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ENGAGEMANG FÖR
MILJONER
Vi summerar ännu ett verksamhetsår och jag vill, å styrelsens vägnar, tacka alla för det arbete
som utförts under 2019. Ert engagemang och era drivkrafter att utveckla föreningen och våra
verksamheter är beundransvärt.
Det råder inget tvivel om att det vi gör i föreningen är värdefullt för unga och för samhället som
helhet. Vi ser det varje dag. Men något som också är värdefullt och förtjänar att lyftas fram är
själva arbetsinsatsen i sig – den tid vi lägger ner. Det gäller alla men kanske i synnerhet ni som
engagerar er ideellt.
Jag önskar att vi kunde redovisa det ideella engagemanget i våra räkenskaper här nedanför
för att ge rättvisa åt den tillgång detta faktiskt utgör. Men det kan vi tyvärr inte. Vi får nöja oss
med att veta att det finns där som en stark grundpelare vid sidan om de krassa ekonomiska
värdena i fastigheter, kontanter och värdepapper, och vi får läsa om det i texterna.
Men kanske blir det ändring på det i framtiden. Statistiska centralbyrån har för första gången
värderat det ideella arbetet i Sverige utifrån nyutvecklade beräkningsmodeller. Slutsatserna är
spännande: Svenskar utför drygt 700 miljoner timmar ideellt arbete per år till ett ekonomiskt
värde av 131 miljarder kronor! Det är mer är hela detaljhandelns värde under samma år.
Ännu en intressant slutsats av forskningen är att det ideella engagemanget är ”exceptionellt”
stabilt över tid vilket skiljer sig från det mediala och allmänna samtalet som ofta hävdar att
allt färre arbetar ideellt. Faktum är att nästan varannan svensk regelbundet ägnar sig åt något
slags ideellt arbete – drygt 3 750 000 personer. Fantastiskt, eller hur?!
I vår förening arbetar vi ca 20 000 ideella timmar per år. Detta motsvarar ett ekonomiskt värde
på drygt 4 miljoner! Och då pratar vi bara om tiden vi lägger ner. Värdet av effekterna tillkommer.
Så sträck på er för Guds skull. Vi har all anledning att känna oss stolta över året som gått och
stärkta inför nästa.

Thomas Holmberg
Ordförande KFUM Umeå

4

I november åkte 15 medlemmar
från KFUM Umeå som ombud till
KFUM Sveriges riksombudsmöte
i Örebro. Engagemanget till att
aktivt delta i att ge riktning för
de riksgemensamma frågorna
var stort. Så pass stort att alla
som ville med inte fick plats som
en av de max 15 ombud som vi
fick skicka. Detta engagemang
som nästan går att ta på är helt
fantastiskt.
Utöver detta har vi deltagit i YMCA
175, som var en mycket uppskattad
och välplanerad tillställning. Över
3000 delegater från världens alla
hörn firade YMCAs 175-års jubileum med spännande workshops
och seminarier. Det var påtagligt att
det unga ledarskapet har en viktig
plats i vår rörelse. Som en av våra
medarbetare uttryckte det: ”KFUM
vågar ge unga stora skor!” Finns
det inte något fenomenalt fint och

eftersträvansvärt i detta? Att ge unga
stora utmaningar för att kunna och
få växa.
Under året har KFUM-huset och vårt
hostels nya entré färdigställts. Den
anrika neonskylten med KFUMlogotypen har renoverats och lyfts
upp nästan symboliskt på husets
fasad och syns mycket bra för de
som färdas längs Järnvägsallén.
Skyltningen för verksamheter i huset
har färdigställts och förhoppningsvis
är att det lättare att hitta till oss och
i huset nu.
Vårt hostel ligger i toppskiktet i
Umeå vad gäller gästomdömen, vilket förstås är oerhört glädjande och
något för oss att vara stolta över.
Trots att året inte fick en helt jämn
beläggning eller lönsamhet, så har
vi haft månader där vi visat att både
lönsamhet och beläggning kan vara
god. Denna insikt har bekräftats av
två rekordmånader under januari
och februari 2020.

