jimmy Forsberg 
33 Senior Göran Stenfelt 
34  Margaretha Svensson 
35 Kommunikation Michael Lagerquist 
36 Valberedning Henrik Karlsson 
37 Fastighetsbolag Lars-Erik Alm 
38 Fondförvaltning Hans Lagerquist
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Fredag den 19 november 

08.05 Ankomst Berlin 
 

 
 
10.00 Deltagarpresentation i hotellets lobby 
 

  
 Grupparbete fredag 
 Vad har respektive förening och verksamhet för behov av 
 Central - om fem år? 
 Vilka resurser har Central om 5 år - resurser i form av ideell 
 kraft, kunskap, pengar, fastigheter, personal etc. 
 Vilken roll skall Central ha för sina verksamheter och 
 föreningar? 
 
 För gruppen koncernen; vilka behov har Central av koncernen.  
 Vilka resurser har koncernen om 5 år? 
 Vilken roll skall Central ha för sina verksamheter och 
 föreningar? 
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Gruppindelan 
 Ängsholmen; Bengt A(gruppledare) Mai, Viktor, Hampus 
 Basket; Christer(gruppledare), Svante, Henrik, Cajsa, Jauqline 
 och Li Hjertén 
 Gymnasterna; Lena R(gruppledare), Tamim, Magnus, Sebastian, 
 Elof och Sophie 
 Musik; Rickard(gruppledare), Göran Stafrin, Lena Wijk, Mika, 
 Jan-Erik, Thomas, Maria 
 Gymmet; Bengt S, Ulrika, Alan 
 Senior/internationella; Giggi(gruppledare), Margaretha, Göran 
 Stenfelt, Jimmy, Michael 
 Koncernen; Claes, Kea, PA, Lars-Erik, Hans, Torbjörn 
  
11.00 Sightseeing centrala Berlin med svensktalande guide 
 

 

 
 
13.00 Fri tid, lunch och grupparbeten 
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18.00 Studiebesök CVJM(KFUM) Trinity Marzahn 
 Gruppen genomförde ett studiebesök på en ungdomsgård i 
 forna ÖstBerlin, på Jugendhaus CVJM Trinity Marzhan. Vi 
 guidades runt i lokalerna av socialarbetaren och eldsjälen 
 Steffen Engler. Han berättade om de rådande förhållandena i 
 det ganska "tuffa" område som Marzahn är. Förutom  
 hängvänlig miljö med café och soffgrupper erbjöd 
 ungdomsgården engelskalektioner, fysisk aktivitet, bibelstudier 
 och musik för ungdomarna. 
 

 

 
 
20.00 Gemensam middag på Landhaus Marzahne Krug 
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Lördagen 20 november 
09.00 Morgonsamling under ledning av  
 Victor Lilja och Hampus Lennerhed 
 
09.05 Varför Stratko/styko  PA och Claes 
 PA Aglert drog bakgrunden varför man återstartade STYKON 
 1995 och syftet med      
 
09.10 Återrapportering Strategikonferens 2009  
     Christer Sjöström 
 
09.15 Presentation av föreningar och verksamheter 
 KFUK-KFUM Central dess föreningar och verksamheter samt 
 koncernen - hur det hänger ihop. 
 

 
Samt; Basket 
 Gymnasterna 
 Ängsholmen 
 Musik 
 The K 
 Hotellet 
 Internationella 
 Senior 
 Kommunikation 
 Valberedning 
Varje förening/grupp redogjorde om sina respektive verksamheter.
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10.15 Genomgång av liggande verksamhetsplan 
 
 Verksamhet och kommunikation 
 
Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012  
      Kea 

• Utveckla Rosenbusken som mötesplats där både medlemmar och 
besökare känner sig välkomna och inspirerade. Detta görs bland 
annat genom att  

o  Färdigställa inredning och utsmyckning av lokalerna 
o  Utveckla caféverksamheten, genom attraktiva 

 menyer och miljö. 
o  Utarbeta en kostpolicy som genomsyrar det som 

 serveras i caféet. 
 

