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Verksamhetsberättelse 2015 
 

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av 
fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår 
logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller 
Body, Mind & Spirit. Därför arbetar vi för att skapa mötesplatser där unga människor kan 
utvecklas till sin fulla potential.  
 

Det kan vara innebandy, basket eller dans. Det kan också vara scouting eller modellflygplan. Eller 
fritidsgårdar och sommarläger, boenden för ensamkommande flyktingbarn och yrkesintroduktion 
för unga. Vi möjliggör också för unga att åka som praktikant i någon av våra 
samarbetsorganisationer utomlands. Inom KFUM är det viktiga inte vad man gör, utan hur och 
varför.  

KFUM Sverige har utvecklingssamarbete med Belarus, Ukraina, Palestina, Sydafrika, Zambia och 
Togo. Även i våra utvecklingssamarbeten verkar vi för att skapa mötesplatser för unga 
människor, liksom att stärka deras potential och rättigheter. Hur vi gör det ser olika ut i varje 
samarbete.  

KFUM Sveriges roll i relation till rörelsens uppdrag och ändamål är att ge stöd till 
medlemsföreningar i Sverige och våra samarbetspartners i världen, så att de i sin tur kan skapa 
mötesplatser där unga människor kan växa och utvecklas till sin fulla potential. 

KFUM Sverige är en självständig ideell organisation som är medlem i två internationella rörelser: 
YMCA-rörelsen och YWCA-rörelsen som tillsammans utgör världens största och äldsta 
ungdomsrörelse. Rörelserna finns i ca 130 länder och enar fler än 70 miljoner människor. Vi är 
också medlemmar i YMCA Europa och YWCA Europa.   

I den här verksamhetsberättelsen beskriver och följer vi upp vår verksamhet för 2015 som 
grundar sig i verksamhetsplanen 2014-15 som antogs på Riksombudsmöte i Örebro år 2013.  

  

  



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. Tydlig ledning och organisation   s 4 

2. En samlad KFUM-rörelse    s 5 

3. Identitetsarbete och gemensam profilering  s 6 

4. Påverka unga människors livsvillkor   s 7 

5. Mötesplatser för inspiration och utveckling  s 8 

 6. Medlemsutveckling och verksamhetsstöd   s 9 

 7. Internationella projekt och utbyten    s 11 

 8. Driva KFUM Triangelförbundets verksamhet  s 13 

9. Avslutande reflektioner    s 14 

 

 

 

  

  



 4 

 
1. TYDLIG LEDNING OCH ORGANISATION 
Inom ramen för det här uppdraget fick styrelsen i uppgift från ROM 2013 att utveckla och 
sprida KFUM Sveriges styrdokument, såsom policys, stadgar osv. Dessutom uppdrogs 
styrelsen att uppdatera principiella riktlinjer för regioner och föreningar som regleras i 
KFUM Sveriges stadgar.   
 
Under verksamhetsåret har KFUM Sveriges styrelse sett över organisationens policys, och 
uppdaterat vid behov. Alla policys lades fram för godkännande av Riksombudsmötet, för ökad 
transparens och stärkt ägarskap. Dessutom har principiella riktlinjer för föreningar, principiella 
riktlinjer för regioner samt normalstadgar tagits fram. Även dessa lades fram för godkännande av 
Riksombudsmötet men ytterligare ett beslut av Riksombudsmötet 2017 krävs för att de ska träda 
i kraft.  

”Om resor i samband med verksamheten förra året till 50% bestod av tågresor bör 
strävan vara att till nästa år ha en ännu större andel resor med tåg. På liknande sätt 
bör 20% vegetarisk mat nästa år följas av minst 21% vegetarisk mat för att på så 
sätt hela tiden kontinuerligt minska sin miljö- och klimatpåverkan.”  

- Ur KFUM Sveriges miljöpolicy 

”Genom att stärka rörelsen globalt bidrar vi till vårt ändamål som bland annat 
innefattar att verka för internationell solidaritet och rättvisa.”  