När detta skrivs har Coronavirusets
spridning fått hela världen att gå på
knäna. Just nu är det oerhört svårt
att se vart situationen för oss, både
i samhället i stort, men också vilka
utmaningar vår förening står inför.
Det som är tydligt är att alla påverkas, mer eller mindre. Vi ser också
hur det öppnar upp möjligheter att
finnas tillhands för de som behöver
oss! Det lägger vi mycket tid på just
nu.

Tobias Björkholm
Tf föreningsdirektör KFUM Umeå
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FÖR UNGA AV UNGA!
”Att bli sedd som en bra och
viktig person. Att ta ansvar. Att
få växa med mitt ansvar. Där jag
är accepterad omtyckt och 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 tillhörighet. Att tillsammans
med andra få känna sig värdefull, få
möjlighet att lära sig nya saker och
utmana sig själv utifrån sina egna
förutsättningar. Vi vill att vår förening ska erbjuda så många sådana tillfällen 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 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 målgrupp för föreningen. Många aktiva barn fortsätter
som ledare när de blir äldre vilket är
jätteroligt.

TACK TILL VÅRA FANTASTISKA
MÖJLIGGÖRARE!
”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

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

som krävs för att driva verksamhet i
föreningen.

Även våra sektionsstyrelser består
till stor del av unga människor som
genom sitt arbete där får kunskap
och erfarenhet av hur en demokratisk förening fungerar och vad

KFUM Umeå är en förening med stor
bredd av verksamhet. Gemensamt är
vår värdegrund och vår mission- att
skapa möjligheter för unga människor.

Sommarläger
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Vår förening är vad alla våra aktiva gör den till. Tack vare er och
allt engagemang som ni lägger
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 2019 gjort verklig skillnad
för många barn och unga i Umeå.

Tack!

BIDRAGSGIVARE

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

FÖRÄLDRAR

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

IDROTTSLEDARE

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

LÄGERLEDARE

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

MEDLEMMAR
OCH KUNDER

Som medlem eller kund hos KFUM
Umeå stödjer du vår verksamhet.

PERSONAL

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

SAMARBETSPARTNERS

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

STYRELSER

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

Sommarläger
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KFUM I omVÄRLDEN
KFUM Umeå är en del av världens största ungdomsorganisation YMCA, och världens äldsta
och största kvinnorättsorganisation YWCA. Detta ger oss möjligheter att vara en del av ett större
sammanhang samtidigt som vi
förankrar vår lokalorganisation i
världsrörelsen.
Under 2019 firade YMCA, 175 år.
KFUM Umeå deltog i firandet som
skedde i London. 25 medlemmar
från olika delar av vår lokalförening, ideella, anställda och styrelse
deltog vid festivalen. Den svenska
delegationen var 150 personer och
totalt hade festivalen över 3000
deltagare. Vi deltog på intressanta
föreläsningar, inspirerande workshops, lyssnade på musik, dansade,

lekte och sportade. Det skapade
stort delaktighet och engagemang i
föreningen. Evenemanget inspirerade och under året har engagemanget
för KFUMs världsrörelse därför varit
stort. I samband med YMCA 175
syntes unga från KFUM Umeå lokalt,
nationellt och internationellt i media.
KFUM Umeå är inte bara en del av
världen, världen är också en del av
oss. Därför har vi engagerat oss för
världsfrågor lokalt. Vi deltog vid
#WHOLEHOUR som är en plattform
för att lyfta psykisk ohälsa. För att
uppmärksamma världsdagen för
psykisk hälsa arrangerade vi därför
yoga och hälsofika. Vi var också en
del av YMCAs arbete för klimatet
genom att arrangera ett “UN Youth
Climate Summit Watch and Do
party” där KFUM-föreningar världen

över samlades i sina lokalorganisationer för att diskutera klimatförändringar och vad vi kan göra i
våra föreningar. Vi har på detta sätt
synliggjort det vi står för och skapat
engagemang kring frågor som är
viktiga för oss.
KFUM Umeås omvärldsutskott har
också möjliggjort för bland annat
deltagande i European Sport YMCA,
utbildning Europeiska solidaritetskåren samt deltagande vid R.O.M.
Sammanlagt har 65 personer deltagit vid de olika tillfällena. Omvärldsutskottet träffades 16 gånger under
2019. Under året har omvärldsutskottet lanserat ett årshjul för att
medlemmar lätt ska kunna hitta
möjligheter.