Det som har gjorts hittills under året 2010 
Lokalerna har utvecklats i samband med ombyggnationen av 
plan 3, 5 och 6. 
I och med ombyggnationen av caféet, plan 3, har denna 
verksamhet utvecklats. Ny inredning och nytt caféutbud har 
införlivats. Ny kassahantering har också införts. Omsättningen i 
caféet har ökat. En kostpolicy har utarbetats. Utbildning av 
cafépersonal samt övriga intresserade medlemmar har 
genomförts av en kostrådgivare i samarbete med SISU.  

  
 
Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012   
      Claes 

• Fortsätta förberedelserna för att använda lokalerna som 
mötesplats för unga under helgkvällar.  

 
Det som har gjorts hittills under året 2010 

I och med starten av The K den 18 september har användandet av 
lokalerna ökat. The K har verksamhet under lördagskvällar. The K 
riktar sig till främst högstadieelever men har också vuxna i 
verksamheten. 
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Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012  
      Bengt A 

• Förankra ett slutgiltigt förslag till kommunikationsstrategi samt 
att fortsätta arbetet med införandet av den av KFUK-KFUM 
Sverige antagna grafiska profilen. 

 
      Ulrika 

• Arbeta för att den interna och externa kommunikationen 
genomsyras av en enhetlig och synlig profil som följer 
huvudföreningens kommunikationsstrategi samt att vi i högre 
grad använder sociala media i vår interna och externa 
kommunikation. 

 
Det som har gjorts hittills under året 2010 

KFUK-KFUM Central har sedan styrelsekonferensen 2008 tillsatt en 
kommunikationsgrupp som arbetat med föreningens 
kommunikationsfrågor. Vi kommunicerar genom vår verksamhet och 
det finns ett stort kommunikationsflöde internt och externt i 
föreningen. 
Ett första dokument har tagits fram för vårt kommunikationsarbete 
och en lightversion av denna kommer att färdigställas mot slutet av 
året.  
Följande har bestämts; 

GRAFISK PROFIL OCH KOMMUNIKATIONSPLATTFORM  
• KFUK‐KFUM Central 

KFUK‐KFUM Central skall följa KFUK‐KFUM Sveriges grafiska profil och 
kommunikationsplattform i största möjliga mån. Framförallt på brevpapper, hemsidan, via 
mail och profilkläder. 

• Föreningarna inom KFUK‐KFUM Central 
Vi vill verka för att föreningarna inom KFUK‐KFUM Central skall ha KFUM eller KFUK‐KFUM 
Central samt triangeln i sitt namn och logga. Vi vill också att vid affischering, flyers, 
brevpapper etc. skall triangeln(så som den ser ut enligt KFUK‐KFUM Sverige) finns med 
antingen ensamt eller parallellt med den egna loggan.  
 
Hemsidan har gjorts om efter de riktlinjer som strategikonferensen 
2009 gav. Layouten ska efterlikna den av KFUK-KFUM Sverige men 
man ska ändå förstå att det är lokalföreningen KFUK-KFUM Centrals 
sida man är inne på. Björn Henningsson arbetar på timmar med att 
arbeta med layouten för hemsidan. Central har en facebooksida men 
i övrigt avser gruppen inte att lägga kraft på sociala medier. 
För framtiden är det önskvärt att föreningarna inom Central har 
adresser knutna till KFUK-KFUM centrals webadress. 
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Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012 
      Lena 

• Arbeta för att stödja verksamheter inom huvudföreningen att 
bilda egna medlemsföreningar 

 
Det som har gjorts hittills under året 2010 

1- Vi har mera förening men vi behöver ha mera medlemmar också  
 
 

Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012  
      Mai 

• Fortsätta arbeta med verksamhet för människor med särskilda 
behov tillsammans med samarbetspartners såsom Sensus 
studieförbund, Lidingö gymnasium, Teckentullens dv, KFUM 
Central Basket och KFUK-KFUM Ängsholmen. 

