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När vi summerar 2016 kan 
vi konstatera att fler barn än 
någonsin har hittat till våra 
verksamheter. Det är väldigt 
roligt! Vi hoppas att vi därmed 
har kunnat ge närmare 1 800 
barn och unga en trygg plats 
av gemenskap där de känt sig 
värdefulla, fått ta ansvar och 
lärt sig saker. 

I många år har vi glädjande kunnat 
konstatera att närmare 90 % av de som 
lämnar vår verksamhet för ensamkom-
mande barn när de är 21 år är självför-
sörjande, en siffra som håller i sig och 
visar att vi gör skillnad för dessa ungdo-
mar och därmed också för samhället. 
Vår långa erfarenhet och kompetens 
kring ett bra mottagande har efterfrå-
gats både nationellt och internationellt 
under året och vi har deltagit i ett antal 
forum kopplat till detta. Att unga på 
flykt ska få ett bra mottagande är något 
vi verkligen brinner för!

Unga som lever med olika former av 
osynliga funktionsnedsättningar upplever 
ofta svårigheter att hitta positiva, fung-
erande sociala sammanhang och riskerar 
att bli isolerade hemma. Att bryta denna 
typ av utanförskap är viktigt. Under året 
har vi därför startat projektet LEV där 
unga med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar (NPF) får stöd i att styra 
sina liv i den riktning de vill och få en 
bättre fungerande vardag. 

Många av våra lägerbarn på Norrbyskär 
provar för första gången att vara borta 
från sina föräldrar en vecka eller kanske 
mer. Det kan vara både roligt, spännan-
de och jobbigt. En trevlig och ombonad 
miljö hoppas vi ska bidra till en positiv 
upplevelse. En satsning på boendemiljön 
gjordes därför inför sommaren. 

Vi vet att flera av lägerbarnen på Nydala 
av ekonomiska skäl inte skulle fått upp-
leva en lägervecka utan vår inkluderande 
betalningsmodell ”betala efter förmåga”. 
Därför är vi extra glada och rörda över 
alla som valt att betala lite mer för sin 

Ungas behov 
- Vår ledstjärna Fler unga än någonsin!

KFUM Umeå vill att alla barn 
och unga ska hitta ett samman-
hang där de får uppleva gemen-
skap, glädje och tillhörighet.  
Att tillsammans med andra få 
känna sig värdefull, få möjlighet 
att lära sig nya saker och ut-
mana sig själv utifrån sina egna 
förutsättningar. 

Vi vill att vår förening ska erbjuda så 
många sådana tillfällen som det bara går. 
Vi kan med glädje  därför konstatera 
att fler barn och unga än någonsin har 
deltagit i föreningens verksamhet under 
året. Inom idrotten har vi välkomnat 
hela 100 nya utövare! Totalt har fören-
ingen nått närmare 1 800 barn och unga 
under 2016! Det är barn som upplevt 
sommaraktiviteter på något av våra läger 
eller varit aktiva i någon av våra idrotter. 

Det är 129 ungdomar som fått utbild-
ning och erfarenhet som ledare under 
detta år. Det är ungdomar i vår utbild-
ningsverksamhet med olika utmaningar 
och utlandsfödda ungdomar som vi fått 
möjligheten att välkomna.

KFUM Umeå har en stor bredd av verk-
samheter och de unga återfinns därför 
i flera olika sammanhang men värde-
grunden är den samma oavsett i vilken 
del av föreningen du finns. Det innebär 
att vi vill ge möjlighet till fysisk aktivitet, 
möjlighet att lära sig saker och tid till 
eftertanke och reflektion. Ungas möjlig-
het att påverka och ta ansvar är också 
viktiga grundpelare i våra verksamheter.

lägerplats och därmed bidragit till att 
ge positiva sommarminnen åt fler barn. 
Antalet barn var i år rekordstort tack 
vare detta!

2016 har varit ett händelserikt år och vi 
kan konstatera att föreningen har gjort 
flera viktiga insatser för att unga ska få 
möjligheter att växa och utvecklas till 
trygga individer som vet sitt och andras 
värde. Det tror vi är en bra investering 
för framtiden! Vi vet att ungas behov 
av positiva sammanhang är stort och 
vi kommer under 2017 att fortsätta 
jobba hårt för att hitta vägar att möta 
behoven.

Åsa S Boman, 
föreningsdirektör

Björn Jonsson,
ordförande

KFUM Umeå har en vision om 
en inkluderande mötesplats för 
spontanidrott på Nydala. Vår 
ambition är att nå målgrupper 
bland barn och unga som inte 
vanligtvis känner sig välkomna 
inom spontanidrott.

Under året som gått har vi 
tillsammans med 40 andra 
föreningar och Umeå kommun 
sökt bidrag för att utveckla 
området. Vi har inte lyckats 

få ansökan beviljad och jobbar 
därför vidare med olika finansie-
ringslösningar.

Fortsatt satsning på Nydala

Vad får du ut av 
att vara ledare 
inom KFUM?
- Jag har fått lära känna nya 
härliga personer och tillfälle 
att utforska mig själv och 
mitt ledarskap i olika situa-
tioner. Framför allt har denna 
sommar gett många skratt 
och roliga minnen!

Johan

Ny samarbets-
partner
SAK är årets tillskott i vårt 
hus! Jätteroligt att få välkom-
na denna aktör. De är ett 
socialt arbetskooperativ som 
jobbar för att unga med olika 
former av psykiska funktions-
variationer ska etablera sig 
på arbetsmarknaden. De gör 
ett viktigt arbete!
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Ingen människa är en ö, finns 
det ett uttryck som säger. Det 
gäller i allra högsta grad även 
vår förening. Utan allt engage-
mang som läggs ned i förening-
en skulle vi inte kunna skapa de 
mötesplatser vi gör idag. 

Det är alla människor och samarbets-
partners som brinner för att skapa 
möjligheter för unga som tillsammans 
gör föreningen till det den är idag. Era 
insatser är ovärderliga!
Så därför vill vi rikta ett stort och varmt 
tack till våra möjliggörare.

Ni har under 2016 gjort verklig skillnad 
för många barn och unga i Umeå genom 
er insats.

Tack! 

Våra fantastiska 
möjliggörare! 

Konfirmation 2016

Lägerledare
Som gör allt för att bar-
nen ska få en minnesvärd 
och lärorik tid på våra 
lägergårdar.

Idrottsledare
Som skapar ett positivt 
sammanhang dit barnen 
får återvända vecka 
efter vecka för att växa 
som individ tillsammans 
med andra.

Föräldrar
Alla föräldrar som stäl-
ler upp i vått och tort 
för att barnen ska kunna 
medverka i föreningens 
verksamhet.

Personal
Vår fantastiska och en-
gagerade personal som 
brinner för att skapa 
värdefull verksamhet för 
alla Umeås unga.

Samarbets-
partners
Som på olika sätt bi-
drar till att fler unga får 
möjlighet att växa och 
utvecklas.

