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1.  ÄNDAMÅL 
 
KFUM är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på 
människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla 
i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande. 

VI VILL 
......skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas 
....genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang 
....stimulera till personligt ansvarstagande i samhället 
....verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar 
....verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på 
övertygelsen om människors lika värde 
....verka för solidaritet och rättvisa 
....genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk 
....ta aktivt ansvar för kommande  generationers livsvillkor. 
 

2.  VERKSAMHETSIDÉ  
 
Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår 
ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Här följer en 
närmare förklaring av de olika delarna i KFUM:s verksamhetsidé. 
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UNGA MÄNNISKOR  
Vi vänder oss primärt till unga människor. Det är viktigt för oss att unga människor har 
inflytande och möjlighet att påverka rörelsens utveckling. Samtidigt ser vi ett stort värde i att 
mötas mellan generationer i vår rörelse.  

MÖTESPLATSER  
Att vara del av en gemenskap och ett sammanhang är viktigt för alla människor. Speciellt för 
unga människor är det viktigt med uppskattning, uppmuntran och ansvar i relation till andra 
människor. Vi vill erbjuda unga människor mötesplatser där man kan umgås, ha roligt och 
utvecklas tillsammans med andra. Mötesplatserna ska genomsyras av KFUM:s 
grundvärderingar och stärka en helhetssyn på människan.  

UTVECKLING GENOM ANSVAR 
Alla individer har en potential att utvecklas och växa som människor. Vi vill genom våra 
aktiviteter bidra till att ge unga människor ökad kunskap och ökat ansvar så de kan växa och 
utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM erbjuder unga människor 
möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling.  

AKTUELLA BEHOV  
Vi vill tillfredsställa unga människors aktuella behov genom att erbjuda en bredd av 
aktiviteter där var och en kan finna något som tilltalar just dem. 
 
 

3.  STYRELSE 
 
 

 
 
 
Under 2020 bestod styrelsen för KFUM Central av Michael Lagerkvist, ordförande, Marie 
Welin, vice ordförande, Hans von Uthmann, Charlotte Tham, Per-Ola Niblaeus, Ewa-Lena 
Hedrup, Staffan Önne och Olle Lindström.  
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4.  ORDFÖRANDE & VICE ORDFÖRANDE OM ÅRET 2020 
 
2020 är året som inte blev som någon tänkt sig. Istället för att storsatsa fick vi krishantera, 
säga upp och permittera personal. Vi har kämpat hårt och lärt oss mycket. 
 
Föreningens resurser kommer ju mycket från hotellverksamheterna, som under det gångna 
året gick med kraftig förlust. Det har varit ett intensivt år för styrelsen med att minska 
kostnader, se över finansiering och ändå hålla föreningen på rätt kurs framåt utan att för 
mycket avstannar.  
 
 

“vi kan se tillbaka på ett år där alla  
kämpat hårt med att hålla verksamheterna  

igång och att säkra föreningens framtid” 
styrelsen 

 

 
Vi kan se tillbaka på ett år där alla kämpat hårt med att hålla vårt föreningshus öppet så att 
verksamheterna skulle kunna hålla igång och många har lagt ner mycket tid på att säkra 
föreningens framtid. Vi har genomfört Unga leder unga, Ungdomsforum, första halvan av 
strategiarbetet med bl a medlemsträff och inte minst två årsmöten, om än i omstöpt form.  
 
Vi kan se hur medlemsföreningarna oförtrutet jobbat på för att framför allt de unga 
medlemmarna inte ska behöva göra avkall på sina så viktiga passioner och aktiviteter.  
 
2021 hoppas vi kunna hitta en ekonomiskt stabilare väg framåt och kunna fokusera på vilka 
vi är och vad vi gör. 2021 vill vi till exempel fortsätta satsa på våra framgångsrika 
utbildningar och Ungdomsforum, ge rum för all fantastisk verksamhet i medlemsföreningarna 
och vår egen regi. 2021 är också ett viktigt år för arbetet med KFUM Central Idrott- och 
kulturcenter AB där vi bl.a. ska hitta finansiärer och forma föreningens strategi fram emot ett 
färdigt IKC.  
 
