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Vi ser tillbaka på ett händelse-
rikt och utmanande 2017 i en 
förening som kännetecknas av 
ett stort engagemang hos an-
ställda och ideella. Vår förening 
fyller en viktig funktion som 
en plats där barn och unga får 
växa och utvecklas i positiva 
och inkluderande samman-
hang. Alla fantastiska insatser 
från ideella och anställda är det 
som gör detta möjligt- Stort 
tack!

Våra lägergårdar på Nydala och Norr-
byskär har återigen välkomnat rekord-
många barn. Väldigt roligt så klart! Även-
tyrsläger, boll och bus, trampolin, cykel, 
familjeläger, konfirmationsläger m.m. 
samsas på gårdarna som sjuder av liv på 
sommaren. Vi vill att våra lägergårdar 
ska ha något för alla och därför jobbar vi 
ständigt med vårt utbud. Lägerbarnen är 
självklart de bästa idésprutorna där.

Vandrarhemmet är årets stora satsning. 
Då vi tvingades avveckla vår verksamhet 
för ensamkommande barn beslutades 
att utöka vandrasrhemmets lokaler 
med de lokaler Fenix tidigare nyttjat. En 
stor standardhöjning påbörjades därför 
i slutet av 2017 och under våren 2018 
ska lokalerna stå klara. Tanken är att 
vandrarhemmet ska ge överskott som 
kan användas i verksamhet för unga.

Fenix finns kvar i mycket liten skala 
med ungdomar i lägenhetsboende och 

förhoppningsvis kan den verksamheten 
finnas kvar och med tiden växa. Att av-
veckla Fenix var såklart mycket tråkigt, 
men den känsla som dröjer sig kvar är 
stolthet över en bra verksamhet som 
erbjudit så många ungdomar en trygg 
och bra start på sitt liv i Sverige. 90% 
av de som gått igenom verksamheten är 
självförsörjande, ett resultat som vi är 
mycket nöjda med. 

Vår nykomling i år är mötesplatsen    
Aequalis, som slog upp portarna under 
hösten. Aequalis jobbar särskilt för att 
unga med olika typer av osynliga funk-
tionsvariationer ska känna sig välkomna 
och trivas, då vi vet att dessa ungdomar 
har svårt att hitta ut i positiva sam-
manhang. Även kusinen LEV rullar på 
med sin fantastiska utbildning för samma 

Många mötesplatser 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 
uppskattad trots mina misstag” 
– lägerledare, KFUM Umeå

KFUM Umeå vill att alla barn och unga 
ska hitta ett sammanhang där de får 
uppleva gemenskap, glädje och tillhörig-
het. 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 fören-
ing ska erbjuda så många sådana tillfällen 
som det bara går. Därför blir vi så glada 
när vi får läsa berättelser som vittnar 
om att vi gjort just detta. 

Föreningens huvudsakliga målgrupp är 
barn och unga mellan ca 7-25 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 mål-
grupp för föreningen. Många aktiva barn 
fortsätter som ledare när de blir äldre 
vilket är jätteroligt.

Att kunna erbjuda unga människor 
ledarutbildning och ledarerfarenhet ser 
vi som mycket värdefullt och viktigt. 

målgrupp och under hösten hade vi kö 
för att få en plats.

Sist men inte minst vill vi också nämna 
vår viktiga idrottsverksamhet som gett 
mer än 700 barn och ungdomar möjlig-
het till en aktiv fritid. 

2018 ser vi fram emot att få öppna 
portarna till ett nyrenoverat vandrar-
hem, men också att få se resultatet av 
en mer inkluderande betalningsmodell 
på Norrbyskär. Förhoppningsvis kan vi 
hitta fortsatt finansiering för Aequalis 
så att vi kan utveckla den mötesplatsen 
och välkomna ännu fler!

Åsa S Boman, 
föreningsdirektör

Torstein Bratvold,
ordförande

”Det var tack vare friplatser 
som jag kunde gå på flera 
läger då min mamma inte 
haft så bra ekonomi när jag 
växte upp. Jag har aldrig haft 
många bra vänner, särskilt 
inte i skolan,  så att få vara 
på en plats där jag kände 
mig inte bara välkommen 
utan också önskad var 
otroligt viktig.”

Ledare på KFUM

Även 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.

KFUM Umeå är en förening med stor 
bredd av verksamhet men gemensamt 
är vår värdegrund och vår mission- att 
skapa möjligheter för unga människor.
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Vår förening är vad alla våra 
aktiva gör den till. Tack vare er 
och allt engagemang som läggs 
ner kan vi tillsammans erbjuda 
de aktiviteter och 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 2017 gjort verklig skillnad 
för många barn och unga i Umeå genom 
er insats.

Tack! 

Tack till våra fantastiska 
möjliggörare! 

Norrbyskär

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
Som ställer upp i vått och 
tort för att barnen ska 
kunna medverka i fören-
ingens verksamhet.

Personal
Som brinner för att 
skapa värdefull verksam-
het för alla Umeås unga.

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

Medlemmar 
och kunder
Som medlem eller kund 
hos KFUM Umeå stöd-
jer du vår verksamhet. 