Våra kunder
Som kund hos KFUM 
Umeå stödjer du vår 
verksamhet för unga 
människor.

Styrelser
Som med stort enga-
gemang och helt ideellt 
jobbar för att utveckla 
föreningen.



98

Ett bidrag till 
KFUM Umeå är 
ett bidrag till 
Umeås unga
KFUM Umeå är en ideell förening utan vinstintresse. Allt eventuellt överskott 
använder vi till verksamhet för unga och till att trygga föreningens framtid så att 
föreningen klarar ekonomiska svängningar. Ett bidrag till eller köp av tjänst av oss 
är alltså alltid ett bidrag till verksamhet för unga människor!

HUVUDSTYRELSE
Stående från vänster:
Helena Lewandowska 
Hanna Isberg
Per Nygren 
Åsa S Boman, adjungerad

En ordförandes 
engagemang
När jag första gången blev 
tillfrågad om ett styrelse-
uppdrag i KFUM Umeå 2012 
visste jag inte mycket om 
verksamheten. Jag minns att 
jag blev imponerad av omfatt-
ningen och kände direkt för 
uppdraget som går ut på att 
skapa möjligheter för unga 
människor. Genom att vara 
med och bidra i styrelsen 
har jag varit en del i arbetet 
med att skapa möjligheter för 
unga människor och kanske 
särskilt för de som inte har 
samma förutsättningar som 
andra.

Det är i samarbeten som 
storverk kan uträttas. Jag 
tycker också att jag lärt mig 
mycket genom arbetet och i 
mötet med unga människor. 
Jag är i grunden en väldigt 
nyfiken person, inte sällan 
uppstår lärandet när man 
minst anar det, kan vara i 
möten med människor med 
helt andra erfarenheter än de 
jag själv har. 

Summerat kan jag säga att jag 
fått mer än jag gett genom 
alla spännande möten med 
engagerade medarbetare och 
medlemmar.

Björn Jonsson

Sittande från vänster:
Björn Jonsson, ordf
Henrik Hagman

HÖG LEDARTÄTHET PÅ VÅRA LÄGER
2016 har vi haft 126 ledare engagerade i vår lägerverksamhet. Vi 
har i snitt en ledare på fem barn. På de läger vi har för barn med 
funktionsnedsättningar har vi en ledare på ett till två barn. Hög 
ledartäthet ser vi som något oerhört viktigt för att alla barn ska bli 
sedda och bekräftade.

1/5
Saknas på bilden:
Christine Rozenkrantz
Johan Alm
Sandra Östensson
Annica Damm, adjungerad
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KFUM Umeå 
- en del av världen
KFUM Umeå är en del av 
världens största ungdomsrö-
relse som internationellt heter 
YMCA samt världens största 
kvinnorörelse, YWCA. Som del 
av denna rörelse öppnas många 
möjligheter till samarbeten, 
utbyten och möten för att få in-
spiration och dela erfarenheter. 
Under 2016 har vi haft ett antal 
internationella kopplingar.

Under vintern 2016 reste sex anställda 
till Villa Elba i Finland. Fokus låg på att 
se hur de tar emot grupper och arrang-
erar utbildningar, samt på deras sociala 
projektverksamhet. 

Under sommaren tog vi emot fyra 
volontärer, två från Tjeckien, en från 
Frankrike och en från Island som på oli-
ka sätt arbetade ideellt inom lägerverk-
samheten på Norrbyskär och Nydala. 

Under hösten fick två av lägerverk-
samhetens ideella ledare möjlighet att 
delta på KFUM Sveriges högsta nivå av 
ledarskapsutbildning, Mary som hölls 
under en vecka i Ukraina. 

KFUM Umeås sociala verksam-
het Fenix besökte en internatio-
nell konferens i Holland gällande 
KFUMs roll i flyktingfrågan. 

Syftet med resan var att presen-
tera KFUM Umeås arbete med 
ensamkommande ungdomar 
inför en internationell publik 
som på olika sätt arbetar med 
flyktingmottagande. 

Vi tar med oss insikt och 
kunskap om hur KFUM verkar 
i  olika skeden av mottagande 
och integrationsarbete runt om 
i världen. Exempelvis möter man 
upp människor i nöd direkt på 
strandkanten i Grekland, Thes-
saloniki medan man i Tyskland, 
Danmark och Sverige verkar i 

senare skeden med etablerings- , 
integrations- , och samhällsstöd 
för att bidra till en fungerande 
vardag. 

Jag upplever att konferensen 
verkligen gav nya perspektiv på 
Fenix arbete med ungdomar.  
Att få delta både validerar det 
egna arbetet och ger mig energi 
till att göra ännu mer.

Erik Nilsson, anställd på Fenix

Ellen Söderberg som under flera somrar varit ideell ledare på Norrbyskär har under hösten varit praktikant 
via KFUM Sverige i Palestina för att få inblick i det arbete som YMCA Ramallah gör där. Hon skildrar sina 
erfarenheter via en blogg på KFUM Sveriges hemsida. 

”Idag är det den internationella dagen för solidaritet med det palestinska folket. Jag är i Jalazone på lo-
kalkontoret i flyktinglägret. Det är speciellt att vara just här just idag. Flyktinglägren är verkligen bland det 
fulaste med hela den här konflikten. Barnen som omringar mig är en påminnelse om allas vår mänsklighet. 
Det spelar ingen roll vem du är, du har varit ett barn. Liv är liv är liv. YWCAs verksamhet i lägret skapar 
utrymme för lek och inlärning, body, mind and spirit.”

Actionsport

KFUM uppmärksammades i Europa
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KFUM Umeås 
lägerverksamhet
Vi vill ge alla barn möjlighet 
att åka på läger. Hos oss skall 
alla känna sig välkomna och vår 
verksamhet sätter barn och 
unga i centrum samt låter dem 
ta plats och få utlopp för sina 
intressen och viljor. Alla som 
möter barn i vår verksamhet 
uppmuntras till att ta sig tid att 
lyssna och uppmärksamma, att 
engagera och entusiasmera. Vi 
uppmuntrar även till att alla, 
både barn och äldre, ska bry 
sig om varandra, sin omvärld 
och sig själva. För inom KFUM 
tror vi att människor som mår 
bra och trivs har förmågan att 
få andra människor att må bra 
och trivas 

Nydala Aktivitetscenter 

Nydala har sedan starten 2003 haft fo-
kus på inkludering och tillgänglighet för 
att nå ut till så många barn som möjligt.
Ett exempel är vår lägerbuss som häm-
tar och lämnar alla deltagare runt om 
i Umeå varje dag till våra sommarläger. 
Med den blir det möjligt för fler barn 
att delta.

