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EN stark rörelse med gemensam 
värdegrund 
 
ÖKAD GEMENSKAP MED KFUM-RÖRELSEN I SVERIGE OCH I VÄRLDEN 
 
Gemenskap skapas när vi möts och engagerar oss tillsammans med andra. Inom KFUM skapades 
många mötesplatser under 2016, där vi åstadkom viktiga saker tillsammans. Utbildningen ”Arbete 
med unga utifrån ett Hälsoperspektiv” genomfördes av KFUM Syd i Göteborg 23-24 april med 15 
deltagare från 10 föreningar. Tema för utbildningen var konflikthantering enligt FNs barnkonvention 
samt förutsättningar och erfarenheter hos barn och unga som idag flyr från Syrien till Sverige. 
Utbildningen genomfördes på uppdrag av KFUM Sverige. Under 2016 arrangerade KFUM Brevik 
utbildningen ”Ideell Chef” på uppdrag av KFUM Sverige. ”Ideell Chef” är en ledarskapsutbildning 
för unga ideella ledare. 
 
 
”Vi har skrattat, turistat, lekt, gråtit, lyssnat, pratat, haft ångest, träffat nya vänner och 
bekanta, utforskat vår egen grupprocess och så har det smugit sig in lite ledarskapsteori 
där någonstans också. Jag tror att vi alla tio är överens om att den stora resan inte har 
varit fram och tillbaka till Ukraina, utan snarare inåt till våra egna tankar, känslor, 
värderingar och behov. För hur kan vi leda andra om vi inte har koll på vad vi själva 
behöver, hur vi fungerar och vad som motiverar oss?” - Caroline Sten efter Mary 2016 
 

 
KFUMs högsta ledarskapsutbildning Mary genomfördes i Ukraina i 
november. Syftet med Mary är att deltagarna ska få fördjupade 
kunskaper om KFUM och ledarskap och personlig utveckling.  
 
Under 2016 påbörjades arbetet med att revidera KFUMs 
utbildningspaket Helheten. Utbildningens delmoment George, 
Williams, Emma och Mary uppdateras, görs mer enhetliga oavsett var 
i landet de genomförs och en utbildning för utbildare kommer att 
utvecklas.  
 

 
Den 24-25 november 2016 genomfördes Storföreningsnätverket i Malmö. Drygt 30 personer från ca 
15 föreningar deltog. Diskussioner fördes om Ideellt-Offentligt Partnerskap, statsbidraget, 
upphandling och medlemsregister mm.  
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Under 2015 och 2016 har diskussioner förts om hur KFUMs tio 
regioner kan bli starkare och tydligare verka för regional utveckling 
inom KFUM. En projektidé har växt fram under namnet KFUM 
Breddar, som syftar till att tillgängliggöra lokal KFUM-verksamhet för 
nya målgrupper.  
 
Diskussionerna fortsätter inpå 2017. Traditionsenligt genomfördes 
Regionernas Råd första helgen i mars, och 7 av 10 regioner fanns 
representerade.  
 

 
Under våren kom elva unga ledare hem från 6-månaders praktik i 
Sydafrika eller Zambia och under hösten åkte sju unga ledare till sina 
värdorganisationer i Palestina, Sydafrika och Zambia för att påbörja 
sin praktikperiod.  
 
Under året har såväl säkerhetsrutinerna som uppföljningsformerna 
utvecklats i det Globala praktikantprogrammet – allt för att KFUM-
praktikanterna så få en så lärorik och värdefull tid som möjligt under 
sin praktik.  
 

 
Ljungskile Folkhögskola är en stiftelse som drivs av tre huvudmän; 
KFUM Sverige, Föreningen St Lukas och Göteborgs 
Räddningsmission. KFUM Sverige och Ljungskile Folkhögskola har 
tidigare samarbetat inom ramen för Globala Praktikantprogrammet.  
 
