
VIKTIGADATUM FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR 2021

VAD ÄR DET HÄR?
Det här dokumentet innehåller information som vänder sig till medlemsföreningar och sektioner inom KFUM 
Central. Allt för att din verksamhet enklare skall kunna nyttja KFUM Central till fullo men framförallt veta vilka 
datum gäller och hur KFUM Central prioriterar dem. Dokumentet går inte in i detaljer men information om 
specifik aktivitet får du genom att klicka på länkarna eller vända dig till KFUM Centrals kansli. Det är svårt att 
förutse allt som kommer ske under året. Dokumentet uppdateras därför löpande.

TÄNK PÅ:
 PRIO 1 – kan läsas som ska. Detta är obligatoriskt om det berör din verksamhet. Kopplar till stadgar och 

praktiska göromål som måste genomföras för att KFUM Centrals verksamhet och den egna skall kunna 
fungera, fortlöpa och utvecklas.

 PRIO 2 – kan läsas som bör. Det är inte obligatoriskt men något som bör genomföras av 
medlemsförening eller sektion för att KFUM Centrals verksamhet och den egna verksamheten skall 
kunna fungera, fortlöpa och utvecklas.

 PRIO 3 – kan läsas som deltagande uppmuntras. Kopplar till ändamål och syfte för KFUM Central men 
är utan krav. 

 TBD = To be decided (eller datum ej bestämt)

 Meddela Medlemsservice när din verksamhet bestämt årsmöte.

 Meddela Medlemsservice om någon slutar i er personal/styrelse.

 KFUM Central håller årsmöte i april och då antas en ny strategi- och verksamhetsplan som medför fler 
och/eller färre aktiviteter.

ÄNDRINGAR
 Om ändringar sker meddelas detta med speciellt utskick och uppdateras på 

https://central.kfum.se/arkiv/for-medlemsforeningar/

KOMMUNIKATIONSMATERIAL
KFUM Central har som princip att försöka producera färdigt informationsmaterial kring nedanstående 
evenemang/utbildningar. Detta material kan medlemsföreningarna sedan sprida vidare till den enskilde 
medlemmen. Materialet levereras i så god tid som möjligt före sista anmälnings/ansökningsdag. 

KOM IHÅG
 Vi tar gärna ett möte, ett samtal eller ett mejl för att diskutera innehållet i dokumentet och hur det 

påverkar just din verksamhet.

 Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här: https://central.kfum.se/styrelse/

 Kontaktuppgifter till kansliet hittar du här: https://central.kfum.se/kontakt/personal/



Datum Prioritet Aktivitet Länk
Januari

31-jan 3 Sista ansökningsdag individuella stipendier. Tillfälle 1 av 5. 
https://central.kfum.se/stipen
dier/individuella-stipendier/

Februari Prioritet Aktivitet Länk

TBD 1
Stort kanslimöte för kanslipersonal på medlemsföreningar. Kl 12.00-
13.30

TBD 2 HLR och hjärtstartarutbildning. Anordnas kostnadsfritt för personal

TBD 3
HLR och hjärtstartarutbildning. Anordnas kostnadsfritt för 
medlemmar och ledare.

TBD 2 medlemsdialog om strategiprocessen What KFUM Central Wants

12-feb 1
Sista dag för samtliga medlemsföreningar att skicka in 
medlemsstatistik från föregående år till KFUM Central

12-feb 1
Tillhanda hålla aktuella post och mailadresser till medlemmar för 
utskick av centralbladet

15-feb 3
Sista dag för ansökan om evenemang i Stora hallen för perioden 
mars 2021 till februari 2022

15-feb 2
Sista dag att skicka in medlemsstatistik från föregående år till 
Stockholm-Gotland

25-feb 2
Rapportera eventuellt LOK-stöd till Riksidrottsförbundet (gäller 
Basket, Gymnasterna och Ängsholmen)

https://www.rf.se/bidragochs
tod/lok-stod/

25-feb 2

Ansöka om nolltaxa och föreningsstöd hos Stockholm stad (gäller 
Basket, Gymnasterna, Ängsholmen och eventuellt Barn- och 
ungdomskören)

https://foretagsservice.stockh
olm/stod-till-foreningar-och-
kulturaktorer/stod-till-
deltagaraktiviteter/medlemsa
ktivitetsstod/

Mars Prioritet Aktivitet Länk

TBD 2
Brandutbildning anordnas kostnadsfritt för personal i 
medlemsföreningar

TBD 3 Brandutbildning anordnas kostnadsfritt för medlemmar och ledare.

Förtydliganden

Viktiga datum för medlemsföreningar och sektioner 2021

Kan läsas som ska. Detta är obligatoriskt om det berör din verksamhet.
Kan läsas som bör. Det är inte obligatoriskt men något som bör genomföras
Kan läsas som deltagande uppmuntras.
To be decided (eller datum ej bestämt)

PRIO 1
PRIO 2
PRIO 3
TBD



05-mar 3
Sista datum för ansökan om tider HT 2021 – VT 2022 i Stora/Lilla 
hallen, Träningscentret, Snickarbacken och föreningslokaler

15-mar 1
Sista dag för att skicka ut kallelse till KFUM Centrals årsmöte till alla 
medlemmar för de medlemsföreningar som vill göra det själva.  

