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Från att vi startade de fasta verksamheter-
na på café Repris år 2015 till idag har många 
ungdomars situation förändrats fullständigt.  
Då var behoven att träna svenska, delta i självkäns-
lastärkande verksamhet, prata om värderings- och 
normfrågor och umgås med vänner. Idag präglas 
verksamheten mer av oro och behov av hjälp med 
praktiska frågor. Våra fasta verksamheter har blivit 
en väldigt viktig och trygg punkt i ungdomarnas 
oroliga vardag. 

Detta har vi bland annat sett genom ökningen av 
deltagare på vårt Språkcafé. Under 2016 hade vi 
500 deltagare, en ökning med 178 % jämfört med 
2015. 
För att ytterligare stärka samt förbereda nyanlända 
ungdomar i Göteborg på ett liv i Sverige har vi sökt 
och fått projektet Interact beviljat av Arvsfonden. 
Interact är vår nya satsning på nyanlända tjejer och 

målet är att deras identitet i Göteborg ska stärkas. 
Under det gångna året har föreningen både utveck-
lats och vuxit. Vi har förstärkt vår organisation 
genom att tillsätta verksamhetsutvecklare för våra 
tre föreningsområden: idrott, socialt företagande 
och sysselsättning samt öppen fritidsverksamhet 
och socialt arbete. För idrotten har detta haft störst 
effekt och alla våra sektioner har vuxit och fram-
förallt kommit både varandra och föreningen när-
mare. 

Vi har också förstärkt vår kommunikation genom 
att skapa fungerande hemsidor för idrotten genom 
Svenska lag, där vi nu också hanterar hela förening-
ens medlemmar, samt genom en ny och uppdaterad 
hemsida för hela KFUM Göteborg.
Ett av årets stora glädjeämne är att vårt sociala fö-
retag, Repris Second hand, har slagit försäljnings-
rekord och bidragit stort till föreningens resultat. 
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733     år röstades en ny, hård och omänsklig 
asyllag igenom. Syftet med lagen var att 
göra det svårare att ta sig till Sverige för 
att kunna söka asyl, samt att begränsa 
möjligheterna för uppehållstillstånd och 
familjeåterförening för unga asylsökan-
de. Den nya asyllagen ställde våra öppna 
fritidsverksamheter för unga som är nya 
i Göteborg inför stora utmaningar. 

Lite om våra medlemmar

I år är vi 

I jämförelse med 2015, då vi var 

Könsfördelning 

För att räknas 
som en ung-
domsorganisa-
tion ska minst 
60 % av med-
lemmarna vara i 
åldern mellan 6 
och 25. Hos oss 
är 80 % mellan 
6 - 25 år. 80 %

Här bor våra medlemmar
i Göteborg, 
i andra kommuner bor 113 stycken
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I början av året deltog vi i en ge-
mensam träff  i Norrköping med 
tema flyktingar och asylsökande 
inom KFUM. Carolina Lopez och 
Lola Ahmed, verksamhetsutveck-
lare för öppna fritidsverksamhe-
ter och socialt arbete, deltog och 
höll även själva i en presentation 
om våra sociala verksamheter. 

Fokus var på verksamheterna för 
nyanlända ungdomar och hur vi 
nationellt ska kunna arbeta ge-
mensamt kring det ökande antalet 
asylsökande som Sverige välkom-
nade hösten 2015. Under semina-
riet framgick det hur olika vi arbe-
tar med frågan inom KFUM, vissa 
föreningar uttryckte att de ville 
ha mer stöd, andra hade kommit 
längre med sitt arbete. 

Under träffen lyfte vi frågan 
kring funktionsnedsättningar 
inom gruppen nyanlända vilket 
är en målgrupp som ofta förbises. 
Vi pratade också om hur ett arbe-
te med nyanlända ungdomar stäl-
ler ännu högre krav på att vi som 
föreningar jobbar antirasistiskt, 
både inom vår egen förening och i 
samhället som gemensam rörelse.

Under april-juni besökte Faith 
Sakala oss från YWCA i Zambia. 
Hon är en ung, ambitiös ledare 
som fick möjlighet att göra tre 
månaders praktik i Göteborg. 
Faith deltog i föreningens ordina-
rie verksamhet och trivdes extra 
bra i vårt café. Hon höll även fö-
redrag och inspirerade deltagare i 
våra verksamheter att ta chansen 
till internationella utbyten. Faith 
avslutade sin praktik på Sparre-
vikens lägergård. 

KFUM Göteborgs engagemang 
i KFUM Sverige och internationellt

21-25 september deltog Stavros 
Kotsakis, baskettränare, YMCA 
i ett sportseminarie i Siderno, 
Italien. Det var en fyra dagars 
ledarutbildning för unga YMCA 
idrottsledare från hela Europa. 
Under seminariet fick de prova 
på nya idrotter och metoder för 
att lära genom idrott. Det svens-
ka deltagandet organiserades och 
bekostades av KFUM hälsa och 
idrott. Vi är tacksamma över möj-
ligheten att vara representerade. 

Helgen den 26-27 oktober deltog 
vi i KFORUM i Malmö. Fokus 
på årets KFORUM var ”What 
we want”, strategiprocessen och 
riktningen framåt för rörelsen nu 
när specialförbunden är upplös-
ta.Under mötet diskuterades te-
man som vad vi arbetar med i de 
olika föreningarna, hur vi jobbar 
lika men också olika, hur vi lever 
och gör KFUM till vår gemen-
samma rörelse. 
Med på mötet var också YMCA 
Belarus. De ville lära av oss och 

ge en presentation av deras ar-
bete. Från föreningen deltog två 
ledare och åtta ungdomar som 
under året deltagit i vårt Unga 
Ambassadör-program. De Unga 
Ambassadörerna hade förberett 
sig för mötet i cirka en månad. 
Under förberedelserna hade de 
lärt sig mer om KFUM i Sverige, 
förberett en presentation om vad 
de gör i KFUM Göteborg samt 
övat på föreningsdemokrati.

På mötet i Malmö deltog cirka 
60 medlemmar från Umeå i norr 
till Malmö i syd. Under helgen 
arbetade alla deltagare på mö-
tet i grupper med teman som 
exempelvis KFUMs vision, vilka 
verksamhetsområden KFUM ska 
arbeta med och vilka prioritera-
de påverkansområden vi ska ha 
fram till år 2025. Resultatet från 
arbetsgrupperna överlämnades 
till KFUM Sveriges styrelse så 
att de kan fortsätta arbetet med 
den strategiska processen.

KFUM Göteborg i sociala medier
Vi använder Facebook som vårt främsta kommuni-
kationsmedel. Facebook används både för att kom-
municera internt i föreningens olika sektioner och 
verksamheter och för att visa vad vi gör och sprida 
våra resultat utanför föreningen. 
 
Våra olika öppna Facebooksidor har sammanlag 
cirka 6500 följare. Flest följare har Actionhallen. 
De av våra inlägg som får störst spridning är när 

vi postar om lediga tjänster, samt engagerar oss i 
aktuella samhällsfrågor så som Sveriges asylpolitik.
Vi använder oss även av Instagram och även här 
har föreningen många olika konton för olika verk-
samheter. Under året har vi försökt få verksamhe-
terna att använda #KFUMgoteborg. 
Våra idrottssektioner för basket och volleyboll har 
varit flitigast att använda vår gemensamma hash-
tag och syns därför också mycket i flödet.

