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Huvudmål 1: EN stark rörelse med 
gemensam värdegrund 
 

DELMÅL 1.1 ÖKAD GEMENSKAP MED KFUM-RÖRELSEN I SVERIGE OCH I 
VÄRLDEN 
 
2005 lanserades KFUMs utbildningspaket Helheten för första gången och 2017 genomfördes en 
omfattande revidering. Helheten består av fem utbildningar: 
 

• Introduktion till KFUM – George: Om KFUM 
• Introduktion till ledarskap – Williams: Grundläggande ledarskap & personlig utveckling 
• Fördjupningskurs i ledarskap – Emma: Fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap & 

personlig utveckling 
• Avancerad ledarskapsutbildning – Mary: Avancerad utbildning om KFUM och i ledarskap & 

personlig utveckling 
• Processledarutbildning – ”Kuffen”: KFUMs Utbildning för ledare som vill bli Emma-

utbildare 
 
Helhetens fokusområden är ledarskap och personlig utveckling samt KFUM-kunskap. Syftet med 
Helheten är att erbjuda rörelsens medlemmar relevanta ledarskapsutbildningar på flera olika nivåer för 
att stimulera engagemang och ledarutveckling, så att hela KFUM i Sverige kan fortsätta möta ungas 
aktuella behov och skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla 
potential. Under 2017 reviderades Helheten för att skapa en tydligare struktur, ett uppdaterat innehåll 
samt tillgängliggöra innehållet för fler inom KFUM. En reviderad och digitaliserad Helheten 
lanserades 1 september 2017 via specialutskick till föreningar och i nyhetsbrev och sociala media, och 
allt material är samlat här: https://helheten.framtidenjustnu.se/  
 
Inom ramen för Helheten arrangerades KFUMs högsta ledarskapsutbildning Mary på Irland under 
2017. Utbildningen arrangeras av Region Stockholm-Gotland på uppdrag av KFUM Sverige.  
 
 
”Det finns verkligen massor att ta med sig från 
utbildningen, vänner, närhet, gemenskap… men mest av 
allt tar jag med mig en övertygelse att om vi öppnar upp 
oss för varandra och blir mottagna i det finns det inga 
gränser för vad vi kan åstadkomma. Jag åker hem från 
Irland med en enorm värme i bröstet och med en känsla 
av att jag verkligen är del av någonting större än mig 
själv. Jag är en del av Mary, Helheten och KFUM.” 
Deltagare på Mary 2017 
 
 

Under 2017 genomfördes även KFUMs utbildning för utbildare, ”Kuffen” för första gången. Därtill 
marknadsför KFUM Sverige alla Emma-utbildningar i nyhetsbrev, sociala medier etc.   
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Regionernas Råd är den årliga träffen för KFUMs tio 
regioner och genomförs första helgen i mars varje år. 
Under verksamhetsperioden har Mälardalsregionen 
rekonstruerats, då misstanke om förskingring inom 
regionen finns och verksamheten legat vilande under 
många år. KFUMs Smålandsregion har meddelat att de 
kommer att lämna KFUM-rörelsen och arbetet med ny 
lösning för Smålandsregionerna har inletts. På 
Riksombudsmötet 2017 antogs en motion som uppdrog 
KFUM Sverige att tillsätta en utredning om regionernas 
roll och resurser, ett arbete som kommer att inledas under 
2018.  
 

Djurhajkerna är ledarskapsutbildningar som har 
arrangerats av KFUK-KFUMs Scoutförbund 
sedan 1950-talet (!). Hela människan berörs av 
hajkerna; tros- och livsåskådningsfrågor blandas 
med praktisk ledarträning och friluftskunskap. Alla 
djurhajker betonar enkelt friluftsliv, skapande, 
miljö- och samhällsengagemang. Det finns fyra 
olika djurhajker; Warghajken, Bäverhajken, 
Riphajken och Järvhajken. I juni 2017 arrangerades 
en Warghajk för första gången av KFUM Sverige.  
 
KFUM Sverige har under 2017 sökt och beviljats 
finansiering för att ta emot praktikanter från våra 
partnerorganisationer. Under försommaren 2017 
hade KFUM Ängsholmen en praktikant från 
Ukraina. Ytterligare en praktikant planeras att 
bjudas in under våren 2018.  