En annan viktig åtgärd för att öka 
tillgängligheten är vår betalningsmodell 
”betala efter förmåga”. Den som anmä-
ler sig får välja deltagaravgift utifrån hur 
mycket de anser sig ha råd att betala. 
De som betalar mer möjliggör för andra 

att betala mindre. Många betalar det 
högsta beloppet samtidigt som många 
betalar det lägsta beloppet. Vi tolkar det 
som att modellen fungerar och fyller 
sin funktion; den möjliggör för fler att 
kunna åka på läger. Fler barn innebär fler 
intressanta möten, fler som får uppleva 
roliga aktiviteter i en trygg  miljö samt 
fler som får goda förebilder i våra duk-
tiga ideella ledare. 

Förutom betalmodellen ”betala efter 
förmåga” erbjuder vi även möjligheten 
att ansöka om friplats. Friplatserna ges 
till de som inte har möjlighet att betala 
någonting, dessa får således delta gratis. 

Sommarläger

Vad får du ut av 
att vara ledare 
inom KFUM?
Jag har utvecklat mitt le-
darskap och därigenom fått 
mer självförtroende i mitt 
ledarskap. Fått många nya 
och fina upplevelser, minnen 
och vänner. Har också lärt 
mig saker om mig själv på ett 
mer personligt plan.

Marie

Ända sedan start har vi ökat 
deltagarantalet på Nydala 
och 2016 kom fler barn än 
någonsin, 573st. 

Ökat antal deltagare
2016 erbjöd vi 50 olika läger 
med hjälp av 69 ideella ledare. 
Av deltagarna var det 58% tjejer 
och 42% killar. 

471 486 542 573

2013 2014 2015 2016



1514

Idrott 
KFUM Umeå vill med hjälp av 
aktivitet, lärandeprocesser och 
reflektion (Body Mind Spirit) 
bedriva idrott för barn och 
unga. Vi vill på alla nivåer inom 
verksamheten arbeta med 
utveckling av aktiva fysiskt och 
psykiskt likväl som socialt och 
kulturellt. Våra sektioner drivs 
till stor del av ideell kraft. Vi 
värnar om våra ledare som alla 
ska ges möjligheten att utveck-
las och växa i sina uppdrag.

KFUM Umeås idrottsverksamhet har 
under 2016 gett möjlighet för 757 st. 
deltagare att idrotta inom basket, vol-
leyboll, klättring, innebandy och fotboll 
(drop in). Vi har haft 113 engagerade 
ledare som skapat möjligheter för våra 
barn och ungdomar att träffas på trygga 
mötesplatser och utöva aktivitet utifrån 
sina egna förutsättningar. Det är tack 
vare de ideella ledarnas fantastiska pre-
stationer som vi kunnat bedriva all den 
idrottsverksamhet vi gjort under året.

Ideella krafter 

Under 2016 hade idrottsverksamheten 
som ambition att bygga starka sektio-
ner som skulle klara att bära sina egna 
kostnader. Detta genom att utarbeta 
en hållbar ekonomisk modell och en 
sektionsorganisation där ideellt engage-
mang fick driva utvecklingen. 

När vår idrottsutvecklare valde att gå 
vidare till ny tjänst steg basketstyrelsen 
fram med ett förslag om att få ta över 
arbetsuppgifterna som tidigare legat 

på tjänstemän. Detta för att få en 
djupare förståelse för vilka resurser 
som krävdes för att utvecklingen av 
sektionen skulle bli positiv.

Det kändes med ens självklart att ta 
tillvara drivet som fanns i styrelserna 
och lyfta engagemanget istället för 
att sätta gränser för det.

När vi nu utvärderar första etappen 
av denna omorganisation ser vi att 
det krävdes en hel del arbete men 
att vi är nöjda med det resultat vi 
åstadkommit hittills. 

Norrbyskärs kurs- och 
lägergård 

Sommaren 2016 skapade Norrbyskärs 
kurs- och lägergård sommarminnen och 
upplevelser för totalt 306 lägerdeltagare. 
Av dessa deltog 130 på våra egna läger 
medan resterande deltog på något av 
våra samarbetsläger. De över 60 ideella 
ledarna som drev lägergården under 
2016 lyckades bra med att skapa ett 
klimat där deltagarna gavs möjlighet att 
växa både som individer och i grupp.

Nytt för året var Läs- och Skrivlägret. 
Ett läger med fokus att locka fram del-
tagarnas kreativitet genom sitt intresse 
för litteratur. Tillsammans skapade de 
en bok. Lägret arrangerade också en 
utställning med berättelser på Norr-
byskärs museum. 

I samarbete med Umeå stadsförsamling 
arrangerade vi tre fulla konfirmations-
läger som var mycket uppskattade. 
Nytt för 2016 var att vi erbjöd de som 

konfirmerade sig i juli att stanna kvar en 
vecka för att gå på ”Ledarskapsläger”. 
Ledarskapslägret var fristående från 
konfirmationslägret och fokuserade på 
ledarskap och friluftsaktiviteter. Det var 
18 personer som stannade kvar och gick 
ledarskapslägret. 

Varför ska man 
vara ledare för 
KFUM Umeå?
”Därför att du utvecklas så 
otroligt som människa! Du 
får möjlighet att vara en del 
i en gemenskap, att prova på 
att göra saker du inte visste 
att du kunde och göra skill-
nad för barn och unga, till-
sammans med andra ledare. 
Att vara ledare inom KFUM 
är en väldigt god merit som 
du kan ta med i ditt framtida 
jobbsökande, då du har ett 
bevis på ditt engagemang och 
driv.”

- Lisa

Drop-in verksam-
het
Drop in verksamheten inom 
fotboll har haft helgträningar 
för både kill- och tjejgrupper på 
Ersbodaområdet. På killsidan 
har vi varit upp emot 50 ungdo-
mar vid varje tillfälle vilket visar 
på det enorma behov vi har att 
möta gällande att hitta trygga 
mötesplatser på helgkvällar i 
närområdet. Samarbetet med 
fritidsgårdarna har lett till att 
tre duktiga ledare från projektet 
fått anställning som fritidsledare 
efter avslutat uppdrag. 

Vad är det bästa 
med volleyboll?
-”det är att man får röra på 
kroppen och man får lära sig 
något”

Kidsvolleyspelare, 7 år

Det sammanfattar KFUMs verk-
samhet väl. Aktivitet, lärdom 
och eftertanke eller som vi kall-
lar det Body Mind Spirit.
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Klättring
160

Intresset var fantastiskt. Vi vill växa med 
kvalitet och det visar bland annat Ma-
riebergslagen prov på då de under 2016 
arbetat med att få en bra åldersindel-
ning i lagen för att alla ska få en chans 
att träna på sin nivå. Detta möjliggjordes 
tack vare att vi återigen fick in nya, 
ideella krafter genom tre helt nya ledare 
som tog uppdraget att träna de yngre 
spelarna.

Att växa med kvalitet betyder även 
att ge alla ungdomar möjlighet till nya 
utmaningar för att fortsätta utvecklas. 
Berghemsvolleyn har under året påbör-
jat arbetet med att starta en grupp i 
sexmanna-volley. Detta för att ungdo-
mar som växt ur kidsvolleyn ska kunna 
fortsätta utvecklas i vår verksamhet. 
Arbetet med detta kommer fortsätta 
även under 2017.