 
Det som har gjorts hittills under året 2010 
 KFUK-KFUM Central har under året arbetat med arrangemanget 
Wattenfestival, ett tredagarsläger för människor som är döva med 
utvecklingsstörning. Central tar också tagit emot brukare från 
Teckentullens dagliga verksamhet varannan måndag för praktik på 
föreningens kansli. Elever från en särskoleklass på Gångsätra gymnasium 
har under året genomfört sin praktik på föreningen. 
KFUK-KFUM Ängsholmen tar varje år emot barn och vuxna med särskilda 
behov för lägervistelse på Ängsholmen under ordinarie lägerveckor 
sommartid. 
KFUM Central Basket har basketlaget Rosenbusken med 15-30 ungdomar 
med funktionsnedsättning. 
 

 
Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012 

 Isak 
• Arbeta för att hitta samarbetsparter i närområdet och att 

undersöka möjligheten att med stöd av dem utveckla nya 
verksamheter 

 
Det som har gjorts hittills under året 2010 
 Genom the K har föreningen en möjlighet och utmaning att 
etablera oss i närområdet och det är viktigt att inför framtiden 
dokumentera mer operativa mål. Samarbetspartner i samband med 
arbetet med The K är nattvandrare, närpolisen samt föräldrar där önskan 
är att få ett aktivt samarbete. 
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Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012  
 Kea 

• Arbeta vidare som insamlingsstation för Världens Barnkampanjen 
samt med aktivt påverkansarbete i de internationella frågorna. 

 
Det som har gjorts hittills under året 2010 

KFUK-KFUM Central har upplåtit sina lokaler samt personalresurser 
för Världens barn insamlingen i år. Detta i samarbete med Svenska 
kyrkan, Röda korset, Lions och Kooperation utan gränser som var 
insamlare.  Totalt samlades det in drygt 46.000 kronor. 
Aktivt påverkansarbete har skett via internationella kommittén som 
genomfört studiecirklar, föredrag och via intern och externa 
kommunikation. En utmaning är att nå ut till fler. 
 

 
 
Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012 

 Giggi 
• Undersöka nya möjligheter till internationella utbyten för 

ungdomar samt fortsätta och utveckla samarbetet med 
internationella partners inom YWCA och YMCA. 

•  
Det som har gjorts hittills under året 2010 
Hittills under året har inget utvecklats i någon högre grad. 
 
  
Organisation och utbildning 
 
Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012  

 Bengt Strömgren 
• Arbeta för en tydlig rollfördelning inom huvudföreningen och 

dess bolag och gentemot medlemsföreningarna, samt stärka 
kontrollen och överblicken över huvudföreningens tillgångar och 
ekonomi. 

•  
Det som har gjorts hittills under året 2010  
De två styrelserna i de två bolagen har samma medlemmar dock med två 
ordföranden, vilket leder till ett effektivare arbete. 
 Rekrytering av ny vd till hotellet har gjorts under 2010.  
 En controllerfunktion för att skapa bättre överblick över 
 koncernens totala ekonomi och organisation. 
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Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012 
 Giggi 

•  Undersöka möjligheten till ett gemensamt medlemsregister i 
 syfte att förenkla informationsflödet och för att effektivisera 
 medlemshanteringen inom huvudföreningen. 

•  
Det som har gjorts hittills under året 2010 

 
 Inget gjort hittills men förutsättningarna finns att jobba vidare 
 med frågan. 
 
 
Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012  

 Lena 
•  Införa ett särskilt utvecklingsbidrag 
 

Det som har gjorts hittills under året 2010 
 Ett särskilt utvecklingsbidrag har genomförts under 2010. 
 Bidrag har givits till Gymnasterna för sportchef och till 
 Ängsholmen för byggande av ny hygienanläggning. 
 Ängsholmen 
 
 
 
Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012 

 Rickard 
•  Arbeta för en utökad utbildningssamordning bl.a. gm att 

 inventera föreningarnas behov av utbildning av ledare, samt 
 fortsätta diskussionen om inrättandet av ett gemensamt 
 utbildningsutskott – 

 
Det som har gjorts hittills under året 2010 
 Kostutbildning är den enda gemensamma utbildningen som har 
 genomförts under året. 

