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Välkommen till KFUM Göteborgs årsberättelse!  
Det du håller i din hand är en kärleksfull 
dokumentation - en hyllning - av och till alla 
våra verksamheter och de människor som varje 
dag arbetar för och i dem. När det politiska 
engagemanget ökar och förtroendet för politiska 
partier minskar, i Göteborg och i Sverige, behövs det 
som brukar kallas civilsamhället, alltså föreningar, 
språkcafeér, volleybollklubbar, samtalsgrupper, 
musikstudios och mycket mycket annat, så mycket 
mer! Allt detta bidrar till att skapa mening och 
sammanhang, glädje och en möjlighet att se framåt. 
Detta vardagliga och helt grundläggande gräsrots 
- och demokratiarbete är det som kan hjälpa unga 
att skapa sig det vi i KFUM hela tiden tjatar om 
- en plats, en röst och en framtidstro. Oavsett om 
det sker i basketlaget, samtalsgruppen eller på 

praktikplatsen så är det i dessa forum vi övar oss 
på att lyssna och prata, odlar våra intressen och 
passioner, växer som människor och inom vårt 
intresseområde och steg för steg når mål vi satt och 
ser att vi kan påverka, förändra och göra en skillnad. 

KFUM Göteborg har ett starkt fokus på unga tjejer 
och killars uppväxtvillkor i Göteborg, på kontakt 
med arbetsliv och praktik, på studier och fritid. Det 
är vårt gemensamma ansvar och vår möjlighet, där 
vi alla behöver varandra och där KFUM Göteborg 
vill bidra till att unga personer, medlemmar och 
deltagare kan fortsätta att utvecklas till sin fulla 
potential. 

I slutet av 2017 mottog KFUM Göteborg vår, 
i skrivande stund f.d., verksamhetschef  Nanna 

KFUM Göteborg

U
 i samhället

för unga

         nder 2017 har debatten kring asyl- och flyktingsituationen ytterligare hårdnat, 
med åldersuppskrivningar och överhängande hot om avslag på ansökningar om 
uppehållstillstånd som följd. 2017 är också ett år där den årliga undersökningen 
Ungdomsbarometern visar att ungas engagemang för samhällsfrågor och politik 
ökar, medan förtroendet för de politiska partierna minskar.  I KFUM Göteborg 
fortsätter medlemsantal och deltagarantal att öka, ett tecken på att vi behövs både i 
ungas fritidsintressen och samhällsengagemang, samt att vi gör det vi ska 
- vi tar unga på allvar!

 - en plats
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Lite om våra medlemmar

I år är vi 

I jämförelse med 2016, då vi var Könsfördelning 

72 %

För att räknas 
som en ungdoms-
organisation ska 
minst 60 % av 
medlemmarna 
vara i åldern 
mellan 6 och 25. 
Hos oss är 72 % 
mellan 6 - 25 år. 

Nilssons uppsägningsansökan. Det känns oerhört 
tråkigt, och väldigt underligt, att ta farväl av 
Nanna, som i drygt fem år lett och utvecklat vår 
förening. Fem år med ökande medlemsantal och nya 
verksamheter som följd. Vi är inte samma förening 
som innan du kom och vi önskar dig allt gott och 
stort lycka till vidare på dina äventyr. 
Stort tack för allt Nanna!

I KFUM Göteborg fortsätter vi att ta utmaningen 
för mänskliga rättigheter, för gränsöverskridande 
normkritik och en verklig inkludering där vi i 
ögonhöjd kan mötas och se varandra, och lära av 
varandras värdefulla erfarenheter för en gemensam 
framtid. 

Tack alla medlemmar, deltagare, frivilliga, 

volontärer, förtroendevalda, brinnande eldsjälar och 
personal för ett fantastiskt, engagerat, meningsfullt 
och roligt 2017. Tack för tid, kraft, skratt, svett och 
tårar med alla känslor inblandade. Ni gör denna 
förening till något helt fantastiskt.

Så, käre läsare, välkommen till vår årsberättelse för 
2017. Håll till godo!

Tf  verksamhetschef
Hanna Jansson

2016 2017
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Den 15e till den 17e december 
åkte sju KFUMare från Volley-
bollsektionen till Men’s World 
Club League Finals i Krakow, 
Polen. Över helgen lärde gruppen 
sig att ta matchstatistik och hur 
statistiken hjälper ett lag utveck-
las. Resan bestod av många tim-
mars diskussion kring klubbens 
utveckling och hur statistik som 
verktyg hjälper spelare oavsett 
nivå. Resan upplevdes som ‘otro-
ligt rolig och givande’.

I Oktober åkte en av våra an-
ställda, Carolina Lopez, till Pa-
lestina i 10 dagar för att delta i 
“Olive picking program” som är 
en del av kampanjen “Keep hope 
alive”. Organisationen som hål-
ler i kampanjen heter JAI (Joint 
advocacy initiative) och är en 
mix av YMCA / YWCA / Alterna-
tive tourist group. För att kunna 
åka sökte Carolina pengar från 
KFUM Göteborgs egna stiftelse 
“Ragnhild Sörmans stiftelse”. 
Tips!

Det var 10 intensiva och extremt 
lärorika dagar om Palestina, geo-
grafi, kultur, historia, religioner 
och hur det är att leva under stän-
dig ockupation. Dagarna började 
med olivplockning på förmidda-
gen hos olika farmare. Den in-

KFUM Göteborgs engagemang 
i KFUM Sverige och internationellt

ternationella närvaron minskar 
risken för palestinier att utsättas 
för våld och att deras ägor ska 
förstöras. På eftermiddagarna 
var det rundturer och intressanta 
samtal och föreläsningar. Man 
kan välja att bo hos familjer. 
På KFUM Göteborgs instagram 
finns bilder från plockandet, Je-
rusalem som är Palestinas hu-
vudstad, samt muren som Israel 
bygger på Palestinsk mark.

I oktober var det dags 
för KFUM Sveriges 
Riksombudsmöte(ROM), vilket i 
år var i Norrköping. Vi i KFUM 
Göteborg bestämde oss för att 
åka dit. Vi  blev en grupp på 39 
personer, med representanter 
från både medlemmar, förtroen-
devalda och personal, de flesta 
ungdomar. Resan var mycket 
lyckad! Vi åkte tillsammans i en 
hyrd buss och sov på golvet i sov-
sal tillsammans. Ett alternativt 
program för de ungdomar som 
inte skulle vara med på själva 
stämman hela helgen fanns inpla-
nerat.  Ca 200 medlemmar deltog 
på ROM, från ca ett 20-tal för-

eningar. Kfum Göteborg var den 
största gruppen. Många av ung-
domarna som var med vill gärna 
åka på fler resor med Kfum, vi 
hade jätteroligt och gruppen var 
superbra på att inkludera och ta 
hand om alla!