2020 har varit ett tungt år för både ideella och personal i föreningen. Vi vill rikta ett särskilt 
tack till personalen som under året kämpat på med riktlinjer, nya arbetsuppgifter och 
försvunna resurser. 
Vi hoppas på det nya året, och förhoppningsvis kan vi även ses snart igen,  
 
Michael Lagerkvist, ordförande & Marie Welin, vice ordförande KFUM Central 
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5.  MEDLEMSSTATISTIK 2020 
 

Medlemsstatistik 2020 
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KFUM Central                   
Renju     1 1 1 3 2 4 6 
Enskilda medlemmar 1   2 5 8 11 11 16 27 
Träningscenter     7 44 35 49 42 93 135 
KFUM Centralt totalt 1   10 50 44 63 55 113 168 
                    
KFUM Central Basket 11 20 438 504 50 125 499 649 1148 
KFUMs 
Gymnastikavdelningar 14 36 13 221 15 29 42 286 328 
KFUM Ängsholmen   15 488 405 80 64 568 484 1052 
Barn- och ungdomskörer 14 4 83 8     97 12 109 
KFUK-KFUM Central Senior         44 26 44 26 70 
KFUM Motettkör         19 12 19 12 31 
Stockholm Cantus         21 9 21 9 30 
Symfoniorkestern Pro 
Musica 1 1 15 11 33 24 49 36 85 
Royal Big Band     1 2 1 10 2 12 14 
Swing in tunes           8   8 8 

Summa: 41 76 1048 1201 307 370 
139

6 
164

7 3043 
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6.  VERKSAMHETEN 

6.1 FÖRENINGEN I STORT 
 
När budgeten för 2020 antogs i december 2019 var det KFUM Centrals mest ambitiösa 
budget någonsin med bland annat ca 2,8 miljoner kronor avsatta för olika föreningsbidrag, 
ökade satsningar på ledarutbildning, integrationsprojekt och mycket mer. Nu blev tyvärr inte 
2020 som det var tänkt och det blev istället ett år som till stor del präglats av den globala 
Covid-19 pandemin. Styrelsen behandlade pandemin som officiell styrelsefråga första 
gången den 17 mars 2020 då bl.a. köpstopp infördes för icke nödvändiga inköp samt stöd 
uttrycktes för kansliet och hotellbolagen.  
 
Styrelsens arbete har präglats av ett otroligt hårt arbete och stor flexibilitet. Under större 
delen av sommarhalvåret har styrelsen haft avstämning varje vecka för att följa läget och 
verksamheten.  
 
I april genomfördes KFUM Centrals första digitala årsmöte och förutom att för andra gången 
godkänna en motion från Ungdomsforum om sänkt rösträttsålder från 17 år till 14 år 
genomfördes endast mötesformalian och omval till styrelsen.  Övriga frågor som 
propositioner och motioner bordlades till ett extra årsmöte på hösten då man hoppades 
kunna genomföra ett fysiskt möte. På det extra årsmötet som genomfördes på hösten fanns  
möjlighet att delta både fysiskt och digitalt eftersom restriktionerna då tillät mindre samlingar 
människor med avstånd. På det mötet antogs ändringar i stadgarna för att trygga föreningens 
tillgångar, en verksamhetsplan, en uppdragsbeskrivning för föreningsrevisorn samt en 
motion om avskaffandet av sänkt rösträttsålder som Ungdomsforum motionerat om. Den 
motionen gick igenom men kräver två årsmötesbeslut för att träda i kraft, så den kommer tas 
upp även på nästa årsmöte. 
 
Under våren utsåg styrelsen en strategigrupp som har arbetat med att processleda och ta 
fram en ny strategi för KFUM Central då 2020 var det sista året med den tidigare planen. 
 
I april började KFUM Central nyttja korttidspermitteringar för sin personal för att minska 
kostnader och fortsatte så i olika omfattning året ut. Det medförde självklart att mycket 
verksamhet sköts upp eller ställdes in och möjligheterna att erbjuda service begränsades.  
 