- Ur KFUM Sveriges policy för internationellt utvecklingssamarbete 

”KFUM Sverige ska inte investera i strid med organisationens värderingar, och ska 
utgå ifrån UN Global Compacts tio principer för ansvarsfyllt företagande i syfte att 
bland annat utesluta investeringar i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom 
alkohol, tobak, vapen eller pornografi.”  

- Ur KFUM Sveriges kapitalförvaltningspolicy 
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2. EN SAMLAD KFUM-RÖRELSE 
Det här kapitlet handlar om sammanslagningen mellan KFUM Sverige och specialförbunden, 
samt om de internationella medlemsavgifterna som behöver omförhandlas.  
 
Under 2015 har viktiga steg tagits för att bilda en gemensam nationell KFUM-organisation i 
Sverige. KFUMs Triangelförbund gick samman med KFUM Sverige under slutet av 2014, och i 
mars hölls förbundets sista årsmöte. Under 2015 drevs ”Historieprojektet” för att samla och 
dokumentera Triangelförbundets historia. KFUMs Tringelförbunds historia sammanställdes i 
publikationen ”75 år i barnens tjänst – Triangelförbundets historia.  

”1939 bildades KFUM Triangelpojkar i Sverige, vilket 1953 bytte namn till 
Triangelpojkförbundet med pojkklubbar över hela landet. Som gemensam 
utgångspunkt i arbetet fanns ”Triangelpojkarnas handbok” att tillgå för de lokala 
ledarna samt tidningen Triangelledaren som utkom mellan 1942 och 1970 och 
innehåll reflektioner kring ledarskap och praktiska tips om hur man skulle lägga 
upp arbetet i pojkklubbarna.”  
- Ur 75 år i Barnens tjänst – Triangelförbundets historia 1939-1975 av Amanda Björnerås 

I april arrangerades KFUK-KFUM Scoutförbunds förbundsmöte i Nässjö. Där fattade stämman 
det andra beslutet om att gå samman med KFUM Sverige och processen med att förbereda 
sammanslagningen påbörjades. Den 1 november trädde KFUK-KFUMs Scoutförbund i 
likvidation, och tjänster, ekonomi och verksamhet gick över till KFUM Sverige.  

I slutet av maj hade KFUMs Idrotts- och hälsaförbund förbundsstämma, där medlemmarna tog 
det första beslutet att gå samman med KFUM Sverige. För att Hälsa och Idrottsförbundet ska 
påbörja processen med sammanslagning, krävs ytterligare ett stämmobeslut under 2016.  

Eftersom KFUM Sverige är en sammanslagen rörelse så är vi medlemmar i fyra internationella 
förbund; World YWCA, World Alliance of YMCAs, European YWCA och YMCA Europe. 
KFUM Sveriges internationella medlemsavgifter för 2015 uppgick till ca 650 000 kr. Alla 
förbunden har olika modeller för hur nivåerna på medlemavgifter sätts. Under 2015 har arbetet 
med att försöka förhandla de internationella medlemsavgifterna fortsatt. Det ena syftet med att 
förhandla avgifterna är att sänka dem, men det främsta syftet är att skapa relevans och 
transparens i hur nivåerna avgörs. På YMCA Europas General Assembly i maj antogs en ny 
modell för hur nivån på medlemsavgifter sätts, tillsammans med nivåer för de kommande fem 
åren. Trots att KFUM Sverige röstade emot det nya systemet så antogs förslaget. Anledningen till 
att KFUM Sverige motsatte sig förslaget är att det saknar transparens för hur nivån på 
medlemsavgiften sätts. 
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Efter YWCAs världsrådsmöte i Bangkok har de sammanslagna rörelserna i Sverige, Norge, 
Danmark och Schweiz fört en dialog om att utse en gemensam kandidat till den arbetsgrupp som 
kommer att sättas samman för att diskutera nya principer för medlemsavgift inom World YWCA. 
En kandidat från Schweiz kommer representera de sammanslagna rörelserna och processen med 
att sätta nya principer för medlemsavgiften inom World YMCA beräknas vara färdig i slutet av 
2016. 
 

