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Finansieringspolicy 
Detta dokument beskriver grunderna för finansiering av KFUM Sveriges verksamhet, utifrån 

2015 års upplägg. Det är utgångspunkten för hur verksamheten finansieras. Alla eventuella nya 

finansieringsmöjligheter ska i förväg godkännas av styrelsen.  

 

MEDLEMSAVGIFTER 

KFUM Sveriges medlemsföreningar betalar årlig en medlemsavgift som 2015 är 20 kr/individuell 

medlem. Nivån på medlemsavgift beslutas av Riksombudsmötet som arrangeras vartannat år. 

Intäkterna från medlemsavgiften avser täcka bland annat KFUM Sveriges medlemsavgifter till de 

internationella YMCA- och YWCA-organisationerna, som 2015 uppgick till ca 12 kr/individuell 

medlem.  

 

SMR 

KFUM Sverige är medlemmar i Svenska Missionsrådet, SMR, som är en mötesplats för kyrkor 

och kristna organisationer. SMR förmedlar medel från SIDA till medlemsorganisationernas 

utvecklingssamarbeten. KFUM Sveriges utvecklingssamarbeten i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa 

samt praktikantprogrammet drivs med medel från SMR. Dessa medel är öronmärkta till 

internationellt utvecklingssamarbete, och kan enbart användas för de aktiviteter som ingick i 

ansökan.  

 

VÄRLDENS BARN 

KFUM Sverige deltar i Världens Barn-kampanjen och kan, som stödorganisation, söka medel 

från kampanjens resultat under 2014 och 2015. Även dessa medel är öronmärkta för 

internationellt utvecklingssamarbete, och kan inte användas till annat än vad som angivits i 

ansökan.  

 

INSAMLING 

KFUM Sverige bedriver idag en begränsad insamlingsverksamhet. KFUM Sverige stödjer JAIs 

(YMCA och YWCA Palestinas påverkansorganisation) olivträdskampanj genom att sälja olivträd i 

Sverige. KFUM Sverige mottar även minnesgåvor, men bedriver ingen marknadsföring kopplat 

till insamlingen. KFUMs förutsättningar för att bedriva insamling innebär en del utmaningar. Vår 

erfarenhet av insamling är liten och insamlingsprofilen svag. Den är svag både internt, då vi inte 

upplever oss själva som en insamlande organisation, och externt då mycket få människor känner 

till att vi är i behov av stöd och bedriver insamling. Vår verksamhet är bred och varierande, vilket 

gör att vi måste arbeta med att kommunicera enkla och tydliga ändamål för givaren. Att vi har en 

viktig och angelägen verksamhet och en rörelse som består av många människor ger en bra grund 

att bygga ett insamlingsarbete på. På lång sikt bör dock insamlingsarbetet utvecklas och 

kapacitetsstärkas. KFUM Sverige är medlemmar i FRII och granskas av Svensk 

Insamlingskontroll.   
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INSTITUTIONELL INSAMLING 
Institutionell insamling innebär att vi ansöker om pengar från olika fonder och stiftelser till olika 

typer av projekt/verksamhet. Medel söks oftast för specifika projekt eller insatser och knyts 

därmed till detsamma.  

Det som är mest relevant för oss att söka pengar till är projekt som antingen genomförs eller 

administreras från KFUM Sveriges kansli.  Verksamhetsutveckling och utbildning och är två 

ändamål som är högst relevanta och där medlen bidrar till att öka kapaciteten på kansliet.  

Projekt som behandlar frågor som mångfald, genus, integration och funktionsnedsättning bland 

barn och ungdomar kan vara relevanta områden, som bidrar till ett ökad förmåga hos KFUM 

Sverige. Under 2014 söker vi eller har fått finansiering av följande fonder/institutioner: 

 Arvsfonden 

 Myndigheten för Civilsamhälles- och Ungdomsfrågor 

 Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond 

 Helge Axon Johnssons stiftelse 

 

FASTIGHETEN LUNA 
Genom fastighetsbolaget Lunett äger KFUM Sverige fastigheten Luna, på Skeppsbron 28 i 

Stockholm. Genom ränteutdelning från fastighetsbolaget fördelas medel till KFUM Sveriges 

verksamhetkvartalsvis. Under 2015 uppgår ränteutdelningen till 2 634 500 kr.  

 

BEGRÄNSNINGAR I FINANSIERINGSFORMER AV KFUM SVERIGES VERKSAMHET 

KFUM Sveriges finansiering ska överensstämma med KFUM Sveriges värdegrund. Vi ska enbart 

samarbeta med aktörer som står för samma värden som oss. Generalsekreteraren godkänner i 

samråd med utskott projektansökningar inom ramen för verksamhetsplanen. Generalsekreteraren 

godkänner i samråd med styrelsen externa projektansökningar utom ramen för 

verksamhetsplanen. Alla nya finansieringsformer ska diskuteras och godkännas av styrelsen för 

KFUM Sverige.  

 


