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Dags att summera 2020 och vara riktigt stolta över hur vår förening 
tappert kämpat sig igenom ett tufft år. Vi har i våra olika verksamhe-
ter tvingats hitta nya sätt att nå ut till barn och unga när det inte alltid 
varit möjligt att ses lika många och lika nära. 

KFUM-rörelsen och vår förening började tidigt under våren prata om vikten 
av att inte ställa in utan ställa om. Vi som förening har lång erfarenhet av 
vilken betydelse vår verksamhet har för de barn och unga, deltagare, såväl 
som ledare som möts i våra olika verksamheter. Under året har det funnits 
en oro för vilka konsekvenser det kan få om den gemenskap, de upplevelser 
och utmaningar vi brinner för inte når ut till alla som behöver den. Därför är vi 
stolta över att vi i våra olika verksamheter under 2020 har har nått drygt 800 
barn och unga. Det innebär att över 800 barn och unga har haft en menings-
full och trygg fritid under ett år där gemenskap, rörelse och möten med andra 
människor varit extra viktigt.

För styrelsen har 2020 bjudit på fler möten än planerat, många digitalt. Sty-
relsen har under året funderat mycket på vilket sätt föreningen kan stötta de 
olika verksamheterna och samtidigt imponerats av hur våra sektioner ständigt 
lyckats med att ställa om sin verksamhet när det varit nödvändigt. Vi har hört 
talas om basket och volleybollträning utomhus, sommarläger i mindre grup-
per, maxantal i klätterhallen och digitalt påskpyssel och halloweenfirande. 
Föreningen har under året satsat på att utveckla möjligheterna att ses digitalt 
genom att köpa in Zoom-konton och konferensutrustning för att underlätta 
möten för de olika sektionerna. Vårt extra årsmöte i november hölls helt 
digitalt med ett högre deltagande än vanligt vilket var roligt och inspirerande 
att se. 

Under året har föreningen genomgått många förändringar som har varit både 
utmanande och utvecklande. Den visionsprocess som påbörjades under 2019 
har fortsatt under året och föreningen har nu ett ny mission “Empowering 
Young People” som hämtats från den nationella och globala KFUM-rörelsen. 

EMPOWERING 
YOUNG PEOPLE 
- VI STÄLLDE OM!
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Styrelsen har tillsammans med den projektgrupp som arbetat med processen 
också föreslagit en ny verksamhetsidé som håller samman våra verksamheter. 
Processen har engagerat många och känslan i styrelsen är att föreningen nu är 
på väg framåt och har hittat kärnan även om en del arbete fortfarande behövs 
för att genomföra de förändringar vi vill se. Styrelsen har under året arbetat 
nära kansliet av nödvändighet eftersom ordförande varit tvungen att kliva 
in som tf. kanslichef och styrelsen fick utse en tf. ordförande. Bytet av roller 
vilket varit en enorm tillgång för organisationsutvecklingen även om det också 
krävt en hel del jobb från både kansliet och styrelsen. 

Föreningsstyrelsen har under året kontinuerligt bevakat föreningens ekonomi 
som tyvärr påverkats allvarligt av samhällsläget med den pandemi och de 
restriktioner som funnits med oss. Under året har styrelsen utsett ett ekono-
miutskott för att hantera situationen och som skapat handlingsplaner för att 
föreningen ska klara sig genom pandemin. Ideella och anställda har arbetat 
hårt tillsammans och vi tror att det är nyckeln även framöver. Den visionspro-
cess och organisationsutveckling som har pågått talar om ett agilt arbetssätt 
där vi, anställd och ideell, arbetar nära och utvecklas tillsammans. Fören-
ingen har sämre ekonomiska förutsättningar än tidigare, men har stora ideella 
resurser vilket är en enorm tillgång och hjärtat i föreningen. 

Vår förening kommer klara sig genom den pandemi som fortfarande efter ett 
år finns med oss. Vi vet att många nya idéer också tillkommit i samband med 
att vi ställt om och tänkt om i våra olika verksamheter och en del av dem är 
idéer som kommer att ha stor betydelse för oss även efter pandemin. Det 
kommer ett efter när vi får ses nära igen och känna gemenskap, meningsfull-
het och prova på nya utmaningar. Det digitala kommer även då att ha stor 
betydelse. Lägergårdens nya rutiner har jagat bort sommarförkylningen och 
basketsektionen har hittat 3x3 basket utomhus. Vi har lärt, utvecklats och 
gjort anpassningar, något som vi kommer fortsätta med!

Tack till er alla! Nu ser vi fram emot att erbjuda minst lika många barn, unga, 
ledare och deltagare meningsfull verksamhet under 2021 - Empowering Young 
People! 

Hälsningar från 
Tf. Ordförande Helena 
och resten av styrelsen
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FÖR UNGA AV UNGA!
”Att bli sedd som en bra och 
viktig person. Att ta ansvar. Att 
få växa med mitt ansvar. Där jag 
är accepterad, omtyckt och upp-
skattad trots mina misstag” 

– lägerledare, KFUM Umeå 

KFUM Umeå vill att alla barn och 
unga ska hitta ett sammanhang 
där de får uppleva glädje, trygghet 
och gemenskap. Att tillsammans 
med andra få känna sig värdefull, 
få möjlighet att lära sig nya saker 
och utmana sig själv utifrån sina 
egna förutsättningar. Vi vill att vår 
förening ska erbjuda så många 
sådana tillfällen och mötesplatser 
som det bara går. Därför blir vi så 
glada när vi får läsa berättelser som 
vittnar om att vi gjort just detta. 