HUVUDSTYRELSE
Från vänster: Henrik Hagman, Thomas Holmberg, ordf, Peter Norman, Helena Lewandowska,
Lisa Emsing, Fredrik Hörnsten, Maria Falck, Ronja Halling
Saknas på bilden:, Jonathan Berg, Tobias Björkholm
YMCA 175, London 2019
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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.
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 lägergård
2019 var ett spännande och utmanande år då det tillkom nya styrelsemedlemmar, ny ordförande och ny
tjänsteperson. Vi anpassade både
lägerutbud och ideella uppdrag till
efterfrågan och våra 40 ledare lade
ner ett fantastiskt engagemang för
att skapa en bra lägersommar för de
360 barn som deltog.

Nydala
NYDALA
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Trots minskat antal lägerbokningar
höll vi öppet de åtta veckor som vi
brukar och fyllde sommaren med
23 härliga läger. Vår styrelse och
våra ledare visade verkligen prov på
vilken styrka som finns i det ideella engagemanget på KFUM. Inom
vår förening är det viktigt att unga
människor får ta plats och ansvar
utifrån sin förmåga, att utvecklas

och att våga ta det där extra steget
– detta gjorde många på ett beundransvärt sätt under 2019 på Nydala.
För alla de barn som fick åka på
sommarläger skapade vi meningsfulla aktiviteter och roliga upplevelser.
Vi använde oss precis som tidigare år
av friplatser och betala efter förmåga, vilket för oss på KFUM är viktigt
för att barn med olika bakgrunder
och erfarenheter skall kunna delta
tillsammans, på lika villkor.
Sommarens lägerutbud bestod bl.a
av studsmatta, segling (ett läger med
övernattning på Norrbyskär), klättring, cheerleading, teater, sommarhack och foto och film. Vi höll oss till
redan beprövade läger för att hålla
hög kvalitét och för att kunna lägga
fokus på en fungerande helhet.

”Det som 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

Resultatet blev en värdefull lägersommar som vi alla kan vara stolta
över – nu går vi framåt med viljan att
skapa mer bra verksamhet på vår
lägergård.

Nydala lägergård
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Norrbyskärs kurs- och
lägergård
Återigen var Norrbyskär en mötesplats för många barn och unga
som tillsammans med ideella ledare
skapade minnen för livet. Sommaren
2019 var en sommar då vi upplevde
många skratt tillsammans men också
möttes i samtal om livet. Vi försökte
på olika sätt skapa och bibehålla en
varm känsla på gården där alla, både
deltagare och ledare, trivdes och
kände att det fick vara sig själva.
Utifrån deltagarnas och ledarnas utvärderingar kan vi se att vi i stor utsträckning lyckades med det. Under
sommaren upplevde vi att det ideella
engagemanget stärktes än mer då
ledare uttryckte att de trivdes och
mådde bra vilket är otroligt viktigt för
verksamheten nu och i framtiden.
Beläggningen på lägergården har
varit god med 260 barn och ungdomar som tagit del av våra läger under

sommaren, en ökning med ca 10%
jämfört med föregående år.
2019 huserade vi fyra konfirmationsläger med Umeå Stadsförsamling,
ett fler än vi brukar eftersom att
efterfrågan på konfirmationsläger på
KFUMs gård är så stor. Vi anordnade också ett antal nya samarbetsläger med inriktning mot nya specifika
målgrupper.
Hjältelägret anordnades tillsammans
med Hjälteföreningen för personer
med funktionsvariationer.
Byggläger anordnades med “Feministiskt byggläger” för lesbiska och/
eller transpersoner.
Familjeläger anordnades tillsammans med Hjältarnas Hus för familjer som tidigare bott på Hjältarnas
hus. Vi ordnade också läger tillsammans med “Föreningen för unga med
synnedsättning”. Att nå många målgrupper är viktigt för oss då vi vill
jobba ännu mer aktivt med inklu-