Under året har vi engagerat oss i både 
nationella och internationella sammanhang 
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Under våren anställdes två verksamhetsutvecklare. 
Deras roll är att säkerställa kvaliteten på befintlig 
verksamhet samt utveckla ny. Ett av initiativen 
var att ta fram en rekryterings-mall med tydliga 
riktlinjer för en rekryteringsprocess med fokus på 
likabehandling. Planen har använts vid rekryte-
ringar i alla sociala verksamheter och ska spridas 
i föreningen under nästa år. Mycket av arbetet har 
ägnats åt att strukturera upp den befintliga verk-
samheten för att få en stabil grund att kunna växa 
ifrån samtidigt som tre nya verksamheter startades 
under hösten. 

Dels är det en satsning på verksamheter för nyan-
lända tjejer. I många av våra verksamheter har vi 
haft en övervikt av manliga deltagare och därför 
skapade vi en mindre tjejverksamhet för några år 
sedan. Vi har haft svårt att få den stadiga finansie-
ring som behövs för att kunna organisera målgrup-
pen och få verksamheten att växa. Därför sökte vi 
i början av året ett större och ett mindre bidrag för 
att stärka verksamheten för tjejer. 
Arbetstiden som ansökningarna tog att skriva 

finansierades av vår egen Ragnhild Sörmans dona-
tionsfond. Under sommaren fick vi positiva besked 
både för det mindre projektet Tjejgrupp och för det 
större projektet Interact. Under året nystartade vi 
även vårt ledarskapsprogram Unga Ambassadörer.

Ett av våra mål med vårt sociala arbete är att ge en 
röst åt de grupper av ungdomar som inte alltid har 
möjlighet att höras. I början av året fick vi möjlig-
het till det då vi bjöds in till att hålla tal på mani-
festationen Folkkampanj för Asylrätt på Gustav 
Adolfs torg i Göteborg. Spellovet som Unga Am-
bassadörerna var med och planerade fick ett stort 
genomslag i medier och vi var med i bland annat 
GP och P4 Göteborg, Sveriges radio. 

Årets stora utmaning har varit möten med alla ny-
anlända ungdomar som inte vet om de får stanna. 
Behovet av en mötesplats för målgruppen syns i 
deltagarsiffrorna på språkcaféet som har ökat med 
178 % under året. De som får stanna, men blir upp-
skrivna i ålder, behöver allt mer stöd i vardagen då 
de har förlorat sitt sociala skydd.

Öppna fritidsverksamheter 
och socialt arbete

KFUM Göteborg har åtta sociala verksamheter, 
allt ifrån öppna fritidsverksamheter för alla till separatistiska 

rum för grupper som behöver det. 
Målet är att bedriva trygga sociala mötesplatser 

där vi jobbar antirasistiskt, med ett 
normkritiskt förhållningssätt och likabehandlingsarbete. 

Vi har åtta sociala verksamheter och tillsammans 
har de haft 1039 deltagare vid 285 tillfällen. 

Totalt träffar under året: 285

Våra sociala verksamheter i siffror

Totalt antal deltagare under årer: 1039 
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Aktivitet för alla är en fritidsaktivitet för 
ungdomar som är nya i Göteborg. Syftet 
med verksamheten är att ge verktyg till 
nyanlända ungdomar för att de ska 
kunna delta i föreningslivet.

Aktivitet för alla fungerar som en länk mellan ny-
anlända ungdomar och föreningar samt andra ung-
domsverksamheter. Genom att stärka målgrup-
pens organisering blir det lättare för målgruppen 
att känna delaktighet och aktivt delta i det civila 
samhället.

2016 var ett spännande år med olika aktiviteter 
så som bland annat Recycle (en cykelverkstad 
där man lagar en cykel som man sedan får behål-
la), åka på båtutflykt, lacrosse, svamputställning, 
brännboll, julfest och mycket mera. En av årets 
stora satsningar var att anordna ett spel-lov till-
sammans med Sverok under höstlovet.  Syftet var 
att inrikes- och utrikesfödda skulle mötas och spe-
la spel, lära sig mer om programmering och spela 
brädspel. Spellovet fick ett stort medialt genom-
slag med besök från både tidningar och radio. To-
talt kom 60 ungdomar under veckan och spellovet 
var mycket uppskattat. Under 2016 har vi varit 
mer aktiva på sociala medier samt fått 158 fler li-
kes på Facebook. Målet var att nå 1000 likes och i 
dagsläget ligger vi på 838 likes. 

Aktivitet för alla

Ungdomarna har kommit från fler stadsdelar och 
skolor och vi har även fler SFI elever som har bör-
jat hitta till språkcaféet. Språkcaféet har blivit en 
mötesplats för unga nyanlända där de ställer frågor 
om jobb, relationer, sexualitet, religion, rasism med 
mera. I början av året var det fler tjejer än killar 
och yngre deltagare men under hösten har det varit 
fler killar än tjejer. 
Under hösten har vi haft ett samarbete med RÖST: 
om alla lyssnade. Röst är Stadsmissions Scenkonst-
verksamhet och några ungdomar från språkcaféet 
har varit med i deras föreställning. Många ungdo-
mar tyckte det var kul att sjunga i kör. 2016 var året 
då vi satsade mer på att ha workshops om känslor, 
mänskliga rättigheter, barnkonventionen. Vi har 
uppmärksammat alla högtider både inrikes- och ut-
rikes högtider. Språkcaféet har också blivit en mö-
tesplats där ungdomar har velat prata om vad som 
händer i världen och försöka förstå tillsammans.

Språkcaféet

En av de mest framträdande träffarna var som-
maravslutningen där Tillsammansklubben själva 
höll i en konstutställning. Nära och kära var in-
bjudna men det var även öppet för allmänheten. 
Utställningen som höll till på vårt eget café inne-
höll bilder, teckningar och annat som gruppen ska-
pat under våren. Dessutom visades en kortfilm med 
sekvenser av sång, dans och annat material på del-
tagarna som klippts ihop. Filmen skapades av och 
med deltagarna själva.  
Under hösten besökte Tillsammansklubben Ortens 
konstfestival på frihamnen som anordnades av pan-
trarna i samarbete med konstfrämjande. Där fanns 
konst i massa olika former. På invigningen fick vi 
höra tal från Pantrarnas ordförande Sabrin, poesi 
från Revolution Poetry, musikuppträdande av Vic 
Vem tillsammans med mycket mera. Deltagarna 
fick senare även hälsa på Vic Vem, vilket de tyckte 
var jättehäftigt. 

Tillsammansklubben

DJ Finest (Selle) har under våren och hösten
genomfört DJ workshops. Första träffarna inleddes 
med musikkunskap. Filmklipp med legender som 
James Brown, Ray Charles, Michael Jackson med 
fler har länkat ihop historiska musiker med dagens 
sätt att göra olika typer av musik. 