Styrelser
Som med stort enga-
gemang och helt ideellt 
jobbar för att utveckla 
föreningen.
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HUVUDSTYRELSE
Från vänster:
Torstein Bratvold, ordf
Johan Alm
Hanna Isberg
Erik Nilsson

Maria Falck
Helena Lewandowska
Per Nygren 
Henrik Hagman
Åsa S Boman, adjungerad

Denna devis har följt mig och varit en 
ledstjärna under mitt liv. Medvetenhe-
ten om att jag alltid kan göra något har 
gjort att jag alltid börjar med att tänka 
ja, när jag får en fråga om engagemang 
i både stort och smått. Först när jag 
tagit mig tid att lyssna på vad engage-
manget innebär, om jag har rätt kompe-
tens, erfarenhet, intresse tid etc, kan 
jag avgöra om jag är rätt person. Om 
jag istället tänkt nej, är jag övertygad 
om att jag skulle gå miste om mycket 
i livet.

När jag under 2017 blev uppringd av 
valberedningen för KFUM och fick 
frågan om jag var intresserad av att 
engagera mig i styrelsen, tänkte jag 
som vanligt ja, och vi bestämde en 
lunchträff för att utröna om förutsätt-
ningar för ett samarbete fanns, både 
ur KFUMs och mitt perspektiv. Innan 
denna kontakt har jag inte haft någon 
djupare relation till KFUM under mitt 
liv, så det var med stor spänning jag 
började läsa på, och ju mer jag läste ju 
mer imponerad blev jag vad KFUM står 
för och det oerhört viktiga arbete som 
görs. Att erbjuda mötesplatser så att 
unga människor kan utveckla sin fulla 
potential skapar en bättre plats att leva 
på för oss alla. Vårt stora engagemang 
för de som inte har samma möjlighe-
ter som alla andra är en mycket viktig 
uppgift i vår verksamhet.

Det blev ett ja! Ett ja, för att KFUM 
gör skillnad med det fantastiska arbete 

som både anställda och alla ideella gör 
varje dag. Ett ja, för att jag har erfaren-
heter, kompetens, intresse och tid att 
tillföra KFUM.

Ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något!

Att få arbete med KFUM och försöka 
skapa ännu mer möjligheter för unga 
människors utveckling värmer mitt 
hjärta och berikar mitt liv.

Torstein Bratvold, ordförande
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KFUM Umeå 
- en del av världen
KFUM Umeå är en del av värl-
dens största ungdomsrörelse 
YMCA samt världens största 
kvinnorörelse YWCA som finns 
i 130 länder världen över. Detta 
möjliggör utbyten och att ta 
del av YMCA och YWCAS 
verksamheter i andra länder. 

Under sommaren deltog fem deltagare 
och två ledare i Nordiskt barnläger på 
den Isländska ögruppen Västmannaöar-
na. På lägret deltog 80 barn och ungdo-
mar från KFUM och KFUK-föreningar i 
Sverige, Danmark, Finland, Färöarna och 
Island. Lägret fylldes av workshops om 

Nydala

miljö och rättvisa, demokrati, YWCA 
och YMCA-rörelserna samt utomhusak-
tiviteter i Västmannaöarnas fantastiska 
natur. 

Under hösten deltog en ideell ledare 
och en anställd från lägerverksamheten 
i ledarutbildningen Mary, som är det 
fjärde och sista steget i KFUM Sveriges 
utbildningspaket Helheten. Utbildningen 
ägde rum på Coolnagreina YWCA Cen-
ter i Greystones, Irland. Under en vecka 
fördjupade deltagarna sina kunskaper 
om grupprocesser, ledarskap, personlig 
utveckling och besökte YWCA och 
YMCA-föreningar i Dublin. 

”I vissa perioder i mitt liv har 
jag tagit på mig min ledartröja 
för att leda mig själv i mitt liv. 
För att påminna mig själv om 
att vara klok och vilja växa 
och tänka framåt. Ibland tän-
ker jag att mitt liv nog hade 
sett väldigt annorlunda ut utan 
KFUM och mina upplevelser 
som lägerledare, lägerchef  
och instruktör.”

Ledare på KFUM

Ledarutbildningen MARY
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KFUM Umeås 
lägerverksamhet
Vi strävar varje år efter att ge 
fler barn möjlighet att åka på 
läger. Att skapa oförglömliga 
minnen både för barn och 
unga. Att tillsammans skapa en 
öppen plats där alla känner sig 
välkomna, trygga och inklu-
derade. En plats där alla får 
ta plats och få utlopp för sina 
intressen och idéer samtidigt 
som man blir utmanad efter 
sin egen förmåga. Det var våra 
över 100 ledare som arbetade 
ideellt under 2017 som gjorde 
detta möjligt. 

Sommaren 2017 har vi genom-
fört totalt 63 läger i egen regi, 
varav 11 läger på Norrbyskär 
och 52 läger på Nydala. Dess-
utom har vi genomfört ytterli-
gare 4 läger i samarbete med 
församlingar och andra ideella 
organisationer. Totalt har 878 
deltagare varit på läger hos oss 
på Nydala och Norrbyskär.

