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Framtidstro och nya
samarbeten
Den bestående känslan från
2018 är gemenskap och framtidstro! Vi har imponerats av
inställningen hos både anställda
och ideellt engagerade under
året, där alla hjälpts åt och jobbat för varandra för att skapa
den bästa verksamhet för unga
människor vi kan. Det känns
fantastiskt!
Årets stora satsning är renoveringen av
vandrarhemmet. Det har tagit längre
tid än beräknat, men oj så fint det blir!
Personal och ideella har hjälpts åt att
bära skräp, montera och olja möbler,
städa och dona. Det bidrar verkligen
till känslan att det är vårt gemensamma
projekt. Resultatet är ett vandrarhem
som vi verkligen känner att vi kan rekommendera och vara stolta över.
Pricken över i:et, den slutliga poängen
och hela anledningen till att föreningen
satsat på vandrarhemmet ska nu i alla
sammanhang lyftas fram på ett tydligt
sätt; att du genom att välja vårt vandrarhem skapar möjligheter för unga.

Att växa i trygga
sammanhang

mans med bl a TTGU och Norrbyskärs
samfällighet. Ett mycket uppskattat lopp
som gick av stapeln en solig och skön
dag i somras. Vi var många, både löpare
och andra som trivdes på ön den dagen.
Nästa chans kommer sommaren 2019,
då vi hoppas på samma tur med vädret.

ute på Norrbyskär. Vidare så hoppas vi
kunna säkra en fortsättning på utbildningen Liventreprenören och fortsätta
jobba för att utveckla vår fina, viktiga
förening.

Under 2019 ser vi bland annat fram
emot att fira att YMCA fyller 175 år.
En delegation på 30 personer från
KFUM Umeå kommer, tillsammans med
människor från hela världen, att samlas
i London i början av augusti för delta i
evenemanget YMCA175. Det blir säkert
häftigt!

”Jag vill att andra ska
få uppleva den enorma
tryggheten, få utmanas och
få möjlighet att träffa och
samarbeta med andra och
på så sätt utvecklas till sin
fulla potential.”
Citat från en av våra ledare

Vi kommer också att få välkomna fler
konfirmander och nya samarbetsläger
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Stort fokus lägger vi därför på inkluderingsfrågor och reflektion kring hur vi
är mot varandra. Det är så härligt att få
kvitton på att föreningen gör skillnad för
unga människor på riktigt. Där är våra
ledare och deras bemötande så viktigt
för varje individ, men också för hela
samhällsutvecklingen.

”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”
Citat från en av våra ledare

Genom våra verksamheter får barn och
unga möjligheter att utmana sig själva
och testa saker de kanske aldrig trott
att de skulle klara av. Det kan handla
om allt ifrån att klättra allra högst upp i
klättertornet till att våga ta sig hemifrån
och besöka vår ungdomsgård Aequalis.
Våra utgångslägen och förutsättningar
skiljer sig åt och det är varje individ som
avgör vad som är en lagom stor utmaning. Som stöd i processen finns våra
duktiga ledare och personal som hjälper
till att skapa de trygga sammanhang som
behövs för att vi ska våga utmana oss.

Vi har valt att i möjligaste mån, inom
ramen för god redovisningssed, ta alla
kostnader för renoveringen av vandrarhemmet under 2018, vilket har
genererat ett stort minusresultat. Detta
är ett medvetet beslut för att skapa
förutsättningar framåt.
Nätverkande leder till nya samarbeten.
Ett exempel är Norrbyskär Trail som
vi ordnade för första gången tillsam-

Inom KFUM Umeå brukar
vi säga att det inte är VAD
vi gör som viktigt utan HUR
vi gör det. Vi har en väldigt
stor bredd på verksamheter
inom föreningen men med en
gemensam värdegrund som
förenar. Body Mind Spirit summerar denna värdegrund och
betyder att alla våra verksamheter genomsyras av tankesättet att vi människor, och inte
minst unga, mår bra av fysisk
rörelse, möjligheten att lära
sig något nytt och tillfälle att
reflektera över existentiella
frågor.

Åsa S Boman,
föreningsdirektör

Torstein Bratvold,
ordförande

Att skapa dessa trygga sammanhang är
alltså en förutsättning för att våra unga
ska få möjlighet att växa och utvecklas.
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Tack till våra fantastiska
möjliggörare!
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 samarbetspartners 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
2018 gjort verklig skillnad för många barn och unga i Umeå genom er insats.

Tack!

Lägerledare

Idrottsledare

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

Som skapar ett positivt sammanhang där barnen får växa
som individer tillsammans
med andra.
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Som med stort engagemang
och helt ideellt jobbar för
att utveckla föreningen.