Föreningens målgrupp är människor 
mellan 6-35 år. Inom den gruppen 
ryms både aktiva barn inom läger 
och idrott, men även ledare till dessa 
barn. Gruppen ledare och ideellt 
aktiva är en väldigt viktig målgrupp 
för föreningen. Många aktiva barn 
fortsätter som ledare när de blir 
äldre vilket är jätteroligt. Att kunna 
erbjuda unga människor personlig 
utveckling genom ledarutbildning 
och ledarerfarenhet ser vi som 
mycket värdefullt och viktigt. 

Vår föreningsstyrelse och våra 
sektionsstyrelser består till stor del 
av unga människor som genom sitt 
arbete där får kunskap och erfaren-
het av hur en demokratisk förening 
fungerar och vad som krävs för att 
driva verksamhet i föreningen. 

Sommarläger

KFUM Umeå är en förening med stor 
bredd av verksamhet. Det som kny-
ter oss samman är vår verksamhets-
idé, vision och värdegrund. Samt vår 
genomsyrande mission ”Empowering 
young people”.

KFUM Umeås 
verksamhetsidé 
- meningsfulla mötesplatser utifrån 
ungas aktuella behov och engage-
mang 
- samvaro präglad av glädje, trygg-
het och gemenskap
- body mind spirit utifrån en hel-
hetssyn på människan
- utveckling genom ansvar 
- hänsyn till de globala 
hållbarhetsmålen

Vår förening är vad alla våra 
medlemmar och aktiva gör den 
till. Det är tack vare allt detta 
engagemang som vi tillsammans 
kan skapa de aktiviteter och 
meningsfulla mötesplatser vi gör 
utifrån ungas behov. 

Vi vill vi rikta ett stort och varmt tack 
till våra ”möjliggörare”. Era insatser 
är ovärderliga och har under 2020 
gjort verklig skillnad för många barn 
och unga i Umeå. 

Tack! 

TACK TILL VÅRA FANTASTISKA 
MÖJLIGGÖRARE! 

BIDRAGSGIVARE
Som med stor generositet bidrar 
med tjänster och pengar till våra 
verksamheter.

FÖRÄLDRAR
Som ställer upp i vått och torrt för 
att barnen ska kunna medverka i 
föreningens verksamheter.

IDROTTSLEDARE
Som skapar ett positivt sammanhang 
där barnen får växa som individer 
tillsammans med andra.

LÄGERLEDARE
Som gör allt för att barnen ska få en 
minnesvärd och lärorik tid på våra 
lägergårdar.

MEDLEMMAR 
Som engagerar sig för föreningen 
och i våra olika verksamheter. 

PERSONAL
Som brinner för att skapa värdefull 
verksamhet för alla Umeås unga.

SAMARBETSPARTNERS
Som på olika sätt bidrar till att fler 
unga får möjlighet att växa och 
utvecklas.

FÖRTROENDEVALDA
Som med stort engagemang och 
helt ideellt jobbar för att utveckla 
föreningen.

Sommarläger
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KFUM I omVÄRLDEN
KFUM Umeå är en del av värl-
dens största ungdomsorganisa-
tion YMCA, och världens äldsta 
och största kvinnorättsorganisa-
tion YWCA. Detta ger oss möjlig-
heter att vara en del av ett större 
sammanhang, samtidigt som vi 
förankrar vår lokalorganisation i 
världsrörelsen. 

Omvärldsbevakning och interna-
tionella engagemang påverkades i 
hög grad av covid-19 under 2020. 
Världsrörelserna ställde om till digi-
tala mötesplatser. Vår anknytning till 
världsrörelsen gick från att framfö-
rallt vara en aktör genom fysiskt

deltagande till att sprida information 
om digitala mötesplatser som hållits 
av våra internationella partners.

Under våren arrangerades ett digitalt 
event i samband med påskfirande 
som många istället fick fira digitalt. 
Arrangemanget fick namnet “Funky 
Chicken” med en hemlig gäst, 
Magda Andersson som spelade och 
sjöng för oss. 

World YMCA höll i en serie träffar 
“Padare - Global virtual roundta-
bles” på temat att bygga en hållbar 
återhämtning för KFUM rörelserna 
där en deltagare från utskottet 
deltagit. 

Från “Padare - Global virtual roundtables”

Vi engagerar oss för i världsfrågor 
lokalt. Vi deltog åter i #WHOLE-
HOUR, en plattform för att lyfta psy-
kisk ohälsa. För att uppmärksamma 
världsdagen för psykisk hälsa ar-
rangerades därför två yogatillfällen 
med hälsofika.

Utskottet har stöttat deltagare i pro-
jektet Din Agenda; Unga, fred och 
säkerhet - videoproduktion samt
Mary. Omvärldsutskottet träffades 
12 gånger under 2020. Slutligen 
blev utskottsmedlemmen Emma
Andersson utsedd till årets Elsa.