Under sommaren kunde KFUM Central trots permitteringar och semester hålla 
träningscentret öppet och erbjöd möjligheten för spontanidrott för alla föreningens 
medlemmar i gymnastikhallarna i enlighet med rådande smittskyddsrekommendationer.  
 
Under hösten när smittläget såg bättre ut genomförde KFUM Central de utbildningar som 
skjutits upp från våren. De hölls på våra hotell, Giò och Kom Hotel. En medlemsträff 
genomfördes också på Giò för att diskutera föreningens strategiarbete. Antalet deltagare var 
begränsat men hela träffen livesändes. När smittspridningen ökade igen i slutet av året 
minskade verksamheten och föreningshuset på Rosengatan höll stängt över julhelgen.  
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6.2 FÖRENINGSLOKALERNA 
 
KFUM Central är en levande mötesplats. Här pågår dagligen verksamhet från de flesta 
medlemsföreningar - lagträningar, repetitioner, tävlingar, konserter, möten etc.  
 
Stora och Lilla hallen är kvällstid och helger huvudsakligen vikta för medlemsföreningarnas 
verksamhet medan dagtid hyrs hallarna ut till kommunala och privata skolor. Under året har 
vi haft avtal med 5 skolor. Målet är, förutom att skapa intäkter, att ha hög beläggning med 
anledning av den rådande hallbristen i Stockholm stad. 
 
Antalet personliga tränare (PT) som hyr in sig har varit 11 st. PT fyller flera viktiga funktioner; 
de genererar intäkter, skapar trygghet och ordning genom sin närvaro samt bidrar med 
kompetens i de fall KFUM Central till exempel genomför utbildningsinsatser tillsammans 
med medlemsföreningar. 
 
Pandemin har självklart präglat verksamheten under året då vi löpande tvingats anpassa oss 
utifrån myndigheternas riktlinjer och rekommendationer kring Covid-19.  En del hyresgäster 
och medlemsföreningar valde själva att helt eller delvis inte bedriva verksamhet i våra lokaler 
och vi kunde inte erbjuda möjligheter till spontanidrott under höst och jullov. Men trots allt 
lyckades vi hålla föreningslokalerna öppna för våra medlemsföreningar, hyresgäster och 
besökare i stort sett hela året. 
 
Vi har 2020 till exempel:  

• fördelat ut 7 290 timmar i lokaler till våra medlemsföreningar 
• hyrt ut 1 953 timmar till skolor och externa partners 
• sålt 447 träningskort till 293 medlemmar 
• fördelat ut 100 träningskort till medlemsföreningar, s.k. sponsorkort vilka ger fri 

träning i 12 månader.  
• genomfört 1 konsert i lokalerna. 

 

6.3 UTBILDNING & UNGDOMSFORUM 
 
Under september och oktober genomfördes på Hotel Giò två utbildningar kopplade till 
KFUM Centrals ledarskapsprogram, Central ledarskapsutbildning. De två blocken som 
genomfördes var Unga-leder-unga och en Emmautbildning. Totalt 55 ungdomar deltog 
fördelat på 28 tjejer och 8 killar på Unga-leder-unga och 15 tjejer och 4 killar på Emma. 
Under oktober hann vi också genomföra Ungdomsforum. 16 ungdomar och 3 ledare från 
våra medlemsföreningar intog våra egna konferenslokaler med boende på Kom Hotel. 9 
tjejer och 7 killar konfererade i dagarna fyra och som vanligt blev det succé! 
 

6.4 INTEGRATION & HÄLSA 
 
KFUM Central har tillsammans med Stockholms stad sedan 2018 haft ett IOP-avtal (Idéburet 
offentligt partnerskap) för att ge nyanlända barn och ungdomar i stadsdelen bättre 
möjligheter till fritidsaktiviteter. Syftet var att öka möjligheterna till integration och främjad 
hälsa genom både KFUM Central och dess medlemsföreningar men också projektets olika 
samarbetspartners. I pandemins spår har många verksamheter tvingats göra kraftiga 
begränsningar i antal deltagare och aktiviteter. Trots detta har projektet kunnat genomföra 
mycket verksamhet och har under året tillfört 137 medlemmar i KFUM Centrals 
medlemsföreningar KFUM Ängsholmen, KFUM Central Barn- och Ungdomskörer, KFUM 
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Central Basket och KFUM:s Gymnastikavdelningar. Då avtalet med Stockholms stad löpte ut 
2021-02-01 så gjordes förberedelser under slutet av året för avslut av de delar av projektet 
som omfattades av avtalet (finansieringen av en heltidstjänst) och som inte finansierades via 
andra externa bidragsmedel såsom deltagaravgifter, medlemskap, aktiviteter mm.   
 