Föräldrar

Personal

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

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

Bidragsgivare

Segling

Styrelser

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

Samarbetspartners

Medlemmar
och kunder

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

Som medlem eller kund
hos KFUM Umeå stödjer
du vår verksamhet.
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”Jag har rätt och du har fel ”
Rubriken är hämtad från ett Danskt TV
program där Hans Rosling intervjuas
om världens tillstånd. I samma intervju
säger han ”Man kan inte använda sig av
medierna om man vill förstå världen”.
Idag översköljs vi av alarmerande information om krig, brottslighet, klimatförändringar, försämrad välfärd etc, från alla
medier som vill fånga vår uppmärksamhet och vårt intresse. Detta förstärks
ofta från sociala medier där kategoriska
uttalanden utan bekräftad koppling till
fakta sprids.
Sammantaget är det lätt att tro att världen blir sämre eftersom det är ytterst
sällsynt att det rapporteras om de små
förbättringar som ständigt pågår både
globalt och nära.
Hans Rosling har med sina böcker och
sina föredrag visat en annan sida av
världen. Med tydlig koppling till fakta
visar han att världen aldrig har haft det
bättre än idag. Fler barn än någonsin får

möjlighet att utbilda sig, fler får tillgång
till vaccinationer, färre lever i extrem
fattigdom och färre drabbas av krig.
Förutom att detta ger mig hopp om
vår gemensamma framtid i en global
värld, så ser jag också hur viktigt det
är att skapa möjligheter för barn och

unga att växa och utvecklas i positiva
och inkluderande sammanhang. Med ett
stort engagemang från både ideella och
anställda gör vi i KFUM Umeå skillnad
och jag är tacksam och stolt att jag är
en del av detta.

Torstein Bratvold, ordförande

Härifrån kom våra intäkter 2018

Bidrag/
Medlemsavgifter
27%

Försäljning
53%

Deltagaravgifter
19%

OMSÄTTNING

15

MILJONER

HUVUDSTYRELSE
Stående fån vänster:
Hanna Isberg
Henrik Hagman
Torstein Bratvold, ordf
Maria Falck
Peder Holmström
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Sittande från vänster:
Helena Lewandowska
Åsa S Boman, adjungerad
Peter Norman
Thomas Holmberg

”För mig är Nydala som
mitt andra hem, hela anledningen till att komma
tillbaka till Umeå för
sommaren”
Ledare på KFUM

Affärsverksamhet
40%

Föreningsgemensamt
Ungdoms20%
verksamhet
40%

Hit gick pengarna
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KFUM i världen
KFUM Umeå är en del av världens största ungdomsrörelse
YMCA, samt världens största
kvinnorörelse, YWCA som
finns i 130 länder världen över.
Det möjliggör utbyten och en
chans och att ta del av YMCA
och YWCAS verksamheter i
andra länder.
Under våren deltog vi i ”Innovation
Camp”, en träff för unga engagerade
från hela världen som diskuterade hur
man kan fortsätta att stärka unga människor och vår rörelse.
Under hösten bildades ett omvärldsutskott för att samla engagemang och
kunskap kring alla de möjligheter som

Vandrarhemmet
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finns inom KFUM i världen. Utskottet
består av medlemmar och personal som
regelbundet träffas för att driva internationella frågor inom föreningen.
I november deltog sex ideellt engagerade och två tjänstepersoner på ”YMCA
Global Camping Conference” i YMCA
of the Rockies på Estes Park Center i
Colorado. YMCA of the Rockies är en
väldigt stor anläggning med över 3000
bäddar och eget postnummer. På denna
mötesplats träffades nästan 300 personer från 31 olika länder som på olika
sätt jobbar med lägerverksamhet. Syftet
var att utbyta erfarenheter och idéer
och de som åkte upplevde att de fick
med sig mycket inspiration, bland annat
om hur vi kan utveckla vår lägerverksamhet mer långsiktigt.

Under hösten deltog två ideellt engagerade ledare från lägerverksamheten
i ledarutbildningen Mary, som är det
fjärde och sista steget i KFUM Sveriges
utbildningspaket Helheten. Utbildningen
hölls i Grekland och pågick i 6 dagar.

”KFUM har givit mig chansen
att utveckla mig själv som
person och lärt mig
att inget är omöjligt. Samt att
KFUM har en anda som får
folk att känna en stor
gemenskap”
Ledare på KFUM

YMCA Global Camping Conference
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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 inkluderade. 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 2018 som gjorde
detta möjligt.

Nydala aktivitetscenter
Under sommaren deltog 554 barn och
ungdomar i vår lägerverksamhet på Nydala. Av dessa var 56% tjejer och 44%
killar. 68 ledare med olika erfarenhet
och bakgrund engagerade sig i verksamheten. Tillsammans talade de 17 olika
språk, något som underlättade bemötandet av deltagare med olika bakgrund.