Nydala aktivitetscenter
Nydalas fokus har alltid varit att kunna 
erbjuda så många barn som möjligt en 
plats på läger. Med hjälp av satsning-
arna på inkludering och tillgänglighet 
såsom betala efter förmåga, friplatser 
och lägerbussen, slog Nydala deltagar-
rekord under sommaren 2017 med 

601 barn! Tack vare externa bidrag från 
Umeå kommun samt andra fonder och 
stiftelser har ca 150 barn, det vill säga 
en fjärdedel av alla deltagare, använt 
möjligheten att betala en lägre delta-
garavgift eller beviljats en friplats. Att vi 
slagit rekord visas också i att mer än en 
tredjedel av lägren var fullbokade. 

För att skapa en trevlig miljö och 
funktionellt kök renoverades entré, 
toalett och kök i huvudbyggnaden. 
Nya matbord köptes in och grillplatsen 
renoverades. Detta har uppskattats 
av ledare, barn och externa grupper 
som bokat gården för aktiviteter och 
tillställningar. För oss är säkerheten i 
våra aktiviteter mycket viktig och som 
ett led i vårt säkerhetsarbete köptes en 
ny studsmatta in och gyron reparerades 
och blev som ny igen. 

Vidare har projektet Vi ses på Nydala 
genomförts för andra sommaren i rad. 
Med projektstöd av Umeå kommun har 
ideellt engagerade ledare planerat och 
genomfört aktivitetskvällar där delta-
garna provade på aktiviteter på gården 
såsom klättring, studsmatta, kanot etc. 
Projektet riktade sig i huvudsak till barn 
och ungdomar i åldern 12-15 år men 
även äldre och yngre barn deltog samt 
föräldrar. Totalt tog vi emot cirka 100 
personer under aktivitetskvällarna.

I början på November arrangerades 
ett höstlovsläger på gården med friska 
vindar och snö på gården. Veckan fylldes 

Supergungan

”Att engagera sig ideellt på 
KFUM har givit mig väldigt 
mycket. Samtidigt som jag 
träffade nya vänner och hade 
det roligt fick jag träna på att 
ta stort ansvar och att lösa 
problem som uppstod. Det som 
däremot givit mig mest är att 
vara förebild för så många barn 
och på det sättet hitta sig själv 
och växa som person.” 

Ledare på KFUM
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av aktiviteter utomhus, utflykt och 
halloweenpyssel. Responsen från 
deltagare och ledare var positiva och 
önskemål om fler läger under lov har 
lyfts fram.

Norrbyskärs kurs- och 
lägergård
Att skapa oförglömliga sommarminnen 
är inte bara ett mål för de barn som 
deltar i lägren, utan också för våra fan-
tastiska ledare som gör verksamheten 
möjlig. Ledarna är den absolut viktigaste 
resursen i lägerverksamheten. 

För att förbättra ledarnas boendemiljö 
har renovering av huset Lejonkulan på-
börjats. Under året har underhållsplaner 
tagits fram för husen på lägergården och 
en genomlysning av ventilationen har 
genomförts.

Beläggningen på våra egna läger har 
varit god med 160 barn, 30 barn fler 
än förra året. Bland annat fördubblades 
deltagarna på läs- och skrivlägret från 5 
till 10 deltagare. Vi har även genomfört 
läger i samverkan med andra aktörer 
(konfirmationsläger och familjeläger) 
under sommaren. Genom samarbetena 
tillgängliggör vi och öppnar gården för 
fler som kanske inte skulle åka på läger 
annars. 

Under våren och hösten tog vi emot ett 
ökat antal grupper, såsom skolklasser 
och föreningar varav två från Finland. 
Intresset att delta i ledarskapsutbild-
ningen Laspen var stort. 12 deltagare i 
åldern 16-17 år deltog i den två veckor 
långa utbildningen och lärde sig mer om 
KFUM, grupprocesser och ledarskap ge-
nom teoretiska och praktiska övningar 
samt reflektion.

”Jag kände mig sedd, viktig, att 
folk trodde på min förmåga och 
att det jag kunde bidra med var 
värdefullt för verksamheten. 
Under mina år i KFUM Norr-
byskär har jag vuxit så otroligt 
mycket som människa och som 
ledare. Jag ha lärt mig vikten 
av att alla människor kan bidra 
på sitt sätt och att om du ger 
en ung ledare förtroendet att 
den kan klara en uppgift/utma-
ning så växer den så enormt 
mycket. Här på Norrbyskär 
får alla chansen och fyller en 
funktion. ”

Ledare på KFUM
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Idrott 
KFUM Umeå vill med hjälp 
av aktivitet, lärandeproces-
ser och reflektion (Body Mind 
Spirit) bedriva idrott för barn 
och unga. 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 2017 gett möjlighet för 717  

deltagare att idrotta inom basket, vol-
leyboll, klättring och innebandy. Under 
hösten 2017 gick vårt innebandylag 
vidare till andra föreningar. Vi har haft 
107 engagerade ledare som skapat möj-
ligheter för våra barn och ungdomar att 
träffas på trygga mötesplatser och utöva 
aktivitet utifrån sina egna förutsättning-
ar. Det är tack vare de ideella ledarnas 
fantastiska prestationer som vi kunnat 
bedriva all den idrottsverksamhet vi 
gjort under året.