 
Under 2016/2017 års praktikantprogram reste 7 
personer ut i världen till någon av KFUM Sveriges 
partnerorganisationer inom ramen för KFUM Sveriges 
Globala Praktikantprogram. Under 2017/2018 års 
program reste enbart 3 personer för att göra praktik i 
YMCA Sydafrika. Det minskade antalet beror på minskat 
bidrag från Svenska Missionsrådet. Globala 
Praktikantprogrammet 2017/2018 är det sista programmet 
som genomförs i KFUM Sveriges regi. Då bidragen 
minskat har beslut fattats om att fokusera på de övriga 
internationella möjligheterna i stället för att fortsätta med 
praktikantprogrammet.  
 
 
 

Vartannat år arrangeras EM i handboll och volleyboll, och vartannat år arrangeras EM i basket 
och bordtennis inom YMCA Europa. EM i volleyboll i Tampere genomfördes i juni 2017, där Sverige 
deltog med juniorlag för herrar och damer. Under 2017 arrangerades även YMCA-EM i handboll i 
Trollhättan, där KFUM Sverige deltog med ett dam- och herrjuniorlag Totalt 9 lag fanns 
representerade och alla spelare var mellan 16-19 år. 
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”Att som publik vara med och se ledares 
engagemang, spelares passion och arrangörers 
professionalism gör att KFUM-hjärtat myser och 
bankar extra. Totalt 9 lag fanns representerade 
och alla spelare var mellan 16-19 år. Unga 
spelare med klistriga händer snackade strategi, 
peppade och hejjade fram varandra under hela 
turneringen.” Citat från KFUM Live! 
 
 

 

DELMÅL 1.2 FLER MÖJLIGHETER FÖR VÄRDEGRUNDSDIALOG  
 
2013 antogs en motion på KFUM Sveriges 
Riksombudsmöte. Motionen uppdrog KFUM 
Sverige att arbeta för ökad inkludering av 
HBTQ-personer inom våra internationella 
YMCA- och YWCA-rörelser. Efter att KFUM 
Sverige motionerat till World YMCAs 
världsrådsmöte inleddes en process som kom 
att kallas Safe Space, där KFUM Sverige deltar.  
 
Safe Space-processen handlar om att stärka 
YMCA-rörelsens arbete för inkludering av unga 
människor, oavsett kön, sexuell läggning och 
identitet, etnicitet, socioekonomisk status, 
funktionsvariation etc. Safe Space-
arbetsgruppen, där KFUM Sverige ingår, har 
tagit fram ett Value Statement och ett 
metodpaket, som World YMCA har antagit. Detta Value Statement är öppet för alla YMCAs 
medlemsorganisationer att ställa sig bakom, och lyder:  
 
“Diversity around the globe was accepted in the founding document of the World Alliance of YMCAs 
in 1855, where it is stated that no issues, however important they may be, shall divide the YMCA. 
The focus is on unity in Christ – “that they all may be one.”  
 
Therefore – diversity and inclusion are core to the YMCA movement.  
 
Therefore – the YMCA movement is open and inclusive of all people regardless of their ability, age, 
culture, ethnicity, gender, race, religion, sexual orientation and socio-economic background. 
 
However, we admit that we are not perfect in demonstrating God’s unconditional love, and that it is an 
ongoing process to become fully inclusive in order to improve our service to humanity. 
 
Therefore the YMCA movement must strive courageously against any discriminatory behaviour and 
will always abide by the UN Human Rights Declaration.” 
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Därtill har KFUM Sverige drivit frågor om inkludering av unga människor i utvecklingssamarbetet, 
samt verkat för ett erkännande av HBTQ-personers rättigheter inom ramen för medlemskapet i 
Svenska Missionsrådet.  
 
Under 2017 genomfördes en s k Learning Week för YMCA Ukraina och YMCA Belarus. Svenska 
Missionsrådet arrangerades och finansierades av Svenska Missionsrådet och syftet var att utbyta 
erfarenheter kring hur vi kan kombinera kristna värderingar och mänskliga rättigheter. 
 
”Den delen av vår värdegrund som heter spirit, ande. Jag tycker den handlar om att stanna upp och reflektera vad som 
händer en. På scoutmötet, men likväl i vardagen. Vad som händer, hur en känner för det, hur det påverka en själv och 
hur det påverkar andra. Jag har i KFUM fått trygga plattformar och metoder att utforska existentiella frågor. 