UTBILDNINGEN MARY
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NYDALA LÄGERGÅRD
2020 har varit ett annorlunda 
år för oss alla på grund av den 
rådande pandemin, trots det har 
verksamheten på Nydala läger-
gård kunna bedrivas med vissa 
anpassningar utifrån rekommen-
dationerna. 

Under sommaren arrangerades 26 
olika läger med totalt 284 barn och 
60 ledare. I år blev första året att 
testa konceptet med att ledarna själ-
va fick bestämma tema för sitt läger 
och sedan genomföra det vilket re-
sulterade i att lägergården för första 
gången höll ett rollspelsläger och ett 
musikläger, samt att ett seglarläger, 
cheerleadingläger och foto-filmläger 
återuppstod i vårt lägerutbud. Nytt 
för denna sommar var att ledare 
ansvarade för att laga lunch till hela 
lägergården, vilket blev en succe! 

Sommaren 2020 kom med sina 
utmaningar vilket dels gjorde att 
Nydala lägergård fick plocka bort 
sina besöksdagar och ersätta det 
med en “torsdagsöverraskning” 
istället. Dessa torsdagar var otroligt 
uppskattade av både ledare och 
barn, och en torsdag förvandlades 
Nydala lägergård till Disneyland där 
gården fick besök av bl.a. Musse och 
Mimmi mus, Peter Pan, Moana och 
Rapunzel. 

För att kompensera att besöksda-
gen plockades bort hölls istället 
en sommaravslutning för alla barn 
och föräldrar som ville komma till 
lägergården en sista gång innan 
lägergården stängdes ner för vintern. 
Under dagen fick besökarna hoppa 

studsmatta, klättra på klättertornet, 
paddla kanot samt köpa lunch eller 
fika och bidra med en slant till vår 
lägergård. Denna dag var väldigt 
uppskattad av besökarna och även 
av ledarna som bidrog till denna dag, 
och Nydala lägergård kommer att 
fortsätta med sommaravslutningar. 

Fokus för denna sommar var att 
göra det bästa av situationen och 
lägga energi på att bygga en stark 
gemenskap bland de ideella ledarna 
för att de på lång sikt ska se nydala 
lägergård som en självklar plats att 
vara på under sommaren. Under 
sommaren 2020 växte en stark 
gemenskap fram bland ledarna och 
en vilja att titta på saker tillsammans 
efter lägerdagarnas slut, men även 

Nydala
NYDALA

Disneytema på Nydala

efter sommaren slut, det blev många 
ledarhäng och “burgare på bryggan”. 
I många år har Nydala lägergård 
velat anordna barngrupper under 
höstterminerna för att försöka 
nyttja lägergården under större 
delar av året. Tack vare två eldsjälar 
kunde Nydala i höstas arrangera två 
barngrupper, “Naturknoddar” 3-10 
år och “Vi ses på Nydala” 8-13 år 
som träffades fem söndagar i rad på 
lägergården. 

Under hösten har ett stort arbete 
gällande en ny vision för Nydala 
lägergård påbörjats, lägerbarn har 
fått önska vilka aktiviteter de vill ha 
på lägergården och ledare har fått 
säga sitt om vad de tycker saknas på 
gården. 
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2020 var ett annorlunda år där 
pandemin gjorde att förutsätt-
ningarna förändrades vecka för 
vecka under vårens förberedel-
ser. 

De flesta av våra planerade samar-
betsläger sköts tidigt på framtiden 
eftersom flera av dessa tillhörde 
riskgrupper och den stora konfir-
mationsverksamheten som Umeå 
Pastorat anordnar i samarbete med 
KFUM ställdes in. Norrbyskärs sek-
tionsstyrelse fattade tidigt ett beslut 
om att hålla gården öppen under 
sommaren i så stor utsträckning som 
möjligt, något som fick starkt stöd av 
föreningens styrelse trots de ekono-
miska konsekvenserna.

Att hålla verksamheten öppen var en 
självklarhet för oss eftersom de mö-
tesplatser vi erbjuder barn och unga 
skulle bli ännu viktigare den här 
sommaren. Många kunde inte gå i
skolan och det skulle bli ett år när 
sommarjobben inte räcker till. Vi 
ville finnas där som en trygghet och 
erbjuda en meningsfull tid under 
sommaren, som deltagare på läger 
eller ledare i vår verksamhet.

Att vi tog rätt beslut märktes snabbt 
genom tacksamhet och glädje som 
både deltagare och ledare uttryckte. 
Trots pandemin skapade vi nya min-
nen och fick nya vänner att utvecklas
tillsammans med. Allt arbete som 
de ideella lagt ned på att göra detta 

NORRBYSKÄRNorrbyskär

möjligt kändes väl värt då över 160 
barn och ledare deltog i verksamhe-
ten och utöver detta har ett flertal
utbildningar genomförts under såväl 
våren som sommaren.

Vår och höstsäsong påverkades 
också med flyttade och inställda 
bokningar, bland annatTTGU’s 
traillopp som ställdes in helt under 
2020. Till hösten var situationen 
sådan att vikunde ta emot ett antal 
konferensgrupper och lägerskolor, 
bland annat vår återkommande
besökare Minervaskolan, som detta 
år besökte oss med ca 300 personer.