dering och tror på att möten mellan
människor med olika bakgrund och
livssituation berikar inte bara individerna själva utan hela samhället.
Beläggningen under vår- och
höstsäsong har ökat sakta under
de senaste åren och 2019 ökade vi
rejält. Förutom ett flertal klassresor
huserade vi bland annat 200 elever
från Minerva som övernattade och
gjorde samarbetsövningar, 150
unga ledare stannade en helg på ett
“Ledarcamp” som SISU anordnade,
TTGU lockade nästan 1000 personer
till Norrbyskär trail och Electrolux
Home hade konferens hos oss för
andra året i rad med 50 personer
från hela landet.
Gårdens servering har renoverats
med nya tapeter, ny serveringsdisk
och slipat golv. Efter många års
problem med den gamla båtmotorn
köpte vi in en ny fyrtaktare som både
är tystare och mer miljövänlig.
Vi hade även höns på gården vilket
bidrog till både färska ägg och en
trevlig känsla för de barn och ungdomar som tagit del av våra läger
under sommaren.
Vi har återinfört seglarläger i vårt
lägerutbud och tänker 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.

Norrbyskär

12

Under året har Norrbyskärs sektionsstyrelse visat ett stort engagemang, och lagt extra stor vikt på till
exempel visionsarbete och långsiktig
planering.

NORRBYSKÄR
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IDROTT
KFUM Umeås idrottsverksamhet
har under 2019 gett möjlighet
för 570 barn och unga att delta
inom idrotterna basket, volleyboll och klättring. Utan våra 94
engagerade och duktiga ledare
hade det inte varit möjligt!

Volleyboll

KFUM Umeås volleybollsektion har
volleybollag för barn och ungdomar
(födda 2011-2004) och tränar i olika
område i Umeå. Totalt har ca 100
barn och unga spelat volleyboll i
KFUM Umeås regi under 2019.
Fokus har legat på att träna att träna
med de minsta och träna att tävla
med de äldsta, samt att ha roligt
tillsammans. Vi har för första gången

spelat divisionsspel med vår äldsta
träningsgrupp som har spelat i Division 3 Norr.
Utöver det har vi under 2019 deltagit
i lokala och nationella tävlingar,
bl a Mikasa Challenge i Örebro,
U16 Mästerskapet i Falköping och
3-Kungaslaget i Kungälv. Vi har
själva ordnat en cup för de minsta.

Basket

Under året har olika arrangemang
genomförts för att skapa förutsättningar för att få en större klubbkänsla och samhörighet. Tränar/
ledarträffar har arrangerats under
året och i december inbjöds spelare, syskon och föräldrar till en stor
julavslutning på Tegs Centralskola.
I slutet av året gjorde vi en stor

beställning av profilplagg där många
spelare och ledare tog chansen att
beställa jackor, hoodar, väskor mm.
Plagg och produkter som nu används
med stolthet.
Vi har erbjudit basketträning för
olika åldrar och med geografisk
spridning i Umeå närområde samt i
Hörnefors. Genom basketen skapar
vi möjlighet till rörelse och gemenskap i en trygg miljö för våra barn
och ungdomar.

Klättring

Som tidigare år har klättersektionen
fortsatt att under 2019 arrangera
tjejklättring samt en klättertävling,
barnklättringen har fortsatt löpa över
terminerna
Vi har som mål att locka fler kvinnor till sporten och att arrangera
tjejklättring har varit ett sätt för oss
att uppnå detta mål. 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
från deltagarna. Eventet har lockat
både erfarna klättrare samt de som
aldrig tidigare testat på klättring, vi
har därmed lyckats nå en bredd av
utövare.

Basket
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Vi har under året arrangerat 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 vi lämnat det öppet

Klättring
160

VOLLEYBOLL
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för alla som vill att när dom vill
komma och skruva. 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.
Klättertävling har blivit ett årligt
återkommande evenemang. Syftet är
i grunden att ha kul tillsammans och
mötas runt ett gemensamt intresse.
Tävlingen har varit väl anordnad och
organiserad, alla som har velat vara
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 och

hade 2019 nytt deltagarrekord.
Feedback från en av deltagarna:
”Sjukt uppstyrt av KFUM Crew!
(igen)”
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. Intresset
för deltagande i grupperna har varit
stort och barnklättringen är mycket
uppskattad bland delatagarna.
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, där alla kan

trivas och utvecklas oavsett ålder,
kön eller vilken nivå man klättrar på.