Själva mötet var lite tungt ib-
land, särskilt för de som var där 
för första gången. Att det var 
tungt möte försvagade den 
demokratisk processen eftersom 
det blev mycket diskussion om 
stadgar, därmed tidsbrist och 
ingen tid att stämma av med
våra delegater innan beslut. 

En effekt av deltagandet på 
Riksombudsmötet är att det gett  
vissa av de ungdomar som deltog 
mersmak för demokratiska 
processer och att kunna och förstå 
mötesformalia. På Kompiscafét 
har de efter resa börjat använda 
sig av och öva sig på olika typer 
av mötesteknik. Exempelvis 
handuppräckning, rösta om 
förslag, replik under debatt. 

KFUM Göteborg 
deltog med 39 personer 
på KFUMs Riksombuds-
möte (ROM 2017).

Under året har vi 
engagerat oss i både 
nationella och interna-
tionella sammanhang. Vi 
har varit på volleybollresa 
i Polen, plockat oliver i
Palestina och deltagit på 
Riksombudsmöte i 
Norrköping!
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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 7200 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 2016 etablerade vi 
#KFUMgoteborg i verksamheterna. Våra idrotts-
sektioner för basket och volleyboll har varit flitigast 
att använda vår gemensamma hashtag och syns 
därför också mycket i flödet.
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Socialt företagande och sysselsättning
2012 startade vi vårt första sociala 
företag, butiken Repris Second 
hand, i Kallebäck. 2013 utvecklade 
vi vår metod för att stärka unga 
som lever i utanförskap att 
närma sig arbetsmarknad- och 
studier i projektet #Jobbet. 
Samma år öppnade 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-verksamhet till 
Nordenskiöldsgatan i Linnéstan 
för att kunna samordna våra 
företag. 

Under 2017 har vi fortsatt att 
utveckla vår handledarmetod  
som vi lade grunden till under 
projektet #Jobbet. Genom 
bra samarbeten med Idrott- 
och föreningsförvaltningen 
samt Social resursförvaltning 
kring ungdomsanställningar 
i kombination med en ökad 
försäljning i framförallt vår 
second hand-butik kommer vi 
även i fortsättningen kunna 
ge ungdomarna i våra sociala 
företag arbetslivserfarenhet och 
handledning, både i arbetslivet 
och i privatlivet. 

Den sociala nyttan med våra 
sociala företag är att minska 
skillnaderna 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 ungdomsanställning 
möjligheter till utbildning och 
egen försörjning. Vårt program 
för hälsa kallar vi Hälsolänken 
och är finansierat av Västra 
Götalands folkhälsokommitté. 
Metoden består av fyra block: 
Ekonomi och boende. Fysisk 
och psykisk hälsa. Arbete 
och studier. Självkännedom.
Tillsammans med varje 
deltagare gör vi en kartläggning 
av hur livssituationen ser ut 
och inom vilka områden stöd 
och handledning är extra 
viktig. Utifrån planen arbetar 
vi under hela praktik- eller 
anställningsperioden med dessa 
områden med målet att förbättra 
hälsan och skapa en positiv 
självbild hos varje deltagare i 
våra sociala företag.

Ungdomarna i projektet också 
har åkt ut på besok till olika 
arbetsplatser, exempelvis företag 
och föreningar. Syftet har varit 
för dem att skapa kontakter, få 
gå på studiebesök och på så vis 
få en chans att botanisera och 
inventera i vilka möjligheter som 
finns för dem i framtiden.Samt 
skapa sig en bild av hur det kan 
se ut på en arbetsplats som är 
intressant för dem.

Vi har också ett tydligt 
hälsoperspektiv på det vi serverar 
i våra caféer. Det ska vara nyttigt, 
mättande, 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 

samt med samarbeten för att 
minska matsvinn. All mat vi 
serverar och caterar har ett 
tydligt miljöperspektiv genom 
att det är tillvarataget matsvinn, 
vegetariskt eller veganskt och 
alla våra processer inom second 
hand syftar i första hand till 
återanvändning och när detta 
inte är möjligt ska det återvinnas. 
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Här vill vi rikta ett särskilt tack 
till MAT.SE som har gjort det 
möjligt för oss att ta tillvara på 
deras överblivna mat och mat 
med skadade förpackningar. 
Maten har delats ut till  personer 
med behov och under hösten 
har vi kunnat dela ut frukt till 
framförallt idrottande barn 
och ungdomar. Under 2017 

utarbetade vi ett nytt system för 
leverans av mat och insamling av 
varor i centrala Göteborg med en 
el-lådecykel som komplement till 
vår skåpbil. 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 16 ungdomar anställning, 
och tagit emot 10 ungdomar 
i arbetsträning/praktik i våra 
sociala företag. Tyvärr har 
vi också sagt farväl till vår 
verksamhetsutvecklare för 
sociala företag, Anna Reimegård. 
Lycka till i framtiden Anna!

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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För oss har det rullat på i sin 
vanliga ordning med projekt 
Extra Kraft med syfte att träna 
och utbilda unga vuxna som av 
olika orsaker inte fått komma in 
arbetsmarknaden men också för 
att ha personal till butiken. 

Den största skillnaden var nog 
att Anna Reimegård fick hoppa 
in som projektledare vid ett 
tillfälle när IOFF tappade sin. 
Där vi tydligt märkte att det 
blev för många deltagare till 
våra sociala företag, intentionen 
var god att vilja hjälpa så 
många som möjligt men blev för 
mycket för Platscheferna som 

arbetar närmast deltagarna. 
Vi har också under året gjort 
förändringar i butiken som skall 
främja butikens försäljning 
bl.a. genom att investera i 
bättre hyllor som är lättare 
att ”styla” och hålla rena 
samt förändrat öppettiderna i 
samråd med arbetslaget. Dels 
för att kunderna har efterfrågat 
en tidigare öppning av butiken, 
drar gärna i dörren redan innan 
kl 10. Men främst för att kunna 
förlänga rasterna för oss alla som 
arbetar i butiken. Det har gjort 
att ungdomarna orkar bättre 
och får behövliga pauser mitt 
på dagen. Andra åtgärder för att 

tillgodose kundernas behov och 
efterfrågan har varit att investera 
i fler provrum, vilket tagits emot 
mycket väl! Vi har också avslutat 
en chaufförsanställning och 
anställt en ny, bättre anpassad 
till butikens behov. Platschef  
Johanna har varit på utbildning 
i ADHD/Neuropsykologiska 
f u n k t i o n s n e d s ä t t n i n g a r 
kopplat till psykisk ohälsa 
på Ågrenska för att bredda 
sina kunskaper kring ämnet 
och på så vis kunna hjälpa 
deltagare med särskilda behov 
att få en fungerande vardag på 
arbetsplatsen.

Repris second hand

2017 har varit ett pågående år. 
Dvs den stabilitet som byggdes 
upp under 2016 har hållit i sig. Vi 
har i och med detta haft tid och 
möjlighet att utveckla nya recept 
för både mackor och smoothies 
som togs fram till projektet 
Actionfood.