Upprustningen på gården har fort-
satt, med stora insatser från de ide-
ella ungdomarna med såväl målning 
som större röjningsarbeten utomhus. 
Under sommaren lade vi fokus på 
saker som gick att genomföra med 
små kostnader men med desto 
större behov av arbetsinsats. 

Vi summerar 2020 med stolthet 
och glädje över alla insatser som 
vi genomfört tillsammans, och ser 
tillbaka på ett år där vi mot alla odds 
lyckades bygga vidare på gemenska-
pen och framtidstron hos alla oss 
som brinner för läger på Norrbyskär!
Tack till sektionsstyrelse, ideella le-
dare, kolos, säsongsinstruktörer och 
alla fantastiska besökare, deltagare 
och medlemmar som alla bidragit till 
att göra detta möjligt!

NORRBYSKÄRS KURS- OCH 
LÄGERGÅRD
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IDROTT 
KFUM Umeås idrottsverksamhet 
har under 2020 gett möjlighet 
för 580 barn och unga att delta 
inom idrotterna basket, volley-
boll och klättring. Utan våra 104 
engagerade och duktiga ledare 
hade det inte varit möjligt!
 
Volleyboll
KFUM Umeås volleybollsektion har 
volleybollag för barn och ungdomar 
(födda 2012-2004) och tränar i olika 
område i Umeå. Totalt har ca 100 
barn och unga spelat volleyboll i 
KFUM Umeås regi under 2020. 

Fokus har legat på att träna samt att 
ha roligt tillsammans, både inomhus 
när vi har fått göra det, men också 
utomhus (fysträning men också 

beachvolleyboll och snowvolleyboll). 
Vi har haft divisionsspel med våra 
äldsta träningsgrupper som har spe-
lat i Division 3 Norr (2 lag, killar och 
tjejer) och i Division 2 Norr (1 tjejlag). 
Pga pandemin har dock dessa serie 
haft begränsad aktivitetsgrad. Alla 
lokala och nationella barn- och 
ungdomstävlingar har också blivit 
inställda under pandemin. 
 
Basket
Under verksamhetsåret 2020 har vi 
lärt oss att ställa om, ställa in och 
starta upp verksamheten. Ledare 
och aktiva har tillsammans fått vara 
flexibla och anpassa verksamheten 
utifrån rådande riktlinjer, rekom-
mendationer och tolkningar för att 
verksamheten ska bedrivas på bästa 
sätt utifrån rådande pandemin.  

Klättring
160

Det finns en stor efterfrågan från 
barn och ungdomar att börja spela 
basket. Under året har vi dels haft 
möjlighet att ta in flera aktiva i 
befintliga grupper men vi har också 
startat upp en nybörjargrupp. 

Vi har verksamhet som sträcker sig 
från nybörjare till ett damlag som 
spelar i damer division ett som är en 
nationell förbundsserie.

Klättring
Som för resten av KFUM blev 2020 
ett ovanligt år för klättersektionen. 
Våra aktiviteter har antingen behövt 
anpassas för att kunna bedrivas på 
ett ansvarsfullt sätt, eller ställas in 
för att smittorisken bedömts vara för 
hög. 

KLÄTTERHALLENInnebandy
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”Vi ser det som viktigt 
att alla ska känna 
sig inkluderade och 
välkomna hos oss 
och mycket av det 
vi gör har fokus på 
detta. Genom att vara 
öppna och välkom-
nande tror vi på ett 
ökat engagemang 
och en bra stämning i 
klätterhallen”

Ledare på KFUM

Gällande barnklättring har målet 
varit att upprätthålla träningskon-
tinuiteten i den mån det har varit 
säkert; detta har vi lyckats med tack 
vare mindre grupper och genom att 
inte tillåta föräldranärvaro. 

För tjejklättringen begränsades 
initialt deltagarantalet, men däref-
ter ställdes den in helt och hållet i 
slutet på året för att undvika onödiga 
sociala sammankomster. Varken 
drop-in klättring eller ledbyggareve-
nemang har arrangerats av samma 
anledning. 

Hallen har hållits öppen med ett tak 
på hur många personer som fått vis-
tas i hallen samtidig, samt betoning 
på eget ansvar gällande handhygien 

och distanshållning. Vår årliga täv-
ling som brukar arrangeras i början 
av oktober ställdes också in. Veckan 
då vi i vanliga fall brukar förbereda 
för tävlingen användes i stället till 
att renovera en av väggarna i hal-
len, med mycket gott resultat. Som 
en invigning av väggen anordnades 
därefter en variant på den årliga täv-
lingen; i stället för att äga rum under 
en dag pågick tävlingen i en och en 
halv veckas tid, vilket tillät deltagare 
att besöka hallen under tider då så 
få personer som möjligt vistades i 
hallen. 

Dessutom har det under året köpts 
in skåp som ett led i vår plan att nå-
gon gång i framtiden kunna erbjuda 
omklädningsrum åt våra klättrare. 

Basket NYDALA
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FENIX STÖDBOENDE 

Ett lugnt 2020 har passerat för 
Fenix stödboende, mycket i och 
med den rådande pandemin. Ett 
par förfrågningar om placeringar 
har inkommit från andra håll än 
socialtjänsten, vilket inneburit 
att möjligheterna till att placera 
dessa ungdomar inte utretts yt-
terligare.