Utbildningarna George, Williams, Emma och Mary finns tillgängliga 
 genom KFUK-KFUM Stockholmsregionen. 

 

 
Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012  

 Christer 
•  Fortsätt att aktivt arbete med värdegrundsfrågor 

 Värdegrundsfrågan –  genomsyrar vår verksamhet i det dagliga 
 arbete med barn och ungdomar, för övrigt inte helt tydligt 
 Utbildning viktigt 
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Det som har gjorts hittills under året 2010 

1- Värdegrunden, tänk+ syn kring maniskor. 
2- Utbildning värdegrunden . 
3- Kommunikationsgrupparbete . 

 
 
 
Så som det står i liggande verksamhetsplan 2010-2012 

 Claes 
•  Fortsätta arbeta för en långsiktigt hållbar bemanning av 

 huvudföreningens kansli  
•  

Det som har gjorts hittills under året 2010 
 Controllerfunktionen  
 Personalbemanning en ständigt pågående fråga, speciellt nu då 
 vi utvecklar exempelvis caféet och The K 
 
 
 
11.15 Grupparbete fredagen den 19  
 Ängsholmen  
 Bengt Arwen, Victor Lilja, Hampus Lennerhed, Mai Göteman 

1- Ombyggnation, underhåll, finansiering . 
2- Golvet i köket på Ängsholmen behöver fixa är väldigt dåligt. 
3- Ledareutbildning . 
4- Vatten festival skall skötas av Ängsholmen. 
5- En plats för Ängsholmen i kansliet . 

 Basket 
 Christer Sjöström, Svante Bengtsson, Li Hjertén, Cajsa Zbinden, 
 Jauquline Meregan  

1- Nyhall  
2- Mer samarbete med skolor och fritidsgårdar . 
3- Gör Centralen känd i vårt område. 
4- Flera ledare helst egna förening. 
5- Flera banankids . 

 Gymnaster  
 Lena Rydhäll, Magnus Lindhe, Elof Tehler, Sebastian Löfstrand, 
 Susanne Degenne 
 Basbehov – hall, tider, material – främst för deltagare som är 
 äldre än 12 år. 
 En ny hall som är anpassad för den gymnastik de bedriver 
 (män). 
 Samordning av ekonomi och administration. 
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 Huset är inte föreningen – verksamheten ska vara fokus. 
 Central skall vara en samordnande stödfunktion mer än en egen 
 förening. Gymnaster skall vara med i Centrals styrelse. 
 
 Musik  
 Richard Lindgren Mulle, Lena Wiik, Jan-Peter Svedin, Mika 
 Blomquist, Thomas Lycke 
 Vad har respektive förening och verksamhet för behov av 
 Central - om fem år? 
 Musik har behov av lokalrenovering, lokaler för konserter och 
 ungdomsverksamhet samt fler unga till körerna. Musikskola och 
 musiklärare. Bidrag till ex. notställ. 
 Vilka resurser har Central om 5 år - resurser i form av ideell 
 kraft, kunskap, fastigheter, personal. 
 Satsa på yngre generationer i form av mentorskap till yngre 
 ledare. Musikskola. Takprojektet är en resurs. Centrala kansliet, 
 utnyttja resurser på det centrala kansliet, till föreningarna. 
 Vilken roll skall Central ha för sin verksamheter och 
 föreningar? 
 Ekonomisk support. Marknadsföring. Gemensamhet. Vara 
 spindel i nätet. Skall Central ha egen verksamhet eller skall 
 verksamheten vara att samordna och supprta föreningarna? 

1- Lokalrenovering . 
2- Mer unga i körer . 
3- Egen koncert lokaler . 
4- Behov av bidrag . 
5- Notställe . 
6- Får mera ungdomar med styrelse . 
7- Musikskolan och musiklärare . 
8- Ekonomiska stöd . 
9- Förbättring i medlemsfunktoner . 
10- Tak projekt, bygg en hall på taket. 
11- Marknadsföring.  