Nydala
Nydala
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Under april arrangerades en högre
ledarutbildning, HLU, på lägergården
Munkviken. Det är en utbildning för de
ledare som handleder andra ledare.
Deltagarna lär sig mer om vad det
innebär att vara handledare och arbetsledare. De får också lära sig om konflikthantering, att möta barn med särskilda
behov och att skapa en väl fungerande
grupp. I år var temat ”spirit” med extra
fokus på reflektion och kommunikation.
Utbildningen genomfördes med stöd av
Gustaf V:s 90-årsfond.

I september firade Nydala 15 år. Lägerbarn och idella bjöds in till firande och
aktiviteter erbjöds under dagen.

Norrbyskärs kurs- och
lägergård
Att skapa oförglömliga sommarminnen
är inte bara ett mål för de barn som
deltar i lägren, utan också för våra fantastiska ledare som gör verksamheten
möjlig. Ledarna är den absolut viktigaste
resursen i lägerverksamheten. Därför är
det värdefullt att många av dem kommer tillbaka säsong efter säsong. Under
denna sommar hade fler än 8 av 10
ledare med uppdrag på gården tidigare
erfarenhet av vår verksamhet. Detta
avspeglar den trygga växtplats som vi
vill vara för ungdomar/unga vuxna, och
överstiger vårt mål om minst 7 av 10
återkommande ledare. Det skapar också
en god plattform för att genomföra och
utveckla vår verksamhet på bästa sätt.

”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

Under året har ett stort ventilationsprojekt slutförts vilket har förbättrat
boendemiljön i alla våra bostadshus.
Renoveringen av vårt ledarboende i Lejonkulan har till största delen slutförts,
med bland annat en ny tillgänglighetsanpassad toalett med dusch. Två nya
kombinationsugnar köptes in till köket,
vilket var ett välkommet tillskott då den
gamla ugnen hade tjänat ut sin tid.
Beläggningen på Norrbyskärs kurs- och
lägergård har varit god med 234 barn
och ungdomar som tagit del av våra
läger under sommaren. Vi har återinfört
seglarläger i vårt lägerutbud och tänker
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oss att det ska vara ett stående inslag
även framöver. Beläggningen under våroch höstsäsong har ökat något, med
såväl skolklasser som konferenser bland
besökarna, vilket på sikt kan ge ökade
intäkter som kan skapa ännu bättre
förutsättningar för sommarens lägerverksamhet.
Under året har Norrbyskärs sektionsstyrelse visat ett stort engagemang,
och lagt extra stor vikt på till exempel
visionsarbete och långsiktig planering.

”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 Norrbyskär 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/utmaning så växer den så enormt mycket. Här
på Norrbyskär får alla chansen och fyller en funktion. ”
Ledare på KFUM

Konfirmation
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Idrott
”Vi känner varandra hela tiden,
inte bara på basketplanen.
Säg alltid hej!” Det är ett citat
från en av våra många duktiga
idrottsledare som gör skillnad
för så många barn inom föreningen. Orden uttalades under
en samling på en av årets alla
träningar.
Vikten av att inte bara få utöva en sport
utan att samtidigt få lära sig vad det
innebär att vara en del av ett positivt
och inkluderande sammanhang är ett av
föreningens viktigaste mål. För att lyckas
med det krävs det att våra ledare är
medvetna och kompetenta värdegrundsbärare som exemplet ovan visar. KFUM
Umeås idrottsverksamhet har under

2018 gett möjlighet för 566 barn och
unga att delta inom idrotterna basket,
volleyboll och klättring. Utan våra duktiga och engagerade ledare hade det inte
varit möjligt!

Basket
Basket-sektionens verksamhet är ganska
stabil sett till innehåll och antal aktiva
barn och ledare. Precis som tidigare år
träffas våra grupper 1-5 gånger/vecka
för att tillsammans träna basket. Många
drivs av en vilja att lära sig mer, att utveckla sin teknik, att bli säkrare på sina
skott osv. Lika viktig är lag-gemenskapen, möjligheten att få röra på sig och
chansen att få träffa sina kompisar. Varje
vecka genomför våra ideella ledare 43
träningstimmar med våra grupper + all

tid som läggs på förberedelser, föräldrakontakter och matcher och resor i
samband med matcher.

Noterbart:
• Under 2018 hade föreningen inte
mindre än 3 unga spelare som fick delta
i olika typer av landslagssamlingar.
• Vår största träningsgrupp med killar
i mellanstadiet fick chansen att ta del
av organisationen Locker Room Talks
arbete för att främja jämställdhet och
schyssta attityder i omklädningsrummet
i samband med träning och match.

Klättring
Klättersektionen har under året, förutom att driva ordinarie verksamhet,
arrangerat tjejklättring, ledbyggarevent
samt en klättertävling.Vi har även barnklättring som löper över terminerna.