I början av året lämnade Fenix in ett 
anbud i en upphandling som Umeå 
kommun genomförde tillsammans 

med kranskommuner. Upphand-
lingen gällde stödboenden med olika 
kompetens för barn och unga. Fenix 
stödboende gick tyvärr inte vidare i 
urvalet. 

Under hösten beslutades att den 
externa lägenhet som Fenix haft 
kvar sedan hvb-tiden skulle sägas 
upp, bl.a. utifrån dess placering 
i en annan del av centrala Umeå. 
Fenix stödboende har nu 4 platser i 
träningslägenheter på Västra Kyrko-
gatan att erbjuda unga 17 t.o.m. 20 

år. Målgrupperna som Fenix finns 
till för och brinner för är fortfarande 
Barn och unga med social proble-
matik - Ensamkommande barn och 
unga - Barn och unga som lever i en 
konfliktfylld eller på annat sätt otill-
fredsställande hemsituation. 

Nydala

”För mig betyder 
Fenix stödboende 
ett hem och som för 
många andra det är 
lätt att ta sitt hem 
för givet men för mig 
betyder det mycket 
att jag har ett hem att 
komma tillbaka till 
varje gång jag lämnat 
det.” 

”Det stöd jag får från 
boendet handlar om 
att klara av att ha ett 
eget boende, att jag 
som “myndig” ändå 
ska ha någon att 
kunna kommunicera 
med som stöttar mig i 
med och motgång. Att 
jag ska få möjlighet 
att klara av framtiden 
på egen hand.”
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AEQUALIS
– ALLA UNGAS LIKA RÄTT TILL EN MÖTESPLATS

2020 har varit ett annorlunda 
år som påverkat många, och 
Aequalis har inte varit något un-
dantag. Däremot har kärnan som 
skapats fram successivt under 
tidigare år varit till stor hjälp för 
att bibehålla den trygga plats 
och sammanhang som Aequalis 
skapat vilket märktes då vi höll 
öppet under en längre tid av året 
trots pandemin. 

Onsdagarna på Aequalis blev en 
frizon och trygghet för många i en 
osäker vardag där besökarna kunde 
ventilera, känna sig lyssnad på eller 
bara koppla bort pandemin för ett 
tag. Denna frizon och struktur var 
något som uppskattades av både 
besökare och ledare, vilket visade på 
vilken positiv skillnad en verksamhet 
som Aequalis kan göra för personer 
med NPF. 

Under år tre har besökarantalet legat 
på cirka 10 besökare per träff, vilket 
har varit en ökning med cirka 50% 
från år två. Detta har varit både från 
unika besökare men även återkom-
mande, den främsta ökningen har 
varit besökare som identifierar sig 
som tjejer. Stämningen har utveck-
lats från att besökarna tidigare satt 
mer enskilt till nu då det inte är 
ovanligt att alla vill samlas kring ett 
bord och spela, snacka eller bara 
vara. 

En positiv förändring som skett är att 
en av besökarna har tagit klivet från 
att varit besökare till att bli en ledare 

”…jag har aldrig skrattat 
så mycket...” – besöka-
res utsaga efter besök 
på Aequalis

CAFÉKVÄLL

på Aequalis något vi ser väldigt posi-
tivt på och vilket vi vill fortsätta med 
då det går i linje med vårt motto för 
besökarna av besökarna.

Vid årsskiftet övergick Aequalis 
från att vara ett projekt till att bli en 
volontär verksamhet som drivs av 
personer som brinner för KFUM, 
Aequalis fortlevnad och inte minst 
för alla besökare, gamla som nya och 
vi kan inte vänta tills Aequalis kan 
öppna sina dörrar igen och välkomna 
besökarna, återigen gamla som nya. 
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NORRLAND YMCA HOSTEL

Det stora arbetet med renove-
ringen har under 2020 så gott 
som blivit nästan helt färdigt. 
Januari och februari 2020 visade 
på vilket fantastiskt år det hade 
kunnat bli om vi inte hade drab-
bats av en pandemi. 

Våra gäster fortsätter att lämna fina 
betyg och trots pandemin ligger vi 
högst rankade av alla boenden på 
booking där vi för tillfället har 8,9 i 
betyg. 

Frukostbuffén är en stor favorit 
bland gästerna och många lämnar 
fina omdömen om just detta. 

”Frukosten var underbar, speciellt 
våfflorna man kunde grädda själv.”,” 
Rent o fräscht. God frukost i mysig 
miljö. Återkommer mer än gärna!” 
är bara några av flera fantastiska 
omdömen vi fått. 

Arbetet med att utveckla produkten 
hostellet pågår löpande och är nöd-
vändigt. Vi fortsätter att hitta lång-
variga kundrelationer med fokus på 
hantverkare, studenter och långlig-
gare som verkar trivas extra bra med 
vår produkt då det tillkommit några 
fler hantverkare. Framförallt beror 
nog detta på att vi är unika med att 
kunna erbjuda självhushållningskök 
och tvättmöjligheter. 

Under årets gång har även ett härligt 
hälsorum färdigställts och nu kan 
alla gäster utföra lite lättare träning 
och yoga hos oss, något vi hoppas 
dom uppskattar. 