Det som i spirit-väg tar mest plats och uttryck i mitt liv är den feministiska ideologin och rörelsen. Det är ett sätt att se 
på världen, livet och mig själv och det är via KFUM som jag har tillåtit mig själv att se på feminismen som en 
livsåskådning.” Linnéa Hård af Segerstad på KFUM Sveriges Instagram den 23 februari 

  

DELMÅL 1.3 KFUM-RÖRELSEN I SVERIGE HAR EN GEMENSAM RIKTNING 
 

Till Riksombudsmötet 2003 motionerade KFUM Central om att undersöka alternativa 
organisationsformer för KFUM-rörelsen i Sverige. Efter en rad undersökningar, konsekvensanalyser 
och diskuterade alternativ inleddes 2012 en process för att KFUM Sverige och specialförbunden 
skulle gå samma. Triangelförbundet, Scoutförbundet och Sångarförbundet har tidigare gått samman 
med KFUM Sverige. I november 2016 gick Idrottsförbundet samman med KFUM Sverige och 
förbundets sista årsmöte hölls i april 2017. I och med Idrottsförbundets sista årsmöte är den 
organisatoriska sammanslagningen som initierades 2003 avslutad, och kan illustreras så här:  
 

Före sammanslagningen 
 

 
 

Efter sammanslagningen 

 
 



 6 
 

 
2016 påbörjades arbetet med KFUM Sveriges strategiarbete som går under namnet What We Want 
(WWW). Inom ramen för WWW utvecklades tre metoder för att samla in medlemmars synpunkter 
som underlag till strategin:  

• 3-minutaren: en enkät som tar tre minuter att fylla i 
• #WhatWeWant: en digital filmkampanj 
• Kaffe och bulle: fördjupade samtal om vår värdegrund och vårt ändamål 
• Utblick: en omvärldsanalys.  

 
WWW presenterades som proposition på Riksombudsmötet 2017 och antogs enhälligt av mötet. 
Strategin lyfte fram tre fokusområden för KFUM Sverige: Inkludering, Identitet & Makt samt 
Jämställdhet. Dessa tre är KFUM-rörelsens prioriterade frågor t o m 2025.   
 
WWW består av fyra kapitel och illustreras så här:  
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UNGAS INFLYTANDE  

Huvudmål 2: Bättre förutsättningar för 
ungas påverkansmöjligheter  
 

DELMÅL 2.1 MER MEDLEMSINFLYTANDE INOM KFUM 

KFUM Sveriges Riksombudsmöte genomfördes i Norrköping 21-22 oktober. Sammantaget var 
190 anmälda, varav ca 116 var ombud. Huvudfrågan på Riksombudsmötet var förslag på strategin – 
WWW. Inför ROM togs materialet ”Gör din röst hörd!” fram, för att uppmuntra medlemmar att 
skriva motioner till ROM för att påverka rörelsens framtid.  

 
”Så mycket känslor på en och samma helg. Som styrelserepresentant 
är det givetvis en extra anspänning, den där förväntan och 
spänningen blandad med nervositet inför hur två års arbete ska 
mottas. För er som missade att vara på plats får ni hugga tag i 
närmsta kompis som var där. För även om protokollet berättar om 
besluten så säger det inget om känslan, om hur unga verkligen tog sin 
plats och om en helt unik talk show som banade väg för What We 
Want och inkludering, identitet & makt och jämställdhet som fokus 
för vår rörelse. Det säger heller inget om hur skickligt mötespresidiet 
navigerade mötet som trots det inte hann behandla alla motioner som 
kommit in. Eller om KFUM Norrköpings excellenta arrangemang 
som skapade en perfekt inramning.”  
Andreas Axelson, KFUM Live! 
 
 

KFUM Sverige deltog på World YMCAs Strategy summit, och drev där frågan om vikten av 
ungas deltagande tillsammans med behov av fler platser av makt för unga inom YMCA. 
 