Projekt med 
dubbla vinster

Under 2016 har vi fortsatt med projek-
tet ”Välkommen hit” där vi skapat 
aktiviteter för ensamkommande ungdo-
mar. Projektet har genomförts i samar-
bete med Svenska Basketbollförbundet. 
Vi har genom projektet fått ungdomar 
intresserade av basket så till den grad 
att vissa tagit steget in i vår förening och 
in i redan existerande lag. 

Växa med kvalité

Kidsvolley är ett koncept som lockar 
många och sporten växer hela tiden. Så 
även hos oss. Under året har två nya 
lag startats i Stöcksjö och på Carlshem. 

Intresset för klätt-
ring är enormt
Klättringen är även den en 
sport som växer explosions-
artat. Vi kunde under 2016 
erbjuda ca 70 barn klättring 
i grupp. Trots detta hade vi 
många barn på kö, vilket utma-
nade oss i att tänka hur vi på 
bästa sätt kan erbjuda fler barn 
klättringsmöjligheter. Ett steg i 
att möta det växande intresset 
var att vi även detta år anord-
nade drop in klättring.

Idrottsverksam-
heten ökar för 
varje år
Under de senaste åren har 
antalet deltagare i våra 
idrottsverksamheter ökat.

Kidsvolley

2014 2015 2016

541
675

757
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Socialt arbete/Fenix
Delaktighet, inflytande och 
likvärdighet har varit ledord 
under 2016 här på Fenix, vår 
verksamhet för ensamkom-
mande ungdomar i åldern 
15-21. Genom olika aktiviteter, 
förhållningssätt och framförallt 
”Fenixmodellen” har vi lyckats 
ge våra ungdomar goda förut-
sättningar att etablera sig i det 
svenska samhället. 

Fenix är ett boende för ungdomar i 
åldern 15-21 år som kommit till Sverige 
utan förälder eller annan anhörig. Vi till-
handahåller rum i gruppboende (HVB) 
och stödboende i träningslägenheter. 
Fenix präglas av trygghet, nyfiken-
het och respekt för varandra oavsett 
bakgrund och kulturell tillhörighet. Med 
utgångspunkt i varje individs förmågor, 
kompetenser och mål introducerar vi 
ensamkommande ungdomar in i ett nytt 
samhälle och tillsammans skapar vi goda 
förutsättningar för ungdomarna att eta-
blera sig här. Fenix är och vill vara den 
trygga basen för dessa ungdomar. 

2016 var ett utmanande år på många 
sätt för verksamheten. 2015 års ström 
av flyktingar fick till följd att verksamhe-
ten snabbt skulle expandera och växa. 
En ny kategori av ungdomar tillkom 
också redan under 2015, ungdomar som 
befann sig i asylprocessen, vilket gav nya 
utmaningar inom flera områden. I början 
av 2016 ändrades Sveriges flyktingpolitik 
drastiskt och efterfrågan på platser i 
HVB hem sjönk markant. Ett omtum-
lande år med 40 placerade ungdomar 
totalt i Fenix regi.  

Fenixmodellens grundbult är att vi som 
arbetar på boendet och med boendets 
miljö ska utgöra den trygga basen för 
ungdomarna att utvecklas i. Genom små 
medel har därför personal och boende 
lyckats skapa en närmiljö för ungdomar-
na som präglas av mångfald och respekt. 

Under årets gång har vi infört att alla 
ungdomar på boendet får planera, 
handla och laga mat själva i så stor 
utsträckning som möjligt. Detta för att 

öka självkänslan, ge mer eget ansvar 
och därmed öka deras självständighet. 
Beslutet att alla ungdomar ska laga sin 
egen mat var också ett led i att skapa 
likvärdighet oavsett om ungdomen var i 
asylprocess eller fått uppehållstillstånd. 
Resultatet visar sig genom ökat välmå-
ende när alla får ta ansvar och bli mer 
självständiga på lika villkor. 

Friluftsliv
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För att ge ungdomarna en känsla för 
demokratiska processer har vi jobbat 
aktivt med att utgå från ungdomarnas 
åsikter när vi ska göra aktiviteter. Vi vill 
att det ska märkas att deras röst gör 
skillnad, vilket under 2016 innebar en 
hel del nya aktiviteter såsom hockey, 
volleyboll och danskoreografi.  

I Juni hade vi glädjen att fira 10 stycken 
av våra ungdomar som tog studenten, 

ett viktigt steg in i det svenska samhället 
och ett framtida arbetsliv. Det firades 
såklart med pompa och ståt! Under 
sommaren var sedan 94% av Fenixung-
domarna i någon form av arbete eller 
praktik. Antingen genom KFUMs egen 
regi, av egen kraft eller genom ett som-
marjobb från kommunen. 

Under många år har vi kunnat se att 
närmare 90% av utflyttade 21-åringar 

med fullföljd insats från oss blivit själv-
försörjande.

Under året har det sätt vi arbetar på 
med våra ungdomar och dess goda re-
sultat uppmärksammats och efterfrågats 
utanför vår lokala KFUM förening. Vid 
två tillfällen har personal och avdelnings-
chef åkt iväg för att berätta och sprida 
kunskap om Fenixmodellen både inom 
Sverige och utomlands.

Vad har Fenix be-
tytt för dig?
Väldigt mycket. Fenix har haft 
stor betydelse för mig på olika 
sätt. Jag har fått hjälp med 
skolan, skoluppgifter, jag har fått 
hjälp när jag haft frågor kring 
regler och lagar, med fakturor 
med mera. Det har varit den 
enda plats som jag känt mig 
trygg att vända mig till om jag 
haft någon fundering.

På vilket sätt har 
Fenix stöttat dig 
att bli en själv-
ständig individ? 
Från början vågade jag inte ringa 
till myndigheter t.ex. men då 
fick jag hjälp av personalen och 
efter några gånger så kunde 
jag ringa själv. Nu kan jag ringa 
samtal angående fakturor, till 
Radiotjänsten med flera utan 
problem.

LEV-projektet
Livsentreprenörskap är viktigt 
för att samhället ska få ta del 
av fler betydelsefulla männis-
kors medverkan. Människor 
som har mycket erfarenhet till 
att utveckla och föra samhället 
framåt och med rätt verktyg 
och strategier använder sina 
erfarenheter och färdigheter 
som resurser. Detta för att 
skapa jämlika villkor, förbättrad 
folkhälsa och mer demokrati.

Några exempel på vad våra deltagare 
uttryckt att de hittills lärt sig:
- Att folk lyssnar när jag pratar.
- Att jag kan se mer av den jag är och 

vill bli.
- Mål blir enklare uppnådda ifall man 

kan strukturera sin väg.
- Mer om kommunikation och själv-

känsla.
- Andra sätt att se på saker, t.ex. behov 

och viljor istället för måsten.