Konkurrensen i Umeå har hårdnat 
och vi satsar mot målgrupper som 
hellre värdesätter ett kök och tvätt-
stuga framför bar och restaurang. 
Allt detta gör vi av en enda anled-
ning, nämligen att skapa förutsätt-
ningar för föreningens fortsatta 
arbete för barn och unga i Umeå

Fortsatt arbetar vi och ser framåt 
och hoppas på en bättre höst med 
vaccin och fler nöjda gäster. 

”Det bästa och renaste 
vandrarhemmet jag har 
varit på”

”Det är ett centralt bo-
ende, trevlig atmosfär 
och trevlig och hjälp-
sam personal”

”Frukosten är värd 
varenda krona”

FRUKOSTMATSAL Hälsorum
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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

KFUM Umeås mission är “Empowering young people”. Målgruppen är unga människor 
mellan 6-35 år utifrån följande verksamhetsidé: 

• meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang 
• samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap  
• body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan 
• utveckling genom ansvar 
• hänsyn till de globala hållbarhetsmålen  

Föreningen innehåller 6 sektioner. Två inom lägerverksamhet, tre inom idrott och en som 
nyligen upprättats efter ett projekt finansierat av MUCF och som riktar sig till ungdomar med 
NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) eller liknande utmaningar. 

Lägergårdarna ligger på Norrbyskär och utmed Nydalasjön. Där bedrivs varje sommar läger 
för barn och ungdomar. Viss verksamhet pågår även under vår och höst bl.a. för skolklasser. 

Inom idrott har föreningen barn- och ungdomsgrupper inom basket, volleyboll och klättring. 

Utöver sektionerna bedriver föreningen även stödboende för ungdomar i åldern 17–21 år 
samt ett hostel. Syftet med föreningens hostel, Norrland YMCA Hostel, är att skapa 
ekonomiskt överskott till barn- och ungdomsverksamhet.  

Föreningen förvaltar även ett stort antal fastigheter både i Umeå stadskärna och på våra 
lägergårdar som delvis används i verksamhet och delvis för att vara vinstdrivande. 

KFUM Umeå är organiserad i en huvudstyrelse samt 6 sektionsstyrelser. Huvudstyrelsen 
består av tio ledamöter inklusive ordförande och en personalrepresentant. Tolv styrelsemöten 
har hållits under året. De flesta sektionerna är representerade i huvudstyrelsen eller har 
åtminstone en utsedd kontaktperson bland huvudstyrelsens ledamöter. 

Inom huvudstyrelsen finns ett arbetsutskott vars uppgift är att planera styrelsens arbete och 
besluta i anställningsärenden. Knutet till huvudstyrelsen finns även ett ekonomiutskott, 
omvärldsutskott och projektutskott. Samtliga har för uppgift att tillvarata engagemang inom 
respektive område och verka stärkande och stöttande för styrelsen och föreningens syfte. 

Föreningen har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.  
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Främjande av ändamålet 

KFUM Umeå skapar möjligheter för unga människor att växa och utvecklas i vår läger- och 
idrottsverksamhet. Både ledare och barn ges möjlighet att utveckla sina färdigheter genom 
individuellt anpassade utmaningar i positiva sammanhang samt tillfälle till reflektion. 
Ledarna får dessutom utbildning och praktisk ledarerfarenhet.  

Tack vare friplatser och ”betala efter förmåga” inom vår lägerverksamhet möjliggör vi för 
fler ta del av vårt utbud av läger. Inom vår idrottsverksamhet finns också möjlighet till 
friplatser.  

I vårt projekt för unga med olika former av NPF, eller liknande utmaningar, får deltagarna 
utvecklas och mötas i en trygg miljö. Vårt stödboende jobbar med professionellt stöd för att 
unga ska växa och utvecklas till självständiga individer. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under 2020 har huvudstyrelsen fortsatt föreningens visionsarbete (kallad visionsprocessen) 
med syfte att utreda framtida organisationsbehov, synliggöra föreningens ändamål, ge en 
tydlig riktning åt föreningen samt ge en ökad känsla av samhörighet och delaktighet. 
Huvudstyrelsen har sedan i somras arbetat med visionsprocessens slutsatser för att steg för 
steg etablera dessa inom föreningen.  

Tobias Björkholm, tillförordnad föreningsdirektör, gick under hösten vidare till studier och 
Thomas Holmberg, föreningens ordförande, klev då in som tillförordnad kanslichef. Thomas 
entledigades samtidigt från huvudstyrelsen och Helena Lewandowska ersatte Thomas som 
tillförordnad ordförande i huvudstyrelsen. 

Trots pågående Coronapandemi har föreningen kunnat genomföra anpassade läger på både 
Norrbyskär och Nydala. Träningsgrupper inom idrotten har kunnat genomföra träningar med 
anpassningar till rådande läge.  

Årets första två månader visade positiva resultat för vårt hostel men på grund av 
Coronapandemin har beläggningen varit ojämn och haft en negativ påverkan på 2020 års 
resultat. Ett arbete har lagts ner på att analysera framgångsfaktorer och utmaningar och vi ser 
att verksamheten har potential att visa positiva resultat framöver. Detta syns inte minst på 
våra omdömen från våra kunder.   