 Gymmet 
 Giggi Steijer, Alan Bergström, Ulrika Alexandersson, Bengt 
 Strömgren 

 Ungdomar, hotellgäster, medlemmar använder idag gymmet. 
 Personlig träning genomförs. Resurser: Gymkort, utrustning, lokaler á 
 250 kvadratmeter som bör vara större eller bättre disponerat. 
 Personalbesatt gym. Nyckelverksamhet. 
 

 Senior  
 Giggi Steijer, Göran Stenfelt, Margaretha Svensson, Michael 
 Lagerkvist, Jimmy Forsberg 
 Social verksamhet för gamla aktiva. Inbjudan till övriga 
 föreningar. Gamla kompisar. Nya kompisar. 
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  Verksamhet   
  Program för att hålla hjärnan igång. Dagtid. 
  alla åldrar behövs. 
  dela med sig av erfarenhet 
  resurspersoner till andra verksamheter, ex. budget, 
  nya projekt, personligt stöd. 
  Ekonomiska resurser behövs. Arbeta med  
  värdegrunden. KFUK-KFUM mening? 
  Samlingsrum; små, stora, fika. Morgongymnastik. 
  Stilla rum/andrum 

 

 Internationella  
 Giggi Steijer, Göran Stenfelt, Margaretha Svensson, Michael 
 Lagerkvist, Jimmy Forsberg 

Samordning mellan alla föreningar. 
 Hur? Det finns många idéer och engagemang inom internationella. 
 Insamlingsarbete Belarus 2011-2012. Idé/förslag trafficing. Utbyte; 
 skicka ut en och ta emot en, ex. Youth för Justice och olivplockning. 
 Behov? Tid och engagemang. Kompetens. Fler timmar från kansliet. 
 Anställd projektledare/verksamhetsansvarig inom internationella. 
 Samlingslokaler. Kompetensutveckling. Kontaktskapande. 
 Administration. Planering. Samordning mellan föreningarna - varje 
 förening bör vara representerad. Informationsutbyte. Koppla 
 internationellt arbete närmare utbildningsfrågan. Internationella en 
 del av Central(paraplyet). 

 
 Koncernen 
 Claes Eliason, PA Aglert, Hans Lagerquist, Torbjörn Brown, 
 Lars-Erik Alm 
 ? 
 
12.00 Lunch 
 inkl diskussion för teamet för fortsatta förhandlingar under 
 grupparbetet.  
 
13.30 Sju bord, sju styrelseledamöter och en jädrans massa idéer!  
 Alla styrelseledamöter utom Giggi och Claes 
 Gruppledare: Ulrika 
 
Bengt A (fastighet) 
Spegelsalen – scen – ribbstolar – anpassning 
Flytta gymmet till plan 2 
Ängsholmen köpa? 
Döda ytor – verksamhet, öppen förskola, fritids, rep.lokaler 
Bygga på taket – möjligt 
Plan 6 – musikverksamhet 
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Handikappanpassat – hörselslingor 
 
 
Lena (hallar) 
Nya hallen 

• Budgetera nu (konsult) 
• Hall Ros 
• Gymnastik 
• Basket 
• Multi Event 
 

Mai (cafét) 
Utbudet 
 
Isak (gymmet) 
 
Claes (hotellet) 
Vandrarhem (exploatera i kanslilokaler) 
Inventering för exploatering 
 
Bengt (personal) skapa gemensam funktion 
  
Christer (medlemmar) 
Tillhörighet/identitet/gruppkänsla/engagemang 
Gemensamt register 
Aktivitet för tidig start – väx in 
Involvera föräldrar tidigt 
Obligatoriskt föreningsarbete 
Morötter – jobba ideellt 
Ställ krav – informella regler 
Fest för alla – årligen 
”Centraldagen” 
Vad vill Central kommunicera 
Internationellt perspektiv 
Möjligheterna i Central 
 
Diskutera 
Dokumentera på blääder  
Gå igenom  
Vikta – plupp metoden 
 
 Metod: Styrelseledamoten sitter kvar, de andra går runt. 
Gruppindelan  med så jämn spridning som möjligt - Ulrika 
 
15.00 Fika och styrelsemöte 
  
15.30 Input, brasklappar och nya idéer Ordet är fritt 
 Först ut var Isak benyamine; 
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PA Aglert presenterade den andra visionen om att bygga 
vandrarhem på Döbelnsgatan. 15, 80 kvm.  

