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FÖRORD 

Att se tillbaka på KFUM-året 2020 känns på ett plan bra och jag är nöjd med de insatser som 

genomförts på både individuell och strukturell nivå. En i stort sett ny styrelse etablerade sig och 

skred till verket med de långa och nyttiga diskussionerna från årsmötet i ryggen.  

Vårt kärnuppdrag, dvs kontakten med barn och ungdomar och verksamhet med rötterna i vår 

värdegrund, har trots allt lyckats växa och fungerat relativt väl trots svåra förutsättningar.  Vi har 

kunnat nå barn och ungdomar för att ge dem möjligheter till inflytande och påverkan i sin vardag och 

sina liv. Styrelsens fokus har tack vare goda ledare och verksamheter kunnat fokusera starkt på det 

som vi uppfattade som årsmötets uppdrag. Ekonomi, struktur, intern kontroll och tydlig styrning. 

Tråkiga delar men nödvändiga för att ytterligare stärka ett gott innehåll. 

Stort och glädjande är konkreta planer för 2021 vill vi med våra medlemmar, allt fler aktiva, finnas 

ute i stadsdelar för att möta barn och vuxna för samtal och information och vi vill ge fler att ta del av 

det vi har att ge! 

2020 blev också ett mycket annorlunda år för oss alla. I Göteborg, i Sverige och i världen. I 

verksamheten inom KFUM Göteborg har vi, trots att större delen av arbetet skett hemifrån, kunnat 

genomföra en hel del aktiviteter. Vår verksamhet har varit som tidigare; de flesta som vi når och som 

når oss är barn, unga vuxna, och föräldrar. 

Att allt fler yrkesverksamma vill utveckla barnrättsarbetet, efterfrågar oss och kontaktar oss är 

mycket positivt. Vi är glada för att så många besöker vår hemsida för att ta del av våra 

utbildningsinsatser, våra material och projekt. 

Trots årets speciella situation har ungdomar genom vår verksamhet kunnat göra sina röster hörda. 

Som exempel kan nämnas volleybollträningarna, basketskolan, läxläsningshjälpen, den snabbt 

växande actionsporten och många andra verksamheter. Fantastiskt bra arbete av och med 

engagerade ungdomar! 

Men. Vi har bara inte kunnat genomföra alla träningstillfällen, inte kunnat ha den viktiga 

Olympicverksamheten igång och sett stort tapp i volontärverksamheten för att nämna något, och 

event, där vi planerat för att möta vuxna och barn, har inte heller genomförts. Medlemsaktiviteter 

och samarbeten har fått ställas in eller flyttas fram.  

Vi drar nu ett streck, en nystartslinje, och siktar mot framtiden. 

Nu ser jag framåt! Vi är på gång! Med en medveten strategi för barnets rättigheter, kan vi 2021 

tillsammans nå ännu längre i förverkligandet av vår värdegrund och vår verksamhetsidé. Med detta 

vill jag å styrelsen vägnar rikta ett varmt tack till alla som slitit hårt för KFUM Göteborg under det 

gångna året. Ett tack till alla dedikerade ledare och tränande, deltagande och engagerade barn och 

ungdomar. 

Sist men inte minst vill jag personligen rikta ett varmt tack till styrelsens medlemmar för ett hårt och 

gediget arbete samt ett särskilt tack till vår hårt arbetande verksamhetschef. 

Bengt Eliasson 

Ordförande 



 

 

KFUM Göteborg är en ungdoms- och idrottsförening som tillhör den rikstäckande rörelsen 

KFUM. I KFUM står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa. KFUM är religiöst 

och politisk obunden. Gemensamt för kårer och föreningar i KFUM är arbetssättet BODY 

MIND SPIRIT, där hela människan är i fokus. Alla är välkomna i KFUM, och vi betonar speciellt 

vikten av att ge unga människor möjlighet att påverka. Vi är också en del av de 

internationella rörelserna YMCA och YWCA.  