     
 

6.5 INTERNATIONELLT ARBETE 
 

Sedan 2018 har KFUM Central arbetat med att stötta 14 unga fotbollsspelare i Zambia med 
skolavgifter. Ungdomarna är hälften tjejer och hälften killar och har alla anknytning till 
verksamhet hos YWCA Livingstone. Arbetet finansieras genom insamling och täcker 
studieavgifter och skoluniformer samt en mindre administration för YWCA Livingstone. 
Studenterna är i åldrarna 7-17 år och rekryteras via YWCA Livingstone och fotbollslaget FC 
Golden Star, och kriteriet för bidraget är att elevens familj själv inte har någon möjlighet att 
finansiera skolgången. Eleven åtar sig att sköta skolan och inte minst träningen som förutom 
alla andra goda hälso- och samarbetseffekter och är en metod att hålla de unga borta från 
droger och alkohol. Kringaktiviteter arrangeras också, bland annat hålls information för 
eleverna om sexuell reproduktiv hälsa och HIV/Aidsprevention samt fotbollsturneringar. 
I maj månad sätts de avtalade pengarna över till YWCA Livingstone som administrerar 
projektet School Foundation, pengar som i huvudsak kommer ifrån insamling i anslutning till 
advent året innan. Projektet har förlängts från att från början varit treårigt. 
 
KFUM Centrals traditionsenliga familjefest ”Fest i Advent” som genom åren varit en viktig 
källa i insamlingsarbetet kunde såklart inte genomföras under 2020 och arbetsgruppen 
satsade istället på en adventskalender för informationsspridning om projektet och 
situationen i Livingstone. Kalendern gav bra med intäkter, inte minst genom enskilda 
generösa donationer. YWCA Livingstone hjälpte till med flertalet texter och bilder. Detta plus 
kringförsäljning (scoutalmanackan, julkort etc.) gav ett så pass stort tillskott att vi har säkrat 
skolavgifterna för 2021 – 2022 samt har kunnat finansiera 36 matpaket för en månad i två 
omgångar till eleverna samt de andra allra mest utsatta barnen i fotbollslaget. Många barn 
och unga i Livingstone lider av hunger under pandemin, många föräldrar arbetar med 
gränshandel och turism och arbetsintäkter har uteblivit under nedstängningen, och matpaket 
var ett stort önskemål från barnen.  
 
Det studierum/studiehus som KFUM Centrals insamlingsarbete bidrog med till YWCA 
Livingstone under 2019 har varit ett viktigt instrument och en samlingsplats under pandemin, 
en plats där extraundervisning och studiero kunnat ges till studenterna. Genom bidraget 
kunde även FC Golden Star fylla på i sitt sportförråd så barnen inte behöver turas om med 
en enda boll. 
 



 9 

KFUM Central tillhör världens största kvinnoorganisation (YWCA) som arbetar för framförallt 
flickors och unga kvinnors mänskliga rättigheter genom frågor som rör påverkansarbete, 
hälsa, hållbarhet, fred och säkerhet. Tillsammans gör vi skillnad! 
Stort tack till alla som bidragit till projektet under 2020! 
 
Zambiagruppen har under året bestått av Anki Ericson, Kea Lagerquist, Ulrika 
Alexandersson, Anna Rosenholmer och Marie Welin. 
 