”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

Klättring
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NYDALA
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FENIX – STÖDBOENDE
Under 2019 har Fenix stödboende stabiliserat sig i det mindre formatet med fem platser i
träningslägenheter.
En ny föreståndare samt några
mindre förändringar i verksamhetens lokaler har skett. Mycket fokus
har legat på marknadsföring mot
kranskommunerna utifrån de utökade målgrupperna som Fenix kan
ta emot.

- Barn och unga med social problematik
- Ensamkommande barn och unga
- Barn och unga som lever i en
konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation
Arbetet för att öka chanserna till
fler placeringar och därmed kunna
skapa möjligheter för fler ungdomar
i regionen fortsätter. En ny placeringsförfrågan inkom i december
där det tyvärr visade sig att Fenix
stödboende inte var rätt plats.

Med hopp om framtiden

Fenix verksamhet har genom åren
genererat goda resultat utifrån att en
hög andel av de ungdomar som lämnat Fenix gjort detta som självförsörjande unga vuxna. För framtiden
satsar nu Fenix stödboende på att
öka antalet placeringar och har inför
2020 ett antal planerade aktiviteter
som förhoppningsvis kan leda oss
mot detta mål.

”Fenix ger mig allt jag
behöver, att pusha mig,
lära mig hushåll och
finnas där för mig i alla
lägen.”

Nydala
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”Jag har vuxna runt om
mig som jag kan prata
med om hur skolan går,
ge mig hopp och stöd
samt att finnas där när
jag behöver vuxna.”
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LEV-PROJEKTET
(Livsentreprenören version 2.0)

LEV har skapat möjligheter för
unga med Neuropsykiatriska
funktionsvariationer (NPF) att
uppnå en bättre hälsa!

värdegrund som utgår från Body,
Mind, Spirit, lyfter vikten av att alla
delar behövs – att bl.a. det kroppsliga och att en hälsosam livsstil är
viktigt för att må bra.

LEV har under 2019 gett unga med
NPF en ökad känsla av kontroll över
sina liv, strategier för en bättre hälsa
och konkreta verktyg för att möta
sina utmaningar i vardagen! KFUM
vill särskilt stödja de som har sämre
förutsättningar än andra. Idag vet vi
att unga med NPF i högre grad lider
av socialt utanförskap, depression,
utmattning, sämre fysisk och psykisk
hälsa än andra unga.

Under utbildningen har deltagarna
har fått möta utbildare och särskilt
utvalda förebilder som lyft olika teman kring hälsa för unga med NPF.
Deltagarna har också fått stöd med
att leta svar inom sig själva och dela
erfarenheter med varandra gällande
hur man förbättrar sin hälsa, och
lära sig om vilka långsiktiga effekter
en god hälsa kan ge.

En viktig förutsättning för att kunna
vända livet i positiv riktning är att
ha en god hälsa, både psykisk och
fysisk. KFUM Umeås triangel och
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Under våren 2019 uppnådde deltagarna målet att de skulle genomföra
aktiva åtgärder för att förbättra sin
hälsa – att lägga in minst en aktiv och

”Jag har börjat tänka
positivt om mig själv”
”Så viktigt att få prata,
träffa och kommunicera
med ungdomar som stöter
på samma problem som
jag”
”Jag är bättre än jag tror”
Deltagare på LEV

kontinuerlig åtgärd i sin vardag för
att förbättra den. Det positiva resultatet blev att välbefinnandet ökade
för samtliga deltagare.
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AEQUALIS
– ALLA UNGAS LIKA RÄTT TILL EN MÖTESPLATS

På ett år har Aequalis ökat
antalet besökare med 60%, den
största ökningen har skett bland
unga som identifierar sig som
tjejer som vi tidigare haft svårt
att nå. Istället har vi i den målgruppen nu fått flera ”stammisar” och fler unika besökare än
hela år 2.