Vad gör vi?
LEV utbildar i Livsentreprenörskap. Vi 
utbildar i att: ha en positiv syn på sig 
själv och livet, se sina styrkor, att ut-
trycka sina behov och vad vi behöver för 
stöd, sätta mål som vi uppnår, varje dag 
bestämma över sitt liv.

För vem?
Unga vuxna med NPF (Neuropsykiatris-
ka funktionsnedsättningar) eller liknande 
utmaningar. 15-25 år. 

Nuläge?
Under 2016 utbildades två grupper med 
totalt 14 deltagare. Utbildningen består 
av såväl gruppträffar som individuell 
coachning med coach utbildad av Inter-
national Coach Federation (ICF). 
LEV utvecklar nu en supportutbildning 
för det personliga nätverket, t.ex. anhö-
riga och föreningsverksamma. 
 

Rikard Johansson är ny 
utbildare i LEV. Han har egna 
erfarenheter av NPF och me-
nar att LEV behövs för att:

”Hos alla deltagare finns det 
en enorm tillväxt - från att 
vara beroende av styrkan 
i sin omgivning, vad den 
erbjuder och att nöja sig och 
endast följa - till att använda 
sin egen styrka och forma sin 
omgivning efter vilja, behov, 
mål och drömmar. Att ha sin 
självkänsla och sitt självför-
troende att falla tillbaks på 
och den metod vi lär dem i 
LEV, gör livet till en möjlig-
het.” 

Varför behövs 
LEV-projektet?

Tänk om det är möjligt att 
varje dag styra livet i den 
riktning du önskar
- Vad skulle det betyda för 
dig?

Vad betyder Fenix 
för dig nu, efter 
21-års dagen? 
Fenix betyder fortfarande 
väldigt mycket för mig. Jag kom-
mer nästan varje dag och säger 
hej till alla för att Fenix har stor 
betydelse för mig, all personal 
och boende.

Akil, studerande på Handels- 
och administrationsprogrammet

på Thorén Business School
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Yrkesintroduktion
I juni 2016 tog vår sista årskull 
elever på Yrkesintroduktion 
(YI) examen under pompa och 
ståt. KFUMs innergård var full 
av släkt och vänner som ville 
fira ungdomarna där alla arbe-
tat hårt för att nå målet om 
slutförd utbildning.

Vi hade vid den tiden genom-
fört fem läsår av YI-utbildning 
där vi erbjudit ungdomar 
utan gymnasiebehörighet en 
introduktion i ett yrke som 
underlättar för dem att sedan 
etablera sig på arbetsmark-
naden eller söka vidare till en 
utbildning

Det sista läsåret hade vi fem elever. 
Ett viktigt mål var att genomföra och 
avsluta YI med hög kvalitet. Under 
våren fördjupades vårt samarbete med 
personalen vid Fridhemsgymnasiet vilket 
resulterade i att vi tillsammans med 
elev och studievägledare genomförde 
överlämningsmöten med Arbetsförmed-
lingen för att underlätta övergången 
till arbetslivet. En annan effekt blev att 
deras elever och lärare hade gemensam 
avslutning med oss på KFUM.

Under 2016 gjorde vi en utvärdering av 
de fem läsår (2011-2016) som vi drivit 
Yrkesintroduktion på uppdrag av Umeå 
kommun. Totalt hade 25 elever fått 
möjlighet att gå den treåriga utbild-
ningen hos oss (64% killar, 36% tjejer). 
Målgruppen bestod av ungdomar som 
saknade behörighet till gymnasiet. Av de 

elever som gick hos oss hade 56% en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
eller annan nedsättning. Ca 25% av elev-
erna hade svenska som andra språk.

Vi gjorde också en kartläggning av vår 
metod med hjälp av Specialpedagogiska 
skolmyndighetens tillgänglighetsmodell. 
Kartläggningen visade att vår metod 
svarade upp bra mot de indikatorer som 
kännetecknar en tillgänglig utbildning. På 
YI utgick vi från elevernas olika förut-
sättningar och lyckades skapa pedago-
giska, sociala och fysiska miljöer som 
främjade elevernas kunskapsutveckling.

Sex månader efter examen hade 40% av ungdomarna arbete och 
8% studerade. Av de som arbetade hade 60% fått arbete på en 
arbetsplats där de gjort praktik. Gruppen med annan sysselsättning 
var 52% och här ingick praktik, aktiviteter hos Våga Växa, Hikiko-
mori, LEV-projektet, Arbetslivsresurs, Aros eller jobbsökande.

Vad har YI betytt 
för dig?
”YI har varit det bästa för 
mig, känns skräddarsytt här. 
Bra med få lärare där man 
hinner lära känna varandra 
och de har haft förståelse för 
eleverna. Man blir inte som 
myror bara som det kan vara 
på en stor skola.”

Elev på Yrkesintroduktion

Examen

Arbete Studier Annat

8%

40%

52%

Utbildningen ledde vidare till...
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Fastighet
Våra lägergårdar och vår fastig-
het som är placerad i centrala 
Umeå möjliggör vår verksam-
het. Vi erbjuder läger- och 
skolaktiviteter, arbetsplat-
ser för anställda och ideella, 
boende för ensamkommande 
ungdomar och övernattning för 
tillfälliga besökare. I och med 
att vi äger och förvaltar våra 
fastigheter har vi goda möjlig-
heter att fånga upp ungdomars, 
gästers och medarbetares be-
hov och också vara flexibla med 
utrymmesanvändningen.

Norrbyskär
Vi har under 2016 varit särskilt lyhörda 
inför behovet av förbättrad standard på 
vår boendemiljö. Madrasser, täcken och 
kuddar har förnyats. Många toalettstolar 
och blandare har bytts ut till förmån för 
mer snålspolande sådana. För att ha en 
behaglig miljö i det största utrymmet för 
samlingar, kapellet, har en värmepump 
installerats. Exteriört har vi förnyat 
fasadpanel, hängrännor och sockelplåtar 
på Klutrike. Under 2017 kommer vi att 
fortsätta med förbättringar av boende-
miljön, då i våra ledarbostäder.

Nydala.
Vi vill att vår lägergård på Nydala skall 
vara en öppen gård och att aktiviteterna 

för spontanidrott skall vara tillgängliga 
även när lägerverksamhet inte pågår. 
Det är en ambition vi fortsätter förverk-
liga trots att skadegörelse under det 
gångna året varit en utmaning.

Centrum
Vår centrumfastighet nyttjas året runt 
och därför pågår ständigt underhålls-
arbete här. I början av året hade vi 
slutbesiktning av vårt stora ventilations-
förbättringsprojekt. Färdigställandet 
innebär att inomhusmiljön förbättrats 
avsevärt då samtliga rum fått till- och 
frånluftsventilation. Anläggningen ger 
också oss ett mer miljöriktigt hus då 
frånluftsvärmen återvinns.
För ökad trygghet förnyades också lås-
systemet i fastigheten.