Ett fokus på minskat matsvinn 
finns där alla som arbetstränar 
får kunskap i hur överbliven mat 
kan användas till nya rätter och 
vilken slags mat som inte får eller 
går att göra något nytt av. I och 
med detta har vi också ingått 
samarbete med Resq-club vilka 
ger möjlighet att sälja överbliven 

mat via deras app. Detta ger oss 
också marknadsföring.

I juli slog vi igen portarna på 
caféet och flyttade 
ut verksamheten till 
Bergskristallparken där vi drev 
en lite mindre caféverksamhet 
samt bjöd alla barn på en lunch 
varje dag. Även i år stod Mat.se 
för råvarorna till dessa luncher.

I oktober anordnade Café Repris 
och Second hand Repris en loppis 
i GFC’s lokaler. En väldigt lyckad 
tillställning med många besökare 
där alla anställda ungdomar 
gjorde ett strålande jobb med 

försäljningen.

November innebär Gothenburg 
Design festival på HDK och Café 
Repris fick frågan om vi ville 
köra ett ”pop-up”-café hos dem 
under en vecka. Fullt ös, massor 
med besökare och ett härligt 
miljöombyte samt extra inkomst 
till caféet blev resultatet!

Via  projektet ExtraKraft 
har vi haft 6 st anställda i 
sexmånadersperioder. Utöver 
ExtraKraft har 5 st undomar 
från olika instanser praktiserat i 
caféet.

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

Event

Under året har vi deltagit i ett 
Svenska Mässan, Megaloppisen 
i Majorna och Olivedalsgatans 
dag. Vi startade dock året med 
att promota filmfestivalen och 
styla ett skyltfönster i filmiskt 
tema och ta fram profiler som 
haft betydelse för HBTQ-frågor 
runt om i världen. Vi uppmärk-
sammade även Internationella 
Kvinnodagen med att framhäva 
orättvisor med statistik i ett 
skyltfönster samt erbjuda alla 
som identifierar sig som kvinna 
rabatter. Några deltagare under 
året hade en önskan om att få 
bredda sina kunskaper och jobba 

med kreativa bitar i butiksmil-
jön. De fick då prova krafterna 
med styling av skyltfönster och 
butik, samt göra material till 
erbjudanden/event i butik. En 
viktig grej var att det skulle kän-
nas nära verkligheten och därför 
fick de också jobba lite under 
press med att planera, organisera 
och följa deadlines.

Vår största händelse var när 
café och butik tillsammans 
anordnade ett loppisevent den 7 
oktober på Café Repris. Här fick 
deltagrna starta ett eget projekt 
för att lära sig att planera mot 

uppsatta tidsmål. Ansvarsområ-
dena spände mellan design och 
spridning av affischer och flyers 
till att tillsammans med Johanna 
ansvara för att plocka ut intres-
santa varor som skulle säljas och 
försäljning under själva dagen. 
Ambitionen var att visa upp lite 
mer retro/dyrare varor än allt 
för mycket ”billigt”. Tillström-
ningen av människor inte var 
jämnförbar med våren 2016, men 
de som kom handlade och var 
villiga att betala för de lite mer 
värdefulla sakerna. Ett fantas-
tiskt team work och en mycket 
lyckad dag!
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Under 2017 har vi fortsatt 2016 
års arbete med att strukturera 
upp arbetet i vår idrottsverk-
samhet. Den gemensamma platt-
formen Svenska Lag med med-
lemssystem och hemsida, som vi 
började använda i slutet av 2016 
har underlättat arbetet kring 
medlemshantering och fakture-
ring. Det gångna året har dialo-
gen mellan sektionerna och mel-
lan sektioner och kansli ökat. 
Med drivna och kunniga personer 
i våra sektionsstyrelser har denna 
dialog varit mycket givande och 
börjar ge resultat i form av en mer 
gemensam målbild och tydliga 
områden att arbeta vidare med.  
Sektionerna i KFUM Göteborg 
gör ett fantastiskt arbete. Det är 
dock tydligt att de som engagerar 
sig ideellt i våra idrottssektioner 
behöver avlastas. Att avlasta de 

ideella och ta fram ett 
effektiviserat arbetssätt är även 
ett av de stora målen i den pågå-
ende organisationsförändringen 
som tar ordentligt fart nästa år.
Dessa organisationsförändringar 
har inneburit att vi till stor del 
har fått pausa arbetet med stora 
gemensamma aktiviteter såsom 
Sparrevikslägret som genomför-
des 2016. 

I oktober hade vi en utbildnings-
dag där både personer från våra 
idrottsverksamheter och sociala 
verksamheter deltog. Även detta 
med ambitionen att föra olika 
delar av våra verksamheter när-
mare varandra och lyfta den 
styrka och bredd av kunskap vi 
tillsammans besitter. De ämnen 
vi hade med under utbildningen 
var skadeförebyggande, trans-

medvetenhet, motivation och 
”att prata om sex”. 
Under vårterminen startade 
Interact Idrott som riktade sig 
till tjejer som är nya i Sverige 
som här får möjlighet att testa 
olika idrotter och träningsformer. 
Fokus ligger på ett prestigelöst, 
roligt idrottande där alla ges möj-
lighet till träning på sin egen nivå 
samt möjligheten till en menings-
full fritid.
Viljan att ytterligare integrera 
idrotten och de sociala verksam-
heterna är tydlig från många håll 
i föreningen och förhoppningsvis 
blir det fler projekt där våra olika 
delar kombineras och även kan ge 
ett mervärde tillbaka tiidrotts-
sektionerna. Idrott är så mycket 
mer än det som händer på planen, 
skateboardrampen eller i skid-
spåret!

Idrottsverksamheten

Vi är medlemmar i 
orienteringsförbundet, 
basketbollförbundet, 
cykelförbundet, volley-
bollförbundet och 
skateboardförbundet.

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.

 

Actionsport, 564

Basket, 189

Innebandy, 12

Olympic, 26

Skidor & orientering, 8

Volleyboll, 140

Innebandy, 9
Actionsport, 564
Basket, 189
Olympic, 26

Volleyboll, 140
Skidor & orientering, 8

* Under 2016 började vi använda Svenska Lag som hemsida för idrottsverksamheterna och även som medlemsregister. 
Denna implementering tar tid och är fortfarande inte helt klar. Därför är årets siffror missvisande och den ökning vi ser i 
medlemsantal är mycket större än vad som anges i denna årsberättelse. Sektionerna för Basket, Volleyboll och Olympic har i 
verkligheten ett högre medlemsantal än vad som anges i våra offentliga medlemstal i statistiken ovan. 

*Antal medlemmar 939
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Volleyboll
Under året 2017 har KFUM 
Göteborg Volleyboll haft 
stor succé med evenemang. 

Vårterminen började med 
den årliga juniorturneringen. 
Turneringen var den största och 
bästa ungdomsevenemanget vi 
har organiserat på många år! 
Under lördagen och söndagen 
(22-23 april) hade vi cirka 125 
ungdomar på plats.