3. IDENTITETSARBETE OCH GEMENSAM PROFILERING  
Kapitlet ”Identitetsarbete och gemensam profilering” fokuserar på vår värdegrund och 
verksamhetsidé och behovet av att hålla dialogen om dess levande i vår rörelse. Kopplat till 
det är också KFUMs grafiska profil och kommunikationsarbetet.  
 
Som en del av uppdraget att föra en nationell dialog om vår värdegrund, arrangerades KFORUM 
på Kärsögården i Stockholm i april 2015. Ca 30 personer deltog och under helgen fokuserades 
diskussionerna på frågor om vår värdegrund och vårt uppdrag, samt hur vi kan finna gemenskap i 
en så stör rörelse med så många verksamheter.  

Ur utvärderingarna för KFORUM: 

”Äntligen dialog, många nya ansikten, känsla av gemenskap.”  
”Ingen rädsla för känsliga frågor och resultatinriktat.”  
 
Bloggen KFUM Live! har bl a tack vare våra internationella praktikanter 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. 

”Namnet är Tua. Staden är Durban. Landet är – Gissa? Det kommer hända 
grejer, grejer som den här självpresentationen, en prestation av Jaget. Under de 
månader jag fått den stora äran att tillbringa i Sydafrika kommer det  Jaget  växa 
och jag håller tummarna för att detta växande kommer vara enormt, svepande med en  
Kunglig Albatross jättevingar genom nuet. Jag hoppas. Jag hoppas på en massa 
saker. Och jag hoppas ni hoppas på en massa saker också. Och att ni checkar in här 
ibland hoppas jag också på! Varmt välkomna hit till både dig och mitt  Jag som 
aldrig bloggat innan.”   

- Tua Frank, praktikant i Sydafrika på bloggen KFUM Live!  
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4. PÅVERKA UNGA MÄNNISKORS LIVSVILLKOR 
Här uppdrogs styrelsen att årligen publicera KFUM Sveriges Ungdomskommunranking och 
involvera lokal och regional nivå i opinionsarbetet.  
 
Den 1 december publicerades KFUM Sveriges Ungdomskommunranking 2015. Den visar hur 
mycket pengar kommunerna satsar på områden som är viktiga inom regeringens nationella 
ungdomspolitik.  

Kampanjsajten ukr15.se presenterade årets rankingresultat och pressmeddelande skickades till alla 
lokala nyhetsredaktioner och till nyhetsbyrån TT. En debattartikel publicerades i tidningen 
Dagens Samhälle, vars läsare består av kommunala tjänstemän och beslutsfattare. Innehållet 
knöts tydligt till regeringens nationella ungdomspolitik för att ge tyngd och relevans till 
argumentationen. Som ett led i att skapa mer lokalt engagemang för KFUM Sveriges 
Ungdomskommunranking genomfördes en workshop på ROM för att lyfta de lokala 
möjligheterna. Här pratades bland annat om vikten av rätt fokus, att det inte är 
uppmärksamheten i sig som är målet utan att skapa verklig förändring för unga människor. Målet 
att skapa tre mötesplatser mellan beslutfattare och ungdomar från KFUM var ej uppnått under 
december 2015, men arbetet med Ungdomskommunrankingen är årsöverskjutande. 

”Det är bra att kommunerna får kunskap om ungas situation men inom KFUM 
Sverige vill vi lyfta vikten av riktiga mötesplatser för unga och lokala beslutsfattare 
för att lyssna på ungas åsikter, tankar och drömmar om livet, säger Andreas 
Axelson, ordförande för KFUM Sverige.”  

- Från pressmeddelandet för Ungdomskommunrankingen 2015 
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5. MÖTESPLATSER FÖR INSPIRATION OCH UTVECKLING 
Detta kapitel fokuserar på våra mötesplatser, som Storföreningsnätverket, Regionernas Råd 
och mötesplatser för specifika verksamheter. Här lyfts också engagemanget inom våra 
internationella rörelser – European YWCA, YMCA Europe, World YWCA och World 
Alliance of YMCAs. Även den svenska ideella sektorns nätverk faller inom ramen för det här 
kapitlet, dvs samverkan med t ex Svenska Missionsrådet, Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer, Sensus och Ideell Arena.  
 