Inför praktikantprogrammet 2016/2017 kom dock KFUM Sverige 
och Ljungskile Folkhögskola överens om att avsluta samarbetet kring 
Globala praktikantprogrammet. Diskussioner förs om hur KFUM 
Sverige och Ljungskile Folkhögskola kan utveckla samarbetet på annat 
sätt inför kommande verksamhetsår.   

 
 
På samma sätt som våra partnerorganisationer öppnar dörren för unga ledare att göra praktik i deras 
verksamhet, vill KFUM Sverige öppna dörren för världen. Under 2016 gjorde Zikhona Mnyaka från 
YMCA of Greater Durban i Sydafrika praktik hos KFUM Norrköping och Faith Zakhala från YWCA 
Lusaka i Zambia praktiserade hos KFUM Göteborg. Detta gjordes möjligt genom generöst 
ekonomiskt stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond.  
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FLER MÖJLIGHETER FÖR VÄRDEGRUNDSDIALOG  
 
 

KFUMs värdegrundsarbete är såväl ett internt arbete, som ett externt 
påverkansarbete. 2014 antogs KFUM Sveriges motion om 
likabehandling på World Alliance of YMCAs världsrådsmöte i USA.  
 
Motionen lyfte behovet av att vi inom den globala rörelsen pratar om 
hur vi kan arbeta med youth empowerment oavsett vad en tror på, 
vem en blir kär i, vart en kommer ifrån, hur en ser ut osv. Sedan 2014 
har en arbetsgrupp med representanter från hela den globala rörelsen 
arbetat med att implementera motionen.  
 

 
Resultatet är att ett ”value statement” kommer att presenteras på världsrådsmötet 2018, tillsammans 
med en verktygslåda för att prata om inkludering i vår verksamhet. Utifrån arbetet i Safe Space-
gruppen i YMCA har KFUM Sverige lyft frågan om HBTQ-personers rättigheter i Svenska 
Missionsrådet (SMR) som är ett viktigt forum för att prata om rättighetsbaserat arbete i KFUMs 
utvecklingssamarbeten.  
 
   
”Jag tillhör kategorin av människor som lyfter elefanter i rummet. Så blev det nu igen. 
Mina mjuka ben bar mig framåt på scenen på Svenska Missionsrådets årsmöte utanför 
Halmstad. Mitt uppdrag är att bjuda in SMRs medlemsorganisationer att gå med i 
Pridetåget tillsammans med KFUM Sverige.” - Jana Frolén på KFUM Live! 
 
 

KFUM Sverige deltog för tredje året i rad i Pridetåget där det 
praktiska utförandet låg hos KFUMs engagerade medlem Annika 
Strömstedt från KFUM Bromma.  
 
”Vi ska visa att i KFUM rörelsen spelar det ingen roll vem 
man är eller vad/vem man tycker om. Alla är välkomna 
oavsett vem man är. Den kärleken man får av de som deltar 
i paraden är obetalbar” - Från KFUM Live! 
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KFUM-RÖRELSEN I SVERIGE HAR EN GEMENSAM RIKTNING 
 

ROM 2013 gav styrelsen för KFUM Sverige i uppdrag att ta fram en 
strategi för KFUM-rörelsen, för att stärka rörelsens gemensamma 
riktning. What We Want är formen för uppdraget.  
 
What We Want är ett naturligt steg efter sammanslagningen – när 
organisationen är satt är det dags att stärka och utveckla den 
gemensamma kulturen. Under 2016 samlades KFUM-medlemmars 
röster in genom fyra metoder:  
 
 

 
1. Under Kaffe- och bullesamtalen fördes längre diskussioner över en fika om KFUMs verksamhet, syfte 
och värdegrund. Målet var 30 samtal. Resultatet blev 14 samtal, där ca 25 föreningar deltog.  
 
2. Med hjälp av enkäten 3-minutaren kan en på 3 minuter ge input i What We Want. Målet var 75 
enkätsvar. Resultatet blev 87 enkätsvar 
 
3. I kampanjen #whatwewant samlar vi röster från hela KFUM om vad som är det bästa med KFUM. 
Se filmen här:  https://youtu.be/XJXTvlduGZQ. Målet för #whatwewant var 200 filmer. Resultatet 
blev 45 filmer. 
 