 
16.30 Tratta ned -  Vad gör vi om ett år - Claes 
   Vad gör vi om fem år 
   Vad gör senare än det 
   Vad gör vi inte alls 
   Prioritering helt enkelt 
  
 
 Pluppmetoden; Rött - gör vi inte alls 
   Grönt - 2011 års verksamhetsplan 
   Gult -  2016 års verksamhetsplan 
 
FASTIGHETEN IDÉSPOTTNING 
Scen - mobil, spegelsal, caféet 
Spegelsal -  hya ut dagtid 
 ribbstolar för gymnaster 
 minibasket 
 hyra ut dagtid 
 flygel? 
Döda ytor- plan 2 
 entre 
Garaget - gym + relaxavdelning 
 flytta! 
 glasväggar 
Gröna rummet? 
Plan 6 -  musikverksamhet? 
 konferens eller verksamhet 
 musikverksamhet 
 tomma efter 2012 
Taket -  hotelldelen 
 fläktrum 
ÄHs behov fastighetsutskottet 
 köpa ÄH (2018) 
Hotell och ungdomsverksamhet - riktning 
Handikappanpassade lokaler 
Hörselslingor 
 
FASTIGHETEN KONKRITISERANDE 
Spegelsalen  - scen   
  - ribbstolar 
  - anpassning 19 gröna 
    3 blåa 
 
Flytta gymmet - till plan 2  5 gröna  
    8 blåa 
    3 röda 
 
Ängsholmen - köpa   14 gröna 
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    40 blåa 
 
Döda ytor  - verksamhet 
 - öppen förskola 
 - fritids 
 - replokaler   2 gröna 
    3 blåa 
    1 röd 
 
Taket - möjligt   3 gröna 
    17 blåa 
    2 röda 
 
Plan 5 - musikverksamhet  8 blåa 
 
Handikappanpassat - hörselslingor  2 gröna 
    11 blåa 
 
ANDRUM - OMGÅENDE 
GYM 
Öka tillgängligheten för medlemmar 10 gröna 
    5 blåa 
 
Öka öppettiderna   2 gröna 
    9 blåa 
 
Lyfta upp gymmet till plan 2  23 gröna 
    6 blåa 
    2 röda 
 
Relaxavdelning för hotellgäster plan 1 3 gröna 
    5 blåa 
    2 röda 
 
Utöka verksamheten med "friskis och svettis" 2 gröna 
    15 röda 
 
Mer för folkhälsa och närområde  1 grön 
    8 blåa 
    3 röda 
 
Mer tillgängligt för medlemmar  4 gröna 
    3 blåa 
 
Utveckla sjukgymnastik/rehab  9 röda 
    4 blåa 
 
Mer kommersiell inriktning/fler kunder 13 röda 
 
Öka marknadsföringen av gymmet  2 gröna 
    2 blåa 
    1 röd 
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HOTELLET 
Vandrarhem(expandera kanslilokalerna) 9 gröna 
    9 blåa 
    4 röda 
    
Inventering för exploatering  1 grön 
    5 blåa 
 
Nytt hotell i samband med "Roslagstullshallen" 9 blåa 
 
Kalkyl för uppgradering till 4-stjärningt hotell 
(X. 1,4 MSEK V-bidrag)  1 blå 
    48 röda 
 
Relaxavdelning   4 gröna 
    7 blåa 
    4 röda 
 
Allmän uppfräschning av "hårdvaran" 6 gröna 
    11 blåa 
 
Yteffektivisera   5 gröna 
    1 blå 
 
Intäktsoptimera   - 
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CAFÉET 
(1).  Utbudet 
Bra. Kan bli bättre.  
Med större utbud/bättre utbud och högre klass.  
Häftigare mackor 
(men vi är ingen restaurang utan ett café).  3 gröna 
     6 blåa 
     6 röda 
 