Nydala
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KFUMs Vandrarhem
År 2016 har varit ett omtum-
lande år för vandrarhemmet 
och dess personal då vi gick in i 
året med tillgång till bara 10 av 
de 28 rum vi hade vid ingången 
av 2015. Anledningen var den 
stora flyktingströmmen under 
hösten 2015 som gjorde att 
Fenix boende för ensamkom-
mande tog i bruk delar av vand-
rarhemmets tidigare utrym-
men.

När behovet av rum för ensamkom-
mande sedan förändrades under våren 
så återgick hälften av de rum vi upplåtit 
åt Fenix till vandrarhemmet. Vi hade då 

åter tillräcklig kapacitet för att satsa på 
en utveckling av vandrarhemmet med 
målsättning att ge ett överskott som kan 
användas till vår ungdomsverksamhet.
Under hösten 2016 har vi inlett en sats-
ning för att göra vandrarhemmet mer 
attraktivt i konkurrens med de många 
nya boendealternativ som finns i Umeå 
idag.

Ett första steg är en förstudie som gett 
oss ökad kunskap om våra gäster och 
vad de uppskattar och ev. inte uppskat-
tar med sitt besök hos oss.

Våra gäster uppskattar vår absoluta 
närhet till Umeå centrum, att vi har ett 
bra wifi, att man kan checka in dygnet 

runt och att priset är rätt. Våra gäster 
efterfrågar i större utsträckning enkel- 
och dubbelrum medan efterfrågan på 
våra 4-bäddsrum är lägre och lägst på 
våra sovsalar.

Steg två i satsningen, som vi jobbar med 
under 2017, är att skapa en attraktiv fy-
sisk miljö med en utjämnad och förhöjd 
boendestandard. Det ger oss större 
möjlighet att sälja våra rum som den 
rumstyp som våra gäster efterfrågar.

Under året har vi förnyat vårt boknings-
system, vilket både förenklat adminis-
trationen och förbättrat tillgängligheten 
för våra kunder. Det ger oss också 
möjligheten att exponera samma rum i 
flertalet bokningskanaler samtidigt.

En ny webbplats
Under året har vi tagit fram en 
ny, tillgänglig och inkluderande 
hemsida som på ett enkelt och 
attraktivt sätt guidar våra besöka-
re till den information de söker. 
Vi hoppas att satsningen på en 
bra, interaktiv hemsida ska upp-
skattas av de som söker kontakt 
med oss för att boka läger, söka 
samarbeten eller vill boka rum på 
vårt vandrarhem.Tvåbäddsrum
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ARBETE ANNAT

NORRBYSKÄRS 
MUSEUM
KFUM Umeå är sedan 1988 
ensam stiftelsebildare till 
Norrbyskärs Museum. Ge-
nom åren har museet starkt 
bidragit till att Norrbyskär 
i dag är ett av länets mest 
uppskattade besöksmål. 

Norrbyskärs Museum 
berättar om öns spännande 
sågverkshistoria genom 
utställningar, guidningar och 
skolprogram. Under högsä-
song är museet öppet dagli-
gen med konstutställningar, 
restaurang, museibutik, 
lekmiljöer och evenemang. 
Under vår och höst
håller museet öppet för 
bokade grupper

KFUM Umeå 
BSKT
KFUM Umeå BSKT avknop-
pades från KFUM Umeå 
2013 för att möjliggöra spel i 
Basketligan då en egen spons-
ringsplattform sågs som en 
förutsättning för finansiering 
av ligalaget. 

KFUM Umeå och KFUM 
Umeå BSKT värnar dock ett 
fortsatt långsiktigt nära sam-
arbete. Genom samarbetet 
vill föreningarna skapa goda 
förutsättningar för basketen 
att utvecklas i Umeå.

AXELFONDEN
Axelfonden var en insam-
lingsstiftelse som bildades 
av KFUM Umeå med stöd 
av Swedbank och VK 2011. 
Dess verksamhet pågick till 
i december 2016 då fonden 
upphörde.

Dess syfte var att hjälpa barn 
och ungdomar till en aktiv 
och meningsfull fritid oavsett 
vilka familjeförhållanden de 
kommer ifrån.

Under de år som fonden 
varit aktiv har ca 500 000 kr 
beviljats till över 200 barn 
och unga för deltagande i 
olika fritidsaktiviteter. 

Sommarläger
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KFUM Umeå
Årsredovisning för 2016

Styrelsen och föreningsdirektören för KFUM 
Umeå lämnar härmed sin redovisning för 
verksamhetsåret 2016. 

Information om verksamheten
KFUM Umeå är en av de största KFUM-för-
eningarna i Sverige vad gäller verksamhetens 
bredd och omsättning. Föreningens mission 
är att skapa möjligheter för unga människor 
och vi bedriver både ideell och kommersiell 
verksamhet. Den ideella verksamheten består 
framförallt av lägerverksamhet och idrott. 
Lägerverksamheten bedrivs på föreningens två 
lägergårdar, Norrbyskär och Nydala. Idrott 
bedrivs i huvudsak i hyrda lokaler. Bland 
idrotterna finns basket, volleyboll, fotboll, 
innebandy och klättring. Inom avdelningarna 
utbildning och socialt arbete bedriver vi i 
huvudsak verksamhet som är upphandlad av 
Umeå kommun eller andra kommuner i vårt 
län. I juni gick de sista eleverna på Yrkesintro-
duktionsprogrammet hos oss ut och därmed 
har vi bara projektet LEV kvar inom vår ut-
bildningsavdelning. Föreningen bedriver också 
vandrarhem för att därigenom skapa överskott 
till ungdomsverksamheten. 

I slutet av 2015 ökade antalet placeringar på 
Fenix drastiskt då den stora flyktingströmmen 
till Sverige ökade behovet hos kommunen 
dramatiskt. För att svara upp mot behovet 
och kunna erbjuda ungdomar plats hos oss 

gjordes en omfördelning mellan avdelningarna 
så att ett av vandrarhemmets våningsplan 
tillföll Fenix och vårt HVB-tillstånd utökades 
till 24 platser.

Ekonomiskt har föreningen upplevt stora 
svängningar även under året 2016. Vi gick in i 
året med stor efterfrågan på platser på Fenix, 
men direkt efter årsskiftet sjönk behovet dras-
tiskt på platser i vårt HVB-hem då regeringen 
införde nya regler gällande ID-kontroller, 
möjlighet till återföreningar och uppehållstill-
stånd. Det innebar att antalet som söker asyl 
i Sverige markant minskat från 35 000 barn 
under 2015 till 2 199 barn under 2016.

Omfördelningen av rum mellan vandrarhem-
met och Fenix ändrade drastiskt förutsättning-
arna för driften av vandrarhemmet, något som 
märks ekonomiskt. Även om vandrarhemmet 
fick tillbaka en av sina korridorer under våren 
har inte beläggningen ökat i den omfattning vi 
hoppades. 