4. Genom omvärldsanalysen Utblick ges en värdefull analys av vår omvärld att för att sätta KFUMs 
verksamhet i en kontext   
 
Under 2017 kommer resultaten att sammanställas och en proposition om What We Want läggs fram 
till ROM 2017.  
 
 

Tillsammans med Scouterna producerar KFUM Sverige Almanackan, 
som KFUKs scoutförbund producerade första gången 1945 (!).  
 
Almanackan är en möjlighet för föreningar och kårer att sälja som ett 
sätt att finansiera sin verksamhet. Läs mer på 
www.scouternasalmanacka.se  
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2003 inleddes diskussioner om att slå ihop specialförbunden; KFUMs 
Triangelförbund, KFUM Idrottsförbund, KFUK-KFUMs 
scoutförbund och KFUM Sångarförbund, med KFUM Sverige. I 
november 2014 trädde Triangelförbundet i likvidation och 
anställningar, kapital och verksamhet övergick till KFUM Sverige. I 
november 2015 genomfördes sammanslagningen mellan KFUK-
KFUMs scoutförbund och KFUM Sverige enligt samma process. 
Samtidigt gick även KFUM Sverige och KFUK-KFUMs 
Sångarförbund samman.  

I slutet av 2016 trädde KFUMs Idrottsförbund i likvidation, och 
verksamhet och ekonomi gick över till KFUM Sverige. 1 april 2017 

hålls KFUMs Idrottsförbunds sista förbundsmöte, och i och med det mötet är sammanslagnings-
processen avslutad. Detta innebär att fem organisationer har blivit en, för att bedriva all verksamhet 
under ett och samma tak.  
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UNGAS INFLYTANDE  

Bättre förutsättningar för ungas 
påverkansmöjligheter  
 

MER MEDLEMSINFLYTANDE INOM KFUM 
I november 2016 arrangerades KFORUM i Malmö. KFORUM är en 
mötesplats för hela rörelsen och arrangeras de år som inte 
Riksombudsmötet genomförs. 50 personer deltog och av dessa var 
31st över 25 år medan 21st var under 25 år. Under KFORUM 
pratades det värdegrund och What We Want.  
 
På KFORUM 2016 i Malmö delades Årets Elsa ut till Tove Larsson 
från Y Feminist Action, och årets William blev Anton Malmstedt från 
Lidingö Basket. Årets Elsa och William får vardera 10 000 kr var.  
 

 
 
Stipendiekommitténs motivering för Tove Larsson: 
 
”För hennes engagemang och driv gällande frågor om jämställdhet och att stärka flickor 
och kvinnor inom KFUM.” 
 
 
Stipendiekommitténs motivering för Anton Malmstedt: 
 
”Lysande exempel på hur en ung människa genom sitt ledarskap lyckas omsätta 
föreningens värderingar från ord till handling.” 
 
 
På ROM 2015 antogs en motion om att skapa ett forum för att stärka unga medlemmars inflytande i 
KFUM-rörelsen. Styrelsen har tillsatt en demokratigrupp, som är ett utskott inom styrelsen. Under 
2016 bjöd Demokratigruppen in rörelsens representanter till ett möte för att diskutera hur ungas 
inflytande skulle stärkas. Dessvärre ställdes mötet in pga. för få anmälda. Under 2016 började 
Demokratigruppen bereda frågan om åldersgräns för rösträtt på föreningar årsmöten, en fråga som 
kommer att behandlas på ROM 2017.  
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BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KFUMS PÅVERKANSARBETE 
 

I slutet av 2016 beviljades medel för projektet BE THE CHANGE 
som syftar till att både bredda och fördjupa medlemmars intresse och 
vilja att arbeta med politisk påverkan.  
 