Målgruppsanpassa förtäringen 
Hämtmat(går att förbereda), för ekonomin  
The-K-mat = Pizzabitar, korv och bröd, snacksgodis 
Paketförtäring till paketpris, tex. frukt och O´boy 
till efter träningen 
(Utökat utbud  = möjlighet till förbeställning) 5 gröna 
     8 blåa 
     1 röd 
 
(2).  Avdela (inte) för olika 
(medhavd, köpt, stöka på) (hö. rummet)  3 gröna 
     2 blåa 
     15 röda 
 
(3).  Rationalisera så att hanteringen blir snabb  
och effektiv. Fysisk miljö, ugnar, placering o.s.v 
+ personalfråga. Proffsig personal? Utbildning? 
För långa köer.    9 gröna 
     5 blåa 
     1 röd 
 
(4).  Bör bära sina egna kostnader. 
Mät totalekonomin    3 gröna 
     4 blåa 
     5 röda 
 
(5).  Fler tygsoffor. Mysgrupper. Flexibel möblering 2 gröna 
     4 blåa 
     1 röd 
 
(6).  TV:n: Istället för TV4 o.dyl.; 
Visa KFUK-KFUM-bilder/bildspel. Vackra bilder 5 gröna 
     1 blå 
     24 röda 
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HALLAR 
(1).  Nya hallen    7 gröna 
 
  Budget nu! Konsult   19 gröna 
     3 blåa 
 
 Hall Roslagstull 
 Gymnastik, Basket, Multievent  32 gröna 
     6 blåa 
 
→ Profilskolor   5 röda 
 
→ 1000 publik   1 grön 
 
→ Fritid 
 
→ Bostadsområde, högskolor  5 röda 
 
→ Satsa högt    3 blåa 
     1 röd 
 
→ Hall 
 200 publik, speglar, konferenser, scen 2 blåa 
     3 röda 
 
→ Attraktivt häng   3 blåa 
 
 
(3).   Gymnastiksalen 
 
 Triangeln 
 
 Spegelsalen   11 gröna 
     3 blåa  
 
→ Scen(flexibel) 
 The K 
 Små ensembler 
 Konferens    4 gröna 
     3 blåa 
     1 röd 
 
→ Snygg trivsam inredning. Designer 3 gröna 
     8 röda 
 
→ Egna konferenser 
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 The K, möten, repititioner,  
 rörelse(ej bollsport)   4 gröna 
     10 röda 
 
MEDLEMMAR 
Tillhörighet/identitet/gruppkänsla/engagemang 10 gröna 
     1 blå 
 
Gemensamt register    9 blåa 
 
Aktivitet för tidig start - växa in   1 grön 
     3 blåa 
     1 röd 
 
Involvera föräldrar tidigt   1 blå 
     2 röda 
 
Obligatoriskt föreningsarbete   30 röda 
 
Morötter - jobba ideellt   9 gröna 
     3 blåa 
     2 röda 
 
Ställ krav - informella regler   8 blåa 
     1 röd 
 
Fest för alla - årligen    2 gröna 
     7 blåa 
     1 röd 
 
Centraldagen    4 gröna 
     4 blåa 
     2 röda 
 
Vad vill Central kommunicera   4 gröna 
 
Internationellt perspektiv   5 gröna 
     4 blåa 
     5 röda 
 
Möjligheterna i Central   4 blåa 
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PERSONAL 
(1).   Skapa gemensam funktion 
 - andra KFUK-KFUM-föreningar 
 i Stockholm. (Best practice)  4 gröna 
     4 blåa 
 
(2). Inventering av behoven  2 gröna 
     3 blåa 
 
(3). Föreningsöverskridande organisation 4 gröna 
     2 blåa 
     6 röda 
 
(4). Kvalitetessäkra löpande bokföring 
 för föreningarna   3 röda 
 
(5). Att få hjälp att göra en ekonomisk  
 plan    1 röd 
 
(6). Föreningskonsulent som stöd för den 
 enskilda föreningen. Personalfrågor 1 grön 
     3 blåa 
 