Nydalas lägerverksamhet har utvecklats på 
ett positivt sätt under året med nytt rekord 
gällande antalet lägerbarn. Vårt nya utbud gäl-
lande cykel och skate har varit populärt under 
året. Under året har vi fortsatt arbeta för 
att kunna förverkliga nästa etapp av utveck-
lingen av spontanidrott på Nydala och vi har 
40 föreningar och bl.a. Umeå kommun med 

Förvaltningsberättelse

KFUM Umeå 
Årsredovisning för 2016

oss på detta. En stor ansökan till Arvsfonden 
lämnades in, men tyvärr fick vi avslag på vår 
ansökan. Vi kommer fortsätta söka möjlig-
heter att utveckla området vid vår lägergård 
på Nydala kommande år. År 2015 lanserade 
vi en ny betalningsmodell på Nydala, ”betala 
efter förmåga”, som innebar att familjerna 
själva bestämde hur mycket de kunde betala 
för en lägervecka. Vi har använt oss av denna 
modell även 2016 och vi kan se att den fallit 
mycket väl ut under de två år vi använt oss 
av den. Vi ser att ansökningarna om friplatser 
minskat och att fler väljer att istället betala 
det minsta beloppet. Vi tolkar detta som att 
det känns bättre att kunna betala lite än att 
gå helt gratis. Norrbyskär har under flera år 
haft en nedåtgående trend gällande antalet 
lägerdeltagare. Glädjande kan vi i år se ett 
ökande antal lägerdeltagare vilket är mycket 
roligt. En större investering i boendemiljöerna 
på Norrbyskär har gjorts under 2016 vilket 
uppskattats av många.

Idrotten har under året genomgått stora för-
ändringar. Målet har varit att hitta en hållbar 
ekonomisk och organisatorisk modell för den 
delen av föreningen. Det har bl.a. inneburit ett 
ökat antal sektionsstyrelser för att tillvarata 
det engagemang som finns. Det har också 
inneburit att idrotten lägger sin lagbudget sä-
songsvis, d.v.s. från höst till vår, för att lättare 
kunna följa upp och budgetera. Personalresur-

serna kopplat till idrotten har minskats för att 
få en budget i balans. Delar av det som skötts 
av anställd personal görs nu av ideella krafter.
Under många år har vi sett behov av ett nytt 
låssystem för att lättare kunna hantera när 
nycklar försvinner av en eller annan anledning. 
Under året gjordes därför en investering i ett 
nytt låssystem som gör det möjligt för oss 
att inaktivera en nyckel som försvinner. Det 
ger en ökad trygghet för både boende och 
personal.

En stor satsning har gjorts på en inkluderande 
och responsiv hemsida. Vi hoppas att alla som 
söker sig till oss via hemsidan ska finna den 
trevlig och lätt att navigera och hitta informa-
tion på.

Under året fick vi glädjen att välkomna en 
ny hyresgäst till vårt tillredningskök. Det är 
Socialt arbetskooperativ SAK som jobbar med 
unga som har någon form av psykisk funk-
tionsnedsättning. Vi ser många möjligheter till 
samverkan med dem!

Det finns ett nära samarbete mellan de två 
föreningarna KFUM Umeå och KFUM Umeå 
BSKT vad gäller kontor, administration och ut-
byten i syfte att stärka basketintresset i Umeå.
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Styrelsen
KFUM Umeås huvudstyrelse består av åtta 
stycken ledamöter inklusive ordföranden och 
personalrepresentant. Sju styrelsemöten har 
hållits under året. 

Inom huvudstyrelsen finns ett arbetsutskott 
(AU). AU:s uppgift är att tillsammans med 
föreningsdirektören förbereda ärenden inför 
kommande styrelsemöten. AU är även för-
eningsdirektörens bollplank. Under året har 
AU bestått av föreningsdirektören samt tre 
styrelseledamöter.

Utöver huvudstyrelsen finns det fem sek-
tionsstyrelser: Norrbyskär, Nydala, Basket, 
Volleyboll och Klättring. Föreningens sek-

tionsstyrelser är tillsammans med de ideella 
krafterna drivande i de olika verksamheterna.

Personal
Föreningen har fyra olika kollektivavtal teck-
nade och vi är anslutna till arbetsgivarorganisa-
tionen IDEA.

Under året har antalet helårsanställda ökat 
som en följd av rekryteringar på Fenix i början 
av året. Ideella ledare och timanställda har 
minskat under ett antal år, så även i år. Dels 
beror detta på en viss minskning av antalet 
ideella lägerledare, men skillnaden mot 2015 
beror också på att antalet timanställningar 
minskat. Både Café 22 och Fenix var/är verk-
samheter med timanställningar som varierar 
över tid. Café 22 stängdes under 2015.
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Miljö
All energiförbrukning i föreningen är förny-
elsebar energi och en stor del av vår energi-
förbrukning på Norrbyskär och Järnvägsallén 
täcks genom vindkraft vari KFUM Umeå äger 
andelar. 
Föreningen har ett miljöombud som årligen 
följer upp vår Miljöpolicy för att vi ska kunna 
följa hur vi jobbar för att minska föreningen 
miljöpåverkan i våra olika verksamheter och 
vid behov vidta åtgärder.
Resultat och ekonomisk ställning 
Under året har vi återigen sett hur ändrade 
förutsättningar i vår sociala verksamhet på-
verkar föreningens ekonomi. Att vi är mycket 

beroende av faktorer som ligger utom vår 
kontroll är något vi varit medvetna om länge. 
Vi strävar därför mot att alla verksamheter så 
långt det är möjligt ska bära sina egna kost-
nader för att hantera detta faktum. En annan 
viktig strategi är att utveckla redan befintliga 
verksamheter och att aktivt söka nya möjlig-
heter till verksamheter för föreningen utifrån 
ungas behov. Som ett led i detta påbörjades 
en större satsning på vandrarhemmet under 
2016 med målet att under 2017 utjämna stan-
darden, förtydliga vårt koncept och få en ökad 
lönsamhet i verksamheten.

Föreningen visar ett positivt resultat på 1 108 

Tkr före skatt (815 Tkr).
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Omsättning
Omsättningen (inkl. medlemsavgifter och bidrag) för 2016 håller samma nivå som 2015. Detta 
beror på att vår sociala verksamhet visar en högre omsättning än 2015 i kombination med minskad 
omsättning på grund av färre verksamheter inom föreningen.
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Likviditet
Föreningens likviditet är fortsatt god. Föreningen har fortfarande ett sparkapital i fondsparande.
Föreningens likvida medel uppgick vid årets slut till 3 806 Tkr (2 714 Tkr). 
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Soliditet i %

Soliditet (Eget kapital av totala tillgångar) de senaste fem åren
Soliditeten är fortsatt god och har ökat 5% jämfört med 2015
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Resultaträkning  Not 2016 2015
    

Rörelsens intäkter m m    
Nettoomsättning   26 628 402 25 225 883
Medlemsavgifter & bidrag   2 924 497 4 093 507
Övriga intäkter   - 61 252
Summa intäkter m m   29 552 899 29 380 642
    