Målet med projektet är att genomföra en bred e-utbildning inom 
opinionsbildning och påverkan för minst 100 deltagare samt en 
fördjupningsutbildning inom samma ämnen med 15 deltagare. 
 
 
 

 
Under 2016 bjöds KFUM in till talmannens årliga vårmiddag i 
riksdagen, där ordförande Andreas Axelson deltog.  
 
6 juni publicerades KFUM Sveriges debattartikel ”Årets sommarlov är 
viktigare än någonsin” på Aftonbladets digitala debattsida. Kort 
därefter publicerades även en krönika på samma tema i 6-8 olika 
lokaltidningar. Kampanjen lyfter kommunernas möjligheter att söka 
Regeringens medel som är avsatta för kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter. 
 

 
Första veckan i december publicerades KFUM Sveriges Ungdomskommunranking för sjätte året i rad. 
Det långsiktiga målet med rankingen är att förbättra förutsättningarna för ungas möjligheter till makt. 
Rankingen har väckt uppmärksamhet både bland kommuner, lokaltidningar och radio och har särskilt 
lyft de kommuner som klättrat mest i rankingen och som kan anses vara goda exempel på kommuner 
som aktivt satsar på unga. I samband med den nationella publiceringen genomförde KFUM Syd en 
mötesplats för föreningar och kommuner för gemensamt erfarenhetsutbyte och prisutdelning. 
 
Ett axplock från kommuners initiativ för att öka ungas delaktighet och inflytande i sin kommun, som 
framkom på KFUM Syds mötesplats i samband med Ungdomskommunrankingen:  
 
”Ystad har utvecklat en ny dialog med ungdomar med en app: ListenApp där över 500 
ungdomar registrerat sig för att kunna svara på frågor och enkäter till kommunen. 
Ungdomarna kan också se vad som är på gång inom kommunen och kunna diskutera 
och komma med egna förslag.” 
 
”Olofström har under året jobbat med att engagera ungdomar och ta tillvara på deras 
idéer. Ett konkret resultat är att gymnasiet numera har E-sport som ett tillvalsämne, 
vilket skapat ett stort engagemang och fått elever som tidigare stannat hemma åter har 
kommit till skolan och engagerat sig i studier.” 
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MEDLEMSKAP OCH SAMARBETEN  

Goda samarbeten och partnerskap 
nationellt och internationellt  
 

ETT EFFEKTIVT OCH RELEVANT VERKSAMHETSSTÖD 
Den 11-12 januari genomfördes en träff för KFUM-föreningar som 
arbetar med flyktingar och asylsökande. Ca 30 deltagare från 15 
föreningar deltog och under träffen inventerades pågående arbete 
inom området för att inspirera varandra och ta lärdom, liksom skapa 
möjligheter till samarbeten.  
 
Öppen verksamhetsträff genomfördes 9-10 mars av KFUM Örebro 
på uppdrag av KFUM Sverige. Träffen samlade 32 deltagare från 5 
föreningar samt KFUM Sverige.  
 

 
Triangelfonden syftar till att uppmuntra personlig utveckling och förenings-utveckling i KFUM:s 
anda. Fonden ska även bidra till utbyten och samarbeten mellan KFUM-föreningar. Fondmedlen ska 
ge medlemmar och föreningar en möjlighet att utvecklas när föreningens egna ekonomiska resurser 
inte räcker till. Triangelfonden har under 2016 beviljat 34 ansökningar om sammanlagt 204 625 kr.  
 
Under 2016 avslutades arvsfondsprojektet Trygga Möten Överallt. Projektet har producerat 
diskussionsfilmer, ett aktivitetspaket med aktiviteter för fyra åldersgrupper: 6-9, 9-12, 12-15 och 15+, 
samt ett arbetsmaterial (Tryggare Tillsammans) för föreningar som vill skapa en tryggare verksamhet. 
Allt material finns att hämta på http://tryggamoten.scout.se. Inom ramen för projektet arrangerades i 
januari en konferens om trygghet och förebyggande arbete mot övergrepp i ideell sektor. I samband 
med konferenser publicerades en debattartikel på temat, som KFUM stod bakom tillsammans med 
Scouterna m fl.   
 