Projektet Aequalis, vår mötesplats speciellt inriktad på ungdomar med olika former av NPF 
eller liknande utmaningar, kunde förlänga sin projektperiod från 1 oktober och avslutades 
sista december. Fokus under hösten har varit att kunna fortsätta med verksamheten på ideell 
basis och på föreningens extra årsmöte i december skapades en egen sektion för Aequalis 
som kommer att drivas vidare med ideella krafter.  
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Flerårsjämförelse 

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. 
 
  2020 2019 2018 2017 
Totala intäkter, tkr 11 089 13 762 15 603 24 060 
Resultat efter finansiella poster, tkr -2 500 -2 895 -6 525 -187 
Soliditet,  % 8 22 33 59 
Kassalikviditet, % 69 131 207 318 
 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 
  
 
 

Förändring av eget kapital 

Föreningskapital Upp- 
skrivnings- 

fond 

Lagkassor Ändamåls- 
bestämda 

medel 

Övrigt  
 kapital 

Summa 
 eget kapital 

Eget kapital vid 
räkenskapsårets 
början 1 080 000 233 494 253 804 2 003 829 3 571 127 
Överför till lagkassor  - 240 705 - -240 705 - 
Överför från 
uppskrivningsfond till 
balanserat resultat -40 000 - - 40 000 - 
Tillkommande 
ändamålsbestämda 
medel - - 295 963 -295 963 - 
Ianspråktagande av 
ändamålsbestämda 
medel - - -302 363 302 363 - 
Årets resultat - - - -2 500 088 -2 500 088 
Eget kapital vid 
räkenskapsårets slut 1 040 000 474 199 247 404 -690 564 1 071 039 
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Förslag till vinstdisposition 

   
   
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:   
   
Balanserade vinstmedel 3 571 127  
Årets förlust -2 500 088  
 1 071 039  
   
Styrelsen föreslår att de ackumulerade vinstmedlen 
disponeras så att  

 

   
i ny räkning överförs 1 071 039  
 1 071 039  
  
Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning och noter. 
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Resultaträkning  Not 2020-01-01 

-2020-12-31 
2019-01-01 

-2019-12-31 
     
Rörelseintäkter, lagerförändringar m m     
Medlemsavgifter   125 599 136 468 
Bidrag   1 676 624 2 011 685 
Nettoomsättning   8 681 043 10 994 740 
Övriga rörelseintäkter   605 527 619 181 
Summa intäkter m m   11 088 793 13 762 074 
     
Rörelsekostnader     
Råvaror och förnödenheter   -866 585 -1 331 641 
Lämnade bidrag    -82 335 -57 820 
Övriga externa kostnader   -4 453 231 -6 200 187 
Personalkostnader  2 -7 206 962 -8 112 943 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

  
-769 186 -773 769 

Summa rörelsens kostnader   -13 378 299 -16 476 360 
     
Rörelseresultat   -2 289 506 -2 714 286 
     
Resultat från finansiella investeringar     
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter   493 12 493 
Räntekostnader och liknande kostnader   -211 075 -193 597 
Summa resultat från finansiella investeringar   -210 582 -181 104 
     
Resultat efter finansiella poster   -2 500 088 -2 895 390 
     
     
Årets förlust   -2 500 088 -2 895 390 
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Balansräkning  Not 2020-12-31 2019-12-31 
     
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark  3 9 879 237 10 279 710 
Inventarier, verktyg och installationer  4 458 280 615 080 
Summa materiella anläggningstillgångar   10 337 517 10 894 790 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga fordringar  5 25 000 - 
Andra aktier och andelar  6 572 882 646 801 
Summa finansiella anläggningstillgångar   597 882 646 801 
Summa anläggningstillgångar   10 935 399 11 541 591 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   488 172 346 324 
Aktuella skattefordringar   - 10 790 
Övriga kortfristiga fordringar   29 853 55 725 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   762 631 940 901 
Summa kortfristiga fordringar   1 280 656 1 353 740 
Kassa och bank     
Kassa och bank   825 417 3 275 990 
Summa kassa och bank   825 417 3 275 990 
Summa omsättningstillgångar   2 106 073 4 629 730 
Summa tillgångar   13 041 472 16 171 321 
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Balansräkning  Not 2020-12-31 2019-12-31 
      
Eget kapital och skulder      
      
Eget kapital      
      
Föreningskapital   7   
Eget kapital vid räkenskapsårets början    3 571 127 6 466 517 
Årets förlust    -2 500 088 -2 895 390 
Eget kapital vid räkenskapsårets utgång    1 071 039 3 571 127 
Långfristiga skulder   8   
Övriga skulder till kreditinstitut   9 8 927 500 9 055 000 
Summa långfristiga skulder    8 927 500 9 055 000 
      
Kortfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut   9 510 000 510 000 
Leverantörsskulder    625 324 670 253 
Skatteskulder    22 982 - 
Mottagna ej använda bidrag    75 474 668 960 
Övriga kortfristiga skulder    262 139 226 831 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    1 547 014 1 469 150 
Summa kortfristiga skulder    3 042 933 3 545 194 
Summa eget kapital och skulder    13 041 472 16 171 321 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, K2. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande 
avskrivningstider tillämpas: 
 
Byggnader  5-50 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Kassalikviditet ger en uppfattning om föreningens kortsiktiga betalningsförmåga och 
beräknas genom föreningens omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga 
skulder. 
 