Tjejklättring
Att arrangera tjejklättring har varit ett
sätt för oss att locka fler tjejer till sporten. Det är viktigt för oss att alla ska
känna sig inkluderade i vår verksamhet.
Tjejklättringen har varit väldigt uppskattad, uppslutningen har varit bra och vi
har fått mycket positiv feedback. Eventet
har lockat både erfarna klättrare samt
de som aldrig tidigare testat på klättring,
vi har därmed lyckats nå en bredd av
utövare.

Ledbyggarevent
Vi har under året haft återkommande
ledbyggarevent där vi skruvar upp nya leder tillsammans. Alla har varit välkomna
att delta, detta för att alla ska känna sig
delaktiga och inkluderade. Under övrig
tid har alla som velat hjälpa till med att
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Klättring
160

Volleyboll
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skruva kunnat komma när det passat
dem. Detta skiljer vår verksamhet från
många andra klätterhallar där ledbyggandet görs av anställda eller slutna
väggrupper. Eventen har haft ett bra
deltagande, stämningen har varit god
och eventen har varit uppskattade.

Barnklättring

Klättertävling

Volleyboll

Detta har blivit en årligt återkommande
del av vår verksamhet. Syftet har varit
att framför allt ha kul tillsammans och
mötas runt ett gemensamt intresse.
Tävlingen har varit väl anordnad och
organiserad. Alla som varit med har fått
delta så mycket de velat och kunnat
under själva förberedandet. Tävlingen
har varit öppen för alla. Vi har fått
mycket positiva kommentarer runt arrangemanget.
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Barnklättringen är en naturlig del av vår
kärnverksamhet och ett led i att skapa
en meningsfull fritid samt en positiv
mötesplats där unga människor kan
utvecklas.

Vi har volleybollag för barn i tre olika
områden i Umeå; Berghem, Marieberg
och Stöcksjö. Totalt har 142 barn och
unga spelat volleyboll i KFUM Umeås
regi under 2018. Fokus har legat på att
träna och ha roligt tillsammans och i
Stöcksjö har man satsat lite extra på
rörelserikedom och rörelseglädje under
sina träningspass. På Berghem har det
kommit till fler spelare under hösten så
i gruppen 04/05 finns numera en utveck-

lingsgrupp. Killar födda 05 och 06 har
genomfört några träningar i samarbete
med andra föreningar, för att skapa
förutsättningar att så småningom bilda
ett eget lag.

”Vi ser det som viktigt att
alla ska känna sig inkluderade och välkomna hos oss
och mycket av det vi gör
har fokus på detta. Genom
att vara öppna och välkomnande tror vi på ett ökat
engagemang och en bra
stämning i klätterhallen”
Ledare på KFUM
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Fenix – stödboende
2018 har varit ett år då vi gått
från stor till liten men utan att
tappa Fenix goda arbetssätt
och hållning i vårt framgångsrika ungdomsarbete.

unga. Socialnämnder har nu möjlighet
att placera unga, som av olika anledningar saknar en tillfredsställande hemsituation, behöver en träningslägenhet under
utslussning eller av olika skäl är förtjänta
av boendestöd i våra träningslägenheter.

Flera uttrycker saknad över att den
sedvanliga fredagsfikan fallit bort men
gläds också åt att Fenix finns kvar, att
personal som de känner igen välkomnar
och har tid för samtal precis som förr i
tiden.

Ny tappning

Fortsatt nav för ensamkommande

Vägen mot ett allt mer självständigt
liv fortsätter som en röd tråd i KFUM
Umeås stödboendeverksamhet, som
välkomnar nya placeringar med fortsatt
god kvalité 2019.

Stödboendet Fenix har justerat sitt behandlingsfokus för placerade ungdomar
i åldrarna 17-21 år. Fenix tar nu emot
ungdomar i behov av stöd utifrån en
bredare mening än förut då fokus tidigare legat på ensamkommande barn och

Under 2018 har vi tydligt sett att Fenix
varit, och fortfarande är, en betydelsefull plats för unga då vi regelbundet har
besök av våra gamla Fenixungdomar.

Nydala
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LEV-projektet
(Livsentreprenören version 2.0)