 

DELMÅL 2.2 BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KFUMS PÅVERKANSARBETE 

 
”När myndigheter, kommuner och lagstiftning ser på ideella allmännyttiga föreningar som företag sker 
en förskjutning som inte längre bevarar den ideella sektorns särart och försvårar för oss att göra det vi 
är bäst på. Att samla människor för en gemensam idé, om det är så är scouting, idrott, 
ungdomsinflytande eller läxhjälp.” Citat från artikel ”Sluta behandla ideella organisationer 
som företag”, Dagens Samhället 28 februari 2017.  
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”Vi, 18 organisationer som arbetar med global utveckling och social rättvisa, ser behovet av en 
harmoniserad europeisk asylpolitik, men kan inte acceptera vad som i praktiken innebär ett förbud 
mot ökad solidaritet med barn och vuxna på flykt. Därför vill vi att Sveriges regering, med 
migrationsminister Morgan Johansson i spetsen, säkerställer att EU:s nya gemensamma asylsystem 
inte innebär försvagade rättigheter för asylsökande inom hela unionen. Och att den inte omöjliggör 
Sveriges återgång till ordinarie asyllagstiftning.” Citat från artikel ”Sverige får inte svika de 
som söker asyl” Aftonbladet 9 mars 2017  
 
Ovanstående citat är från några av de debattartiklar som KFUM Sverige ställt sig bakom under 
2017. KFUM Sveriges huvudsakliga påverkansarbete sker i samverkan med de paraplyorganisationer 
där KFUM har medlemskap.   

 
KFUM Sverige deltog i regeringens konsultation kring 
hur Sverige kan implementera Agenda 2030 i april 2017 med 
två representanter.  Därtill stod vi bakom Climate March den 
29 mars 2017.  
 
FN-resolutionen 2250 fastställer ungas roll som aktör i 
freds- och säkerhetsarbete världen över. 2017 genomförd 
Folke Bernadotte Akademin en konsultation om resolution 
2250, där KFUM Sverige deltog tillsammans med 
representanter från Sveriges största ungdoms- och 
barnrättsorganisationer. Syftet med konsultationen var att 
samla in rekommendationer till regeringen om hur Sverige 
bör genomföra resolution 2250.  
 
 

Under 2016-2017 pågick projektet Be the Change. Projektet syftade till att bredda och fördjupa 
KFUM-medlemmars kunskap och intresse för påverkansarbete. Projektet består av en 
breddutbildning och en fördjupningsutbildning och erbjöds utan kostnad alla KFUM-medlemmar.  
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MEDLEMSKAP OCH SAMARBETEN  

Huvudmål 3: Goda samarbeten och 
partnerskap nationellt och 
internationellt  
 

DELMÅL 3.1 ETT EFFEKTIVT OCH RELEVANT VERKSAMHETSSTÖD 

Under 2017 har en rad utbildningar och träffar genomförts, vars syfte är att bygga nätverk och 
kompetensutveckla för att stärka lokal verksamhet. I mars 2017 hölls Hälsoperspektivkursen i 
Stockholm på temat ”Ungas psykiska ohälsa”. Lägergårdsträffen genomfördes i oktober i Linköping.  

 
I mars 2017 initierades ett nätverk för verksamheter 
inom KFUM som arbetar med 
inkludering/integrationsfrågor. Efter sommaren 2017 
påbörjas ett chefsnätverk för handledning av chefer 
inom KFUMs medlemsföreningar. Chefsnätverket 
genomfördes i samverkan med St Lukas Stockholm. 1 
april arrangerades en Idrottsträff för att diskutera 
idrottens utveckling inom KFUM-rörelsen i Sverige.  
 
Under våren 2017 arrangeras det första 
Utbildningsforumet för personer som vill diskutera 
utbildning inom KFUM. Sensus, SISU och Scouterna 
deltog för att presentera de möjligheter som finns för 
KFUM-föreningar. Storföreningsnätverket har tidigare 
varit en mötesplats för rörelsens s k storföreningar, men 
2016 tog nätverket beslut om att ändra formen för 

nätverket, till att vara ett möte för alla KFUMs medlemsföreningar och byta namn till Stort 
föreningsnätverk. I november 2017 genomfördes Stort föreningsnätverk i Umeå.  
 
Inom ramen för uppdraget att samverka med andra civilsamhällesorganisationer så finns KFUM 
representerade i följande forum: 

• Forum – idéburna organisationer med social inriktning: styrelsen, samt arbetsgrupperna för 1) 
asylsökande och integration och 2) mot våldsbejakande extremism 

• Ideell Arenas nomineringskommittée 
• Scouternas GS-nätverk  
• LSUs internationella nätverk. 
• Följeslagarprogrammet EAPPI, tillsammans med representant från KFUM Umeå. 
• Forum Syds Östnätverk.  
• Palestinagruppernas Palestinanätverk.    