Den årliga lägergårdsträffen hölls på Sparreviken 3-5 oktober med 15 personer från sex gårdar 
närvarande. På agendan fanns lägerupplägg, integrationsfrågor, bokningssystem, miljöpolicys och 
gemensam marknadsföring och profilering för ökad synlighet 
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KFUM är en aktiv aktör i det svenska civilsamhället. KFUM Sveriges påverkansarbete sker främst 
inom ramen för de paraplyorganisationer där vi är medlemmar – genom att gå samman kring frågor 
som är gemensamma för fler organisationer blir rösten starkare. KFUM Sverige är medlem i följande 
organisationer: 
 

IDEA – arbetsgivarorganisation för idéburna organisationer.  
 
Ideell Arena – nätverk för att stärka det strategiska ledarskapet inom ideella organisationer (KFUM 
Sverige har representation i IAs nomineringskommitté) 
 
Forum – en intresseorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning (KFUM 
Sverige har representation i Forum styrelsen och arbetsgrupper) 
 
Sensus – ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. 
 
Concord – påverkansorganisation med fokus på EUs utvecklingssamarbete och –politik.  
 
Svenska Missionsrådet – ekumenisk organisation som samordnar den svenska missionen.  
 
Svenska FN-förbundet – medlemsorganisation som sprider information om FN i Sverige.  
 
LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 
 
FRII- Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.  
 
Radiohjälpen – KFUM Sverige är godkänd partnerorganisation 
 
Tack vare medlemskapet i Forum deltog KFUM Sverige under 2016 i Forums asylnätverk, som består 
av 16 frivilligorganisationer som tillsammans arbetar för att på olika sätt förbättra förutsättningarna 
för nyanlända i Sverige. 
 
Under 2016 sökte KFUM Sverige utveckla kunskap om kännedom om Ideellt-Offentligt Partnerskap 
(IOP) som samverkansmetod med kommuner och möjliggörare för lokal KFUM-verksamhet. De 
verktyg som Forum har tagit fram spreds inom rörelsen, och Storföreningsnätverket diskuterade IOPs 
utifrån hur KFUM Göteborg har implementerat IOPs.   
 

KFUM Sverige står bakom Forums remissvar på 
Civilsamhällesutredningen och genom Forum följer KFUM Sverige 
även Kulturdepartementets bidragsutredning.  
 
Därtill deltar KFUM Sverige och Fryshuset i projektet ”Civilsamhälle 
och demokrati” som syftar till att stärka civilsamhällets och det 
offentligas arbete mot våldsbejakande extremism och andra anti-
demokratiska uttryck.  
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INTERNATIONELLT ÄR KFUM SVERIGE AKTIVA MEDLEMMAR OCH VERKAR FÖR 
PARTNERSKAP SOM GÖR SKILLNAD 
 

KFUM Sverige deltog på nordiskt generalsekreterar- och 
ordförandemöte på Island, den 21-23 januari. Där diskuterades bland 
annat formerna för samarbete mellan de nordiska rörelserna och hur 
det förhåller sig till det europeiska samarbetet.  
 
KFUMs internationella samarbeten finansieras inom ramen för den 
svenska biståndsbudgeten, genom Svenska Missionsrådet. Pga. de 
ökade kostnaderna för ökat flyktingmottagande under 2015, sänkte 
regeringen biståndsbudgeten för 2016. Detta ledde till att KFUM fick 
skära i sin budget för internationella samarbeten och därmed fick 
vissa planerade aktiviteter flyttas fram eller ställas in.    

 
KFUMs arbete i Afrika är organiserat i programmet From Subject to 
Citizen – Youth Justice. Programmet fokuserar på att förebygga 
kriminalitet, skapa möjligheter för stöd till unga människor i fängelser 
samt utgöra stöd för att förhindra att personer som avtjänat sitt straff 
återgår i kriminalitet.  
 