Vårterminens sessions avslutades med att deltagar-
na uppträdde på kulturkalaset. Det resulterade i 
fantastisk feedback från publik och arrangörer. Två 
av deltagarna är nu en duo och spelar flitigt på klub-
bar runt om i staden på ställen som Boulebar, Yaki 
och Folk. En annan deltagare spelar på klubbar och 
privata arrangemang. Hösten har följt samma form 
och upplägg med deltagare som även de kommit ut 
och spelat på klubbar. Utöver att få grymma DJ 
kunskaper har grupperna byggt en fin relation till 
varandra och Selle då det funnits gott om tid och 
utrymme för samtal även utanför musiken.

I studion har artisten Parham repat och byggt 
shower. De nya stjärnskotten Sammy och Johnny 
Bennet har spelat in sin första skiva som på nolltid 
tagit Sverige med storm. De är nu grammis nomine-
rade - årets nykomling och Nöjesguiden har nomi-
nerat dem till Göteborgspriset. Senast var de med i 
musikhjälpen och körde låtarna de spelade in i vår 
studio på Backaplan.

Musikstudion

Sommarläger

Under sommaren höll vi i ett lyckat dagläger i Berg-
kristallparken i samarbete med stadsdelen Västra 
Göteborg som finansierades av regeringens sommar-
lovssatsning och av olika stiftelser. Under sex veck-
or erbjöd vi gratis prova-på aktiviteter och lunch för 
barn mellan 6-15 år. Tanken var att erbjuda barn möj-
lighet att ta del av aktiviteter på samma villkor och ha 
en meningsfull och aktiv sommarledighet. All materi-
al och utrustning har funnits tillgängligt att låna. Det 
har inte krävts någon föranmälan, allt för att göra det 
så inkluderande som möjligt. Aktiviteter vi höll i var 
exempelvis lacrosse,  bygga drake, skatea, femkamp, 
poängpromenad, bollsport, pyssel och sällskapsspel. 

Under hela sommaren har även Café Repris 
drivit café i Bergkristallparken tillsammans med ferie-
arbetare och det har funnits möjlighet att köpa toast, 
kakor, kaffe och läsk. Det har gjort det attraktivt för 
vuxna att hänga runt och på så vis vara delaktiga i vad 
som händer i parken. Sista dagen passade vi även på 
att bjuda in vuxna att vara med på poängpromenad 
och fotbollsmatch barnen vs vuxna, vi avslutade med 
att bjuda på fika och prisutdelning för poängprome-
naden. Deltagarenkäter samt kommentarer i övrigt 
visar att barnen varit nöjda och haft roligt! De har 
frågat om lägret kommer tillbaka nästa år.

Det har hänt många roliga saker i vår verksamhet för 
ungdomar med intellektuella- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

2016 har varit ett spännande år för språkcaféet då vi har fått en stor ökning 
av antalet deltagare och ser en stor variation på besökarna. 
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I början av året var en samtals-
ledare och en praktikant med på 
temaveckan Kärleken är fri på 
Bergumskolan där vi träffade tre 
klasser separat. Temat vi hade 
som utgångspunkt var Rela-
tioner. Samtalet innehöll också  
relationsskapande övningar.  

S e n a r e 
på våren höll en ledare samtals-
grupper i skolan Framtidsspår. 
Framtidsspår finns för dem som 
behöver läsa in hela eller enstaka 
kurser för att få gymnasiekompe-
tens. 

Skolformen bedrivs som en IOP 
mellan bland annat Räddnings-
missionen, KFUM, Arbetsrö-
relsens folkhögskola, Ljungski-
le folkhögskola, SDN Angered, 
Vuxenutbildning och arbets-
marknad. På skolan jobbade vi 
med en och samma klass där vi 

diskuterade rasism ur ett struk-
turellt perspektiv, vi lyssnade på 
sommarprat, såg kortare klipp, 
gjorde bildanalyser och samtala-
de. 

I oktober höll ung & modig till-
sammans med Skateboardför-
bundet en normkritisk ledarut-
bildning för Actionhallens ledare 
under en helg.  I november höll vi 
i en samtalsgrupp med utgångs-
punkt Våld i hederns namn 
under två veckor. Då besöktes 
sammanlagt sex klasser på inter-
nationella skolan ISGR. 

Samarbeten
Vatten Vana 
Maritimt i Väst * 
Gais * Actionhallen
Sverok Väst   
Gaming Eagle * 
Lerums Gymnasi-
um * Spelets Hus 
* Norden Gården * 
Hikari-Kai  

Diversi * Unga Am-
bassadörer  
* Sabrin Jaja *  
Ortens konstfestival  
* RÖST: Om alla 
lyssnade * Sverok 
* Västra Göteborg, 
Bergkristallparken 
* Mat.se * Kopp-

arbergs bryggeri * 
IOP Framtidsspår * 
ISGR * Kärleken är 
fri, Bergumskolan * 
Ungdomssatsningen 
Hisingen * Fritid i 
centrum * SENSUS 
* Allmänna Arvs-
fonden

2015 startade vi vår första 
verksamhet direkt riktad 
till nyanlända som identi-
fierar sig som tjejer, denna 
har utvecklats till att nu 
bestå av tre verksamheter. 

Aktivitet för tjejer som är en fri-
tidsverksamhet för nyanlända 
tjejer och transpersoner. Syftet 
med verksamheten är att stärka 
nyanlända tjejers självförtroen-
de, självbild och skapa en trygg 
mötesplats där kontakter knyts 
eller återknyts, kunskaper förvär-
vas och erfarenheter delas. Tjej-
verksamheten är en möjlighet att 
prova på fysiska och teoretiska 
aktiviteter. 

Under året har tjejverksamheten 
jobbat aktivt för att inkludera 
transpersoner. Aktiviteter har 
varvats med icke normativa ak-
tiviteter så som tjejskate, tek-
nik-workshop med    

     
Chalmers School of  Technology 
samt bio och klättring. Många 
tjejer har uttryckt ett behov av 
att ha fler samtal. 

Under hösten startade vi därför 
upp en ny grupp för nyanlända 
personer som identifierar sig som 
tjejer. Gruppen har träffar i tryg-
ga rum och samtal som ska stärka 
ungdomarnas självkänsla och ge-
nom detta också deras handlings-
utrymme. Till detta rekryterade 
vi en ny aktivitetsledare. 

Gruppen blev genast populär 
med många intresseanmälningar. 
Vi har haft Café Repris som mö-
tesplats och har genomfört flera 
olika aktiviteter som en utgångs-
punkt för samtal med deltagar-
na. Något som var särskilt lyckat 
var hennamålning, vilket drog 
många deltagare och flera ville 
göra om samma aktivitet igen. 
Även besök på teater var en bra 

grund för samtal. Efter några 
träffar kunde vi se att gruppen 
blev mer stabil och trygg. Delta-
garna har uttryckt att de är glada 
att träffa nya vänner.

Vi har svårt att få finansiering för 
verksamheter som riktar sig mot 
nyanlända tjejer samtidigt som 
det är en målgrupp som står långt 
ifrån föreningslivet. Därför läm-
nade vi under våren in en större 
ansökan till Allmänna Arvsfon-
den för ett projekt som kombi-
nerar skola, arbetsliv och fritid. 
I september fick vi projektet In-
teract beviljat. Under hösten har 
vi rekryterat en kommunikatör 
till projektet, utformat Interacts 
logga, sammanställt sociala me-
dier-strategier, spelat in en film 
till Arvsfonden där vi berättar 
om projektet och arbetat fram en 
struktur för rekrytering av delta-
gare, mentorer och företag. 