LEV erbjuder en utbildning i
livsentreprenörskap för unga
och unga vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) eller liknande förutsättningar. Målet är att deltagarna
skall ta vara på sina styrkor,
resurser och drömmar, samtidigt som de jobbar mot en god
hälsa och sina livsmål.
Under maj 2018 genomförde LEV en
resa till KFUMs lägergård på Norrbyskär
tillsammans med utbildningens alla
deltagare. Genom att genomföra en resa
tillsammans med andra, att sova borta
och göra nya aktiviteter så sattes deras
nyvunna kunskaper på prov. De fick öva
sig i att vara öppna med sina behov, att
våga ta stöd och hjälp när det behövdes,
och att med sin kraft, sitt mod och
sina strategier anta nya utmaningar och
kunna njuta av äventyret. Denna resa
stärkte dessa unga människors självför-

troende och självkänsla, vilket är otroligt
viktigt för de som utmanas av NPF och
ett otroligt mervärde för det samhälle
som dessa unga människor bidrar till.
Under 2018 har vi utbildat ca 25 unga
i livsentreprenörskap. Deltagarna har
fått en mer positiv syn på sig själva,
och de har identifierat sina styrkor och
drömmar. De har fått öva och bemästra
hur de bäst uttrycker sina behov och
identifiera både när och hur de ber om
stöd. Genom att delta på kurstillfällena
så har ungdomarna fått hjälp med att
skapa konkreta handlingar. Exempel på
detta är att börja löpträna, att söka in
på en universitets-kurs, eller att ta ett
jobbigt samtal som länge skjutits upp.
Vi har under hela året arbetat med att
dessa unga människor varje dag skall
påverka och styra livet i den riktning
de själva vill. Detta har vi gjort för att
vi tror att de har så otroligt mycket att
bidra med, och att deras unika förutsättningar också ger just unika ”inputs”

som vi inte har råd att vara utan. Vi tror
också att dessa individer mår bättre av
att ta del av denna kunskap, och att det
skapar en bättre hälsa och ett större
välmående hos de människor som berörs av vår utbildning. Sedan som ringar
på vattnet, sprider sig dessa mervärden
till alla människor som de möter och
vidare ut i vårt samhälle i stort.
I våra utvärderingar kan vi se att våra
unga deltagare gått stärkta ur vår utbildning. Vi är stolta över att få vara en del
av dessa unga människors utveckling,
och att vi bidragit till insikten om den
inneboende kraften som finns hos alla
våra deltagare. Det kan vara ett stärkt
självförtroende eller en stärkt självkänsla. Att en ung människa upplever att hen
är värdefull, och att hen kan uttrycka
det, är ett värde som förstås inte går
att sätta en prislapp på. Vi vet också att
detta värde inte stannar hos individen,
utan sprider sig vidare till andra som
personen möter och det samhälle som
individen befinner sig i.

”Jag är värdefull”.
”Jag är bättre än jag tror”.
”Jag kan faktiskt ta plats och
vara social – ger mig större
självförtroende”.
Deltagare på LEV
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Aequalis

– Alla ungas lika rätt till en mötesplats
KFUM Umeå fick under 2017
bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att starta upp
en mötesplats för alla ungdomar 15-25 år med fokus på
inkludering för dem med NPF
(neuropsykiatriska funktionsvariationer). Inför hösten 2018
sökte KFUM Umeå igen och
fick beviljat medel från MUCF
för att fortsätta bedriva verksamhet i projektets andra år.

tjejer och killar oavsett sexuell läggning,
trosuppfattning och etnisk bakgrund.

peppande inför uppstarten av Aequalis
andra år.

Just före uppstart fick Aequalis även
besök av den rikstäckande föreningen
Attentions Umeåstyrelse, som under ett
samverkansmöte delgav sina upplevelser
av mötesplatsen. Besökarna upplevde lokalerna som inbjudande med en dämpad
akustik vilket gav en positiv känsla för
flera av besökarna. En attention-medlem
utvecklade också att hen önskat att en
sån här mötesplats funnits då hen växte
upp vilket var otroligt glädjande och

Under året har projektledare träffat
professionella som arbetar runt målgruppen och kunnat sprida kännedom
om Aequalis runt om i kommunen.
Intresset och behovet av en anpassad
och inkluderande mötesplats för unga
med AST/NPF i åtanke är stort och den
feedback vi får har varit fantastisk.

Under Aequalis andra år som mötesplats har innehållet behållt fokus på
tydlighet, förutsägbarhet och en lugn
atmosfär samtidigt som lokalerna fått en
ordentlig uppfräschning.
Renovering av matsalen och cafélokalerna innebar ny färgsättning och känsla i
rummet vilket riskerade bli en utmaning
för återkommande besökare som jämför
med Aequalis innan renovering. Reaktionerna på de uppfräschade lokalerna
visade sig dock vara uteslutande positiva; modernt, fräscht & bättre har varit
några benämningar. Aequalis fortsätter
vara en attraktiv mötesplats för såväl

Cafékväll
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”…jag har aldrig skrattat så
mycket...” – besökares utsaga
efter besök på Aequalis
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”Ska man tillbringa några nätter i
Umeå är det på Norrland YMCA
Hostel man ska bo”
Omdöme från en gäst
på vandrarhemmet

Norrland YMCA Hostel
Under 2018 har KFUM Umeås
vandrarhem genomgått stora
förändringar. Vi har bytt namn
till Norrland YMCA Hostel och
har en mer marknadsanpassad profilering. Grundläggande
renovering har genomförts
utifrån ett norrländskt designtema och alla våra rum är
nu renoverade, såväl enkel-,
tvåbädds- och flerbäddsrum,
som våra sovsalar. Kvalitetsnivån har höjts till en nivå som vi
är mycket stolta över att kunna
tillhandahålla.