     
  

6.6 PANDEMIHANTERING 
 

Att hantera Coronapandemin blev under året en större och större utmaning för personal och 
styrelse. Under våren fanns endast de allmänna rekommendationerna kring att hålla avstånd 
och hålla god handhygien vilket upprätthölls hos oss genom till exempel tydlig information till 
besökare, uppmaningar och handsprit. Vi stängde också tidigt utrymmen där vi inte kunde 
upprätthålla avstånd, som till exempel läktaren, samt angav maxantal för hur många 
personer som kunde vistas i våra olika lokaler utan att trängsel skulle riskera att uppstå. 
Detta räknade vi utifrån att man skulle hålla 2 m avstånd mellan människor, alltså 4 
kvadratmeter per person. En mängd olika rutiner kring t.ex. städning, besökare och 
omklädning upprättades. Caféet i entrén stängdes också tidigt. Så löpte allt på fram till 
hösten då rekommendationerna kompletterades med nationella och regionala riktlinjer.  
 
Vi har hela tiden bevakat och följt de lagar och riktlinjer som har kommit från 
myndighetshåll, och i de fall våra verksamheter inte specificerats, följt rekommendationer 
och praxis från exempelvis specialidrottsförbund, Stockholm stad och 
branschorganisationer.  
 

7.  STRATEGIARBETET 
 
KFUM Centrals styrelse påbörjade under 2020 en process för att ta fram en ny långsiktig 
strategi. Nuvarande strategi gäller till 2021 och behöver alltså förnyas. Strategiprocessen har 
drivits av en arbetsgrupp från styrelsen med visst externt konsultstöd. Under våren togs en 
detaljerad plan fram med sikte på att kunna besluta om en ny strategi på årsmötet 2021. 
Arbetet omfattade bland annat workshopar där föreningarna deltog samt en gemensam 
medlemsträff i oktober, som helt ägnades åt strategiarbetet. Där redovisades bland annat 
resultatet från workhoparna med föreningarna samt en omvärldsbevakning som gjorts av 
kansliet. Kommande strategiska vägval presenterades också. Arbetet bedrevs enligt plan 
under 2020, men har tyvärr fått ta en paus från januari 2021 på grund av pandemin och det 
mer operativa fokus som både styrelse och föreningar tvingas ha. Det innebär att den nya 
strategin kommer att försenas och kan beslutas först vid nästkommande årsmöte. 
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8.  HOTELL- OCH FASTIGHETSBOLAGEN 

KOM HOTEL AB  
 
Året 2020 i hotellbolaget skulle bli ett alldeles speciellt positivt år - vi öppnade ju vårt andra 
hotell, Giò. Och året blev speciellt, men tyvärr inte på det positiva sätt vi hoppats på. Vi 
präglades oerhört negativt av Coronaepidemin som slog till med full kraft under mars/april.  
 
Januari och februari var rekordmånader, och verksamheten gick in i 2020 med god 
förhoppning om att slå intäktsrekord under året. Andra delen av mars och april var de värsta 
månaderna någonsin sett till omsättningstapp. Kom Hotel gick från 89% bokad beläggning 
under april till att landa på en beläggning på 10%. Ett dramatiskt tapp i intäkter vilket 
medförde konsekvenser bl.a. i form av uppsägning av personal.  
 
Marknaden hämtade sig något fram till sommaren för att under hösten, framför allt i 
oktober, vara tillbaka på relativt normala volymer igen. Den andra våg av pandemin som 
sedan slog till i fjärde kvartalet medförde nya restriktioner, vilket i sin tur innebar väldigt 
stora tapp i omsättning igen under november och december.  
 
Kom Hotel satte omsättningsrekord under 2019, men hade historiskt låga intäkter under 
2020, allt beroende på pandemin. RevPar, intäkt per rum, minskade från 938 kr till 337 kr, 
beläggningen minskade från 89% till 44%, och snittpriset stannade på 768 kr. Att 
beläggningen trots allt var så hög beror främst på att hotellet var tidigt ute med att erbjuda 
longstay som ett boendealternativ, men det innebär också att snittpriserna minskade 
dramatiskt. Kom Hotel har fortsatt att ta marknadsandelar på RevPar jämfört med 
Stockholmsmarknaden. Vi landade på plats 9/98 gällande beläggning av alla mätbara hotell i 
Stockholmsområdet. 
 