6-7 maj arrangerade vi Kal å Ada 
Volleycup - se nedan!
26 november arrangerade vi 

Västsvenska serien för damer, en 
turneringsbaserad division där 
hela 11 lag deltog. Detta var den 
största dam VSS-turneringen 
som arrangerats för säsongen.

Tredje helgen i december åkte 7 
KFUM:are till Krakow, Polen, 
för att gå en volleybollstatistik 
utbildning. Gruppen fick lära 
sig hur man tar statistik på 
en volleybollmatch och hur de 
statistiska resultaten kan hjälpa 
ett lags utveckling. Praktiken 
gjordes på plats under Men’s 
World Club League Finals i 
Krakow.

Nytt för denna säsong är att 
det skapats ett nytt lag, Dam 
U(Utveckling/Ungdom), som gör 
sin första säsong i Sverigeserien, 
division 2. Det är samma division 
som våra Dam B spelar i och är 
alltså en seniorserie. Detta för 
att skapa ännu större möjlighet 
för våra ungdomar U16/U18 att 
utvecklas och få mer speltid.

Dam A kom tvåa i division 1, 
endast 1 poäng efter 1:an. Detta 
efter att säsongen innan vunnit 
division 2.

I år var resultatet ett mycket 
smidigt och lyckad evenemang. 
Totalt deltog över 400 spelare 
(52 lag) från 4 olika länder, samt 
olika delar av Sverige.

Det är Kal å Ada som gör det möjlig 
för oss som sektion att fortsätta 
vår volleybollverksamhet och 
spelas i Valhalla Sporthallar. 
Många lag kommer varje år och 
deltar, både från Sverige och 
grannländer. 

6-7 maj arrangerade vi för 
38:e året, Kal å Ada 
Volleycup. En av Sveriges 
största och roligaste seni-
orturneringar! I år var re-
sultatet ett myckat smidigt 
och lyckat evenemang. To-
talt deltod över 400 spelare 
(52 lag) från 4 olika länder, 
samt olika delar av Sverige. 

Kal å Ada  

Kal å Adas spelform gör 
turneringen unik. Varje spelare 
rankas individuellt. Beroende på 
vad lagen som möter varandra 
har för ranking börjar lagen 
matchen med olika poäng. Det 
gör det möjligt för alla lag att 

vinna, oavsett nivå, men det gör 
det också möjligt för spelare att 
kombinera ihop egna lag. Kanske 
vill man spela med det gamla 
kompisgänget från förr, eller 
varför inte i sitt ursprungliga lag.
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Basket

Under året har ett stort arbete 
gjorts på styrelsenivå med 
att arbeta igenom sektionens 
ekonomihantering, ett uppdrag 
från KFUM centralt men så 
viktigt för att basketsektionen 
ska kunna fortsätta framåt. Detta 
arbete fortsätter under 2018/2019, 
men vi kan redan se resultat och 
på sikt kommer detta att leda till 
en stabilare och mer långsiktigt 
fungerande ekonomi så vi kan 
satsa framåt och bygga en stabil 
plattform för våra ungdomar. 
Basketsektionen har under 2017 
haft ett genomsnitt på ca 220 
aktiva utövare, varav majoriteten 
deltagit i ungdomsverksamheten.
Under året hade sektionen 
10 träningsgrupper under 
vt och 9 grupper under ht. 
Sektionen har deltagit ibland 

annat Lundaspelen, Scania 
Cup, Göteborgs basketfestival, 
Easy Basket,  Westra Baskets 
seriespel, Jr. NBA Challenge, 
Riksmästerskapen och Final 
Four i Kinna. Vi är mycket 
stolt över våra lags sportsliga 
framgångar. En stor sådan är 
att Herrseniorlaget tog steget 
upp från division 3 till division 
2 efter en rafflande slutomgång. 
Därmed uppfylldes det sportsliga 
målet med div3-säsongen, att 
etablera ett seniorlag på en god 
sportslig nivå som våra unga 
spelare kan sträva mot. Inför 
nästa säsong kommer satsningen 
att utvidgas även på damsidan. 
Vi har under hösten 2017 och 
våren 2018 satsat särskild kraft 
på att bygga upp en mycket väl 
fungerande Basketskola för de 
allra yngsta. Här tränar ca 50 
barn i åldrarna 6-10 år. Detta 
fyller även en central funktion 
för uppbyggnaden av föreningen 

genom att tränarna till stor del 
är ungdomar från föreningen som 
deltar i projektet Unga tränare.
Vi har också stått värd för 
flera projekt med prova-på-
basket för unga, och är med i 
Westra Basketbollsförbundets 
Klubbdomarprojekt. Förutom 
dessa axplock av aktiviteter 
och projekt har sektionen 
även arrangerat en klubbdag 
för föräldrar och barn med 
föreläsare som utbildade i 
skadeförebyggande träning samt 
var ett första steg i arbetet mot 
att skapa ett gott klimat för 
ungdomsverksamheten. Vi har 
stått värdar för Easy Basket-
arrangemang, där föräldrar 
gjort ett stort arbete som 
funktionärer och ungdomsspelare 
varit med som domare och 
sekretariatspersonal. I december 
arrangerade sektionen även 
Riksmästerskapen i basket (RM) 
omgång 2 för 15 och 16-åringar.

Ett händelserikt år i Basketsek-
tionen, med projekt, arrange-
mang, värdegrundsarbete och 
fina sportsliga resultat!
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2017 blev ett bra år för Olympic 
Göteborg trots att man inte 
lyckades försvara SM-guldet från 
2016. Efter en intensiv, rafflande 
och välspelad final blev Sundsvall 
till slut för starka. Silver för 
Olympic Göteborg. Mohamed 
Ally utsågs till årets rookie.

Under 2017 växte annars 
verksamheten från två till tre 
träningsgrupper/lag – Olympic 
Göteborg 1, 2 och 3. Förutom 
att delta i Basketligan Special, 
landets officiella seriespel för 
basketspelare med intellektuella 

funktionsvariationer deltog man 
bland annat i en pausmatch i 
Borås samt var medarrangör 
till Olympic Challenge, en 
basketturnering för Västsveriges 
gymnasiesärskolor och dagliga 
verksamheter.

Team Sweden, landets inofficiella 
landslagsverksamhet såg inte 
mindre än 5 Olympicspelare dra 
på sig landslagsdressen under 
2017: Lina Gustafsson, Viktor 
Åberg, Johan Björklund, Jericho 
Ocampo Loong och Mohamed 
Ally. Efter en pre-camp i 
Göteborg åkte Team Sweden till 
den internationella turneringen 
The Huddle i Geel, Belgien, och 
tog sig ända till B-final där man 
föll mot tyska Hagen.

Under våren hyllades Olympic 

Göteborg av Göteborgs Stad 
tillsammans med stans alla andra 
SM-vinnare från 2016 under en 
ceremoni i Kviberg. Middag, 
underhållning och utdelning av 
pris.