Arbetet med renoveringen har fortgått
under hela året. Den ursprungliga planen var att vi skulle kunna ha invigning
i maj, men arbetet drog ut på tiden på
grund av en rad olika oförutsägbara omständigheter. Det dagliga arbetet med
driften av verksamheten har dock pågått
under hela processen vilket har medfört
vissa utmaningar. Glädjande nog har våra
gäster varit förstående och kontinuerligt
gett oss positiv feedback på vårt arbete.
Den förändring som skett har utöver
renoveringen även omfattat ett medvetet kvalitetsarbete gällande service,
frukostutbud, städrutiner m.m. i syfte
att göra våra gäster nöjda och skapa

en konkurrenskraftig verksamhet. Vår
slogan; ”Sov extra gott i natt” uppmärksammar gästen på att denne är delaktig
i att bidra till KFUMs arbete med att
”skapa möjligheter för unga människor”.
I slutet av året kunde vi med glädje
öppna vår nyrenoverade matsal som fått
ett helt nytt liv med det genomgående
norrländska temat och med nytt möblemang, vilket bjuder in till fler möten och
träffar för andra aktörer såväl som för
resten av föreningen. Tanken och förhoppningarna är att lokalen skall komma
till användning för flera typer av aktiviteter och sammankomster framöver.

Så här säger våra gäster om
verksamheten idag:
”Det bästa och renaste vandrarhemmet jag har varit på”
”Det är ett centralt boende,
trevlig atmosfär och trevlig
och hjälpsam personal”
”Frukosten är värd varenda
krona”
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NORRBYSKÄRS
MUSEUM
KFUM Umeå är sedan 1988 ensam stiftelsebildare 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 utställningar, 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 grupper

KFUM Umeå BSKT
KFUM Umeå BSKT avknoppades från
KFUM Umeå 2013 för att möjliggöra
spel i Basketligan då en egen sponsringsplattform sågs som en förutsättning för
finansiering av ligalaget.
KFUM Umeå och KFUM Umeå BSKT
värnar dock ett fortsatt långsiktigt nära
samarbete. Genom samarbetet vill föreningarna skapa goda förutsättningar för
basketen att utvecklas i Umeå.

Sommarläger
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Totala intäkter

Kassalikviditet

(Betalningsförmåga på kort sikt)
33 254 Tkr
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Intäkter per avdelning 2018
Affärsdrivande verksamhet och fastighet 31%

Soliditet

(Betalningsförmåga på lång sikt)
72%

Administration och
övrigt 4%

52%

57%

59%

33%
Projekt 12%

Ideell verksamhet 44%

Social verksamhet 9%
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Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
KFUM Umeås mission är att skapa möjligheter
för unga människor.
Vi driver 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.
I vår idrottsverksamhet har vi barn- och ungdomsgrupper i basket, volleyboll 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 stödboende för ungdomar i åldern
17-21 år samt ett vandrarhem i syfte att
skapa överskott att använda i vår barn- och
ungdomsverksamhet. Utöver detta förvaltar vi
ett stort antal fastigheter.

36

KFUM Umeås huvudstyrelse består av åtta
ledamöter inklusive ordföranden och personalrepresentant. Åtta styrelsemöten har hållits
under året, vilket är planenligt.
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.

Främjande av ändamålet
KFUM Umeå skapar möjligheter för unga
människor att växa och utvecklas i vår lägeroch 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 på
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. Vårt
stödboende jobbar med professionellt stöd
för att unga ska växa och utvecklas till självständiga individer.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Som ett led i den stora förändring som
nedläggningen av vårt HVB-hem innebar 2017
tog styrelsen beslut om en helrenovering
av vårt vandrarhem. Förhoppningen var att
kunna inviga vandrarhemmet i maj 2018, men
renoveringen drog ut på tiden på grund av
en rad oförutsägbara omständigheter och
arbetet har pågått under hela året. Satsningen
på renoveringen av vandrarhemmet syftar till
att ge verksamheten bättre förutsättningar att
bidra ekonomisk till våra ideella verksamheter.
Vi har valt att i möjligaste mån, inom ramen
för god redovisningssed, ta alla kostnader för
vandrarhemmets renovering under 2018 vilket
har genererat ett stort minusresultat. Detta
är ett medvetet beslut för att skapa förutsättningar framåt. Under året har vi också
varit hårt drabbade av vattenskador och även
ett hål i skrovet på vår Kutter som påverkat
resultatet negativt.
Projektet Aequalis, vår mötesplats speciellt inriktad på ungdomar med olika former av NPF
eller liknande utmaningar, fick fortsatt bidrag
från MUCF för ytterligare ett projektår.
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Förslag till vinstdisposition