Möten inom KFUM-rörelsen är viktiga för en gemensam utveckling. I mars månad arrangerades 
Regionernas Råd där normalstadgar, principiella riktlinjer för regioner tillsammans med 
möjligheten till ett nationellt regiongemensamt projekt diskuterades. I mars arrangerades också  

Öppen verksamhetsträff, som främst är en träff för KFUMs fritidsgårdar. Här diskuterades 
värdegrund, förutsättningar, upphandlingar och aktiviteter med stort fokus på erfarenhets- och 
kunskapsutbyte. I augusti arrangerades en parkourträff i Lund, för att diskutera parkourens 
utveckling i Sverige. KFUM Norrköping stod värd för 2015 års Storföreningsnätverket i 
september och i november genomfördes den årliga träffen för rörelsens lägergårdar på KFUM 
Ängsholmen i Stockholms skärgård.  

Den 13-15 november arrangerades KFUM Sveriges Riksombudsmöte på Hvitfeldska gymnasiet i 
Göteborg. Ca 220 personer närvarade på mötet, varav drygt 50 % var under 25 år. Mötet antog 
budget och verksamhetsplan, samt ett antal motioner och propositioner. På mötet närvarade 
dessutom ett antal nationella och internationella gäster från World Alliance of YMCAs, KFUK-
KFUM Danmark, Sensus, Scouterna, Forum och East Jerusalem YMCA. Inför ROM togs en 
kampanjfilm fram, som går att se här: https://www.youtube.com/watch?v=d5Nv9XbBgtY  

Genom medlemskapet påverkar KFUM Sverige utvecklingen i de internationella YMCA och 
YWCA-rörelserna. Under 2015 deltog vi på YMCA Europas årsmöte i Tallin, och arbetet 
påbörjades med att utveckla en ny strategi för YMCA Europa. I januari genomfördes det årliga 
YMCA/YWCA nordiska mötet på temat ”Säkerhet i vår verksamhet”. I början av juni 
genomfördes ett annat nordiskt möte mellan internationella sekreterare och förtroendevalda i 
Köpenhamn som ett första steg i att utveckla det nordiska internationella samarbetet. Under 
hösten 2015 sände KFUM Sverige en delegation på 27 personer till YWCA Worlds 
världsrådsmöte i Bangkok, Thailand. På världsrådsmötet antogs en ny strategi, vision och budget 
tillsammans med motioner och call for action. Under världsrådsmötet arrangerade KFUM 
Sverige tillsammans med YWCA Nederländerna en work shop om HBTQ-personers rättigheter i 
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rörelsen. Inom World Alliance of YMCAs fortsätter arbetet med implementering av KFUM 
Sveriges motion om social inkludering, som antogs av YMCAs världsrådsmöte 2014. Under 
mötet diskuterades hur rörelsen och dess medlemmar ska arbeta med utgångspunkt i de olika 
ståndpunkter som finns kring social inkludering, och hur vi kan skapa safe spaces inom rörelsen. 

KFUM Sverige deltar även i Change Agents, ett internationellt ledarskapsprogram inom World 
Alliance of YMCAs. Förändringsagentens arbetsbeskrivning är ”Be the Change, Communicate 
the Vision, and Inspire Action”. Så här skriver Sofia Skoglund, KFUM Sveriges förändringsagent, 
om uppdraget på KFUM Live!. ”Jag kommer vara med i olika internationella sammanhang och få 
diskutera aktuella ämnen tillsammans med alla Change Agents och ta med mig ny inspiration och 
nya erfarenheter att omsätta i en svensk kontext.” 