Aktiviteter för tjejer Unga ambassadörer

Ung och modig

Under året har vi fokuserat på att utbilda om nor-
mer, rasism och sexism. Under våren planerade vi 
utbildningssatsningen samt rekryterade tio unga 
ledare från Aktivitet för alla. Dessa ambassadörer 
har vid 17 tillfällen haft ledarledda workshops i del-
aktighet, demokrati, rasism och inkludering samt 
gruppövningar för att forma en vi-känsla. 

Ambassadörerna har fått prova sina ledarskapskun-
skaper vid två tillfällen. Dels har ambassadörerna 
var med och planerat, marknadsfört samt arbetat 

under höstlovssatsningen Spellovsveckan. Ett sam-
arbete med Sverok.  Det var ett annorlunda spellov 
där utrikes- och inrikesfödda ungdomar kunde ses 
under lovet och spela spel. En av våra Unga ambas-
sadörer blev intervjuad av GP.

Ambassadörerna fick också möjlighet att åka till 
KFORUM i Malmö för att representera KFUM 
Göteborg i den strategiprocess som KFUM Sverige 
genomför. Ambassadörerna höll även i en egen pre-
sentation i Malmö där de berättade om vad vi gör i 
Göteborg och vilka frågor som är viktiga för dem, 
bland annat samarbete, fred, demokrati, antirasism 
och integration.

Unga ambassadörerna har uttryckt att KFUM 
Göteborg har blivit som ett andra hem för dem och   
att de vill vara mer aktiva i föreningen vilket var 
vårt mål med ledarskapsutbildningen.

Under året fick vi ett bidrag från Västra 
Götalandsregionen för utbildningspro-
jektet Unga Ambassadörer. Målet är att 
stärka ungdomar som är med i befintliga 
verksamheter att bli en bra ledare. 

Ung & modig har hållit 
utbildningar, samtal och 
work shops i vår egen för-
ening, i verksamheter vi 
samarbetar med samt sko-
lor under året. 

För att vi ska kunna genomföra vår 
öppna fritidsverksamhet och sociala 
arbete är vi beroende av bra samar-
beten med andra föreningar, skolor 
och företag i Göteborg. Vi vill tacka 
följande för att ni har varit med och 
skapat meningsfulla verksamheter 
för över 1000 ungdomar under 2016.
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Socialt företagande och sysselsättning
2012 startade vi vårt första socia-
la företag, butiken Repris Second 
hand, i Kallebäck. 2013 utveckla-
de vi vår metod för att stärka unga 
som lever i utanförskap att närma 
sig arbetsmarknad- och studier i 
projektet #Jobbet. Samma år öpp-
nade vi också Actionhall Hisingen 
där unga spontanidrottare fick en 
samlingsplats under höst/vinter, i 
anslutning till hallen startade vi 
ett mindre café. 
2015 öppnade vi Café Repris. Ett 
veganskt/vegetariskt café samt 
catering-verksamhet i Göteborgs 
föreningscenters lokaler vid 
Järntorget. Under samma period 
flyttade vi vår second hand-verk-
samhet till Nordenskiöldsgatan i 
Linnéstan för att kunna samord-
na våra företag. 

Under 2016 har vi fortsatt att 
utveckla vår handledarmetod 
#Jobbet för att den ska fungera 
utan finansieringen från Arvsfon-
den. Genom bra samarbeten med 
Idrott- och föreningsförvaltning-
en samt Social resursförvaltning 
kring ungdomsanställningar i 
kombination med en ökad för-
säljning i framförallt vår second 
hand-butik kommer vi även i 
fortsättningen kunna ge ung-
domarna i våra sociala företag 
arbetslivserfarenhet och hand-
ledning, både i arbetslivet och i 
privatlivet. 

För att sprida de lyckade resul-
taten vi fått genom vår metod 
#Jobbet höll vi under våren nät-
verksluncher på café Repris.  Vi 
kallade konceptet matnyttig 
lunch och bjöd in politiker, tjäns-
temän, utbildare, företag och 
föreningar för att tillsammans 
diskutera hur det är vårt gemen-

samma ansvar att skapa plats 
och inkludera unga som lever i 
utanförskap i studier och på ar-
betsplatser.

Den sociala nyttan med våra so-
ciala företag är att minska skill-
naderna i hälsa och livsvillkor i 
Göteborg genom att underlätta 
inträdet på arbetsmarknaden för 
unga som upplever att de lever 
i ett utanförskap. Vi gör detta 
genom en metod som fokuserar 
på hälsa och självkännedom, 
vilket stärker ungdomarna som 
arbetstränar eller har en ung-
domsanställning möjligheter till 
utbildning och egen försörjning. 
Vårt program för hälsa kallar vi 
Hälsolänken och är finansierat av 
Västra Götalands folkhälsokom-
mitté. Metoden består av fyra 
block: Ekonomi och boende. Fy-
sisk och psykisk hälsa. Arbete och 
studier. Självkännedom.

Tillsammans med varje deltagare 
gör vi en kartläggning av hur livs-
situationen ser ut och inom vilka 
områden stöd och handledning är 
extra viktig. Utifrån planen ar-
betar vi under hela praktik- eller 
anställningsperioden med dessa 
områden med målet att förbättra 
hälsan och skapa en positiv själv-
bild hos varje deltagare i våra so-
ciala företag.

Vi har också ett tydligt hälsoper-
spektiv på det vi serverar i våra 
caféer. Det ska vara nyttigt, mät-
tande, utbildande och prissatt så 
att det passar en ung målgrupp.

Det affärsmässiga syftet med 
våra sociala företag är cirkulär 
ekonomi. Därför arbetar vi med 
återanvändning, återvinning 

Här vill vi rikta ett särskilt tack 
till MAT.SE som har gjort det 
möjligt för oss att under våren 
ta tillvara på deras överblivna 
mat och mat med skadade för-
packningar. Maten har delats ut 
till  personer med behov och un-
der hösten har vi kunnat dela ut 
frukt till framförallt idrottande 
barn och ungdomar. 

Under året har vi utarbetat ett 
nytt system för leverans av mat 
och insamling av varor i centrala 
Göteborg. Tidigare har vi endast 
haft tillgång till en skåpbil. Vil-
ket kräver chaufför med körkort 
och gör stora miljömässiga fo-
tavtryck. Genom ett bidrag från 
social ekonomi kunde vi köpa in 
en el-lådecykel. Med denna kan 

vi sköta insamling och leverans 
av mat i centrala Göteborg på ett 
miljövänligt sätt. 

Under året har vi haft möjlighet 
att ge 14 ungdomar anställning, 
tagit emot 10 praktikanter och 4 
personer som har språktränat i 
våra sociala företag.  

samt med samarbeten för att 
minska matsvinn. Alla mat vi 
serverar och caterar har ett tyd-
ligt miljöperspektiv genom att 
det är tillvarataget matsvinn, ve-
getariskt eller veganskt och alla 
våra processer inom second hand 
syftar i första hand till återan-
vändning och när detta inte är 
möjligt ska det återvinnas. 