Flerårsjämförelse

		
		
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:		
		
Balanserade vinstmedel
11 961 523
Årets förlust
-5 495 007
6 466 516
		
Styrelsen föreslår att de ackumulerade vinstmedlen disponeras så att		
		
i ny räkning överförs
6 466 516
6 466 516

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.
Totala intäkter, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Soliditet, %
Kassalikviditet, %

2018
15 603
-6 525
33
207

2017
24 060
-187
59
318

2016
29 553
1 108
57
272

2015
29 381
815
52
202

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring av eget kapital
Föreningskapital

UppskrivningsLagkassor Ändamålsfond		 bestämda
			
medel
Eget kapital vid
räkenskapsårets början
1 160 000
121 776
233 394
Överföring till lagkassor
99 018
Överföring från uppskrivningsfond
till balanserat resultat
-40 000
Tillkommande
ändamålsbestämda medel
463 091
Ianspråktagande av
ändamålsbestämda medel
-533 812
Årets resultat
Eget kapital vid
räkenskapsårets slut
1 120 000
220 794
162 673
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Övrigt
kapital

Summa
eget kapital

10 446 353
-99 018

11 961 523
-

40 000

-

-463 091

-

533 812
-5 495 007

-5 495 007

4 963 049

6 466 516
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Resultaträkning
Not
2018-01-01
		 -2018-12-31

KFUM Umeå
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2017-01-01
-2017-12-31

				
Rörelseintäkter, lagerförändringar m m				
Medlemsavgifter		
159 832
174 427
Bidrag		
4 099 075
3 142 466
Nettoomsättning		
10 408 513
20 681 621
Övriga rörelseintäkter		
936 019
61 252
Summa intäkter m m		
15 603 439
24 059 766
				
Rörelsekostnader				
Råvaror och förnödenheter		
-1 213 264
-1 764 377
Lämnade bidrag 		
-69 430
-79 500
Övriga externa kostnader		
-11 626 275
-7 465 399
Personalkostnader
2
-8 260 182
-14 101 463
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
-820 329
-736 260
Övriga rörelsekostnader		
-3 398
Summa rörelsens kostnader		
-21 989 480
-24 150 397
				
Rörelseresultat		
-6 386 041
-90 632
				
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		
553
2 201
Räntekostnader och liknande kostnader		
-139 974
-98 537
Summa resultat från finansiella investeringar
-139 421
-96 336
				
Resultat efter finansiella poster		
-6 525 462
-186 967
				
Bokslutsdispositioner				
Förändring av periodiseringsfonder		
1 027 155
Summa bokslutsdispositioner		
1 027 155
0
				
Skatter				
Skatt på årets resultat
3
3 300
-356 907
Årets förlust		
-5 495 007
-543 874
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Balansräkning

Not

2018-12-31 2017-12-31

			

Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark
4
10 817 608
10 982 122
Inventarier, verktyg och installationer
5
711 232
612 943
Summa materiella anläggningstillgångar		 11 528 840
11 595 065
			
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra aktier och andelar
6
720 720
794 640
Summa finansiella anläggningstillgångar		
720 720
794 640
Summa anläggningstillgångar		
12 249 560
12 389 705
			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		
429 144
541 410
Aktuella skattefordringar		
1 024 431
765 005
Övriga kortfristiga fordringar		
150 887
17 237
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1 054 805
908 326
Summa kortfristiga fordringar		
2 659 267
2 231 978
			
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		
2 641 002
5 074 037
Summa kassa och bank		
2 641 002
5 074 037
Summa omsättningstillgångar		
7 332 597
9 338 343
Summa tillgångar		
19 582 157

21 728 048
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Balansräkning
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Not

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital och skulder

				
Eget kapital				
				
Föreningskapital
8		
Eget kapital vid räkenskapsårets början		
11 961 523
12 505 397
Årets förlust		
-5 495 007
-543 874
Eget kapital vid räkenskapsårets utgång		
6 466 516
11 961 523
				
Obeskattade reserver				
Periodiseringsfonder		
1 027 155
Summa obeskattade reserver		
0
1 027 155
				
Långfristiga skulder
9		
Övriga skulder till kreditinstitut
10
9 565 000
5 800 000
Summa långfristiga skulder		
9 565 000
5 800 000
				
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut
10
510 000
60 000
Leverantörsskulder		
862 294
460 603
Mottagna ej använda bidrag		
692 984
533 030
Övriga kortfristiga skulder		
228 038
347 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
1 257 325
1 538 510
Summa kortfristiga skulder		
3 550 641
2 939 370
Summa eget kapital och skulder		
19 582 157