18-mar 1

Ordförandemöte. Möte mellan KFUM centrals presidium och 
ordförande eller styrelserepresentant från medlemsföreningar och 
verksamheter. Kl 18.00

20-mar 2

Digital Inspirationsdag för KFUM Stockholm Gotland & 
Regionombudsmöte. Obligatorisk närvaro för att få del av det 
länsbidrag för ungdomsverksamhet som regionen delar ut. Kallelse 
skickas från regionen.

https://stockholmgotland.kfu
m.se/events/obligatorisk-
inspirationsdag/

29-mar 3
Motionsstopp, sista dag att nominera till styrelsen. Samt stopp för 
att nominera hedersmedlemmar inför årsmötet. 

31-mar 3 Sista ansökningsdag individuella stipendier. Tillfälle 2 av 5.
https://central.kfum.se/stipen
dier/individuella-stipendier/

April Prioritet Aktivitet Länk

12-apr

Sista dag för KFUM Central att göra propositioner, motioner 
verksamhetsberättelse, valberedningens förslag och årsredovisning 
tillgängliga för medlemmar

05-apr
Besked om fördelning av halltider/föreningslokaler för HT 2021 – VT 
2022

23-24- apr 3
K-Forum. KFUM Sveriges medlemsträff som hålls det år som det inte 
är riksombudsmöte.

https://kfum.se/wp-
content/uploads/2021/02/Inb
judan-KFORUM-2021.pdf

26-apr 1 Årsmöte 

Maj Prioritet Aktivitet Länk

20-maj 3 Sista ansökningsdag individuella stipendier. Tillfälle 3 av 5
https://central.kfum.se/stipen
dier/individuella-stipendier/

Juni Prioritet Aktivitet Länk

07-jun 3
Sista dag för ansökan om strötider HT 2021 – VT 2022 i Stora/Lilla 
hallen, Träningscentret, Snickarbacken och föreningslokaler

18-jun
Besked om fördelning av strötider HT 2021 – VT 2022 i Stora/Lilla 
hallen, Träningscentret, Snickarbacken och föreningslokaler

Juli Prioritet Aktivitet Länk

31-jul

Avtalade tider i Stora/Lilla hallen, Träningscentret, Snickarbacken 
och föreningslokaler HT2020-VT2021 slutar gälla

Augusti Prioritet Aktivitet Länk



01-aug
Avtalade tider i Stora/Lilla hallen, Träningscentret, Snickarbacken 
och föreningslokaler HT2021-VT2022 börjar gälla tom 2022-07-31

23-aug 1
Tillhandahålla aktuella postadresser/e-postadresser till medlemmar 
för utskick av Centralbladet

31-aug 3
Sista dag för underlag till KFUM Central om önskade individuella 
träningskort för perioden 1/9-2021 – 31/8- 2022

30-aug 3 Sista ansökningsdag individuella stipendier. Tillfälle 4 av 5.
https://central.kfum.se/stipen
dier/individuella-stipendier/

September Prioritet Aktivitet Länk
TBD 1 Stort kanslimöte för kanslipersonal på medlemsföreningar

08-sep 2 Sista dag att anmäla till Unga leder unga (Gorge och Williams)
08-sep 2 Sista dag att anmäla till KFUM Centrals Emmautbildning
15-sep 2 Sista dag att anmäla sig till Ungdomsforumsresan

25-26 sep 2 Ledarskapsutbildning, Unga leder unga.  

Oktober Prioritet Aktivitet Länk

TBD okt 2 Ledarskapsutbildning, Emma utbildning (preliminärt 1-3 okt)

TBD 3
Riksombudmöte KFUM Sverige - KFUM Sveriges högsta beslutande 
organ och genomförs vartannat år. 

TBD 3

Mary-utbildning. KFUM Sveriges högsta ledarskapsutbildning. För 
ledare, förtroendevalda och ledare med minst två års 
ledarerfarenhet. Från 20 år. Möjlighet för hjälp med deltagaravgift 
finns från KFUM Central.

TBD 1

Medlemsträffen (tidigare strategikonferens). Ett möte för KFUM 
Centrals medlemmar om KFUM Centrals framtid och 
verksamhetsplan

31-okt 3
Sista dag att meddela julkonsertplaner till 
kommunikationsavdelningen för gemensam marknadsföring

31-okt 3 Sista ansökningsdag individuella stipendier. Tillfälle 5 av 5
https://central.kfum.se/stipen
dier/individuella-stipendier/

29 okt-2 nov 2 Ungdomsforumsresan
November Prioritet Aktivitet Länk

TBD 1

Ordförandemöte. Möte mellan KFUM centrals presidium och 
ordförande eller styrelserepresentant från medlemsföreningar och 
verksamheter. Max två per förening. Kl 18.00

December Prioritet Aktivitet Länk
TBD 3 Fest i advent

2022-
Januari Prioritet Aktivitet Länk



31-jan 3 Sista ansökningsdag individuella stipendier. Tillfälle 1 av 5.
https://central.kfum.se/stipen
dier/individuella-stipendier/

Datum Prioritet Aktivitet Länk