Vad har vi gjort 2019

Den största förändringen som skett
under året är att vi varannan vecka
har coachning tillsammans med Livsentreprenören. Ett samtal i grupp
som pågår i 20 minuter och som
avslutas med en fråga, som sedan
en ledare får i uppgift att bibehålla
för de som vill. Detta har resulterat i
många fantastiska samtal med fokus
på personlig tillväxt och ägandeskap
i sin livssituation.

- Sms (påminnelse och förberedelse
varje måndag, där det står vilka ledare som närvarar, om det är något
nytt på gång eller annan info)
- Möte med projektledare (en träff
där man kan få en ett ansikte på
någon som alltid är där, men även
få kommunicera vilka intressen man
har, hur man vill bli bemött och ens
förväntningar på Aequalis, för att
riva flera av trösklarna som finns för
att ta sig till en ny plats)
- Besök i grupp (att i en trygg social
konstellation bilda sig en uppfattning
om vad Aequalis är och riva trösklarna till att ta sig hit på egen hand i
framtiden)

Värden vi skapat

I början av året 2019 så var tendensen att besökarna satt ensamma
med sin grej, ibland tillsammans
med en ledare. Men ju mer året har
gått, desto mer har det blivit att man
interagerar med varandra, bjuder in
till sin aktivitet och en öppen jargong
har skapats.
Exempelvis har vi en deltagare som
tidigare vittnat om social fobi, utanförskap och en ovilja att befinna sig i
större sammanhang, som nu istället
sätter sig med andra, interagerar,
bjuder in och till och med börjat
umgås utanför Aequalis med andra, i
större sociala sammanhang.

Vi har även utvecklat vår marknadsföring till målgruppen, där vi
förtydligat för våra kontakter att vi
erbjuder:

”…jag har aldrig skrattat
så mycket...” – besökares
utsaga efter besök på
Aequalis

CAFÉKVÄLL
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NORRLAND YMCA HOSTEL
Arbetet med renoveringen av
vårt hostel har pågått under
hela 2019.De båda självhushållningsköken iordningställdes.
En ny entre med nya skyltar
samt vepor på fasaden kom
på plats. Incheckning sker nu
via huvuvudentren för KFUM
huset. I samband med detta
iordningställdes en liten lobby
med tillhörande bagagerum.
Fönstren i rotundan byttes ut
och ett fönster monterades in till
klätterhallen.

ner mycket tid och energi på marknadsföring och gjort flera kampanjer
dels mot hantverkare men också mot
studenter.

Arbetet med sälj börjar ta form,ett
avtal med Region Jämtland/Härjedalen har ingåtts samt ett avtal med
Umeå Universitet vilket renderat bra
affärer i början av 2020.Vi har lagt

Vi jobbar aktivt för att få våra gäster
att använda vår nya fina hemsida vid
bokningar vilket innebär minskade
provisionskostnader i längden.

Vi har under året varit på utbildning,
initierad av BRÅ och polisen för att
försöka förebygga och arbeta aktivt
mot prostitution och trafficking på
hotell.
Vi kan också glädjas åt att våra gäster är fortsatt nöjda med vår produkt
och vi får väldigt fina omdömen
på de bokningskanaler vi valt att
använda.

Arbetet med att utveckla produkten
Hostellet pågår löpande och är nödvändigt.Vi har ett samarbete med
Upab vilket gör det enkelt för våra
gäster att låta oss boka parkering
och de kan betala på en och samma
räkning. Ett yogarum kommer att stå
klart inom kort vilket vi hoppas att
våra gäster skall uppskatta.
I och med att vår hyresgäst Café
Rekommenderas flyttat sitt bageri
till huset kan vi erbjuda våra gäster
nybakt bröd varje morgon.
Mycket tid har lagts på att hitta en
prisbild som både är attraktiv för
gästen och lönsam för verksamheten. Konkurrensen i Umeå har
hårdnat rejält och vi satsar mot
målgrupper som hellre värdesätter
ett kök och tvättstuga framför bar
och restaurang.
Allt detta gör vi av en enda anledning, nämligen att skapa förutsättningar för föreningens fortsatta
arbete för barn och unga i Umeå.

”Det bästa och renaste
vandrarhemmet jag har
varit på”
”Det är ett centralt boende,
trevlig atmosfär och trevlig
och hjälpsam personal”

FRUKOSTMATSAL
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”Frukosten är värd varenda krona”
2-bäddsrum
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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 sommaren är museet öppet dagligen med konstutställningar, restaurang,
museibutik, lekmiljöer och evenemang.