 
Riksombudsmötet 2017 antog de principiella riktlinjerna för KFUM-föreningar och kårer och arbetet 
att stärka dess efterlevnad kommer att starta under verksamhetsåret 2018.  
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DELMÅL 3.2 INTERNATIONELLT ÄR KFUM SVERIGE AKTIVA MEDLEMMAR OCH VERKAR FÖR 
PARTNERSKAP SOM GÖR SKILLNAD 

Subject 2 Citizen-programmet Youth Justice pågick 2015-2017 och genomförs tillsammans med 
YMCA Sydafrika, YWCA Zambia och YMCA Togo. Programmet fokuserar på att stötta unga 
människor på väg in i, eller som är i, eller är på väg ur kriminalitet. Till observerade halvtidsresultat 
hör framgång i arbetet med att verka för att tidigare kriminella att inte återgå till kriminalitet samt att 
utveckla en holistisk modell för arbetet. Även arbetet att arbeta med s k skyldighetsbärare har gett 
tydliga resultat inom ramen för programmet. YMCA i Greater Durban och Pietermaritzburg bedöms 
ha kommit längst i att arbeta nära skyldighetsbärare i områdena såsom borgmästare och kommunchef. 
I Greater Durban är YMCA sammankallande för en nätverksgrupp där bl a kommunchef och 
fängelsechef för återanpassning samt andra civilsamhällesaktörer ingår. Det är den första av sitt slag i 
Sydafrika och dess utveckling följs på ministernivå. Under våren 2017 har en ansökan om en 
fortsättning på Youth Justice-program tagits fram för åren 2018-2020 tillsammans med YMCA 
Sydafrika, YMCA Togo, YMCA Senegal, YMCA Madagaskar samt African Alliance of YMCAs.  
 
Samarbetsprogrammet Youth in Development IV, som påbörjades 2015, genomförs i samarbete 
med YMCA Ukraina, YWCA Belarus och YMCA Belarus. Programmet fokuserar på mänskliga 
rättigheter och ungas rättigheter och skyldigheter i sitt samhälle. Därtill har medel beviljats från 
Svenska Institutet för arbete i YMCA Lviv för att utveckla kreativ verksamhet för internflyktingar i 
Ukraina. Ytterligare ett projekt har utvecklats inom ramen för det nationella samarbetet. Det 
genomförs i lokalföreningarna YMCA Krasnuj Lucj och YMCA Antracit och syftar att öka 
ungdomarnas kunskap om mänskliga rättigheter och säkerhet. Projektet pågår från september 2017 
och ska rapporteras sista december 2018. Målgruppen är ungdomar från delar av landet som är för 
närvarande under Rysslands ockupation. Under våren 2017 har en programansökan för programmet 
”Youth Embrace” lämnats in till Svenska Missionsrådet, för ett nytt samarbete med YMCA Ukraina 
och YMCA Belarus. Programmet fokuserar på sociala och medborgerliga rättigheter för unga i 
Belarus och Ukraina.  Programmet beräknas starta i början av 2018 och pågår i tre år.  
 
2017 påbörjades ett nytt samarbete med YWCA Palestina som fokuserar på FN-resolutionen 
1325 om kvinnors delaktighet i konflikthantering och fredsbyggande.  
 
Varje år samlas representanter för de nordiska KFUM/KFUK-rörelserna för att diskutera 
samarbeten och aktuella frågor. 2017 stod KFUM Sverige värd för det nordiska mötet, och frågor 
som diskuterades var strategiarbetet och världsförbunden. Representanter från Utrikesdepartementet 
och Föreningen Norden deltog för att diskutera nordiskt samarbete. I mitten av juli 2017 anordnades 
nordiskt läger på Västmannaöarna (Island) genom nordiska barnlägerkommittén (NCYC). KFUM 
Sverige deltog med 25 deltagare mellan 12 och 17 år och 7 ledare.  
 