”Att bli sedd som en bra 
och viktig person. Att ta an-
svar. Att få växa med mitt 
ansvar. Där jag är accepte-
rad omtyckt och uppskattad 
trots mina misstag”

Ledare på KFUM

Klättring
160

Klättring
Aktiviteten och det 
ideella engagemanget 
inom klättringssektionen 
har under detta år varit 
mycket högt. Under året 
har sektionen anordnat 
en tävling vilken besöktes 
av ett 50-tal klättrare från 
Norrbotten,  Västerbotten 
och Västernorrland. Intresset 
för barnklättring är fortsatt 
mycket högt och under året 
har ledarteamet utbildats 
i klätterträning för barn av 
Svenska klätterförbundet. 
Utöver detta har drop-
in-klättring på fredagar 
återupptagits med hjälp av 
den ungdomsgrupp som 
tränar på torsdagar. Volleyboll
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Fenix – boende för ensam-
kommande ungdomar
Fenix har haft ett omvälvande 
år under 2017, där våren präg-
lats av idog verksamhet och 
hösten utav omfattande för-
ändringar. 

På HVB-hemmet har vi arbetat med 
ungdomar i åldrarna 15-18 år, och sett 
dem utvecklas till allt mer självständiga 
individer. Vissa av dem har befunnit sig 
i långdragna asylprocesser, där Fe-
nix personal har fått vara ett mycket 
viktigt stöd i deras vardag. Ute i våra 
träningslägenheter har våra ungdomar 
mellan 18-21 år närmat sig ett allt mer 
självständigt liv, där kontakten med oss 
i personalen blivit allt mer skräddarsydd 
efter allas unika behov och utmaningar. 

Ett gott resultat

Under sommaren fick vi med stor glädje 
fira ytterligare 5 ungdomar som tagit 
studenten. Den inneboende kraften 
i våra ungdomar ledde fram till den 
dagen, men vi ser också mönstret av att 
Fenix starka profil att satsa på studier 
och en god etablering på arbetsmarkna-
den givit resultat. Vi kan i backspegeln 
se att 90% av alla ungdomar som lämnat 
Fenix på 21-årsdagen varit självförsör-
jande.

Ett tufft besked

Under sommaren kom också beskedet 
att merparten av våra ungdomar skulle 
omplaceras till Umeå kommuns egna 
boenden. Detta betydde för Fenix del 

att verksamheten i nästan allt väsentligt 
behövde läggas ned. Trots uppsägningar 
och alla de ungdomar som skulle behöva 
finna nya platser att kalla sitt ”hem”, 
så slutade aldrig Fenix att vara just 
Fenix: En verksamhet som fokuserar 
på ungdomarnas inneboende styrkor 
och kompetenser, speciellt i krävande 
situationer. På så sätt fick varje ungdom 
sitt unika stöd i att hitta rätt och orien-
tera sig i den nya miljön, utanför Fenix 
väggar. Vi hade flera sammankomster 
för att dela både sorg och glädje, och en 
stor avslutningsfest hölls där ungdomar 
och personal från då och nu dök upp för 
att fira allt som varit.  

Med framtiden i blickfånget

Verksamheten fick också sin fortsätt-
ning, även om kraftigt reducerad, där 4 
utav ungdomarna fick behålla sina plat-
ser ute i stödlägenheterna och en tjänst 
på 30% blev kvar. Vi hoppas fortfarande 
att Fenix skall kunna växa, men utifrån 
sina nya förutsättningar. Oavsett hur 
det blir i framtiden så är det känslan av 
stolthet över vad som åstadkommits på 
Fenix som dröjer sig kvar, och alla de 
starka band som vuxit fram mellan män-
niskorna som varit en del utav gemen-
skapen lever vidare. 

Klutrike
Byggnaden flyttades från Norrbyn till Norr-
byskär omkring 1920. Många unga familjer 
hyrde bostad här och runt byggnaden hängde 
blöjor på tork överallt. Därför kom den att 
kallas Klutrike.
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LEV-projektet
LEVs vision är att människor 
med funktionsnedsättning tar 
vara på sina resurser, följer sina 
drömmar och jobbar medvetet 
för hälsa och för sina livsmål. 
Det vi ser är att när detta är 
möjligt och sker, kommer vi 
kunna berika vårt samhälle 
med mer demokrati på jäm-
lika villkor och med förbättrad 
folkhälsa.

Livsentreprenörskap handlar om att ta 
kommandot över sitt eget liv och styra 
det i den riktning man vill. När detta 
sker öppnas dörrarna till livets möjlighe-
ter både på det personliga planet men 
också för samhället att få ta del av fler 
viktiga och betydelsefulla människors 
inflytande.

Vad gör vi?
LEV utbildar i Livsentreprenörskap. Det 
innebär att vi utbildar i att du ska ha 
en positiv syn på dig själv och livet, se 
dina styrkor, uttrycka dina behov och 
vilket stöd du behöver, sätta mål som 
du uppnår och varje dag bestämma över 
ditt liv.  