Förutom ledartrion Jonas 
Autio, Ivo Costa och Bert 
Engström anslöt under 
våren Kristina Linerudt, 
före detta elitbasketspelare 
i Kvarnby och med stor 
erfarenhet från målgruppen. På 
utbildningsfronten blev spelarna 
Jericho Ocampo Loong och Kjell 
Rosén färdiga steg 1-tränare.

Inför 2018 är Olympic Göteborg 
fler än någonsin. Tre lag deltar i 
ligaspelet och man blir att räkna 
med på basketplanen även i år!

Olympic

En sektion med SM-
silver, landslagsspe-
lare och nyutbildade 
tränare!

Lagkapten Kjell Rosén 
höjer silverpokalen efter 
SM-finalen 2017.
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Actionsportsektionen fortsätter 
att utvecklas för varje år som 
går. Vi har fördubblat vårat 
medlemsantal sen tidigare 
år och är nu uppe i över 600 
medlemmar i föreningen.  Vi är 
19st som med ideèllt arbete lagt 
ner närmare 3000 timmar för att 
hålla hallen öppen samt driva 
vår caféverksamhet  som ligger i 
anslutning till hallen. 

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 nybyggda 

spontanidrottsparken 
Bergkristallen i Tynnered. 

Actionsport
 När våren kom  flyttade vi 
än en gång ut verksamheten 
till bergskristallaparken och 
samarbetet mellan Actionhallen 
och västra Göteborg  fortsatte  
som tidigare år med att vi 
bemannade parken med egen 
personal och fortsatte våra 
kurser och evenemang utomhus.
Under sommaren fortsatte även 
renoveringen av caféet.  Väggar 
byttes ut, nya café möbler köptes 
in och ytterligare ett nytt lager 
färg lades på igen.

I samband med öppningen av 
hallen i oktober fortsatte våra 
kursverksamheter i BMX och 
skateboard. Nytt för i år är att vi 
har påbörjat en kickbikekurs som 
har gått över våra förväntningar 
med ett stadigt deltagande på ca 
20 ungdomar vid varje tillfälle. 
Actionhallen har också  utvecklat 
sitt födelsedagskalaskoncept och 

erbjuder alla att kunna fira sin 
stora dag med oss på helgerna. 

Under året har det blivit klart att 
Actionhallens nuvarande lokal 
kommer att upphöra. Detta är 
tråkigt men något som vi visste 
skulle komma. Därför har detta 
också varit ett år där nya planer 
börjat ta form. I oktober tog vi 
farväl till verksamhetsutvecklare 
Daniel Johansson och Andreas 
Hufvudsson rekryterades som 
projektledare för Actionsporten. 
Vi tackar Daniel för tiden som 
varit! 
Under hösten har arbetat för 
att förbereda Actionhallen för 
en flytt och kommande nystart 
satt igång. En fortlöpande dialog 
med  Göteborgs Kommun och 
och andra aktörer har inletts 
och vi ser med tillförsikt och 
stor nyfikenhet fram emot det 
kommande året!
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Undret verksamhetsåret 2017 har 
sektionen haft ca 7 medlemmar 
jämt fördelat på de båda 
verksamheterna. 

Vintersäsongen blev som många 
år på våra breddgrader ganska 
mild och snöfattig. Men vi är trots 
detta en gäng som alltid gör vårt 
yttersta för att åka skidor, både 
på olika konstsnöspår samt resor 
till Tranemo. Denna vinter blev 
det endast två deltagare under 
vasaloppsveckan och i veckan 
före åkte Johan sitt debutlopp i 
Checkien, jicerska 50km på fina 
3.13. I Vasaloppet öppet spår 90 
km åkte Johan och Otto. Johan 
genomförde sitt 30e lopp och det 

Skidor och orientering
innebär att han nu tillhör den 
fina 30 klubben som består av 
ca 1000 personer. Endast Claes-
Göran Wilkås i vår förening 
har tidigare tillhört denna fina 
skara. Han hann med 36 lopp 
innan han tyvärr gick bort i 
cancer.
När snön fösvunnit fick vi byta 
skidor mot dobbskor och kuta 
ut i skogen. Under våren var vi 
5 personer som sprang några 
tävlingar i och kring Göteborg.
Upptakten inför skidvintern 
2017-18 startade igång redan 
i november när kylan infann 
sig och det gick att göra snö i 
Tranemo. Glädjande nog blev 
det så mycket att det gick att åka 

skidor året ut, en helg till och 
med på riktig natursnö. Johan, 
Reine Svensson  och Rainer 
Nieminen är flitigast så här i 
början.Frågan och diskussionen 
om vi skall hålla liv i vår lilla 
sektion kom upp i samtal under 
hösten men vi bestämde tills 
vidare att köra på. Vår ekonomi 
har varit ansträngd och nästan 
allt har medlemmarna själva 
stått för. Den ekonomiska 
inkomsten har bestått av 
den bonus vi får av att sälja 
Enjoy bonushäften samt den 
medlemsavgift medlemmarna 
betalar. 

Innebandy

Vi har spelat innebandy 
kort och gott, hellre än bra. 

Vi är ett gäng som spelar 
på motionsnivå med glatt 
humör! Oftast 8-9 spelare 
per gång. 

Inga allvarligare skador  hos 
någon, men tyvärr har en av 
veteranerna, Svante Tibell, gått 
bort under 2017 efter sviter av 
cancer.

Vi har spelat varje torsdag med 

undantag för röda dagar eller lov.  
Sommaruppehåll från början 
juni till början september. Det 
har tillkommit några yngre 
förmågor som drivit upp tempot 
och även snittet av deltagare 
vilket är mycket välkommet!
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De två verksamhetsutvecklare som anställdes 2016, 
Lola  Ahmed och Carolina Lopez, har under året 
arbetat vidare med att säkerställa kvaliteten samt 
utveckla verksamheterna. Men de har inte arbetat 
ensamma, med sig har de haft fem aktivitetsledare, 
tre daglägerledare, en projektledare och en 
samtalsledare.  

Under året har ett tema demokratifrågor fått stor 
genomslagskraft på olika sätt inom våra öppna 

fritidsverksamheter. Det är med stort engagemang 
och drivkraft som våra deltagare tagit sig an dessa 
frågor på olika nivåer i samhället och på olika sätt. 
De har besökt KFUMs Riksombudsmöte(ROM), 
S-kongressen och EU-toppmötet, fått besök av 
fackförbundet Unionen och politiker. De har 
sedan implementerat demokratimetoder på sina 
egna träffar och varit med och arrangerat en 
demonstration. 

Öppna fritidsverksamheter 
och socialt arbete

KFUM Göteborg har sju 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. 