21 728 048

Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, K2.
Materiella anläggningstillgångar
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

5-50 år
3-10 år

Nyckeltalsdefinitioner
Kassalikviditet ger en uppfattning om föreningens kortsiktiga betalningsförmåga och beräknas genom föreningens omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga
skulder.
Soliditet ger en uppfattning om föreningens långsiktiga betalningsförmåga och beräknas
genom justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Upplysningar till resultaträkningen
Not 2

Medelantal anställda

2018-01-01
2017-01-01
-2018-12-31
-2017-12-31
			
Medelantalet anställda har uppgått till		
		
Totalt
13
24
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Not 3

Skatt på årets resultat

Not 5
2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

		
Aktuell skatt
-360 207
Skatt hänförlig till tidigare år
3 300
3 300
3 300
-356 907
		

Upplysningar till balansräkningen
Not 4

Byggnader och mark

2018-12-31
2017-12-31
		
Ingående anskaffningsvärden
13 366 761
13 371 532
Inköp
451 092
Försäljningar och utrangeringar
-4 771
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
13 817 853
13 366 761
		
Ingående avskrivningar
-3 544 639
-3 090 266
Försäljningar och utrangeringar
1 373
Årets avskrivningar
-575 606
-455 746
Utgående ackumulerade avskrivningar
-4 120 245
-3 544 639
		
Ingående uppskrivningar
1 160 000
1 200 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
-40 000
-40 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar
1 120 000
1 160 000
		
Utgående restvärde enligt plan
10 817 608
10 982 122
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Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31
2017-12-31
		
Ingående anskaffningsvärden
4 250 660
4 236 823
Årets förändringar		
-Inköp
300 838
313 151
-Försäljningar och utrangeringar
-205 000
-299 314
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
4 346 498
4 250 660
		
Ingående avskrivningar
-3 637 717
-3 770 437
-Försäljningar och utrangeringar
133 254
299 314
-Avskrivningar
-130 803
-166 594
Utgående ackumulerade avskrivningar
-3 635 266
-3 637 717
Utgående restvärde enligt plan
711 232
612 943

Not 6

Aktier och andelar

2018-12-31
2017-12-31
		
Ingående anskaffningsvärden
1 478 400
1 478 400
Årets förändringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
1 478 400
1 478 400
		
Ingående nedskrivningar
-683 760
-609 840
Årets förändringar		
-Nedskrivningar
-73 920
-73 920
Utgående ackumulerade nedskrivningar
-757 680
-683 760
Utgående redovisat värde, totalt
720 720
794 640
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Kortfristiga placeringar

2018-01-01
2017-01-01
-2018-12-31
-2017-12-31
		
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
2 033 809
2 057 724

Not 8

Ändamålsbestämda medel inom eget kapital

2018-12-31
2017-12-31
		
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med
162 674 kr avsedda för föreningens ideella verksamhet.		
		
Belopp vid årets ingång
233 394
180 408
- Tillkommande gåvor
397 742
391 329
- Tillkommande medel som föreningen själv beslutat
65 350
111 906
- Årets användning
-533 812
-450 249
Belopp vid årets utgång
162 674
233 394
		
De ändamålsbestämda medlen fördelas enligt nedan.		
		
Hans Larssons minnesfond
9 010
9 010
Mattias Fond
1 760
1 760
Scoutfonden
19 280
19 280
Kapellfonden
67 274
66 438
Gåvor och egna avsättningar för friplatser
65 350
136 906
Summa
162 674
233 394
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Not 9

Långfristiga skulder

2018-12-31
2017-12-31
		
Långfristiga skulder som förfaller till betalning
senare än fem år efter balansdagen:		
		
Skulder till kreditinstitut
7 525 000
5 560 000
Summa
7 525 000
5 560 000
		

Not 10

Skulder som redovisas i flera poster

2018-12-31
2017-12-31
		
Föreningens skulder till kreditinstitut redovisas
under följande poster i balansräkningen:		
		
Långfristiga skulder:		
Övriga skulder till kreditinstitut
9 565 000
5 800 000
Kortfristiga skulder:		
Övriga skulder till kreditinstitut
510 000
60 000
Summa skulder till kreditinstitut
10 075 000
5 860 000

Not 11

Ställda säkerheter

2018-12-31
2017-12-31
		
För egna avsättningar och skulder		
		
Avseende skulder till kreditinstitut		
Fastighetsinteckningar
10 365 000
6 000 000
Summa ställda säkerheter
10 365 000
6 000 000
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Not 12

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

En av våra hyresgäster har själva begärt sig i konkurs vilket innebär en risk för ett väsentligt
intäktsbortfall under 2019.

Nydala
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Adress: Järnvägsallén 20, 903 28 UMEÅ
Telefon: 090-18 57 00
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