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

Nuläge?
Under 2017 startade två nya grup-
per med totalt 16 deltagare. De blir 
klara under våren 2018. Utbildningen 
innefattas av såväl gruppträffar som 
individuell coachning med ICF*-diplo-
merade coacher. Vi värdesätter starkt 

att ta in deltagare på alla beslutsnivåer 
i projektet genom bl.a. fokusgrupp och 
styrgrupp. Vi satsar mycket på förebild-
skap genom bl.a. förebildspaneler och 
har även sett en stor fördel och styrka i 
rekryteringen av ledare med egna erfa-
renheter av NPF. Det har gjort projektet 
mer trovärdigt och genuint. 

LEV utvecklar en supportutbildning 
för det personliga nätverket, t.ex. 
anhöriga och föreningsverksamma, och 
har genomfört en pilotutbildning. En 
kortversion av utbildningen arbetas fram 
i dagsläget.

*International Coach Federation

(Livsentreprenören version 2.0)
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Aequalis
KFUM Umeå fick under 2017 
bidrag från MUCF (Myndighe-
ten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor) för att starta upp 
en mötesplats för alla ungdo-
mar 15-25 år med fokus på 
inkludering för dem med NPF 
(neuropsykiatriska funktionsva-
riationer). 

Vi valde namnet Aequalis, som betyder 
”lika”, då syftet är att unga med NPF 
ska få samma tillgång till en mötesplats 
där de kan känna sig inkluderade på sina 
egna villkor och känna sig delaktiga i 
utformandet av mötesplatsen och dess 
verksamhet. Vidare önskar Aequalis 
bidra till en aktiv fritid, utökat nätverk, 
stärkt självkänsla och självförtroende 
hos målgruppen. Aequalis vill vara en 
attraktiv mötesplats för såväl tjejer och 
killar oavsett sexuell läggning, trosupp-
fattning och etnisk bakgrund. 

Caféet öppnar
Under hösten inleddes planeringsfasen 
som mynnade ut i den första cafékväl-
len i början av december. I vår mysiga 
restauranglokal möttes besökarna av 
dämpad belysning, en behaglig ljudnivå 
samt engagerade ideella ledare i form av 
arbetsterapeutstudenter, sociologer och 
erfarna fritidsledare. Förutsägbarhet i 
form av att allt har sin tydliga plats gång 
efter gång, tydlighet i form av skyltar i 
läsvänligt format samt en genomtänkt 
struktur på kvällen, ger sammantaget en 
miljö anpassad för målgruppen. Under 
kvällarna har deltagarna tillsammans 

med ledarna fikat gratis fika, spelat spel, 
pysslat, målat, gjort läxor och delat 
erfarenheter med varandra. Under året 
hann Aequalis bjuda på 3 cafékvällar 
innan det nya året gjorde sitt intåg, och 
en känsla av tillit och gemenskap hos 
både ungdomar och ledare hann infinna 
sig. Merparten av besökarna blev åter-
kommande deltagare. 

2017 var bara början 
Med blicken framåt ser vi att antalet 
besökare verkar öka mellan gångerna. 
Under våren kommer vissa av kvällarna 
också att bytas ut mot temakvällar, med 

Cafékväll

syfte att skapa ett samtalsforum i en 
trygg miljö där deltagarna får delta på 
egna villkor och dela erfarenheter med 
varandra. Allt för att deltagarna ska få ut 
så mycket som möjligt av att vara med. 
Goda förebilder kommer att bjudas 
in och syftet är att skapa igenkänning, 
identifiering och goda exempel på hur 
man kan skapa en fungerande aktiv 
fritid. 

Projektet löper på fram till augusti 2018, 
med hopp om ytterligare förlängning, 
och vi ser med spänning fram emot 
många intressanta möten på våra café- 
och temakvällar!



2524

KFUMs Vandrarhem
2017 har varit ett händelserikt 
år för vandrarhemmet. Verk-
samheten har gått från att 
omfatta ett mindre antal rum 
till att i slutet av året använda 
hela byggnaden och samtidigt 
planera för en stor satsning 
som bl.a. innehåller namnbyte 
och en renovering av lokalerna.

Under början av 2017 genomfördes en 
förstudie i syfte att undersöka förutsätt-
ningarna för att utveckla vandrarhem-
mets vekrsmahet och få bättre känne-
dom om vilka våra kunder är och hur de 
upplever vårt vandrarhem. 

Förstudien utmymnnade i ett styrelse-
beslut om att ta fram en koncepskiss för 
utveckling av vandrarhemmet. 

Kundundersökningar under 2017 visade 
på en större efterfrågan på enkel- 
och tvåbäddsrum än på sovsalar och 
fyrbäddsrum. Ca hälften av gästerna 
visade sig vara besökare i tjänsten, bl.a. 
hantverkare, medan den andra hälften 
var besökare i privata ärenden.

2017 var ett år då nyttjandegraden på 
vandrarhemmet ökade med ca 40% från 
första till andra halvåret. Troligen har 
nya bokningskanaler i kombination med 
nöjda kunder bidragit till det. 

Då Fenix verksamhet avslutads togs 
beslut att rummen skulle användas som 
vandrarhemrum. Styrelsen tog i slutet 
av året beslut om renovering av hela 
vandrarhemmet och förberedelser på-
börjades för att genomföra detta under 
första halvåret 2018. 