Vi har också ett tyd-
ligt hälsoperspektiv 
på det vi serverar i 
våra caféer. 
Det ska vara nyttigt, 
mättande, prissatt 
och utbildande så 
att det passar en 
ung målgrupp.
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2016 inleddes med en ofrivillig 
stängd dag på grund av det snö-
kaos som rådde och ingen kun-
de ta sig till butiken. Efter det 
körde vi med gasen i botten. 

Vi har vidtagit en del försälj-
ningsfrämjande åtgärder under 
året. Till exempel omplacering av 
butikens avdelningar, en struktur 
för skyltfönstret, där vi satsar på 
teman och byter skylten varje 
månad. Vi har höjt priserna nå-
got på vissa varugrupper, för att 
kunna få in mer pengar på de mer 

kvalitativa varorna. Vi har också 
säkerhetställt att vi ligger nära 
men strax under konkurrenter i 
närområdet. 

Efter sommaren valde vi att  änd-
ra regler och rutiner för skyltföns-
ter. Detta tillsammans med vår 
nya lokalisering i Linnéstaden 
har gjort att vi har haft vårt bäs-
ta försäljningsresultat någonsin. 
Några i personalen som har job-
bat i flera år har lämnat oss och 
nya tillkommit. Under hösten har 
vi anställt en chaufför två dagar 

i veckan. I vanlig ordning har vi 
haft samarbeten med fristående 
loppisevent och hämtat det som 
inte har sålts. Majornas megalop-
pis är det största vi deltar i, men 
vi har även haft utbyte av mindre 
loppisar och vår egen loppis på 
caféet. 

Vi avslutade året med en öppen 
föreläsning om textiliers påver-
kan på miljön och hur vi kan 
uppmuntra  kunder att  välja mer 
hållbara material – föreläsningen 
hölls av Eco Fashion Göteborg.

Repris second hand

För att skapa en hållbar ekonomi 
och ännu bättre verksamhet sök-
te vi under året och fick beviljat 
projektet Actionfood från Busi-
nessregion Göteborg. Målet med 
Actionfood var att utforma ett 

enkelt, nyttigt och billigt mat-
koncept att servera på våra fasta 
mötesplatser men även vid till-
fällig matförsäljning på externa 
event. Under hösten arbetade vi 
fram en meny bestående av ma-
tiga mackor och smoothies som 
skall skötas av ungdomar utan 
caféerfarenhet. I projektet ingick 
även att renovera caféet i Action-
hallen, dels för att våra medlem-
mar skulle få en bättre miljö att 
vistas i, men också för att locka 
in besökare från andra verksam-
heter och på så sätt öka försälj-
ningen i caféet. 

Actionhallen och även Bergkris-
tallparken köper in mackorna och 

frukten till smoothies till ett fast 
pris från café Repris och säljer se-
dan med ett påslag till kund.  

En stor del av våra inkomster 
kommer från catering. Vi har 
haft både cateringar i Göteborgs 
föreningscenter samt levererat 
mat till andra organisationer och 
event som studentskivor, bokrele-
aser och klassfester. Vi har också 
tillhandahållit mat till våra egna 
aktiviteter. 

Under sensommaren sade vår 
platschef  upp sig för att prova 
nya utmaningar och under hös-
ten genomfördes en lyckad rekry-
tering av en ny platschef. 

Café Repris
En viktig och kreativ del i vårt sociala företagande är att ge ungdomarna möjlighet att 

genomföra mindre och större egna event. Syftet är att de ska känna sig delaktiga i något från 
planering till genomförande. Det är också ett sätt att visa upp sina kompetenser och skapa ett 
större nätverk. Under året har följande event genomförts inom ramen för våra sociala företag.

Event

I början av februari fick ungdo-
mar vara med och styla inför 
filminspelning, musikvideo och 
workshop för Volvo. De lånade 
även material från butiken.
På alla hjärtans dag gjorde vi ett 
gemensamt event där caféet 
flyttade till butiken och bjöd våra 
kunder på semlor och hade erbju-
danden på alla röda varor. 
8 mars - För att lyfta fram skillna-
den i lön beroende på kön, gav vi 
under dagen alla som identifierar 
sig som kvinna 17 % rabatt i bu-
tiken och på caféet.
Matnyttig Lunch - Under våren 

höll vi i tio luncher där vi träffade 
andra som arbetar med samma 
målgrupp. Vi diskuterade sam-
arbeten, hur vi har arbetat samt 
vilken tillgång målgruppen är på 
en arbetsplats. Det var lite trög-
startat men allt som allt träffade 
vi ca 40 personer och utifrån lun-
cherna har vi idag arbetat fram 
nya och bra samarbeten.
I april anordnade caféet tillsam-
mans med butikens personal en 
loppis på Café Repris där de som 
ville kunde få hyra ett bord för 
att sälja. Vi deltog själva med en 
försäljningsyta och hade caféet 

Vi skötte också all marknadsfö-
ring och logistik runt eventet. 
Det var ett lyckat event med cir-
ka 500 besökare.
Den första maj flyttade vi ut café-
et på Järntorget och sålde billigt 
kaffe till alla demonstranter.  Ca-
féet höll också öppet och erbjöd 
en plakatverkstad där de som vil-
le kunde komma in och göra sina 
egna plakat till tåget.
Och som avslutning hade vi: 
Julfesten.    Den 16-e december 
arrangerade föreningens julfest - 
SVINROLIG! 

Café Repris har haft ett spän-
nande och utvecklande år. Ca-
féet har utvecklats till en levan-
de mötesplats för föreningens 
medlemmar och våra sociala 
verksamheter har aktiviteter 
där flera gånger i veckan. Till 
exempel det populära språkcafé-
et, ledarskapsprogrammet Unga 
ambassadörer, en tjejgrupp 
och Tillsammansklubbens ter-
minsavslutningsutställning. 
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Under året har vi visat att vi kan 
hävda oss mot Sverigetoppen på 
ungdomssidan i både volleyboll 
och basket samtidigt som vi ut-
vecklar idrott för nyanlända 
barn- och ungdomar, för personer 
med funktionsvariationer samt 
utbildar våra ledare både inom 
idrott och sociala frågor. 

2016 har inneburit lite av en ny-
start för idrottsverksamheternas 
övergripande, strategiska arbete. 
I mars anställdes en idrottsut-
vecklare och vi har nu möjlighet 
att arbeta långsiktigt med fokus 
på utveckling. 

Mycket av arbetet har ägnats åt 
att strukturera upp den befintli-
ga verksamheten för att få en sta-
bil grund att kunna växa ifrån. 
En viktig del i detta har varit att 

skapa ett gemensamt adminis-
trativt system och en gemensam 
hemsida för idrottssektionerna. 
Valet föll på Svenska lag och tan-
ken med systemet är bland an-
nat att det ska underlätta kom-
munikation, medlemshantering, 
närvaroregistrering, samt ge en 
tydligare översikt av ekonomin. 
Vi är övertygade om att program-
met kommer underlätta mycket i 
arbetet och ge en bra grund att 
fortsätta växa i. 