Soliditet ger en uppfattning om föreningens långsiktiga betalningsförmåga och beräknas 
genom justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 
 
 

Upplysningar till resultaträkningen 

Not 2 Medelantal anställda 

 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

   
Medelantalet anställda har uppgått till   
   
Totalt 14 13 
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Upplysningar till balansräkningen 

Not 3 Byggnader och mark 

 2020-12-31 2019-12-31 
   
Ingående anskaffningsvärden 13 817 853 13 817 853 
Inköp 136 898 - 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 954 751 13 817 853 
   
Ingående avskrivningar -4 618 143 -4 120 245 
Årets avskrivningar -497 371 -497 898 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 115 514 -4 618 143 
   
Ingående uppskrivningar 1 080 000 1 120 000 
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -40 000 -40 000 
Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 040 000 1 080 000 
   
Utgående restvärde enligt plan 9 879 237 10 279 710 
  
 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 

 2020-12-31 2019-12-31 
   
Ingående anskaffningsvärden 4 305 682 4 346 498 
Årets förändringar   
-Inköp - 65 800 
-Försäljningar och utrangeringar - -106 616 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 305 682 4 305 682 
   
Ingående avskrivningar -3 690 602 -3 635 266 
-Försäljningar och utrangeringar - 106 616 
-Avskrivningar -156 800 -161 952 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 847 402 -3 690 602 
Utgående restvärde enligt plan 458 280 615 080 
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Not 5 Andra långfristiga fordringar 

 2020-12-31 2019-12-31 
   
- Tillkommande fordringar 25 000 - 
Utgående anskaffningsvärden 25 000 0 
   
Utgående nedskrivningar 0 0 
   
Redovisat värde 25 000 0 
  
 

Not 6 Aktier och andelar 

 2020-12-31 2019-12-31 
   
Ingående anskaffningsvärden 1 478 400 1 478 400 
Årets förändringar   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 478 400 1 478 400 
   
Ingående nedskrivningar -831 599 -757 680 
Årets förändringar   
-Nedskrivningar -73 919 -73 919 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -905 518 -831 599 
Utgående redovisat värde, totalt 572 882 646 801 
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Not 7 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital 

 2020-12-31 2019-12-31 
   
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med  
247 404 kr avsedda för föreningens ideella verksamhet.   
   
Belopp vid årets ingång 253 804 162 674 
- Tillkommande gåvor 246 413 326 793 
- Tillkommande medel som föreningen själv beslutat 49 550 155 950 
- Årets användning -302 363 -391 613 
Belopp vid årets utgång 247 404 253 804 
   
De ändamålsbestämda medlen fördelas enligt nedan.   
   
Hans Larssons minnesfond 9 010 9 010 
Mattias Fond 1 760 1 760 
Scoutfonden 19 280 19 280 
Kapellfonden 67 804 67 804 
Friplatsfonden 100 000 100 000 
Gåvor och egna avsättningar för friplatser 49 550 55 950 
Summa 247 404 253 804 
  
 

Not 8 Långfristiga skulder 

 2020-12-31 2019-12-31 
   
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 
fem år efter balansdagen:   
   
Skulder till kreditinstitut 6 887 500 7 015 000 
Summa 6 887 500 7 015 000 
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Not 9 Skulder som redovisas i flera poster 

 2020-12-31 2019-12-31 
   
Föreningens skulder till kreditinstitut redovisas under 
följande poster i balansräkningen:   
   
Långfristiga skulder:   
Övriga skulder till kreditinstitut 8 927 500 9 055 000 
Kortfristiga skulder:   
Övriga skulder till kreditinstitut 510 000 510 000 
Summa skulder till kreditinstitut 9 437 500 9 565 000 
  
 

Not 10 Ställda säkerheter 

 2020-12-31 2019-12-31 
   
För egna avsättningar och skulder   
   
Avseende skulder till kreditinstitut   
  Fastighetsinteckningar 10 365 000 10 365 000 
Summa ställda säkerheter 10 365 000 10 365 000 
   
   
  
 

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Föreningens verksamheter är fortsatt påverkade av Coronapandemin under 2021. Anpassning 
sker löpande för att följa myndigheters riktlinjer samt för att hantera de utmaningar som detta 
medför inte minst ekonomiskt. 
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i KFUM Umeå, org.nr 894000-0691       

 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för KFUM Umeå för år 2020. Föreningens årsredovisning 
ingår på sidorna 29-40 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade revisionsbolagets ansvar samt Föreningsrevisorns 
ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-28. 
Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 
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Styrelsens och kanslichefens ansvar 

Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och kanslichefen ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och kanslichefen för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
 

 Skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för 
vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 
 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
och kanslichefens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och kanslichefen använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 
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 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen och kanslichefen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Föreningsrevisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat 
och ställning. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och kanslichefens 
förvaltning för KFUM Umeå för år 2020. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och kanslichefen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens och kanslichefens ansvar 

Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder det registrerade revisionsbolaget 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den det registrerade revisionsbolagets professionella 
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Umeå, den dag som framgår av min underskrift 

 

Öhrlings PricewaterhosueCoopers AB 

 

 

Marcus Sundberg 

Auktoriserad revisor 

 

 

Umeå, den dag som framgår av min underskrift 

 

 

Ellen Ström 

Föreningsrevisor 
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Telefon: 090-18 57 00
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Hemsida: www.kfum.nu