Målsättningen är att erbjuda ett vand-
rarhemsboende av hög standard till ett 
konkurrenskraftigt pris. Under namnet 
Norrland YMCA Hostel, NY, kommer 
KFUM Umeå att erbjuda ett boende 
som huvudsakligen består av enkel-, 
tvåbädds- och fyrbäddsrum med toalett 
och dusch i gemensam korridor.

Renoverings-
planer
Vandrarhemsfastigheten var från 
början ett elevhem som byggdes 
av KFUM Umeå på 1960-ta-
let. Under 10 års tid har den 
använts till social verksamhet 
och vandrarhem. Nu genomförs 
en omfattande renovering för 
att bedriva vandrarhem på alla 
våningsplan.

Frukostmatsal
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ARBETE ANNAT

NORRBYSKÄRS 
MUSEUM
KFUM Umeå är sedan 1988 ensam stif-
telsebildare till Norrbyskärs Museum. 
Genom 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 utställ-
ningar, guidningar och skolprogram. Under 
högsäsong är museet öppet dagligen med 
konstutställningar, restaurang, museibutik, 
lekmiljöer och evenemang. Under vår och 
höst håller museet öppet för bokade grup-
per

KFUM Umeå BSKT
KFUM Umeå BSKT avknoppades från 
KFUM Umeå 2013 för att möjliggöra 
spel i Basketligan då en egen sponsrings-
plattform sågs som en förutsättning för 
finansiering av ligalaget. 

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

Sommarläger
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Intäkter per avdelning 2017
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Flickebo
Byggnaden ägdes ursprungligen av skollärare 
Otto Sjödin. När KFUMs lägerverksamhet tog 
över så kom den att användas till flickornas 
förläggning. Därav namnet Flickebo.

KFUM Umeå
Org nr 894000-0691
___________________________________________________________
  

Årsredovisning 
för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
förvaltningsberättelse 30
resultaträkning 34
balansräkning 35
noter 37

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Verksamheten

Allmänt om verksamheten
KFUM Umeås mission är att skapa möjligheter 
för unga människor. 

Vi bedriver två lägergårdar i vår ideella 
verksamhet, en på Norrbyskär och en på 
Nydala, där vi har sommarläger för barn och 
ungdomar. Vi har också under sommaren haft 
sammarbetsläger med bland andra Svenska 
Kyrkan och Röda Korset. 

I vår idrottsverksamhet har vi barn- och 
ungdomsgrupper i basket, volleyboll, fotboll, 
innebandy och klättring. Vi har ett nära 
samarbete med KFUM Umeå BSKT vad gäller 
utbyten i syfte att stärka basketintresset i 
Umeå.

Dessutom har vi under året två projekt, 
finansierade av MUCF och Allmänna 
Arvsfonden som riktar sig till ungdomar med 
NPF, eller liknande utmaningar. 

Vi bedriver också vandrarhem och ett boende 
för ensamkommande ungdomar.
KFUM Umeås huvudstyrelse består av åtta 
ledamöter inklusive ordföranden och perso-
nalrepresentant. Nio styrelsemöten har hållits 
under året, vilket är två mer än planerat. 
Anledningen är den stora förändringen som 

inträffade under sommaren när Umeå kom-
mun sade upp sitt avtal gällande verksamhet 
för ensamkommande ungdomar (Fenix).
Inom huvudstyrelsen finns ett arbetsutskott 
(AU). AU:s uppgift är att tillsammans med 
föreningsdirektören förbereda ärenden 
inför kommande styrelsemöten. AU är även 
föreningsdirektörens bollplank. Under året har 
AU bestått av föreningsdirektören samt tre 
styrelseledamöter.

Utöver huvudstyrelsen finns det fem 
sektionsstyrelser: Norrbyskär, Nydala, 
basket, volleyboll och klättring. Föreningens 
sektionsstyrelser är tillsammans med 
de ideella krafterna drivande i de olika 
verksamheterna.

All energiförbrukning i föreningen är 
förnyelsebar energi och en stor del av 
vår energiförbrukning på Norrbyskär och 
Järnvägsallén täcks genom vindkraft vari KFUM 
Umeå äger andelar.

Föreningen har sitt säte i Umeå, Västerbottens 
län. 

Förvaltningsberättelse

Främjande av ändamålet
KFUM Umeå skapar möjligheter för unga 
människor att växa och utvecklas i vår läger- 
och idrottsverksamhet. Både ledare och barn 
lär sig nya saker, ges tillfälle till reflektion och 
individuellt anpassade utmaningar i positiva 
sammanhang. Ledarna får dessutom utbildning 
och praktisk ledarerfarenhet. 

Tack vare våra friplatser och ”betala 
efter förmåga” inom vår läger- och 
idrottsverksamhet möjliggör vi att fler 
har möjlighet att gå läger eller delta i vår 
idrottsverksamhet. 