I september hölls en Kick Off  
för idrottsverksamheterna på re-
gionens lägergård Sparreviken i 
Ljungskile. De aktiviteter som 
erbjöds var bland annat gemen-
sam fysträning i både teori och 
praktik, föreläsning kring mark-
nadsföring samt idrottsspecifik 
träning inom respektive sektion. 

Utöver detta fanns även möjlig-
het till aktiviteter såsom kanot, 
bad, bastubad med mera. 
På lägret deltog 31 medlemmar 
utöver verksamhetschef  och 
idrottsutvecklare. 
Vi ser detta som ett startskott för 
framtida läger och hoppas på att 
fler medlemmar från fler sektio-
ner väljer att delta nästa år. Må-
let är att öka samarbetet sektio-
nerna emellan. 

Vi har även arrangerat en del före-
läsningar kring bland annat ledar-
skap, första hjälpen och akutska-
dehantering. Uppslutningen till 
dessa har varierat men vi kan 
konstatera att vi måste arbeta 
mer med att nå ut med informa-
tion till de aktiva genom en ökad 
dialog med ledare och styrelse-
medlemmar ute i sektionerna. 

Idrottsverksamheten

Vi har 850 medlemmar som 
idrottar i föreningens olika 
idrottsektioner. 
Vi är medlemmar i 
orienteringsförbundet, basket-
bollförbundet, cykelförbundet, 
volleybollförbundet och 
skateboardförbundet

Volleyboll
I mars hade sektionen en aktivitet 
vid namn ”värdegrund” tillsam-
mans med SISU, som är idrot-
tens studieförbund. Fokus var att 
påbörja arbetet med att skapa en 
gemensam syn på sektionens vär-
deringar. Under dagen fastställdes 
även mål och vision. Under året 
har fokus legat på vårat manta - 
Vi är en klubb för alla.  

Under våren spelade både Dam A 
och Dam B i samma division för 
att stärka upp laget som bestod 
av många nya medlemmar. 
De vann division 2 och tog ett 

stort kliv upp till division 1. 
Dam A vann både Kal å Ada och 
Alingsås höstturnering.

Liknande satsningar har under 
hösten gjorts med Herr A, som 
består av flertalet nya medlem-
mar och spelare från tidigare 
Herr B.

Under hösten startades två nya 
nybörjare-träningsgrupper, Dam 
C och Herr C. Dessa startades på 
grund av ett ökat intresse från 
äldre ungdomar samt vuxna i 
våra befintliga nybörjargrupper, 

som främst riktar sig mot betyd-
ligt yngre spelare. 

Ungdomsverksamheten har fort-
satt att växa under 2016 och är 
nu cirka 80 aktiva spelare.Våra 
fyrmanna U16- och U18lag del-
tog i Kungälvs Fyrmannaturne-
ring. För första gången på länge 
hade vi också ha ett deltagande 
pojklag.
Tord Inghammar leder ungdom-
sverksamhets träningar med 
hjälp av några ungdomar.
Två av våra spelare från U16/U18 
blev uttagna till distriktslaget.

Det är Kal å Ada som gör det 
möjlig för oss som sektion att 
fortsätta vår volleybollverksam-
het. Turneringen arrangeras för 
36:e året i rad och spelas i Valhal-
la Sporthallar. Turneringen går 
av stapeln i maj, vilket förutom 
vårens ankomst är många vol-
leybollföreningars säsongsavslut-
ning. Många lag kommer varje år 
och deltar, både från Sverige och 
grannländer. 

Kal å Adas spelform gör turne-
ringen unik. Varje spelare rankas 
individuellt. Beroende på vad 
lagen som möter varandra har 
för ranking börjar lagen match-

Vår egna Kal å Ada 
Volleycup är en av Sveriges 
roligaste och största turne-
ringar där deltagarna får 
tid att möta nya och gamla 
vänner. En hel helg 
tillägnad spel och umgänge! 

KFUM Göteborgs idrottsverksamhet har som mål 
att hitta en balans mellan bredd- och elitidrott sam-
tidigt som vi tar socialt ansvar. Vi vill göra detta 
med en hållbar ekonomi och med utbildade ledare.

Kal å Ada  

en med olika poäng. Det gör det 
möjligt för alla lag att vinna, oav-
sett nivå, men det gör det också 
möjligt för spelare att kombinera 
ihop egna lag. Kanske vill man 
spela med det gamla kompisgäng-
et från förr, eller varför inte i sitt 
ursprungliga lag.

EN av Sveriges största 
volleybollturneringar. För 

36-e året i rad. Med 52 olika 

lag och 400 spelare. 

Unik turnering 

Antal medlemmar 850
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Basket

Rookiesäsongen av Basketligan 
Special – den nationella basketli-
gan för målgruppen – genomför-
des 2015-16. Sju lag deltog och 
Olympic blev de historiska första 
svenska mästarna. När andra sä-
songen drog igång hösten 2016, 
hade fem nya lag startat upp 
verksamhet ute i landet.

Initiativet till Basketligan Speci-
al och det faktum att Olympic, i 
kraft av uppmärksamheten i me-

dia, fungerat som ambassadörer 
för idrott för människor med in-
tellektuella funktionsvariationer 
som helhet, bidrog stort till att 
man hösten 2016 belönades med 
Västra Götalandsregionens Para-
sportstipendium.
Lagets tränare Jonas Autio fick 
ta emot GP-sportens heders-
pris. Göteborgs-Posten följde se-
dan upp med en lång artikel om 
Olympics duktige guard Jericho 
Ocampo Loong. Laget figurerade 
därefter regelbundet i radio och 
tidningar och slutligen Sportspe-
geln.

Året avslutades med en resa till 
New York – lagets tredje resa i en 
utlandssatsning som startade för 
några säsonger sedan. Tidigare 
har det burit av till Kaunas, Li-
tauen, och Bosnien, Sarajevo. 

Matcherna i Bronx, som av Jonas 
Autio beskrevs som ”den kanske 
finaste upplevelsen jag varit med 
om i samband med idrott”, bjöd 
på stor basketpropaganda. En 
höjdpunkt var besöket på Brook-
lyns specialskola – ett besök som 
gjordes oförglömligt tack vare 
våra värdars mottagande. Olym-
pics spelare, ledare och föräldrar 
hälsades välkomna med en gigan-
tisk banderoll över skolans entré. 
Därefter följde rundvandring, 
lunch och umgänge med skolans 
elever.

Under resan bodde Olympic i 
KFUM:s amerikanska systeror-
ganisation YMCA:s sju våningar 
höga vandrarhem på nedre Man-
hattan – komplett med gym, sim-
bassäng och sporthall där laget 
kunde förbereda sig på bästa sätt.

Olympic

På Olympics initativ 
fick basketspelare 
med intellektuella 
funktionsvariatio-
ner en egen nationell 
basketliga.

Den kanske finaste 
upplevelsen jag 

varit med om
 i samband 
med idrott

”
Sektionen blir en alltmer etable-
rad framgångssaga. Och i slutet 
av året blev vi inbjudna att delta 
i Scania cup 2017. Under säsong-
en 2016/17 deltar vi, förutom i 
ordinarie seriesystem, både i riks-
mästerskapen och ungdoms-SM.
 