Som medlemmar i de europeiska/globala YMCA och YWCA-rörelserna har KFUM Sverige 
funnits representerade på YMCA Europes årsmöte i Edinburgh 2017. Därtill har KFUM Sverige 
representanter i styrgruppen för European Sport YMCA, en arbetsgrupp inom YMCA Europe. 
KFUM Sverige har deltagit aktivt i diskussionerna om reviderad medlemsavgift för World YWCA och 
under 2017 hölls ett extrainsatt årsmöte där beslut fattades om nya nivåer på medlemsavgifter. De nya 
riktlinjerna innebär att de sammanslagna medlemsrörelserna, däribland KFUM Sverige, betalar 1 % av 
intäkterna i medlemsavgift istället för 2 % vilket gäller för övriga medlemsrörelser.    
 
Under 2017 har eller ska medlemmar i KFUM-rörelsen delta på följande internationella möten: 
 

- ECOSOC Youth forum 
- FNs Commission of the Status of Women.  
- YMCA Europes European leadership academy 
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- WHO-möte i Geneve   
- YWCA Task Force för att stärka unga kvinnors delaktighet inom YMCA-rörelsen.  
- COP i Bonn 
- World YMCA Strategy Summit I Litomysl 
- Journey for Justice, Palestina 
- World YMCA Global Week, Norge 
- World YMCA Innovation Camp, Portugal  
- Eastern Platform - östeuropeisk konferens om lägergårdsverksamhet 

  

ECOSOC Youth forum                FNs Commission of the Status of Women 
 

WHO-möte i Geneve                   COP i Bonn 

World YMCA Innovation Camp, Portugal 
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Change Agent är World YMCAs ledarskapsprogram som startade 2013. Under våren 2017 
rekryterades tre nya förändringsagenter till det tredje programmet som pågår 2017-2018.  

 
 
YMCA World Challenge arrangerades den 3 juni 2017 i Norrköping. Temat är inkludering genom 
basket och en basketturning kommer arrangeras med sidoaktiviteter under hela dagen. Under 
verksamhetsåret har även två internationella träffar genomförts, det ett av mötena fokuserade på 
ungas engagemang i internationella rörelsen.  
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KFUMs ORGANISATION  

Huvudmål 4: En mer hållbar 
organisation. 
 

DELMÅL 4.1 BÄTTRE INTERNKOMMUNIKATION  

KFUM Sveriges nyhetsbrev skickas varannan vecka och har ca 1800 prenumeranter. Målsättningen är 
att 60 % av innehållet ska vara lokala KFUM-nyheter, 30 % ska vara nationella och internationella 
KFUM-nyheter och 10 % ska vara övriga nyheter, t ex från våra samarbetsorganisationer.   
 
Två gånger om året tas foldern ”Möjligheter inom KFUM” fram. Där samlas utbildningar, 
mötesplatser, internationella möjligheter osv inom KFUM för att möjliggöra för fler att delta. Foldern 
marknadsförs med hjälp av regionerna, på hemsidan, sociala medier samt nyhetsbrevet.  
  
 

DELMÅL 4.2 MER FÖRENINGSIDEOLOGI 

Processen med What We Want har prioriterats under 2016 och 2017 och styrelsens bedömning har 
varit att den det inte varit aktuellt att inleda ytterligare parallella dialoger, om t ex ideella organisationer 
unika förutsättningar. Därför har inte arbetet med att stärka mötesplatser och utbildningar inom 
föreningsideologi prioriterats under verksamhetsperioden.  
 
Inför att KFUM Sverige sänder representanter till internationella mötesplatser, sker en genomgång av 
relevanta policys och styrdokument för att säkerställa hög kännedom om de riktlinjer som finns.  
 

 

DELMÅL 4.3 FLER FINANSIERINGSMÖJLIGHETER 

KFUM Sverige har arbetat i enlighet med FRII-koden, där vi uppfyller alla krav i kvalitetskoden 
förutom kraven på insamlingspolicy och strategi. Därtill har vi rapporterat till Svensk 
Insamlingskontroll och använt oss av gällande redovisningsprinciper.  
 
Under verksamhetsåret har en genomlysning gjorts av risker och möjligheter för KFUM Sveriges 
intäktskällor. KFUM Sverige har idag ett fåtal stora och stabila intäktskällor; statsbidrag, 
biståndsmedel, medlemsavgifter samt intäkter från Lunett. För att minska sårbarheten så finns 
ambitionen att antalet källor ska bli fler och medlen ska öka. 2017 rekryterades därför en 
insamlingsansvarig, för att stärka KFUM Sveriges insamlingsarbete. Tjänsten tillsätts i början av 2018.  
 