Hotel Giò öppnade den 31 mars och fick aldrig riktigt chansen att etablera sig på 
Solnamarknaden innan pandemin slog till. Under året har dock hotellet säkerställt många bra 
avtal med logiköpare gällande business to business, men de avtalen har inte aktiverats 
eftersom de flesta bolag fortfarande har strikta reserestriktioner. Restaurangen har etablerat 
sig som en populär lunchkrog, men kvällsförsäljningen har lidit väldigt mycket av rådande 
restriktioner från myndighetshåll. På Hotel Giò stannade beläggningen på väldigt svaga 
18,5%, RevPar på 90 kr och snittpriset på 532 kr. Giò ligger där vi beräknade att man skulle 
positionera sig jämfört med Solnamarknaden gällande beläggning, däremot något sämre 
avseende snittpris och RevPar. 
 
Kom Hotel har under året minskat personalstyrkan med totalt 13,5 tjänster. På Giò var 30 
personer anställda vid öppning. Under året har totalt 18 tjänster sagts upp, både tjänstemän 
och kollektivanslutna. Därmed återstår 12 personer totalt i personalstyrkan. Sammanlagt har 
hotellbolaget kvar 43 årsanställda varav 30 är kvinnor och 13 män. 
 

KFUM CENTRAL FASTIGHETS AB 
 
Fastighetsbolaget äger och förvaltar fastigheten Oxen Mindre 21 på Döbelnsgatan 15/ 
Kammakargatan 5. Fem våningsplan inkl garaget är uthyrda till Kom Hotel och källarplanet 
hyrs av Företagsekonomiska institutet.  
 
Avsikten var att en större renovering av ventilationssystemet skulle genomföras 2020 men på 
grund av pandemin har detta skjutits upp till en senare tidpunkt. Under året har bolaget 
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endast kunna ta ut en mindre del av hyran från Kom Hotel, men kunnat få statligt bidrag för 
del av den uteblivna hyran. Företagsekonomiska Institutet har betalat hela sin hyra. 
 
Under 2020 bestod styrelsen för Kom Hotel AB samt KFUM Central Fastighets AB av fyra 
personer som utgjorde båda styrelserna. Dessa har varit: Peter Yllmark (ordf hotellbolaget), 
Maria Larsson (vice ordf), Christer Sjöström (ordf fastighetsbolaget) och Anna Klange. 
 

9.  KFUM CENTRAL IDROTT- OCH KULTURCENTER AB 
 
KFUM Central Idrott och Kulturcenter AB är ett helägt dotterbolag till KFUM Central. Under 
verksamhetsåret 2020 har arbetet fortsatt med att realisera KFUM Centrals mångåriga 
planer på en ny, större och mer ändamålsenlig föreningsanläggning, inom kvarter 37 i 
Hagastaden.  
  
I och med att KFUK-KFUM Central erhöll en tidig markreservation 2018 bildade föreningen 
ett helägt dotterbolag under 2019, KFUM Central Idrott och Kulturcenter AB. Valet av 
samarbetspartner föll på Serneke och under 2019 tecknades ett samarbetsavtal och en 
överenskommet pris på en nyckelfärdig anläggning, Serneke erhöll sedan markanvisningen 
för kvarter 37 där KFUM Centrals IKC är villkorat föreningen, och utgör ungefär en fjärdedel 
av kvarteret. 
 

     

ARBETET HAR UNDER 2020 FRAMFÖRALLT KRETSAT KRING FÖLJANDE: 
 
FORTSATTA SAMARBETSFRÅGOR MED SERNEKE  
Arbetet med bilagorna till samarbetsavtalet avseende innehåll i den nyckelfärdiga 
anläggningen samt den ekonomiska bilagan. 
 
ARBETE MED FUNKTIONSPROGRAMMET  
Anläggningens lokalprogram är angett till 10.520 kvm och arbetet har resulterat i ett 
funktionsprogram som beskriver de olika rummens funktion. Studiebesök har genomförts på 
Åkeshovs idrottsanläggning och på CIK – Centrum för Idrott och kultur i Knivsta. 
Föreningsmöten har genomförts i anslutning till arbetet med innehållet, bland annat med 
musikföreningarna och att Ungdomsforum diskuterat den framtida föreningsanläggningen. 