(7). Professionell ekonom   9 gröna 
     5 blåa 
     3 röda 
 
(8). Kansliresurs även på kvällstid 
 (kvällsreceptionist)   12 gröna 
     1 blå 
 
(9). Marknadsföring   5 gröna 
     8 blåa 
 
(10). Gemensamt utskick   1 blå 
     3 röda 
 
(11). Utnyttja föreningars resurser optimalt 
 på ett gemensamt sätt  3 gröna 
     12 blå 
     15 röda 
 
   
 
  
17.00 Fri tid och middag 
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Söndag 
09.30 Morgonsamling  Körsång från Cantus 
Isak Benyamine inledde med att beskriva ordningen för dagen och vad vi 
gör med resterande arbete som producerats  
 
Hall 
 

Förslag till verksamhetsplan i fyra frågor som togs upp i 
grupparbete och ”pluppades”:  
 
Vision 
1. Att fram till 2015, bygga, alternativt förvärva ny fastighet för att 
utveckla föreningens verksamhet.   
 
Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att utreda och inventera resurser 
ifråga om ekonomi, kompetens o dyl samt Konsekvenser för verksamheten 
och eventuella samarbetspartners i dec 2010)   
 
 
 
 
 
2. Verka för och ha beredskap för ett eventuellt förvärvande av 
Ängsholmen 
 
 
 
 
3. Fastigheten Rosenbusken Renovering av gym/omklädning 
/spegelsalen/relex/andrum 
Att fram till 2015 Maximera tillgänglighet för medlemmarna samt öka 
verksamheten/värdet för medlemmar samt för hotellgäster av dessa 
utrymmen. Öka intäkterna i dessa utrymmen 
 
Prioriteringsordning i detta arbete 

1. Se över och inrätta ett ”andrum” på plan 6 
2. Se över och renovera spegelsalen utifrån målsättningen 
3. Se över och renovera gym/omkädning/relax 

 
 
4. Att fram till 2015 maximera tillgänglighet av lokaler och fik samt öka 
intäkter för att utveckla och utöka verksamheten när det främst gäller 
barn och ungdom.  
Se över säkerhetsfrågan genom att se över bemanning på kvällstid/helger 
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Vision 
Bygga, alternativt förvärva ny fastighet för att utveckla föreningens 
verksamhet till 2015 
Styrelsen utser en arbetsgrupp som ger underlag till styrelsen för att 
kunna gå vidare innan december 2010. 
Fastställa ordning 
Deadlines ex stadsplanenämnden har möten 
Inventera resurser ifråga om ekonomi, kompetens o dyl. 
Själva eller med samarbetspartners – konsekvensbeskrivning av de olika 
alternativen 
Konsekvenser för verksamheten 
Inte förlora fokus på våra befintliga fastigheter och verksamheter 
 
 
 
Fastigheten Rosenbusken renovering av gym/Spegelsal/ omklädning/ 
relax /andrum 
 
 
Kansli/receptionistbemanning kvällstid 
Maximera tillgänglighet av lokaler och fik samt öka intäkter för att 
utveckla och utöka verksamheten när det främst gäller barn och 
ungdom. 
 
 
09.40 Konkretiserande samt Verksamhetsplan 2011 - 2016 
 Hitta en metod - Isak 
 Skapa dokumentet som ska ut på remiss 
11.15  Svante Bengtsson gav en mycket överskådlig bild över den 

mycket ungefärliga fastighet som skulle kunna byggas vid 
Ruddammen/Roslagstull. Behöver projekteras. 

 2011/2012 påbörjas en detaljplan.  2012/2013 Markanvisning 
säljs 2013 upphandlingar påbörjas och en massa arbete 
fortsätter 
2015/2016 pukor och fanfarer ! 

 
11.30 Avslut 

 

Kommande verksamhetsplan  
 

1- Nyhall. 
2- Gymmet skall flyttas upp. 
3- Kvällspersonal i kansliet . 
4- Andrum. 
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