Programmet startade under hösten 2015 och är planerat att fortgå till 
2017. Genomförande partnerorganisationer är YMCA Sydafrika, 
YWCA Zambia och YMCA Togo.  
 

 
KFUM Sveriges roll är s k teknisk support, vilket syftar till att skapa bra förutsättningar för partners 
att bedriva verksamhet lokalt. Under 2016 avslutades samarbetet med YMCA Zambia pga att 
organisationen just nu har bristande kapacitet att genomföra planerade aktiviteter. I november 2016 
genomfördes en halvtidsutvärdering av Youth Justice-programmet i Kapstaden, tillsammans med 
programmets partnerorganisationer och African Alliance of YMCAs. Genomgången visade att 
programmet uppnått goda resultat vad gäller att erbjuda stöd till målgruppen men har en utmaning i 
att effektivt bedriva påverkansarbetet gentemot beslutsfattare.   
 
 
”Vad är det då i YMCAs arbete som skiljer sig från andra program, frågar jag en av 
internerna som åkt in och ut ur fängelset under de senaste fem åren? ’YMCA are with 
you during the whole process, the intervention will not stop after you will be released, it will 
continue in the post-release program. Other programs I have been to you go 6 weeks and 
after that you are on your own.’ Andra interner vittnar om att YMCA är unika genom 
att lägga ner stort arbete på att aktivt jobba med att försöka reparera/skapa en kontakt 
med internens familj eller släkt. Att internen ska börja få besök av någon under 
fängelsetiden. Just denna faktor, återanknytning till familj och släkt, har visat sig var mer 
avgörande än någon i projektgruppen hade kunnat föreställa sig.  
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Gemensamt för i stort sett alla interner YMCA möter är att man växt upp med en 
obefintlig eller bristfällig familjerelation. Man har saknat både kärlek och vägledning i 
livet. YMCAs program för fängelseinterner erbjuder just detta under en längre period. 
Ovillkorlig kärlek med utrymme för misstag, med ett förlåtande och coachande 
förhållningssätt.”  
 
- Niclas Sannerheim, internationell sekreterare KFUM Sverige på KFUM Live! 
 
 
KFUM Sverige har sedan 90-talet samarbetat med YMCA och YWCA i Ukraina och Belarus. Under 
2016 avslutades programmet Youth In Development III som vi drivit tillsammans med YMCA 
Ukraina, YMCA Belarus och YWCA Belarus. Samma år påbörjades programmet Youth In 
Development IV, som implementeras ovannämnda organisationer. Youth in Development syftar till 
att stärka ungas rättigheter och röst i sitt lokala samhälle, utifrån de fyra rättighetsprinciperna icke-
diskriminering, ansvarsutkrävande, deltagande och transparens. Även här är KFUM Sveriges roll s k 
teknisk support.  
 
Under 2016 arrangerades Field Group-möten i både Ukraina och Belarus, dvs möten där Ukraina resp 
Belarus samarbetspartners möts för givarsamordning. Därtill arrangerades deltidsutvärdering för 
Youth in Development, och i samband med denna bjöd KFUM Sverige in till Belarus Breakfast för 
att berätta om Belarus som land, och YMCA Belarus som organisation. Under sommaren deltog tre 
unga ledare från Sverige på sommarläger arrangerat av YMCA Belarus.  
 
 
”Tiden gick så fort. Vi kunde bada, klättra, paddla kanot. En kväll hade vi 
Melodifestivalen. En annan gång översatte vi den stora YMCA-hiten till sex olika 
språk. Vi från Sverige satte upp en sekvens från Sagan om Ringen som 
teaterföreställning. Vi diskuterade situationen i våra länder, hur valen hölls osv”  
 
- Citat från deltagare på sommarlägret i Belarus.  
  