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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Ideella i styrelser
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Kassalikviditet

Totala intäkter
29 381Tkr
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Årsredovisning
för räkenskapsåret 2019
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 samarbetsläger med bland
andra Svenska Kyrkan.
I vår idrottsverksamhet har vi barn- och
ungdomsgrupper i basket, volleyboll och
klättring. Vi har ett samarbete med ligalagen i Umeå, på dam- och herrsidan, i syfte
att stärka basketintresset i Umeå.
Dessutom har vi under året två projekt,
finansierade av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
och Allmänna Arvsfonden som riktar sig
till ungdomar med Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (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 barnoch ungdomsverksamhet. Utöver detta
förvaltar vi ett stort antal fastigheter.
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KFUM Umeås huvudstyrelse består av
åtta ledamöter inklusive ordföranden och
personalrepresentant. Tolv styrelsemöten
har hållits under året.
I huvudstyrelsen finns ett omvärldsutskott
med syfte att hålla föreningens medlemmar informerade om vilka möjligheter
som finns inom KFUM-rörelsen (YMCA/
YWCA), både nationellt och internationellt.
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.
Samtliga sektionsstyrelser och övriga
verksamheter har en kontaktperson i
huvudstyrelsen.
All elförbrukning i föreningen kommer
från förnyelsebara energikällor och en stor
del av vår elförbrukning 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
läger- och idrottsverksamhet. Både ledare
och barn ges möjlighet att utveckla sina
färdigheter genom individuellt anpassade utmaningar i positiva sammanhang
samt tillfälle till reflektion. Ledarna får
dessutom utbildning och praktisk ledarerfarenhet.
Tack vare friplatser och ”betala efter förmåga” inom vår lägerverksamhet möjliggör vi för fler ta del av vårt utbud av läger.
Inom vår idrottsverksamhet finns också
möjlighet till friplatser.
I 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

I maj tillkännagav föreningsdirektören,
Åsa S Boman, sin uppsägning då hon
erbjudits en annan tjänst, vilket hon tackat

ja till. Detta ledde till att huvudstyrelsen
initierade en process om hur föreningen
skulle jobba vidare med rekrytering av en
ersättare. Tobias Björkholm rekryterades som tillförordnad föreningsdirektör,
initialt fram till årsskiftet. Tillförordnandet
är senare förlängt till sista augusti 2020.
Parallellt med rekryteringsprocessen löper
ett visionsarbete med syfte att utreda
framtida organisationsbehov, synliggöra
ändamål, ge en tydlig riktning åt föreningen samt ge en ökad känsla av samhörighet
och delaktighet.
Renoveringen av vårt hostel färdigställdes under det gånga året. Den utdragna
renoveringsprocessen har fortsatt haft en
negativ påverkan på 2019 års resultat då
beläggningsgraden varit ojämn.
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. År 3 pågår under perioden
2019-10-01-2020-09-30.
Projektet LEV avslutades under året i brist
på finansiering.
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Flerårsjämförelse

Förslag till vinstdisposition

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:

		
2019
2018
2017
2016
Totala intäkter, tkr		
13 762
15 603
24 060
29 553
Resultat efter finansiella poster, tkr		
-2 895
-6 525
-187
1 108
Soliditet, %		
22
33
59
57
Kassalikviditet, %		
131
207
318
272

Balanserade vinstmedel
Årets förlust

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Styrelsen föreslår att de ackumulerade vinstmedlen
disponeras så att

Förändring av eget kapital

i ny räkning överförs

Föreningskapital

UppLagkassor
skrivnings-		
fond

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Överföring till lagkassor
Överföring från uppskrivningsfond till
balanserat resultat
Tillkommande
ändamålsbestämda medel
Ianspråktagande av
ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Eget kapital vid
räkenskapsårets slut

1 120 000
-
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Ändamålsbestämda

