
WHAT WE WANT 
KFUM CENTRALS GEMENSAMMA STRATEGI 2022-2027

What We Want är vår 
gemensamma verksamhetsstrategi 
2022-2027.

Omvärlden och civilsamhället 
utvecklas i snabb takt, vi har som 
förening förändrade förutsättningar 
idag i jämförelse för tio år sedan 
och vi behöver samt vill arbeta som 
en sammansvetsad förening – som 
ett KFUM Central!

Strategin ger oss en tydlig riktning 
för kommande år, hjälper oss 
navigera och sätter ord på vad vi 
bidrar med till samhället.  Vi vill 
vara en relevant och modig 
organisation som utifrån ungas 
aktuella behov och levnadsvillkor 
skapar en mer jämlik värld där 
unga har egenmakt!

VARFÖR HAR KFUM 
CENTRAL EN STRATEGI?

Strategin är ett styrdokument som 
är antaget av KFUM Centrals 
årsmöte 2022. Den är formad som 
en pil vilket symboliserar den 
rörelse framåt som strategin 
innebär för organisationen. 
Strategin ska göra reell skillnad, 
hur vi är mot varandra, vad vi 
prioriterar, vad vi fokuserar på och 
vad vi lägger resurser på. 

Den följs regelbundet upp av 
huvudföreningens styrelse och är 
vägledande för 
medlemsföreningarna. Den är 
huvudfokus under våra 
strategikonferenser och 
konkretiseras i årliga 
verksamhetsplaner. 

Vi har tillsammans formulerat och 
beslutat om vad vår verksamhet 
bidrar till i samhället, till vår 
målgrupp unga och vad vår 
gemensamma vision.

Strategin är i huvudsak 
huvudföreningens strategi men för 
att förverkliga den behöver alla 
medlemsföreningar och bolag 
bidra och jobba i den riktning och 
rollfördelning strategin anger. 

Strategin beskriver förflyttningar 
vi behöver göra från 2022 till 
2027. Det är när vi alla inom 
KFUM Central hjälps åt, lär av 
varandra och skiftar fokus i det 
dagliga arbetet som dessa kan bli 
verklighet.

HUR ANVÄNDS KFUM 
CENTRALS STRATEGI?

VEM ANSVARAR FÖR ATT 
FÖRVERKLIGA KFUM 

CENTRALS STRATEGI?



Vår 
vision
En jämlik 
värld där 
unga har 
egenmakt

KFUM Central består av medlemmar, huvudföreningen, medlemsanslutna föreningar och 
sektioner, bolag och anställda. Vi har gemensamt syfte, verksamhetsidé samt värdegrund och 

tillhör den gränsöverskridande, internationella och kristna ungdomsrörelsen YMCA och 
YWCA.

Vi strävar gemensamt åt samma håll med ett enhetligt varumärke. Vi samverkar inom 
föreningens olika delar genom att vi ser till varandras styrkor och förutsättningar, lär av 

varandra och utvecklar tillsammans KFUM Central nu och in i framtiden 
- då blir vi Ett KFUM Central!

KFUM Central är 
huvudföreningen

KFUM Central är medlemmar, huvud-
och medlemsföreningarna, sektioner, 
bolag, anställda med enhetligt varumärke

Fokus på ekonomisk 
fördelning , vad och 

hur vi gör verksamhet

Fokus på varför vi finns, vilket värde 
och vilken nytta vi skapar

Kultur av kontroll 
och förhandling Kultur av tillit

KFUM Central vill 
och behöver Unga vill och behöver

Passivt välkomnade
av alla Aktivt inkluderande av alla

Enskilda förenings-
aktiviteter

Aktiviteter relevanta för målgruppen 
som genomförs enskilt, gemensamt 
eller som pop-up

Vi förstår och agerar utifrån ungas 
levnadsvillkor och aktuella behov.

Vi når och aktiverar unga med 
olika bakgrunder och erfarenheter.

Vi har trygga mötesplatser som 
möter ungas aktuella behov.

Vi har ändamålsenliga lokaler för 
befintlig och utökad verksamhet.

Vi har en långsiktig och stabil 
finansiering som möjliggör 
samhällsnytta.

HIT SKA VI 2027…

Rosenbusken KFUM Centrals Idrotts- och 
Kulturcenter

Hotellverksamhet 
som största 
inkomstkälla

Diversifierade intäktskällor som är i 
linje med vår verksamhetsidé

DÅ BIDRAR VI TILL…

Ett samhälle som skapas av 
människor med olika bakgrunder 
och erfarenheter samt som 
präglas av allas lika värde.

Ett samhälle som tar 
utgångspunkt i ungas behov och 
åsikter vilket stärker kommande 
generationers levnadsvillkor.

Aktiva och ansvarstagande unga 
samhällsmedborgare som tror på 
sig själva samt är trygga i sina 
värderingar och i sina identiteter.

Bättre fysisk och psykisk hälsa 
hos unga då vi utvecklas 
kroppsligt, själsligt och andligt. 
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Huvudföreningens uppdrag är att leda, representera och förvalta KFUM Central 
övergripande.  Vi har till uppgift att stödja medlemsföreningar utifrån deras behov med 
service, resurser, utbildning och föreningsutveckling i linje med vårt gemensamma syfte, idéer 
och värdegrund. Vi initierar samt driver projekt utifrån ungas aktuella behov och 
medlemmarnas önskemål. 

Medlemsföreningarnas uppdrag är att driva och utveckla kvalificerad verksamhet för 
medlemmar samt medverka och bidra till KFUM Centrals möten och initiativ. Vi stärker KFUM 
Centrals legitimitet och varumärke.
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