Under 2015 utvecklade vi ytterligare våra nätverk. KFUM Sverige samarbetar med Forum och 
LSU i två olika projekt som fokuserar på ungas delaktighet i samhället och lokala 
beslutsprocesser: ”Ung här” och ”Överens om Ung delaktighet”. KFUM Sverige är även 
samverkanspartner i Scouternas projekt Trygga Möten, som syftar till att skapa trygga och säkra 
mötesplatser för unga. I egenskap av medlemmar har KFUM Sverige medverkat i processen att ta 
fram Svenska Missionsrådets kommande femårsstrategi. Därtill har en dialog inletts för att stärka 
KFUM Sveriges medlemskap i Sensus och skapa mervärden för medlemsföreningar genom lokala 
samarbeten KFUM – Sensus. I slutet av året blev KFUM Sverige även medlem i Östnätverket 
som enar svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar i Armenien, Azerbaijan, Belarus, 
Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. 
 

6. MEDLEMSUTVECKLING OCH VERKSAMHETSSTÖD 
Uppdraget inom detta kapitel fokuserade på hur KFUM Sverige ska jobba med medlemsstöd, 
som mottagande av nya föreningar, samordning, finansieringsfrågor, nationella och 
internationella möjligheter och gemensamma kommunikationsverktyg såsom webb, mallar 
och nyhetsbrev  
 
Under 2015 har KFUM Sverige fortsatt att utveckla uppdraget ”Medlemsstöd”. Hösten 2014 
genomfördes en undersökning kring organisationsprocessen med sammanslagning av förbund, 
utifrån ett verksamhetsperspektiv. Rapporten låg sedan till grund för utvecklingen av 
medlemstödet i KFUM Sverige. Fokus under 2015 har varit att utveckla verktyg, vilket konkret 
ledde till framtagandet av en ”medlemshandbok” för KFUM-föreningar vars innehåll samlas 
under fliken ”KFUM-förening” på KFUM Sveriges hemsida. Denna fokuserar på frågor som att 
starta förening, utveckla verksamhet och söka finansiering, arbeta med opinion och påverkan etc. 
Under 2015 lades också grunden för ett projekt som kommer att drivas av KFUM-regionerna. 
Projektet syftar att utforma stöd för medlemsföreningar att nå nya målgrupper, utifrån att det 
finns många unga i vårt samhälle utan meningsfull fritid/sysselsättning som inte hittar KFUM-
rörelsen eller känner sig välkomna i vår verksamhet.  

Under 2015 färdigställdes och undertecknades Samverkansavtalet med Scouterna som förtydligar 
rättigheter och skyldigheter för KFUMs scoutkårer. Därtill har KFUM Sverige och Scouterna 
inlett ett samarbete kring Almanackan för att möjliggöra för lokal verksamhet att sälja 
Almanackan för att finansiera lokal verksamhet.   
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Under våren 2015 förbättrades KFUM Sveriges nyhetsbrev med en mer planerad innehållsstrategi 
som främst bygger på att lyfta nyheter från lokala KFUM-föreningar. Fler än tidigare öppnar, 
läser och klickar sig vidare från nyhetsbrevet och nyhetsbrevet har ca 1 600 prenumeranter. 2015 
har också ägnats åt att utveckla en ny webbplattform, som kommer att lanseras under 2016. Den 
presenterades redan under ROM och innebär att KFUMs medlemsföreningar får tillgång till en 
enkel och lättillgänglig webbplattform.   

Mary-utbildningen, som är KFUM Sveriges högsta ledarskapsutbildning, genomfördes 8-18 
oktober 2015 i Bangkok, Thailand med nio deltagare från sju olika föreningar. Mary är en 
avancerad ledarutbildning som står på två ben, KFUM och ledarskap. Syftet är att deltagarna ska 
få fördjupade kunskaper inom båda dessa områden. Gällande KFUM fick deltagarna den här 
gången en extra bred bild eftersom Mary genomfördes i samband med YMCAs världsrådsmöte. 
Det fanns stora möjligheter till mingel och utbyte av erfarenheter generellt. Vidare deltog Mary-
gruppen bland annat när World YWCA presenterade sin vision ”Envisioning 2035”.  