Samarbeten

IOP Framtidsspår * 
ISGR * Kärleken är 
fri, Bergumskolan * 
Ungdomssatsningen 
Hisingen * SENSUS 
* Allmänna Arvs-
fonden
*Social resursför-
valtning Göteborgs 
kommun
*Mänskliga rät-
tighetskommitten, 
Västra Götalandsre-
gionen
*SOS barnbyar

*Rätten till våra 
kroppar
*VR World
*Ortens konstfesti-
val
*Akademien
*Hängmattan 
Majorna
*Chalmers 
robot-förening
*Sommarlovssatts-
ningen, Göteborgs 
kommun
*Oscar och Maria 
Ekmans donations-

fond
* Actionhallen 
KFUM
*Interact KFUM
* Vatten Vana
*Blå Stället
*Unionen
*Feministiskt 
självförsvar 
Göteborg
*Friluftsfrämjandet
*MAT.se
*Resq Club

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. Samt bidrag 
från flera olika finansiärer. Vi vill 
tacka följande för att ni har varit 
med och skapat meningsfulla verk-
samheter för över 3000 ungdomar 
under 2017.
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Vi har sju sociala verksamheter och tillsammans 
har de haft 3110 deltagare vid 237 tillfällen. 

Totalt träffar under året: 237

Våra sociala verksamheter i siffror

Totalt antal deltagare under årer: 3110   

 

Totalt antal deltagare under årer: 3173 
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Interact, 150
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Aktivitet för alla är en fritidsaktivitet för 
ungdomar som är nya i Göteborg. Syftet 
med verksamheten är att öppna dörrar för  
nyanlända ungdomar till i föreningslivet.

Aktivitet för alla har under 2017 samkört med 
Forum Repris(Kompis Café). Detta har inneburit 
att de veckorna man har haft temaveckor har 
varvats med studiebesök så som S-kongressen samt 
EU-toppmötet. Aktivitet för alla har under 2017 
satsat mer på vad staden har att erbjuda vilket har 
inneburit att vi har deltagit på ortens konstfestival, 
demonstrationen rätten till våra kroppar, gått 
på teater och mycket mer. Vi har även fått flera 
nya deltagare samt att gamla deltagare har hittat 
tillbaka. Den största aktiviteten var att resa till 
Norrköping vilket många uppskattade samt att 
majoriteten som följde med var tjejer.  Något som 
var nytt för i år var att Aktivitet för alla hade 
aktiviteter under jullovet så fler ungdomar fick 
möjlighet att göra roliga aktiviteter så som att 
gå på bio, bowla, äta tillsammans samt fira ett 
alternativt nyår. 

Under EU-toppmötet ställde två av våra deltagare 
som är under 18 år frågor till Cecilia Malmström 
och Ylva Johansson angående situation när det 
gäller kvinnor som bär hijab i europa samt vilka 
åtgärder som finns för unga som är nya i Sverige. 
Vi är även stolta över vårt deltagande i ROM i 
Norrköping, där fler tjejer deltog och tog plats.

Aktivitet för alla

Sommarlägret i Bergskristallparken lockade  
314 deltagare under 5 veckor. Här kunde 
barn och unga i området gå på dagläger 
utan anmälning - alla välkomna!

Under sommaren har KFUM Göteborg i samarbete 
med Bergkristallparken haft dagläger, där vi 
erbjudit ett fullspäckat schema med aktiviteter 
mellan 12-16 inklusive lunch. Det har varit allt 
från “levande fia med knuff ”, samarbetsövningar, 
flyga drake, pyssel till fotboll med pilatesboll och 
slacklines. Alla aktiviteter har letts och bemannats 
av våra tre anställda ledare. Utöver detta har 
lägret fått besök av instruktörer i bland annat 
feministiskt självförsvar som hållit i workshops 
för icke-killar samt parallellt hållit i quiz för alla 
resterande i gruppen. Vi har fått ta del av workshop 
i natur-parkour, bmx cykling och boxning. Vi hade 
även vid ett tillfälle en heldag ute på skärgården 
där deltagare och ledare fick med sig picknick 
från köket och tog färjan ut till Brännö där dagen 
spenderades. Detta var särskilt uppskattat. 

Natur-parkouren var en kul aktivitet som 
engagerade många. Det var en inkluderande 
aktivitet där deltagarna och ledarna hade väldigt 
roligt! En annan rolig aktivitet var dansstopp som 
var så populärt att ledarna drog över på tiden och 
deltagarna ville inte sluta!

Sommarläger
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gegrupp, varit med på årsmöte i Norrköping med 
KFUM Sverige. Efter årsmötet ville deltagaren 
implementera det de lärt vilket ledde till att man 
ville ha mer organiserade möten, öva sig på hur for-
merna skulle hållas, införa talarlista samt rösta om 
förslag. Ett förslag som röstades igenom var att ha 
träffar på engelska på tisdagar. Vi har även haft po-
litiker, YMCA England, facket Unionen och konst-
närer från Sydafrika som jobbar med en metod hur 
man kan rita sina känslor, på besök. Träffarna har 
även varit känslomässiga, den 14 oktober skedde ett 
terrordåd i Somalia så deltagarna bestämde sig för 
att hålla en minnestund samt tyst minut. 
När LSU besökte oss berättade deltagarna själva 
om verksamheten. ” Jag kunde inte prata svenska 
alls så när det blev min tur i rundan gick jag på toa-
letten för att slippa. Men sen kände jag mig hemma. 
Det känns bra att komma hit” berättade Ifrah Mo-
alim. Under året  har vi märkt ett större engage-
mang hos deltagarna och de besöker alla våra verk-
samheter och flera yngre deltagare har även fått 
sommarjobb samt jullovsjobb.

Kompis Café

normer, kön, feminism, jämställdhet och relationer. 
Vi har gjort improvisationsteater, besökt chalmers 
robotförening under robotmässan vilket var så 
poppis att träffen därpå ändrades till ett till besök 
på mässan. Vi har pysslat tillsammans, fått lära oss 
laga punktering på, besökt Ortens konstfestival för 
andra året i rad och varit på alternativ bokmässa 
- där flera av deltagarna tog del av open mic och 
gjorde fina framträdanden helt spontant!
En av träffarna ändrade vi i år så att deltagarna 
som grupp skulle ha möjlighet att besöka KFUM 
Göteborgs årliga julfest. Vi samlades och åkte till 
julfesten som grupp, flera av deltagarna var väldigt 
taggade, speciellt på discot! Det var jättegod mat, 
BMX uppvisning och en lugnare hörna där vi 
kunde köra lite egna lugnare lekar. Det fanns också 
möjlighet att själv prova på BMX och sparkcykel 
vilket var uppskattat av några av våra deltagare!

Tillsammansklubben

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

Under 2017 har Forum Repris bytt namn till Kompis Café då deltagarna upplever att detta 
är ett café där man umgås med sina vänner samt lär sig nya saker.  