Vår barnverksamhet har vux-
it under året. Det är nu fyra lag 
som ska delta i Easy basket, en 
spelform för de yngre barnen. Vi 
har också sju seriespelande lag 
varav det äldsta laget kan titule-

ra sig trippel serievinnare.
Under våren påbörjades projek-
tet  Mer än bara basket som 
riktar sig till nyanlända ungdo-
mar. Under hösten utvecklade vi 
konceptet och blev utvalda att 
ingå i Svenska basketförbundets 
satsning Välkommen hit. 

Tack vare vår nya hemida på 
Svenska lag, har kommunikatio-
nen förbättrats. Under hösten har 
även ett arbete med att förankra 
och utveckla vår värdegrund till-
sammans med föräldrar påbör-
jats. Arbetet kommer resultera i 
ett policydokument som alla nya 
medlemmar och deras målsmän 
kommer att få ta del av. 
Under året har många nya trä-
nare anslutit sig till klubben. Vi 

har 17 coacher och assisterande 
coacher. Under senhösten påbör-
jades arbetet för att skapa en 
struktur för egen vidareutbild-
ning. Detta kommer att ledas av 
styrelsen tillsammans med head 
coach Sinisa Stojanov.  

Då vi för bara några år sedan 
nystartade basketsektion har vi 
tidigare haft svårt att få fram 
funktionärer från vår egen verk-
samhet. Glädjande har vi under 
året utbildat många ungdomar 
och föräldrar till att sitta i sekre-
tariatet och vi har fått flera nya 
klubbdomare licensierade. En del 
spelare har valt att utbilda sig i 
grundkurser, steg 1-utbildningar 
och vidareutbildning som doma-
re. Året avslutades med en julfest 
med över 120 deltagare.

Klubbens barnverksamhet har 
vuxit under året. Det är nu fyra 
lag som ska delta i Easy basket, 
en spelform för de yngre barnen. 

Basketsektionen har under året 
fortsatt att göra bra resultat på 
ungdomssidan med bland an-
nat en fjärdeplats i Riksmäs-
terskapen samt en vinst och en 
semifinalplats i Basketfestiva-
len i Göteborg. 
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I början av året rekryterades 
Actionhallens första anställda 
och arbetet påbörjades i mars. 
Förutom att ge stöd åt verksam-
hetens ideella har vi kunna starta 
nya samarbeten med stadsdelen 
Västra Göteborg. 

Under våren bedrevs verksam-
heten på samma sätt som under 
2015. Vi hade öppet för besöka-
re mån-tis och tors-sön med två 

Actionsportsektionen be-
står av verksamheten i den 

fasta lokalen Actionhall 
Hisingen på Backaplan 
samt att under somma-
ren bedriva verksamhet 
i samarbete med Västra 
Göteborg i den nybygg-
da spontanidrottsparken 

Bergkristallen i Tynnered. 

Actionsport

Året har för innebandysektionen avlöpt som planerat. Vi har haft cirka 
40 träningstillfällen och antalet medlemmar har legat runt 15 st.  
Några har slutat, andra tillkommit, men själva kärntruppen består. 
Vi spelar som tidigare i Rosendalshallen på torsdagar.  Vi är glada att 
kunna försätta med våra träningar, vi har alltid roligt tillsammans 
och naturligtvis är motionen ett viktigt inslag. Inga allvarligare skad-
or har inträffat och vi hoppas att det fortsätter så. 

Under 2016 har vi varit tio beta-
lande medlemmar. Det mesta be-
kostas av medlemmarna själva. 
Men medlemsavgift och försälj-
ning av enyoyhäften subventione-
rar en del av kostnaderna. 
Vintersäsongen genomfördes som 
vanligt med siktet inställt på Va-
saloppet. Träningen på snö kom 
igång tidigt och Tranemo IF 
var bland de första som fick till 
ett konstsnöspår av bra kvalité.  

På vägen mot Vasaloppet i år 
körde Reine Svenson återigen 
det Tjeckiska 50 kilometerslop-
pet, Jizerská padesátka. Övriga 
melemmar tränade på, mesta-
dels på konstsnö i Tranemo och     

stycken ansvariga volontärer per 
pass. Då hade hallen uppdelade 
tider för bland annat skateboard, 
BMX och sparkcykel.

Under sommarens flyttades  verk-
samheten till Bergkristallspar-
ken. Där bemannade vi actiony-
tan med en ordinarie personal 
som även fungerade som handle-
dare för åtta stycken ungdomar 
som fick möjlighet att sommar-
jobba med sitt fritidsintresse. Vi 
bemannade parken fram till sista 
september.

När inomhussäsongen drog igång 
första oktober öppnade vi med 
ett nymålat och uppfräschat café 
där vi erbjuder grillade mackor, 
smoothies, godis, kaffe och läsk. 
Vi har öppnat upp verksamheten 
för alla åkdon samtidigt och har  
öppet under alla dagar i veckan.
I oktober utbildade vi alla led-

are i hallen i ledarskap, att hålla 
nybörjarkurser och i kommunens 
system för aktivitetsbidrag. Re-
sultatet av utbildningen blev att 
vi började erbjuda nybörjarkur-
ser i skateboard & BMX. 

På kurserna har deltagandet i ge-
nomsnitt varit fem personer och 
mottagandet har varit bra. Vi 
planerar att fortsätta och utveck-
la kurserna under 2017.

Under året har 25 personer arbetat 
ideellt med att bemanna hallen. 
De har hållit i kurser och stått i 
caféet. Av dessa kunde 21 stycket 
få ett arvode i slutet av året för 
väl genomfört arbete, tack vare 
att bidrag från Idrottslyftet. I 
december skrev vi under ett nytt 
IOP- samarbetsavtal med Väs-
tra Göteborg för bemanning av 
actionytan i Bergkristallparken, 
december 2016 till oktober 2017.

Innebandy

Skidor och orientering
Hindås. De fyra tappra åkarna
Johan Byström, Reine Svensson, 
Rainer Nieminen och Otto Pile. 
utmanade kung Gustav på de 
över de 90 kilometrarna.

I år bjöds vi på ganska bra för-
hållanden som också syntes resul-
taten. Snabbast var Johan Byström 

med tiden 6.14 timmar. Under vår-
säsongen orienterades en del med 
påsken som en peak, med flera 
bra tävlingar. 
Vintersäsongen startade tidigt, 
med kyla och vinter redan andra 
veckan i november. Första skid-
träningen blev den 16 november 
och träningen forsatte året ut. 