”Grymt att fortsätta utveckla begreppet transformativt ledarskap, koppla till 
maktstrukturer, främjartekniker etc. Tack för att jag fick vara med! ”  

- Från utvärderingen av Mary 2015.  

Vid årsskiftet 2015/2016 hade 60 föreningar och kårer från f d Triangelförbundet och 
Scoutförbundet anslutit sig till KFUM Sverige. 
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7. INTERNATIONELLA PROJEKT OCH UTBYTEN 
Här fokuserar uppdraget på våra internationella utvecklingssamarbeten och partnerskap, 
samt Praktikantprogrammet.  
 
KFUM Sverige är en ungdomsrörelse som ser till unga människors behov och till den resurs som 
unga människor utgör i dagens och framtidens samhälle. Genom samarbete med våra 
internationella partners vill vi bidra till att skapa väl fungerande organisationer som kan spela en 
viktig roll i sina samhällen för att förbättra unga människors situation. 

Programmet Youth Civic Engagement and Leadership Development som drivs i samverkan med 
YWCA Palestina och Y Care International, gick under 2015 in på andra året av tre. Inom ramen 
för programmet får 18 lokala organisationer i Palestina stöd så att de i sin tur kan bidra till att 
palestinska ungdomar bryter den ekonomiska och sociala isoleringen. Situationen för unga 
människor i Palestina är mycket utsatt då deras möjligheter kraftigt begränsas under 
ockupationen. Genom samarbetet med WCA Palestina får unga människor möjlighet att växa och 
ta en aktiv roll i samhället, genom t ex utbildning i att starta eget företag, producera varor att sälja 
etc. Monitoringresan till fältet blev inställd på grund av säkerhetsskäl.  

I början av 2015 beviljades KFUM Sverige finansiering genom Svenska Missionsrådet för 
ytterligare två program med start 2015; Youth in Development IV och From Subject2Citizen: 
Youth Justice.   

Youth in Development IV implementeras tillsammans med YMCA Ukraina, YMCA Belarus och 
YWCA Belarus.  Programmet har ett starkt fokus på rättighetsbaserat arbete. Syftet med 
programmet är att våra partners utvecklar och förstärker ett rättighetsbaserat perspektiv på sin 
verksamhet. Det rättighetsbaserade perspektivet fokuserar på fyra principer; delaktighet, icke-
diskriminering, ansvarsutkrävande och transparens. Det kan handla om att till exempel fler utsatta 
unga (t ex  internflyktingar i Ukraina) ska kunna delta i aktiviteterna. Eller att våra partners ska 
stärka sin kapacitet att lobba för ungdomarnas rättigheter gentemot stat och kommun.  

Subject2Citizen: Youth Justice implementeras tillsammans med Zambia YMCA, YWCA Zambia, 
Sydafrika YMCA, Togo YMCA, African Alliance of YMCAs och Y Care International. Inom 
ramen för programmet skapas verksamhet för att stärka unga människor som riskerar att hamna 
i, befinner sig i eller vill lämna kriminalitet. Genom utbildningar och meningsfulla aktiviteter unga 
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människor stärka sin självkänsla och få kunskaper och färdigheter som efterfrågas på 
arbetsmarknaden.  

Inom ramen för KFUM Sveriges internationella utvecklingssamarbete avslutades under 2015 
enligt plan programmen Act2Live (Afrika), Subject2Citizen (Afrika), Empowering Women in the 
West Bank (Mellanöstern) och Youth in Development III (Östeuropa).  

I mitten av december mottogs beskedet från Svenska Missionsrådet att bidragen för det 
internationella arbetet kommer att skäras ned för med 16 % för 2016, jämfört med 2015. Detta är 
mot bakgrund av att det görs neddragningar i Sidas biståndsbudget för att täcka kostnaderna för 
Sveriges flyktingmottagande.  