I våra projekt för unga med olika former av 
NPF, eller liknande utmaningar, får deltagarna 
utvecklas och mötas i en trygg miljö.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Ekonomiskt har föreningen upplevt stora 
svängningar även under 2017. I slutet av 
juni kom Umeå kommun med det oväntade 
och plötsliga beskedet att de under 
sommaren skulle avsluta alla placeringar på 
Fenix. Anledningen var de ändrade statliga 
ersättningsnivåerna för ensamkommande och 

antalet barn i kommunen. Fram tills beskedet i 
juni var kommunens avsikt att behålla oss som 
samarbetspart gällande ensamkommande barn. 
Organisatoriskt innebar det en stor förändring 
då vi gick från 37 till 12 helårsanställda. Detta 
påverkade även föreningens totala intäkter 
då vår sociala verksamhet 2017 stod för 48% 
(60%) av densamma. Under 2018 har vi kvar 
3 placeringar, och förhoppningen är att denna 
verksamhet ska utvecklas, men osäkerhet 
råder kring förutsättningarna för det.

Som ett led i detta tog styrelsen beslut om 
en helrenovering av vårt vandrarhem som be-
räknas vara klar under våren/sommaren 2018. 
Genom detta ges bättre förutsättningar att 
bidra ekonomisk till våra ideella verksamheter.
Under året har vi startat upp Aequalis, en mö-
tesplats speciellt inriktad på ungdomar med 
olika former av NPF eller liknande utmaningar. 
Detta är möjligt tack vare bidrag från MUCF.
Vi välkomnade St Lukas som nya hyresgäs-
ter hos oss, de hyr flertalet kontor. Under 
året har vi fortsatt utveckla samarbetet med 
Socialt arbetskooperativ SAK som hyr vårt 
tillredningskök. De har levererat mat till vår 
lägergård på Nydala och håller caféet öppet 
under de kvällar vi har Aequalis.
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Flerårsjämförelse
 
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

   2017 2016 2015 2014

Totala intäkter, tkr 24 060 29 553 29 381 33 254
Resultat efter finansiella poster, tkr -187 1 108 815 -492
Soliditet,  %  59 57 52 72
Kassalikviditet, % 318 272 202 212

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
 

Förändring av eget kapital
 
Föreningskapital Uppskrivnings- Lagkassor Ändamåls- Övrigt  Summa
   fond  bestämda kapital eget kapital
    medel
Eget kapital vid 
räkenskapsårets början 1 200 000 102 029 180 408 11 022 960 12 505 397
Överför till lagkassor  - 19 747 - -19 747 -
Överför från uppskrivningsfond 
till balanserat resultat -40 000 - - 40 000 -
Tillkommande 
ändamålsbestämda medel - - 503 235 -503 235 -
Ianspråktagande av 
ändamålsbestämda medel - - -450 249 450 249 -
Årets resultat  - - - -543 874 -543 874
Eget kapital vid 
räkenskapsårets slut 1 160 000 121 776 233 394 10 446 353 11 961 523

Förslag till vinstdisposition
 
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:  
  

Balanserade vinstmedel 12 505 397 
Årets förlust -543 874 
 11 961 523 
  
Styrelsen föreslår att de ackumulerade vinstmedlen disponeras så att  
  
i ny räkning överförs 11 961 523 
 11 961 523 



3938

KFUM Umeå  
894000-0691

KFUM Umeå 
894000-0691

Resultaträkning Not 2017-01-01 2016-01-01
  -2017-12-31 -2016-12-31  
  
Rörelseintäkter, lagerförändringar m m    
Medlemsavgifter  174 427 200 967
Bidrag  3 142 466 2 723 529
Nettoomsättning  20 681 621 26 628 402
Övriga rörelseintäkter  61 252 -
Summa intäkter m m  24 059 766 29 552 898
    
Rörelsekostnader    
Råvaror och förnödenheter  -1 764 377 -2 023 995
Lämnade bidrag   -79 500 -98 000
Övriga externa kostnader  -7 465 399 -8 399 380
Personalkostnader 2 -14 101 463 -17 097 381
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -736 260 -747 522
Övriga rörelsekostnader  -3 398 -
Summa rörelsens kostnader  -24 150 397 -28 366 278
    
Rörelseresultat  -90 631 1 186 620
    
Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  2 201 1 782
Räntekostnader och liknande kostnader  -98 537 -80 128
Summa resultat från finansiella investeringar  -96 336 -78 346
    
Resultat efter finansiella poster  -186 967 1 108 274
    
Bokslutsdispositioner    
Förändring av periodiseringsfonder  - -134 649
Summa bokslutsdispositioner  0 -134 649
    
Skatter    
Skatt på årets resultat 3 -356 907 -384 681
Årets resultat  -543 874 588 944

Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31  
    
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 4 10 982 122 11 481 266
Inventarier, verktyg och installationer 5 612 943 466 386
Summa materiella anläggningstillgångar  11 595 065 11 947 652
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra aktier och andelar 6 794 640 868 560
Summa finansiella anläggningstillgångar  794 640 868 560
Summa anläggningstillgångar  12 389 705 12 816 212
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  541 410 2 908 879
Aktuella skattefordringar  765 005 719 382
Övriga kortfristiga fordringar  17 237 17 160
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  908 326 923 752
Summa kortfristiga fordringar  2 231 978 4 569 173
    
Kortfristiga placeringar    
Kortfristiga placeringar 7 2 032 328 2 032 328
Summa kortfristiga placeringar  2 032 328 2 032 328
    
Kassa och bank  
Kassa och bank  5 074 037 3 805 686
Summa kassa och bank  5 074 037 3 805 686
Summa omsättningstillgångar  9 338 343 10 407 187