     ÅRSBERÄTTELSE 2016                         ORG NR 857202-235122                                 ORG NR 857202-2351    ÅRSBERÄTTELSE 2016                          23

KFUM Göteborg
Ordförande, Gunnar Henning
Ordförande, Åsa Vennberg
Kassör, Fredrik Löfberg
Hanna Jansson
David Öst
Kerstin Sondelius Rubarth
Nonno Nordqvist 
 

Sektionen för 
Actionsport
Sammankallande, Jacob Jansson
Kassör, Theodor Haglund

Sektionen för Basket
Ordförande, Diana Sasaroga
Tränings- och tävlingsansvarig, Sinisa Stojanov
Tävlings- och utbildningsansvarig, Andreas Ja-
cobsson
Eventsansvarig, Zorica Djilas   

Sektionen för 
Innebandy
Sammankallande, Göran Karestrand  

Sektionen för Olympic
Ordförande, Jonas Autio

Sektionen för Volleyboll 
Ordförande, Nate Brinker  
Ungdomsansvarig, Stefan Sjögren  
Untbildningsansvarig, Tord Inghammar  
Kassör, Mattias Bengtsson 

Sektionen för 
Skidor och Orientering
Ordförande, Johan Byström
Kassör, Otto Pile
Thomas Blomqvist

Våra förtroendevalda

Och det absolut viktigaste 
En stor del av föreningens arbete görs 
helt utan ersättning. Alla våra poster 
för förtroendevalda är oavlönade. Utan 
dessa personer tillsammans med våra 
volontärer, ideella tränare, ledare och 
föräldrar skulle vi inte kunna driva för-
eningen. 

Vi vill rikta ett stort tack till er och hopp-
as såklart att ni är med oss ännu ett år.

Föreningen har också anställda. Under året har vi 
haft 20 anställda fördelat på 13 årsarbetare. Våra 
anställda arbetar på kansliet, i våra sociala företag, 
öppna fritidsverksamheter, i socialt arbeter och i 
våra idrottssektioner. Vissa är tillsvidareanställda, 
andra jobbar i tidsbegränsade verksamheter. 

Under året genomfördes en omorganisation som 
innebar att våra tidigare projektsamordnare fick fas-
ta anställningar som verksamhetsutvecklare. Vi tror 
att organistationsförändringen gör att våra medar-
betare gör ett ännu bättre jobb och har en tryggare 
anställning. 

Årsbokslut
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RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING 
Rörelsens intäkter           Not   2016-12-31      2015-12-31 Tillgångar       Not   2016-12-31      2015-12-31

Anläggningstillgångar  

Kortfristiga fordringar

Rörelsens kostnader Omsättningstillgångar

Fördelning av årets resultat 

Resultat från finansiella investeringar

Medlemsintäkter
Försäljning
Bidrag
Övriga intäkter

Summa

Inventarier
Varulager
Depositioner 
Finansiella anläggningstillgångar

Summa Anläggningstillgångar

Kundfordringar
Förutbetalda fordringar och upplupna intäkter 
Övriga fordringar

Summa kortfristliga fordringar

Kassa och bank

Summa Omsättningstillgångar 

Verksamhet 
Lokalkostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

Summa

Årets resultat 
Förändring ändamålsbestämda medel

Resultat efter fördelning

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader

Årets resultat före dispositioner

Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar 

Rörelseresultat 

1
2
3
4

5
362 138 577 045

189 519 193 767

291 146 191 360

1 459 487 1 428 414

-1 160 170 -1 279 527

258 376 -129 603

376 927 631 064

2 169 346 1 760 129

33 741  33 741

-1 742 754 -1 644 055

9 916 266 696

-61 433 -72 055

5 841 508 5 562 743

6 710 987 6 804 950

849 173 658 868
89 613  66 870

2 689 420 2 345 513

-5 724 593 -5 364 329

637 421 491 884

-383 427 -733 004

268 292 137 093

258 376 -129 603

9 010 412 8 391 801 6 996 273 7 032 458

1 229 932 917 098-9 010 943 -9 020 915

-531 -629 114

-56 586 -59 498

-57 118 -688 612
Summa Tillgångar 9 685 693 9 377 971

62 026 

Eget kapital och Skulder       2016-12-31      2015-12-31

Kortfristiga skulder

Reserverade medel 

Balanserat resultat
Årets resultat

Leverantörskulder 
Skatter och sociala avgifter
Semesterskuld
Övriga skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Summa kortfristiga skulder

Ändamålsbestämda medel 
Summa Eget kapital

6 565 097 6 428 004

223 461 271 820

215 271 174 871

 1 277 360     1 287 276

268 292 137 093

214 142 565 710

303 727 90 172
618 342 423 023

1 574 943 1 525 597

8 110 750 7 852 374

Summa Eget kapital och skulder 9 685 693 9 377 971
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Redovisningsprinciper 

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella 
föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i
jämförelse med föregående år förutom att i föregå-
ende års årsbokslut redovisades resultat- och balans-
räkningar för respektive sektion var för sig och inte 
sammanslaget. I årets bokslut har sammanslagning 
skett av samtliga sektioners resultat- och balansräk-
ningar för att kunna presentera ett årsbokslut för 
hela KFUMs verksamhet.
Varulager består av secondhandbutikens lager och 
utgörs i den dela av gåvor vilka har värderats till 
nettoförsäljningsvärdet. Fordringar upptas till det 
belopp som efter individuell prövning beräknas bli 
betalt.

Ändamålsbestämda medel   
Ändamålsbestämda medel består i denna redovisning 
av två delar, dels bidrag från extern part som lämnat bi-
draget till en specifik användning och som därmed inte 
står till fri disposition, dels medel tillhörande idrotts-
sektionerna, vars verksamhet styrs och leds av sek-
tionsstyrelser och de väljs i sin tur av egna årsmöten. 

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar i 
form av inventarier, redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackmulerade avskrivningar. Inventa-
rier skrivs av linjärt över deras ekonomiska livslängd. 
   
Avskrivningstider Inventarier   
 
Butiksinredning           10 år
Fordon    5 år 
Teknik    3 år

Noter
Tillgångar       Not   2016-12-31      2015-12-31

Övriga intäkter    2016-12-31    2015-12-31

Försäljning    2016-12-31    2015-12-31

Övriga intäkter    2016-12-31    2015-12-31

Medlemsintäkter   2016-12-31    2015-12-31

Inventarier   2016-12-31    2015-12-31

Hyresintäkter
Anmälningsavgifter
Övriga intäkter

Summa

Second hand
Café
Actionhallen

Summa

Arvsfonden
Statliga bidrag
Regionala bidrag
Kommunala bidrag
Stiftelser
Övriga bidrag
Arbetsmarknadsbidrag

Summa

Basket
Volleyboll
Olympic
Actionsport
Innebandy
Skidor & Orientering 
Övrigt 

Summa

Ing. anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar

Utg. ack.ansk.värde

325 643 270 826

224 117 353 266

334 840

6 450                      

176 428

 

136 898 50 397

435 155 316 028

314 106              323 534

110 701              168 650
314 106              323 534

203 559              448 295

8 500                14 000

 678 118 1 026 416

52 338 225 877

174 880 170 661

1 510 074           1 090 835

1 069 736           1 796 000

190 375              354 275

3 064 721           1 968 499

 33 412                28 820
12 700                11 300

1 081 683 855 806

637 421           491 884

2 169 346        1 760 129

5 841 508        5 562 743

362 138            577 045

1 134 021       1 081 683

NOT 4

NOT 2

NOT 3

NOT 1

NOT 5

Ing. avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning

Utg. ack. avskrivningar

 56 586 59 498

887 916 828 418

944 502          887 916

Summa Avskrivningar 189 519          193 767
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