Under 2015 startade det Globala Praktikantprogrammet för första gången, tillsammans med 
Afrikagrupperna och Ljungskile Folkhögskola. Det är en utveckling av KFUM Sveriges 
praktikantprogram, vilket innebär att praktikanterna går en ettårig ledarskapsutbildning där sex 
månaders praktik ingår. I mars 2015 kom 11 praktikanter hem efter att ha spenderat 6 månader i 
någon av våra partnerorganisationer, och i september påbörjade 11 nya unga människor sin 
praktikperiod i det Globala Praktikantprogrammet i södra Afrika.  

”Genom kreativt skapande, drama och dans lärde vi varandra vikten av att vara 
omtänksam, respektfull, ärlig, ansvarsfull och generös. Dessa värderingar genomsyrar 
hela YMCAs verksamhet i allt vi gör. Varje barn och ledare fick redan första dagen 
skriva på ett kontrakt genom färgglada handavtryck där vi alla gick med på att 
sträva efter att vara dessa värderingar i handling. Mycket vackert kontrakt! Genom 
sång, lek och sagor förmedlades budskapen ”Guds kärlek förändrar allt” ”Jag måste 
ta kloka beslut” och ”Behandla andra som jag vill bli behandlad själv”. Med en 
energi som aldrig tycktes falna gjordes allt detta i hopp om att varje barn skulle 
känna sig välkomnad och trygg att utvecklas tillsammans med oss.”  

- Från Julia Sarantes Anderssons blogg på KFUM Live! Julia är 
praktikant hos YMCA Pietermaritzburg i Sydafrika.   

KFUM Sverige deltar i insamlingskampanjen Världens Barn som genomförs årligen i början av 
oktober. Totalt samlade kampanjen in 75 miljoner kronor under 2015.  

Genom KFUM Sverige har man möjlighet att sponsra ett olivträd som planteras i Palestina och 
bönder kan få en inkomst, fortsätta bruka sin mark och inte minst känna omvärldens solidaritet. 
Träden planteras av JAI som är YMCA och YWCA Palestinas gemensamma påverkansinitiativ. 
Under 2015 såldes 68 olivträd genom olivträdkampanjen. 
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8. DRIVA KFUM TRIANGELFÖRBUNDS VERKSAMHET 
Uppdraget om att driva Triangelförbundets verksamhet handlar om att sköta arbetet med 
”Fonden”, medlemsregister och utbildningar som t ex ”Arbeta med unga utifrån ett 
hälsoperspektiv” samt att överta externa avtal och samarbeten gällande bl.a. reseförsäkring, 
medlemsförsäkring och ramavtal från Triangelförbundet.  
 
Den 1 november 2014 gick KFUMs Triangelförbund samman med KFUM Sverige. Detta 
innebar att verksamhet, ekonomi och tjänster fördes över till KFUM Sverige. Alla avtal har 
endera avslutats eller förts över till KFUM Sverige. Under verksamhetsåret 2015 upphandlades 
ett nytt medlemsregister från SportAdmin. KFUM Sveriges medlemsföreningar, samt KFUMs 
Hälsa och Idrottsförbundets medlemsföreningar, får en rabatt från SportAdmin tillsammans med 
en subventionering från KFUM Sverige. Implementering av medlemsregistret genomförs under 
hösten 2015 och våren 2016. Vid årsskiftet 2015/2016 använde ca 25 av KFUM Sveriges 
medlemsföreningar SportAdmin.  

Utbildningen ”Arbete med unga utifrån ett hälsoperspektiv” genomfördes i Ystad i november på 
temat ”Anpassat ledarskap och integration”. Utbildningen behandlade frågor som hur KFUM-
föreningar kan få nyanlända svenskar att känna sig välkomna, och hur vi arbetar med de 
utmaningar som kulturskillnader kan skapa i ungdomsverksamhet? Dessutom berördes frågor om 
hur föreningslivet arbetar med barn som av olika anledningar behöver mer stöttning för att 
fungera i vår verksamhet. KFUM Syd planerade och genomförde utbildingen på uppdrag av 
KFUM Sverige, och kommer att göra det även under våren 2016.    