Summa tillgångar  21 728 048 23 223 399
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31  
    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
    
Föreningskapital 8  
Eget kapital vid räkenskapsårets början  12 505 397 11 916 453
Årets resultat  -543 874 588 944
Eget kapital vid räkenskapsårets utgång  11 961 523 12 505 397
    
Obeskattade reserver    
Periodiseringsfonder  1 027 155 1 027 155
Summa obeskattade reserver  1 027 155 1 027 155
    
    
Långfristiga skulder 9  
Övriga skulder till kreditinstitut 10 5 800 000 5 860 000
Summa långfristiga skulder  5 800 000 5 860 000
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 10 60 000 60 000
Leverantörsskulder  460 603 1 094 232
Mottagna ej använda bidrag  533 030 616 495
Övriga kortfristiga skulder  347 227 517 773
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 538 510 1 542 347
Summa kortfristiga skulder  2 939 370 3 830 847

Summa eget kapital och skulder  21 728 048 23 223 399

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, K2. Års-
redovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bris-
tande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Materiella anläggningstillgångar
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande 
avskrivningstider tillämpas:

Byggnader  25-50 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 kortfris-
tiga 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

 2017-01-01 2016-01-01
 -2017-12-31 -2016-12-31
  
Medelantalet anställda har uppgått till  
  
Totalt 24 31
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Not 3 Skatt på årets resultat

  2017-01-01 2016-01-01
  -2017-12-31 -2016-12-31
  
Aktuell skatt  -360 207 -677 923
Skatt hänförlig till tidigare år 3 300 293 242
  -356 907 -384 681 
 
 

Upplysningar till balansräkningen

Not 4 Byggnader och mark

 2017-12-31 2016-12-31
  
Ingående anskaffningsvärden 13 371 532 13 371 532
Försäljningar och utrangeringar -4 771 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 366 761 13 371 532
  
Ingående avskrivningar -3 090 266 -2 634 493
Försäljningar och utrangeringar 1 373 -
Årets avskrivningar -455 746 -455 773
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 544 639 -3 090 266
  
Ingående uppskrivningar 1 200 000 1 240 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -40 000 -40 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 160 000 1 200 000
  
Utgående restvärde enligt plan 10 982 122 11 481 266
 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
 
 2017-12-31 2016-12-31
  
Ingående anskaffningsvärden 4 236 823 4 190 517
Årets förändringar  
-Inköp 313 151 46 306
-Försäljningar och utrangeringar -299 314 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 250 660 4 236 823
  
Ingående avskrivningar -3 770 437 -3 592 608
-Försäljningar och utrangeringar 299 314 -
-Avskrivningar -166 594 -177 829
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 637 717 -3 770 437
Utgående restvärde enligt plan 612 943 466 386
 

Not 6 Aktier och andelar

 2017-12-31 2016-12-31
  
Ingående anskaffningsvärden 1 478 400 1 478 400
Årets förändringar  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 478 400 1 478 400
  
Ingående nedskrivningar -609 840 -535 920
Årets förändringar  
-Nedskrivningar -73 920 -73 920
Utgående ackumulerade nedskrivningar -683 760 -609 840
Utgående redovisat värde, totalt 794 640 868 560
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Not 7 Kortfristiga placeringar

 2017-01-01 2016-01-01
 -2017-12-31 -2016-12-31
  
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 2 057 724 2 063 167
 

Not 8 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
 
 2017-12-31 2016-12-31
  
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel 
med 233 394 kr avsedda för föreningens ideella 
verksamhet.  
  
Belopp vid årets ingång 180 408 188 708
- Tillkommande gåvor 391 329 293 700
- Tillkommande medel som föreningen 
själv beslutat 111 906 70 200
- Årets användning -450 249 -372 200
Belopp vid årets utgång 233 394 180 408
  
De ändamålsbestämda medlen fördelas 
enligt nedan.  
  
Hans Larssons minnesfond 9 010 9 010
Mattias Fond 1 760 1 760
Scoutfonden 19 280 33 000
Kapellfonden 66 438 66 438
Gåvor och egna avsättningar för friplatser 136 906 70 200
Summa 233 394 180 408

Not 9 Långfristiga skulder

 2017-12-31 2016-12-31
  
Långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än fem år efter balansdagen:  
  
Skulder till kreditinstitut 5 560 000 5 620 000
Summa 5 560 000 5 620 000
  
 
 

Not 10 Skulder som redovisas i flera poster

 2017-12-31 2016-12-31
  
Föreningens skulder till kreditinstitut redovisas 
under följande poster i balansräkningen:  
  
Långfristiga skulder:  
Övriga skulder till kreditinstitut 5 800 000 5 860 000
Kortfristiga skulder:  
Övriga skulder till kreditinstitut 60 000 60 000
Summa skulder till kreditinstitut 5 860 000 5 920 000
 

Not 11 Ställda säkerheter

 2017-12-31 2016-12-31
  
För egna avsättningar och skulder  
  
Avseende skulder till kreditinstitut  
  Fastighetsinteckningar 6 000 000 6 742 600
Summa ställda säkerheter 6 000 000 6 742 600
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Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat under 2018 fram till datumet för undertecknandet 
av denna årsredovisning.
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