Rörelsens kostnader    
Varukostnader   -2 023 996 -2 306 467
Övriga externa kostnader   -8 497 380 -8 732 140
Personalkostnader  2 -17 097 381 -16 993 890
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -747 522 -493 377
Övriga rörelsekostnader   - -30 066
Summa rörelsens kostnader  -28 366 279 -28 555 940
    
Rörelseresultat   1 186 620 824 702
    
Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  1 782 35 629
Räntekostnader och liknande kostnader  -80 128 -45 090
Summa resultat från finansiella investeringar  -78 346 -9 461
    
Resultat efter finansiella poster  1 108 274 815 241
    
Bokslutsdispositioner  3 -134 649 895 355
Skatt på årets resultat  4 -384 681 -836 612
Årets vinst   588 944 873 984

Förändring av eget kapital
 
Föreningskapital Upp- Lagkassor Övrigt  Summa
   skrivn.-   eget
   fond   kapital

Eget kapital ingående balans 1 240 000 51 994 10 444 050 11 736 044
Överför till lagkassor  - 50 035 -50 035 -
Överför från uppskrivningsfond till 
balanserat resultat -40 000 - 40 000 -
Årets resultat - - - 588 944 588 944
Eget kapital utgående balans 1 200 000 102 029 11 022 959 12 324 988
 

Styrelsens förslag till disposition av resultatet
Styrelsen föreslår att den ackumulerade vinsten 11 124 989 kr överförs i ny räkning.

Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning och noter.
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Balansräkning  Not 2016-12-31 2015-12-31

    
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark  5 11 481 266 11 977 039
Inventarier, verktyg och installationer 6 466 386 597 909
   11 947 652 12 574 948
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra aktier och andelar  7 868 560 942 480
Summa anläggningstillgångar    12 816 212 13 517 428
    
Omsättningstillgångar        
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar   2 908 879 3 661 905
Aktuella skattefordringar   719 382 169 948
Övriga kortfristiga fordringar   17 160 275 767
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 923 752 1 352 371
   4 569 173 5 459 991
    
Kortfristiga placeringar    
Kortfristiga placeringar  8 2 032 328 2 032 328
    
Kassa och bank   3 805 686 2 713 854
Summa omsättningstillgångar  10 407 187 10 206 173
Summa tillgångar   23 223 399 23 723 601

Balansräkning  Not 2016-12-31 2015-12-31 

Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
    
Föreningskapital    
Uppskrivningsfond fastigheter   1 200 000 1 240 000
Balanserad vinst   10 536 045 9 622 060
Årets vinst   588 944 873 984
Summa eget kapital   12 324 989 11 736 044
    
Obeskattade reserver  9 1 027 155 892 506
    
Avsättningar    
Fonderingar  10 110 208 114 209
Summa avsättningar   110 208 114 209
    
Långfristiga skulder  11  
Övriga skulder till kreditinstitut  5 860 000 5 920 000
Summa långfristiga skulder  5 860 000 5 920 000    

Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut   60 000 60 000
Leverantörsskulder   1 094 232 2 749 186   
Övriga kortfristiga skulder   563 857 541 020
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 182 958 1 710 636
Summa kortfristiga skulder  3 901 047 5 060 842
Summa eget kapital och skulder  23 223 399 23 723 601
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Principerna är oförändrade mot föregående år.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvill-
koren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. 

Erhållna bidrag redovisas då de erhållits och/eller för den period de avser.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt juste-
ringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas 
från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är 
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resul-
taträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbätt-
ringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för repara-
tion och underhåll redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgång-
arnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider till-
lämpas:

Byggnader  25-50 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att 
erhållas och att föreningen kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. 
Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet 
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att 
kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens 
redovisade värde. 

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal 
(operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv 
värdering.

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.

Not 2 Medelantal anställda

 2016 2015
  
Medelantalet anställda har uppgått till  
  
Totalt   31 27
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Not 3  Bokslutsdispositioner

 2016  2015
  
Avsättning till periodiseringsfond -1 027 155  - 
Återföring av periodiseringsfonder 892 506  895 355
Summa -134 649 895 355

  

 

Not 4  Skatt på årets resultat

 2016 2015
  
Aktuell skatt -677 923 -828 338
Skatt hänförlig till tidigare år 293 242 -8 274
 -384 681 -836 612

  

Not 5  Byggnader och mark

 2016-12-31  2015-12-31
  
Ingående anskaffningsvärden 13 371 532  7 614 520
Inköp -  5 757 012
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 371 532  13 371 532
  
Ingående avskrivningar -2 634 493  -2 442 603
Årets avskrivningar -455 773  -191 890
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 090 266  -2 634 493
  
Ingående uppskrivningar 1 240 000  1 280 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -40 000  -40 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 200 000  1 240 000
  

Utgående restvärde enligt plan 11 481 266 11 977 039

 

Not 6  Inventarier, verktyg och installationer

  2016-12-31 2015-12-31
  
Ingående anskaffningsvärden 4 190 517 3 979 199
Årets förändringar  
-Inköp 46 306 290 206
-Försäljningar och utrangeringar - -78 888
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 236 823 4 190 517
  
Ingående avskrivningar -3 592 608 -3 453 863
-Försäljningar och utrangeringar - 48 822
-Avskrivningar -177 829 -187 567
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 770 437 -3 592 608
Utgående restvärde enligt plan 466 386 597 909
 

 

Not 7   Aktier och andelar

  2016-12-31 2015-12-31
  
Ingående anskaffningsvärden 1 478 400 1 478 400
Årets förändringar  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 478 400 1 478 400
  
Ingående nedskrivningar -535 920 -462 000
Årets förändringar  
-Nedskrivningar -73 920 -73 920
Utgående ackumulerade nedskrivningar -609 840 -535 920
Utgående redovisat värde, totalt 868 560 942 480
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Not 8 Kortfristiga placeringar

  2016 2015
  
Redovisat värde, totalt 2 032 328 2 032 328
  
Varav noterade aktier och andelar:  
   Redovisat värde 2 032 328 2 032 328
   Börsvärde eller motsvarande 2 063 167 2 055 910

Not 9 Obeskattade reserver

 2016-12-31 2015-12-31
  
Periodiseringsfonder 1 027 155 892 506
Summa 1 027 155 892 506

 

Not 10 Fonderingar

  2016 2015
  
Kapellfond  66 439 66 439
Hans Larssons fond 9 010 11 010
Mattias fond  1 760 3 760
Scoutfonden  33 000 33 000
  110 209 114 209

 

Not 11 Långfristiga skulder

  2016-12-31 2015-12-31
  
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 
fem år efter balansdagen:  
  
Skulder till kreditinstitut 5 620 000 5 680 000
Summa  5 620 000 5 680 000

  
 

Not 12 Ställda säkerheter

  2016-12-31 2015-12-31
  
För egna avsättningar och skulder  
  
Avseende skulder till kreditinstitut  
  Fastighetsinteckningar 6 742 600 6 742 600
Summa ställda säkerheter 6 742 600 6 742 600
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Klutrike
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Norrbyskär
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