SAMARBETE MED STADEN 
Under 2020 beslöt staden att parallella arkitektuppdrag skulle genomföras för projektet 
(hela kvarteret). Funktionsprogrammet tillsammans med Sernekes delar (hotell, kontor och 
skola) delgavs till 3 arkitektkontor; White Arkitekter, OKK + samt Norconsult, för att var och 
en arbeta fram ett så bra förslag som möjligt. Detta arbete löper in i år 2021. Under hösten 
beslutade Stockholms stads Stadsbyggnadsnämnd om Start-PM för kvarteret och med detta 
rullar detaljplanearbetet igång.  
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FORTSATT EKONOMIARBETE 
Under hösten arbetade bolaget fram en långsiktig plan för framförallt 
utvecklingskostnaderna. 

INFORMATION 
Arbete för att beskriva den framtida föreningsanläggningen har under året påbörjats. 
Föredrag om IKC genomfördes tillsammans med representant från Ungdomsforum på 
nationella konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar. Information och samtal 
har också skett på Medlemsträffen, på Ängsholmens styrelsemöte och årsmöten och med 
Barn- och Ungdomskörerna, med samtliga musikföreningar samt för potentiella framtida 
hyresgäster. IKC har en hemsida och en Facebookgrupp där information delges. 
 
FRAMTIDA UTVECKLING  
Den enskilt största frågan för KFUK-KFUM Central har under året har varit att realisera 
visionen om att få bygga en ny föreningsanläggning i Stockholms innerstad. Detta för att 
primärt tillmötesgå föreningens behov av större och mer ändamålsenliga lokaler för att 
bedriva idrott- och kulturverksamhet och samtidigt kompensera för den hallbrist som råder i 
Stockholm. 
 
I och med Start-PM:et och de parallella arkitektuppdragen fortsätter arbetet med 
utformningen av anläggningen och kvarteret. Detta innebär också att de med Serneke 
gemensamma utredningskostnaderna sätter igång. 
 
KFUM Central och dess verksamheter har i följden av pandemin lidit under 2020 men i och 
med att IKC är ett så pass långsiktigt projekt som är under utvecklingsarbete under minst 
fyra år går arbetet trots det enligt plan.    
 
Styrelsen har under året bestått av: Michael Lagerkvist (ordförande), Hans von Uthmann 
(VD och Projektansvarig) Patrik Tengwall, Svante Bengtsson, Fredrik Reveman, Charlotte 
Tham. Adjungerade till styrelsen har under året varit: Torbjörn Enström, Morten Johansson 
(arkitekt), Lars Deleskog (byggprojektledare) och Ulrika Alexandersson (tjänsteman KFUM 
Central). Dessutom ingår Michael, Hans och Charlotte även i KFUK-KFUM Centrals styrelse 
(moderföreningen).  
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10.  MOTTAGNA MEDEL 

GIVARE   PROJEKT 
Oscar Hisch Minne             Central ledarskapsutbildning 
KFUM Stockholm-Gotland  Central ledarskapsutbildning 
Stockholm stad  Särskilt bidrag/hallbidrag 
Bernströms barnfond  Integration och hälsa 
Timmermansfonden  Integration och hälsa 
Intersport   IOP 
Norrmalms stadsdel  IOP 
Stockholm stad  Lovbidrag 
Åke Wibergs Stiftelse  Mental hälsa 
KFUM Stockholm-Gotland  Ungdomsforum 
Timmermansfonden          Ungdomsforum 

 

11.  KANSLI 
 
KFUM Centrals kansli ser till att huset och dess lokaler är funktionella, trygga och 
ändamålsenliga, att medlemmarna får tillgång till utbildningar, verksamhet och information 
och att föreningens projekt drivs framåt. Vissa av kansliets personalresurser, såsom HR, 
Kommunikation, Ekonomi och Fastighet, delas mellan KFUM Centrals bolag. Kansliets 
dagliga såväl som långsiktiga arbete leds av verksamhetschefen.  
 