 
Programmet ”Youth Civic Engagement and Leadership Development” drivs i samarbete med YWCA 
Palestina och syftar till att bryta unga människors ekonomiska och sociala isolering genom att lära sig 
driva företag och producera varor för att skapa intäktskällor. Programmet gick in på sitt sista år 2016, 
och under hösten genomfördes en utvärderingsresa. Under utvärderingsresan träffade KFUM Sverige 
YMCA Gaza, tillsammans med Y Global från Norge och Y Care International från Storbritannien, för 
att undersöka möjligheterna till framtida samarbete. Under 2016 beviljades medel för ett nytt 
samarbetsprogram med YWCA Palestina, som fokuserar på FN-resolutionen 1325 som handlar om 
kvinnors delaktighet i konflikthantering och fredsbyggande.    
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2016 stod KFUM Sverige värd för Solidaritetsdagen för palestinska folket. Gästerna bjöds på 
palestinsk mat och musik och fick veta mer om KFUMs samarbete med Palestina, 
följeslagarprogrammet EAPPI samt höra från våra praktikanter om deras praktik i Palestina. KFUM 
Sverige mejlade ett officiellt brev till palestinska partners i samband med det, och skrev sedan en 
artikel i YWCA Palestinas nyhetsbrev.  
 
“The YWCA-YMCA of Sweden are hoping that our cooperation can contribute to the 
construction of a democratic and free Palestine. No doubt, civil society organisations are 
important actors for democratisation, state-building and economic growth. You can 
contribute to create peaceful coexistence, influence attitudes and hold public officials to 
account. We are proud of our partnership and will continue to support your struggle for 
freedom, justice, equality, dignity, and security.”  
 
- Från artikel av KFUM Sveriges generalsekreterare i YWCA Palestinas nyhetsbrev  
 
Som ett resultat av en motion som antogs på ROM 2015, arrangerades under hösten 2016 en 
internationell träff, där ca 20 personer från 9 olika föreningar deltog för att diskutera och ev samordna 
sitt lokala-internationella arbete. Internationell träff planeras att bli en återkommande träff för att 
stärka det internationella samarbetet inom KFUM Sverige.  
 
 

Change Agent Program är ett internationellt ledarskapsprogram som 
arrangeras av World Alliance of YMCAs. Ca 200 unga ledare från hela 
världen deltar i det 1,5 år långa programmet för att utvecklas som 
ledare och stärka den globala YMCA-rörelsen.  
 
Sofia Skoglund var KFUM Sveriges representant, och avslutade i 
slutet av 2016 sin tid som förändringsagent: 
 
 
 

 
”En sak jag burit med mig under hela programmet är känslan av att komma hem. För 
vart än i världen jag kommit att möta KFUMare eller kommit till ett lokalt KFUM så 
har det känts som att komma hem – omsluten av vänner och vetskapen om att vi 
faktiskt gör världen lite bättre hela tiden. Det mest värdefulla jag tar med mig från de här 
två åren är att jag är stolt över att vara en del av KFUM och min guldgruva till 
internationella nätverk.” 
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Under våren 2016 deltog KFUM Sverige på YMCA Europes General 
Assembly i Madrid, där en ny strategi för 2016-2020 antogs. Läs mer 
om strategin här http://www.ymcaeurope.com/strategy-2016-2020   
 
KFUM Sverige fanns även representerade på YWCA European 
Representatives Meeting, som är europeiska YWCAs årsmöte.  
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KFUMs ORGANISATION  
En mer hållbar organisation. 
 

BÄTTRE INTERNKOMMUNIKATION  
1 mars lanserades KFUM Sveriges nya hemsida i den nya webbplattformen och 2016 var ett 
övergångsår då hemsidor i den gamla webbplattformen flyttades över till den nya. Under denna period 
kommer parallellt två olika domäner användas, kfum.se och framtidenjustnu.se. När övergången är 
avklarad kommer endast domänen kfum.se att användas.  
 
KFUM Sveriges nyhetsbrev kommer ut varannan vecka och når ca 1 700 prenumeranter.  
 