 
KFUM Göteborg engagerar ungdomar i sociala, kulturella och idrottsinriktade 
verksamheter. Vi arbetar för att: 

• ge unga PLATS för ännu starkare föreningsgemenskap i Göteborg 

• ge unga en RÖST för ungdomsinflytande i samhället 

• skapa FRAMTIDSTRO för ungas engagemang, organisation och idéer. 
 
Vi har verksamhet och medlemmar i Göteborgs kommun samt närliggande kranskommuner. 
Vår verksamhetsidé är att skapa mötesplatser där unga människor kan växa till sin fulla 
potential. Detta gör vi genom att alla våra verksamheter fungerar som trygga och 
meningsfulla mötesplatser med ledare som är utbildade för alla inspirera, vägleda och 
motivera medlemmar och deltagare. Vi skapar förutsättningar för att alla unga ska få tillgång 
till verktyg som de behöver för att kunna ta ansvar i samhället. 
I alla våra verksamheter verkar vi för samarbete och gemenskap med extra fokus på att 
inkludera fler i föreningslivet. Vi skapar mötesplatser för ungas delaktighet, inflytande och 
meningsfull fritid. Därför kan man hitta alla tänkbara aktiviteter, verksamhetsformer och 
metoder för att stimulera unga människor inom KFUM Göteborg. Vi anordnar en mängd 
olika aktiviteter genom våra verksamheter som: 

• Idrott 

• Social verksamhet 

• KFUM second Hand 
 
Under 2020 har vi fortsatt öka vårt medlemsantal. Den stora ökningen beror främst på ett 
stort intresse för KFUM Magasinet Actionsport hall som har 1337 medlemmar. 
Antal medlemmar Kvinnor Män Totalt   

År 2020 279 1498 1777   
År 2019 189 1153 1336   
År 2018 246 473           719   

 

 

 

 



 

 

SOCIALA VERKSAMHETER 

Våra sociala verksamheter och projekt, Tillsammansklubben, Ung & Modig, Aktivitet för alla, 

Study Zone 2.0 och My Future in Sweden har under året fått ställa om sina aktiviteter till 

digitala plattformar under längre perioder. Omställning har inneburit en möjlighet för oss att 

kunna var en positiv, trygg mötesplats för barn och ungdomar. Vi har fyllt en viktig funktion 

för de barn och ungdomar som vi når ut till. Omställningen har gjorts möjlig genom att 

ungdomarna själva varit delaktiga i att skapa lösningar och bidra med förslag på justeringar 

av våra aktiviteter. Bland annat har vår Ung & Modig verksamhet istället för samtalsgrupper 

ställts om till en telefonlinje där ungdomarna kontaktar oss med frågor om framtid, oro m m. 

Vi har arbetat aktivt med tillgänglighet samt att utöka med fler volontärer för att 

tillsammans med ungdomarna skapa givande aktiviteter, vilket har varit väldigt 

uppskattat.  Sommaren 2020 kunde vi erbjuda lyckade sommaraktiviteter såsom: 

sommaraktiviteter för barn, basket på Heden samt sommarläger. Totalt har vi nått nästan 

500 ungdomar i våra verksamheter, som är en stark förbättring mot tidigare år.  

 

KFUM SECOND HAND 

KFUM Secondhand har under året fortsatt med sitt engagemang för miljö och social 

hållbarhet. Detta har visat sig i ett fortsatt tryggt och aktivt arbete med volontärer, 

praktikanter, personer som arbetstränar samt ferieungdomar från Göteborgsstad. Under 

året med pandemi har butiken tagit sitt ansvar genom att tidigt sätta en maxgräns för hur 

många kunder som får befinna sig i lokalen samt arbetat med en tydlig kommunikation för 

att hålla anstånd. KFUM Secondhand har även genomgått en mindre renovering i början på 

året som resulterade i en egen barn- och ungdomsavdelning för att på ett ännu tydligare sätt 

poängtera att överskottet går till barn och unga.   