Pandemin påverkade under 2020 kansliet i stor utsträckning. KFUM Central började tillämpa 
korttidspermitteringar i april som i olika grad fortlöpt genom 2020. I hotellbolaget avslutades 
ett stort antal tjänster och på KFUM Central har utlöpande kontrakt och vikariat inte förnyats 
samt nyttjandet av timanställda avvecklats. Detta har som helhet påverkat den nivå av 
service och bemanning som kansliet kunnat utföra. Trots detta har personalen med 
engagemang och stor flexibilitet tacklat pandemin och hållit Rosengatan 1 öppet, genomfört 
utbildningsinsatser, bidragsansökningar, administration och mycket annat som går att läsa 
om i andra punkter av verksamhetsberättelsen. 
 
Under 2020 har KFUM Central haft 15 anställda varav 5 i delade tjänster med bolagen. 
Dessutom är 3 personer anställda av hotellbolaget men delar sina tjänster med KFUM 
Central. Av dessa avslutades vaktmästartjänsten under året på grund av den rådande 
situationen på hotellmarknaden.  
 

VERKSAMHETSCHEF  
Torbjörn Brown    Delad tjänst med hotellbolaget  

MEDLEMSSERVICE  
Ansvarig: Nils Haag  
Handläggare: Elsa Åkenes    Tjänsten löpte ut i december 2020 
Utbildning & bidrag: Tommie Hansson  
Integration & hälsa: Sandra Johansson   Projektanställning    

IKC  
Ulrika Alexandersson    Delad tjänst med KFUM Central IKC  
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OPERATIV SERVICE  
Ansvarig: David Svantesson  
Reception & lokalbokning: Leila Latiri  
Träningscentervärdar: Mireille Steining, Astrid Hultin Svensk  
Husvärdar: Robert Lindell, Khadim Shafahi   

EKONOMI  
Armineh Karapet    Delad tjänst med fastighetsbolaget  

HR-ANSVARIG  
Kea Lagerquist    Delad tjänst med hotellbolaget  

KOMMUNIKATION  
Ansvarig: Corinna Björk    Delad tjänst med hotellbolaget 
Webb och sociala medier: Angelica Hellgren  Delad tjänst med hotellbolaget 

FASTIGHET  
Ansvarig: Jari Pyykkö   Delad tjänst med hotellbolaget 
Vaktmästare: Göran Makkonen   Delad tjänst med hotellbolaget 
 
 

12.  MEDLEMSFÖRENINGARNA 
 
2020 var ett utmanande år för alla, inte minst för föreningslivet. Medlemsföreningarna gjorde 
ett enormt arbete för att anpassa och smittsäkra sina aktiviteter. Engagemanget för att 
anpassa sig till rådande förhållanden och se till att aktiviteterna kunde genomföras har varit 
mycket stort.  
 
Det var glädjande nog möjligt att i stort sett hela året hålla igång barn- och 
ungdomsaktiviteterna i KFUM Central Basket, KFUM Gymnastikavdelningar, KFUM Central 
Barn- och ungdomskörer samt lägerverksamheten på KFUM Ängsholmen.  Med 
anpassningar som att ha mindre grupper, hålla aktiviteter utomhus eller byta till större 
lokaler kunde man fortsätta träffas i verksamheten.  
 
De digitala verktygen har verkligen gjort sitt intåg under året. Körrepetitioner har hållits 
digitalt via t.ex. Zoom, både gymnaster och basketspelare tränat via Teams och Instagram 
live och för Ängsholmens konfirmander hölls konfirmationen ute på ön och direktsändes 
digitalt för familj och släkt. Och när det inte blev några luciatåg sände barn- och 
ungdomskören en julkonsert live från Stora hallen. 
 
Tyvärr har det varit mer utmanande för vissa av vuxenverksamheterna där flera 
medlemsföreningar valt att helt eller delvis ställa in sina aktiviteter. Till exempel valde 
KFUK-KFUM Central Senior att pausa sin verksamhet på grund av smittrisken då 
medlemmarnas höga ålder gjorde att de var i riskgrupp. Andra medlemsföreningar valde att 
genomföra sina aktiviteter via digitala verktyg, träffas i mindre grupper eller i större lokaler 
osv. En negativ effekt som drabbat många av de musikaliska verksamheterna är att 
möjligheten att hålla konserter varit begränsat vilket då medfört lägre intäkter.  