Under året har vi haft tre träffar i veckan med fokus 
på demokratifrågor, delaktighet, utbildning, till-
gång till information, jämställdhet, hälsa och livs-
kvalitet. Vi etablerade snabbt kontakt med ungdo-
mar som var intresserade. I början av terminen var 
det fokus på termer och förförståelse för att sedan 
bygga vidare på de kunskaperna som deltagare har 
förvärvat. Detta har inneburit att deltagaren har 
studerat jämställdhetsrapporten, startat en stad-

Under året som gått har Tillsammansklubben 
som vanligt haft en rad varierande aktiviteter. Vi 
har besökt olika platser och föreningar runt om i 
staden men också haft fina samtal i grupp under 
promenader och i våra lokaler. Vi har pratat om 

Sommarläger
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Interact hade sin första 
informationsträff  den 8 februari 
2017. Kvällen innebar olika 
aktiviteter, så som speed-
dating, att skapa vision boards, 
information om Interact både 
för deltagare och mentorer samt 
möjlighet för deltagarna att 
anmäla sig till vilka aktiviteter 
de ville delta i. På kvällen 
närvarade alla som arbetar aktivt 
i Interact. Det fanns information 
om mentorskap, tjejgrupp och 
idrott. Vi hade också massa fika. 
Till kvällen hade vi 23 tjejer 
anmälda, men det dök upp 

närmare 50. 

Interact har även anordnat 
flertal aktiviteter exempelvis 
idrott för tjejer, laserdome, 
bowling, restaurang, folkdans 
och Liseberg. Totalt har 8 
mentorer och deltagare blivit 
matchade vilket har inneburit 
att deltagarna har fått stöd i 
läxhjälp, söka jobb etc. Den 12 
maj öppnade vi dörrarna till vår 
första Inspirationsmässa. När vi 
väntade på att besökarna skulle 
komma och mässan börja, var 
med lika mycket nervositet som 
förväntan. Besökare: Till mässan 
hade vi över 100 deltagare. 
70 tjejer ur vår målgrupp, 
nyanlända tjejer i åldern 16-25 år 
var anmälda. 

På mässan fanns också 
representanter från arbetslivet, 
utbildningar och beslutsfattare. 
Över 20 personer ville lära sig 
mer om jämställd rekrytering och 
träffa målgruppen. Utöver dessa 
kom det spontanbesökare som 

rörde sig i huset och lyssnade på 
föreläsningarna. På programmet 
fanns sex stycken föreläsningar, 
föreläsarna var Historiskan, 
Rättviseförmedlingen, Shamima 
Mitu, Lina Taha, Yordanos 
Mebrahtu, Deeqo Hussein, 
Samira Mohammed och Iman 
Aldebe. De föreläste om sina 
resor till var de är idag, om 
starka kvinnor i historien och 
jämställd rekrytering. Företag 
och föreningar var på plats 
för att inspirera målgruppen 
till att följa sina drömmar och 
informera om sina verksamheter. 
Arbetsförmedlingen, Music 
collage, Futebol da forca, Digidem 
lab, Ida Klamborn,  KFUM 
Göteborg, ÅF- konsultföretag, 
Första hyreshjälpen, Codotrix, 
Restaurangassistans, och 
Feministiskt själv försvar. 

Alla aktiviteter vi har ordnat 
hittills har varit populära men 
den som var mest populär var 
folkdansen samt äta ute på 
restaurang. Vi blev ca 40 st med 

Interact

mentorer och deltagare och några 
av deltagarnas småsyskon var 
med och föräldrar.#YouCanBeWhatYouCanSee

Interact stöttar nyanlända 
tjejer i åldern 16-25 att 
stärka sin identitet och 
självkänsla samt komma ut 
i studier och arbetsliv. Med 
mentorer som har liknande 
erfarenheter arbetar vi för att 
förändra fördomsbilden mot 
utrikesfödda och lyfta fram 
ickenormativa förebilder för 
målgruppen och omvärlden.
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Ung och modig

Ung & modig har hållit 
utbildningar, samtal och 
work shops i vår egen fören-
ing, i verksamheter vi samar-
betar med samt skolor under 
året. 
Det här året har vi varit tillbaka 
på bland annat Framtidsspår. 
Där har vi träffat en och samma 
klass en gång i veckan och haft 
samtalsgrupper. Vi har pratat om 
olika ämnen, ibland har vi gjort 
övningar eller kollat på klipp som 
handlat om vissa teman. Vi har 
under året hunnit prata om 

diskr iminer ingsg r under na, 
s a m t y c k e , c i v i l k u r a g e , 
kommunikation och hbtq 
-rättigheter med fokus på trans. 
Diskussionen som engagerade 
deltagarna mest var den vi hade 
efter att ha sett ett klipp ur UR 
play “Nationen” som behandlar 
sveriges rasistiska historia och 
den transatlantiska slavhandeln. 
Ett annat intressant ämne var 
om trygghet och allt vad ordet 
innebär för olika personer och i 
olika sammanhang. En annan 
skola vi kom tillbaka till var ISGR 
där vi på begäran höll i drama 

workshops för olika klasser med 
temat social hållbarhet, göra sin 
röst hörd/ta ansvar för sin röst. 
Detta var jättelyckat och roligt. 
Diskussionen som engagerade 
deltagarna mest var den vi hade 
på framtidsspår efter att ha sett 
ett klipp ur UR play “Nationen” 
som behandlar sveriges rasistiska 
historia och den transatlantiska 
slavhandeln. Men även den vi hade 
på ISGR om hur resursfördelning 
och segregation ser ut i Göteborg, 
deltagarna hade väldigt vassa 
analyser och tankar.

Tjejgruppen

Under året som varit har 
tjejgruppen blivit en stabil grupp 
som möts i regel en gång i veckan 
och samtalar.  Ibland varvar 
vi samtalen med aktiviteter. 
Vissa aktiviteter är roliga och 
förbättrar gruppdynamiken 
andra bygger upp självkänslan 
och några är en kombination. 
Exempel på aktiviteter vi har 
gjort i kombination med samtal 
eller för sig är Henna där tjejerna 

fått sina händer målade och själva 
målat på varandra, föreläsningar 
i olika ämnen, 8 mars firande på 
Blå stället (tema kvinnor i flykt), 
konst-workshops, filmvisningar 
på kvinnofolk, bio och VR- 
(virtual reality)kväll. En del 
aktiviteter, bland annat VR- 
kvällen gjordes i samarbete med 
projektet Interact, som är ännu 
ett projekt som KFUM Göteborg 
har. Kvällen drog många deltagare 
som testade på VR för första 
gången, umgicks och åt snacks 
under en väldigt avslappnad kväll 
med tjejer och ledare från olika 
verksamheter. Tjejerna har även 
haft möjlighet att genom delta 
i gruppen och samarbetet med 
Interact få mentorer och tillgång 

till ännu fler aktiviteter och delta 
i Sveriges största och enda mässa 
för nyanlända tjejer.
En aktivitet vi är särskilt 
stolta över är när tjejgruppen 
samarbetade med “rätten till 
våra kroppar” som anordnade 
första maj demonstration i våras. 
Tjejgruppen anordnade bland 
annat aktivitet på frilagret där 
man fick lära sig göra screentryck 
på tygkassar, detta anordnades 
i  samarbete med SOS barnbyar 
i Hammarkullen, rätten till våra 
kroppar.  Detta var även del 
av det förberedelsearbete inför 
demonstrationen som slog rekord 
i antalet första personer som 
deltog i första maj tåg på väldigt 
många år.