”Fonden”, som är en pott ut statsbidraget för ungas organisering och utgör en möjlighet för 
KFUMs medlemmar att söka finansiering för möten och mindre projekt fördes också över till 
KFUM Sverige. En ny arbetsordning för Fonden har tagits fram, men i övrigt har det fortsatt på 
samma sätt som inom Triangelförbundets regi. Ca 250 000 kr delades ut från Fonden under 2015.  
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9. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
En omtumlande omvärldsutveckling med kris i flyktingmottagandet och ökad polarisering 
sätter samhällets, demokratins och medmänsklighetens grundvalar på sin spets. I denna tid av 
utmaningar är det så oerhört glädjande att se KFUM leva upp till sitt uppdrag och skapa 
mötesplatser där unga människor får möjlighet att växa till sin fulla potential.  
 
I Norrköping har KFUM Brevik öppnat sin lägergård för ensamkommande barn och unga och i 
Linköping har KFUMs ungdomsråd arrangerat en futsalturnering, även där för ensamkommande. 
Initiativ finns även på många andra ställen, inte minst i Umeå och Göteborg där medvetna 
integrationsprojekt drivs sedan år tillbaka. 

Självklart finns behov av ett mer långsiktigt arbete kring hur vi som KFUM-rörelse på bästa sätt 
kan vara relevanta för alla de nyankomna ungdomarna och underlätta integration. Ett steg mot 
detta kommer att tas i mitten av januari 2016 i Norrköping på den nationella träff som ska 
diskutera hur vi kan utveckla vårt arbete för människor som flytt. Med detta arbete på gång, och 
med tanke på frågans internationella dimension, känns det också viktigt att World YMCA har 
påbörjat ett koordinerande arbete för hur rörelsen globalt ska hantera krisen i 
flyktingmottagandet. 

En annan brännande fråga är givetvis klimatet där ju världens länder för bara några veckor sedan 
slöt upp bakom ett efterlängtat avtal i Paris. Även om avtalet inte är tillräckligt för att undvika de 
farliga temperaturhöjningarna är det ett första steg och här kan vi känna en särskild stolthet över 
det envisa påverkansarbete som vår egna Y Climate Action förening har bedrivit för att lyfta 
ungas perspektiv i klimatfrågan. På plats i Paris under förhandlingarna fanns ca 100 
klimatengagerade KFUMare från hela världen som genom World YMCAs Camp Climate fick en 
plattform att göra sina röster hörda. 

Att vår rörelse gör så mycket oerhört viktigt arbete blev vi också påminda om på plats i Bangkok 
för World YWCA Council där berättelser om kvinnors ledarskap imponerade på hela den 
svenska delegationen. Med en ny vision fastslagen om att nå 100 miljoner unga tjejer och kvinnor 
2035 för en rättvis och inkluderande värld finns ett stort arbete att göras framöver. Med direkt 
inspiration från världsrådsmötet i Bangkok har en ny nationell förening startats, Y Feminist 
Action. Med fokus på jämställdhet och att lyfta KFUK-perspektivet inom KFUM har föreningen 
redan fått stor respons som tyder på att föreningen fyller ett tydligt behov. 

2015 har också innehållit ett ROM med över 200 deltagare där över 50% utgjordes av unga under 
25 år! Engagemanget på plats gick inte att ta miste på och flera beslut fattades som fortsätter 
sammanslagningen och skapar förutsättningar för vår rörelse att fortsätta vara relevanta. 
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Med alla dessa händelser och utmaningar är det så häftigt att veta att vi i KFUM står redo att leva 
efter vårt uppdrag genom vår betoning på vad som är viktigt. Det handlar ju inte om vad vi gör 
utan hur vi gör det. Genom vår helhetssyn på människan, grundat i body, mind och spirit, 
fortsätter vi att få unga människor att växa och på så sätt påverka sin omvärld. Tillsammans ser vi 
fram emot att under 2016 fortsätta göra just det för att möta de utmaningar unga människor 
möter. 

Andreas Axelson, ordförande 
Emma Eklund, vice ordförande 
Karin Olsson, generalsekreterare 
Alexander Clemenson, tillförordnad generalsekreterare 

 
  

 

  
 

 

 
 
 

 

 

 