Bloggen KFUM Live! har tack vare engagerade medlemmar blivit ett sätt att arbeta med storytelling 
både inom och utom rörelsen och är en framgångsrik väg för att lyfta fram det viktiga arbete som 
KFUM gör, internationellt som nationellt. Citaten i verksamhetsberättelsen är från KFUM Live! 
 
 

MER FÖRENINGS-IDEOLOGI 
Arbetet med föreningsideologi har dessvärre inte kunnat prioriteras under 2016.  
 
 

FLER FINANSIERINGSMÖJLIGHETER 
Under 2016 ansökte KFUM Sverige om att bli förmånstagare i Postkodlotteriet, men dessvärre 
avslogs ansökan. En ny ansökan kommer beredas under 2017.  
 
KFUM Sverige beviljades partnerskap i Radiohjälpen, vilket möjliggör för KFUM att söka finansiellt 
stöd för de internationella utvecklingssamarbetena.  
 

Under 2016 deltog KFUM Sverige i LSUs 
kampanj #dubblastodet som syftade till att 
påverka regeringen att höja statsbidraget för 
ungas organisering.  
 
Tillsammans med KFUM Sveriges 
fastighetsbolag Lunett AB, som äger 
fastigheten Luna på Skeppsbron 28, har vi 
genom regelbunden dialog arbetat för att 
säkra KFUM Sveriges långsiktiga finansiering.   
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2017 måste bli ett ljusare år! 
De otaliga humanitära lidanden som har skådats under 2016 gör året till ett mörkt år att minnas. När 
2017 snart är här, är det ett år som inleds i sviterna efter terrorattacker, krigsscener och fruktansvärda 
brott mot de mänskliga rättigheterna. 
 
I dessa tider är det viktigt att hitta glimtar av hopp och framtidstro. Det gör mig alltid så glad att 
kunna hitta just sådana exempel från vår rörelse. 
 
På hemmaplan i Sverige möter jag hela tiden ledare som gör insatser som berör och imponerar. Ett 
exempel är de unga ledare från KFUM Göteborg jag träffade på KFORUM som är en del av ett 
ambassadörsprogram. Flera hade inte varit i Sverige mer än några månader men kunde ändå diskutera 
och argumentera om KFUMs strategiprocess. Så sjukt häftigt! 
 
Ett annat hoppingivande exempel är det oerhört tålmodiga arbete som bedrivs hos våra 
partnerorganisationer i Palestina, där några av våra drivna praktikanter är med och tillsammans med 
lokala ledare kämpar för fred och försoning. (Se till att följa livebloggen för uppdateringar!) För 
KFUM står för kärlek och KFUM står för handlingskraft. Och 2017 kommer inte vara något 
undantag. 
 
2017 är också ett år med mycket spännande på gång. Från och med nästa år kommer KFUM Sverige 
att vara ett enat nationellt förbund, en otroligt viktig bedrift som vi har många eldsjälars outtröttliga 
arbete att tacka för. Arbetet med What We Want och en ny strategi för KFUM-rörelsen i Sverige 
fortsätter och ni kan lita på ett spetsigt förslag från styrelsen! Dessutom kommer fler nya satsningar 
att sjösättas, inte minst arbetet med att utveckla KFUM som mötesplats för integration där unga 
oavsett bakgrund får möjlighet att utvecklas och växa. 
Men innan 2017 har kommit finns det tid för jul och nyår och jag hoppas att du får tid för att vara 
med människor du tycker om och som ger dig energi och hopp. Ett julinitiativ som ger energi och 
hopp är #juluppropet som uppmanar regeringen att ge barn och unga rätt till en trygghet och 
framtidstro, ge alla som beviljats asyl i Sverige rätt till familjeåterförening och att undanröja praktiska 
hinder mot familjeåterförening. Du kan läsa hela uppropet här:	http://www.juluppropet.se/. 
 
Låt oss be att nästa år blir ett ljusare år än det som passerat. 
 
Andreas Axelson, ordförande KFUM Sverige 
 
 