Tjejgruppen har varit en 
stabil grupp som samtalat, 
gjort aktiviteter samt 
anordnat en  demonstration 
tillsammans med gruppen 
”Rätten till våra kroppar”.
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KFUM Göteborg
Ordförande, Hanna Jansson, avgick 10 dec 2017
Ordförande, Åsa Vennberg
Kassör, Gunnar Henning
Lina Dimming 
Fredrik Löfberg
David Öst
Kerstin Sondelius Rubarth
Nonno Nordqvist
Ella Lindblom Hed, avgick 14 nov 2017 
 

Sektionen för 
Actionsport
Ordförande, Andreas Hufvudsson
Kassör, Axel Fureman
Elias Schagerström
Sandro Lascano
Noam Brodin
Jonatan Nilsson
William Storhammar
Linus Pihlsgård

Sektionen för Basket
Ordförande, Diana Sasaroga
Tävlings- och utbildningsansvarig, Andreas 
Jacobsson

Kassör, Susanna Maras
Eventsansvarig, Zorica Djilas, avgick 1 jan 2018
Sekreterare: Joakim Nordin, avgick sept 2017
Träningsansvarig, Sinisa Stojanov ( Anställd)  
 

Sektionen för 
Innebandy
Sammankallande, Göran Karestrand  

Sektionen för Olympic
Ordförande, Jonas Autio

Sektionen för Volleyboll 
Ordfrande, Nate Brinker  
Ungdomsansvarig, Stefan Sjögren  
Utbildningsansvarig, 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 
föreningen. 

Vi vill rikta ett stort tack till er och 
hoppas innerligt 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. 
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Årsbokslut
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RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter           Not   2017-12-31      2016-12-31

Rörelsens kostnader

Fördelning av årets resultat 

Resultat från finansiella investeringar

Medlemsintäkter
Försäljning
Bidrag
Övriga intäkter

Summa

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

762 931 362 168

-1 505 297 -1 160 170

533 867 258 376

493 286 376 927

2 541 616 2 169 346

-1 772 407 -1 742 754

-352 209 9 916

-55 784 -61 433

6 679 831 5 841 508

-6 843 184 -5 724 593

643 399 637 421

-349 053 -383 427

181 658 268 292

533 867 258 376

10 627 776 9 010 412

-10 469 941        -9 010 943

157 835 -531

-61 470 -56 586

  96 365 -57 118
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BALANSRÄKNING 
Tillgångar       Not   2017-12-31      2016-12-31

Anläggningstillgångar  

Kortfristiga fordringar

Omsättningstillgångar

Inventarier
Varulager
Depositioner 
Finansiella anläggningstillgångar

Summa Anläggningstillgångar

Kundfordringar
Förutbetalda fordringar och upplupna intäkter 
Övriga fordringar
Summa kortfristliga fordringar

Kassa och bank

Summa Omsättningstillgångar 

5 183 790 189 519

154 251 291 146

2 391 401 1 459 487

33 741  33 741
7 414 431 6 710 987

561 712 849 173
89 515 89 613

3 196 879 2 689 420

7 691 873  6 996 273

805 478         1 229 932

Summa Tillgångar 10 888 752 9 685 693

59 911 62 026

Eget kapital och Skulder       2017-12-31      2016-12-31

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

 6 833 197    6 565 097

 338 476  223 461

 261 433  215 271

    1 629 569      1 277 360

 181 658    268 292

 257 934  214 142

 536 574  303 727
 849 911  618 342

 2 244 328 1 574 943

 8 644 424   8 110 750

Summa Eget kapital och skulder  10 888 752      9 685 693
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Redovisningsprinciper 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen
Tillämpade principer är oförändrade i
jämförelse med föregående år.

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 redovis-
ning
av två delar, dels bidrag från extern part som läm-
nat bidraget
till en specifik användning och som därmed inte
står till fri disposition, dels medel tillhörande 
idrottssektionerna,
vars verksamhet styrs och leds av sektionsstyrel
ser och de väljs i sin tur av egna årsmöten.
  
 

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar i
form av inventarier, redovisas till anskaffnings-
värde
med avdrag för ackmulerade avskrivningar. Inven-
tarier
skrivs av linjärt över deras ekonomiska livslängd.

Avskrivningstider Inventarier
Butiksinredning 10 år
Fordon 5 år
Teknik 3 år
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Medlemsintäkter                      2017-12-31   2016-12-31      2015-12-31

Försäljning                      2017-12-31         2016-12-31      2015-12-31

Bidrag            2017-12-31        2016-12-31     2015-12-31

Basket
Volleyboll
Olympic
Actionsport
Innebandy
Skidor & Orientering
Övrigt 

Summa

Second Hand
Caféförsäljning
Actionhallen
Basket
Volleyboll
Skidor och Orientering
Övrigt

Summa

Arvsfonden
Statliga Bidrag
Regionala bidrag
Kommunala bidrag
Stiftelser
Övriga bidrag
Arbetsmarknadsbidrag

Summa

        359 029               190 375 354 275

762 931               362 138             577 045

2 541 616            2 169 346          1 760 129

6 679 831      5 841 508 5 562 743

NOT 1

NOT 2

NOT 3

        316 889               110 701             168 650
        8 750                 12 700                11 300
      60 918                 33 412                28 820

      8 250                   8 500                14 000
     6 895                   6 450                 
     2 200                        

     1 627 871            1 510 074 1 090 835
     445 264               435 155             316 028
    315 262               224 117             353 266
    102 502                             

    36 712                             
   12 590                            

   1 415                            

     1 315 770            1 069 736 1 796 000
        582 453               314 106 323 534

         1 054 562               334 840  
     2 527 281            3 064 721 1 968 499

         163 666               176 428  
        330 055               203 559 448 295
        706 044               678 118 1 026 416
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Övriga intäkter            2017-12-31        2016-12-31     2015-12-31

Inventarier             2017-12-31       2016-12-31     2015-12-31

Hyresintäkter
Anmälningsavgifter
Övriga intäkter

Summa

Ingående Anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackmulerad avskrivningar enligt plan

Summa Avskrivningar

             185 024      174 880 170 661

643 399                 575 395 491 884

NOT 4

NOT 5

             157 860      136 898 50 397
             300 515     263 617 270 826

1 134 021
53 602

1 187 623

944 502

59 331
1 003 833

183 790

1 081 683
52 338

1 134 021

887 916

56 586
944 502

189 519

855 806
225 877

1 081 683

828 418

59 498
887 916

193 767
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