 

KFUM MAGASINET ACTIONSPORTHALL 

År 2020 ökade Actionsporten sitt medlemsantal. Den nybyggda hallen öppnades i september 

2019 och under år 2020 har den fortsatt att attrahera åkare. Visionen för KFUM Magasinet 

actionsporthall är att den är till för alla, oavsett nivå eller åkdon. Hos oss är alla välkomna. 

Under året har vi fortsatt att justera i åkyta och i mars blev den klar. Nu återstår en mindre 

komplettering av nybörjaryta. Under slutet av året blev det även klart att fastighetsägaren 

skriver hyresavtal med KFUM Göteborg. Det betyder att KFUM Magasinet Actionhall inte 

längre hyr av det KFUM Göteborg helägda bolag som skapades just för att få ett hyresavtal i 

frihamnen. Att all verksamhet nu ligger direkt under KFUM Göteborg bidrar till en nystart år 

2021. I samband med att hyresavtalet skrivs över till föreningen, lyckades man även få ner 

hyran med nästan 30%. 

 



 

 

BASKET 

Under verksamhetsåret 2020 har basketsektionen drivit 14 seriespelande lag varav tre lag i 

division 2, ett i division 3 samt nybörjarlag och en stor basketskola för mindre barn. 

Tillsammans med 10 coacher och flera yngre hjälpcoacher har vi genom  vårt interna ideella 

projekt med våra unga ledare och unga domare, engagerat och organiserat basketsektionen. 

Lagen har deltagit i EB-verksamhet samt seriespel i WBDF, USM & RM samt i olika cuper runt 

om i Sverige tills covid-19 satte stopp för verksamheten tidigt under höstterminen.  

 

VOLLEYBOLL 

Volleybollensektionen började året med bra fart och uppåtgående trend med antal tävlande 

lag samt träningsgrupper. Med framgångar för båda ungdoms- och seniorverksamheten såg 

det ut som att det skulle vara det mest framgångsrika år för sektionen. COVID tog stopp på 

den utvecklingen och nästan hela verksamheten stängdes ner från första veckan i mars fram 

till slutet av augusti. Knappt 50% av verksamheten utfördes jämfört med ett vanligt år. Kal 

och Ada turneringen ställdes in vilket är en stor intäkt för sektionen. Trots pandemin ökar 

antal intresseanmälningar till sektionen. Sektionen har lyckats använda tiden att 

omorganisera och förbättra processer kring administration och kommunikation för att kunna 

nå ut till sina medlemmar. 

 

OLYMPIC 

I slutet på mars månad var Olympic nominerade till utmärkelsen ”Årets Lag” på den digitala 

Parasportgalan. Vi lyckades inte nå ända fram men bara nomineringen blev en positiv 

uppmuntran för vårt arbete i sektionen. I april spelade vi in en fem minuter lång film om 

sektionen i samarbete med Mediabyrån i Göteborg där vi berättar om sektionens historia 

och våra visioner. En film som kommer att vara bra att presentera för myndigheter och 

sponsorer framöver. Juli månad kom med ett basketläger för yngre personer med 

intellektuella funktionsvariationer i samarbete med Mölndals Stad, ett mycket lyckat läger 

som förhoppningsvis kommer att kunna upprepas flera somrar framöver. 

Slutligen vill vi berätta om årets kanske viktigaste händelse nämligen vårt beslut att delta i 

Westra Basketförbundets motionsserie för herrar i div 5 med ett Unifiedlag från Olympic. 

Laget består av 6 spelare från målgruppen och 4 partnerspelare. Unifiedbasket är ett helt 

nytt sätt att ge våra spelare nya utmaningar och fler matcher med bra motstånd. Vår 

satsning är vad vi vet unik i Sverige och visar att vi i KFUM Göteborg Olympic vill vara med 

och utveckla och driva verksamheten framåt för personer med intellektuella 

funktionsvariationer i Sverige. 

 

 



 

 

 