Övrigt
kapital

Summa
eget kapital

220 794
12 700

162 674
-

4 963 049
-12 700

6 466 517
-

-40 000

-

-

40 000

-

-

-

482 743

-482 743

-

-

-

-391 613
-

391 613
-2 895 390

-2 895 390

1 080 000

233 494

253 804

2 003 829

3 571 127

6 466 517
-2 895 390
3 571 127

3 571 127
3 571 127

Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning,
balansräkning och noter.
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Resultaträkning
Not
2019-01-01
		-2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m m
Medlemsavgifter		
Bidrag		
Nettoomsättning		
Övriga rörelseintäkter		
Summa intäkter m m		

2018-01-01
-2018-12-31

136 468
2 011 685
10 994 740
619 181
13 762 074

159 832
4 099 075
10 408 513
936 019
15 603 439

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		
Lämnade bidrag		
Övriga externa kostnader		
Personalkostnader
2
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
Summa rörelsens kostnader		

-1 331 641
-57 820
-6 200 187
-8 112 943

-1 213 264
-69 430
-11 626 275
-8 260 182

-773 769
-16 476 360

-820 329
-21 989 480

Rörelseresultat		

-2 714 286

-6 386 041

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		
Räntekostnader och liknande kostnader		
Summa resultat från finansiella investeringar		

12 493
-193 597
-181 104

553
-139 974
-139 421

Resultat efter finansiella poster		

-2 895 390

-6 525 462

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		
Summa bokslutsdispositioner		

0

1 027 155
1 027 155

Skatter
Skatt på årets resultat
3
3 300
Årets förlust		
-2 895 390
-5 495 007
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Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
4
10 279 710
Inventarier, verktyg och installationer
5
615 080
Summa materiella anläggningstillgångar		10 894 790

10 817 608
711 232
11 528 840

Finansiella anläggningstillgångar
Andra aktier och andelar
6
646 801
Summa finansiella anläggningstillgångar		
646 801
Summa anläggningstillgångar		
11 541 591

720 720
720 720
12 249 560

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
346 324
Aktuella skattefordringar		
10 790
Övriga kortfristiga fordringar		
55 725
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
940 901
Summa kortfristiga fordringar		
1 353 740

429 144
1 024 431
150 887
1 054 805
2 659 267

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar
7
Summa kortfristiga placeringar		 0

2 032 328
2 032 328

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank		
3 275 990
Summa kassa och bank		
3 275 990
Summa omsättningstillgångar		
4 629 730
Summa tillgångar		
16 171 321

2 641 002
2 641 002
7 332 597
19 582 157

39

KFUM Umeå
894000-0691

Balansräkning

KFUM Umeå
894000-0691

Not

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Föreningskapital
8
Eget kapital vid räkenskapsårets början		
6 466 517
Årets förlust		
-2 895 390
Eget kapital vid räkenskapsårets utgång		 3 571 127
Långfristiga skulder
9
Övriga skulder till kreditinstitut
10
9 055 000
Summa långfristiga skulder		
9 055 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
10
510 000
Leverantörsskulder		
670 253
Mottagna ej använda bidrag		
668 960
Övriga kortfristiga skulder		
226 831
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
1 469 150
Summa kortfristiga skulder		
3 545 194
Summa eget kapital och skulder		 16 171 321

Noter
Not 1

11 961 523
-5 495 007
6 466 516
9 565 000
9 565 000
510 000
862 294
692 984
228 038
1 257 325
3 550 641
19 582 157

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

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

13

13

Medelantalet anställda har uppgått till
Totalt

40
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Skatt på årets resultat

Not 5
2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

0

3 300
3 300

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 817 853
13 817 853

13 366 761
451 092
13 817 853

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 120 245
-497 898
-4 618 143

-3 544 639
-575 606
-4 120 245

1 120 000
-40 000
1 080 000

1 160 000
-40 000
1 120 000

10 279 710

10 817 608

Skatt hänförlig till tidigare år

Upplysningar till balansräkningen
Not 4

Byggnader och mark

Ingående uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2019-12-31

2018-12-31

4 346 498

4 250 660

65 800
-106 616
4 305 682
-3 635 266
106 616
-161 952
-3 690 602
615 080

300 838
-205 000
4 346 498
-3 637 717
133 254
-130 803
-3 635 266
711 232

2019-12-31

2018-12-31

1 478 400

1 478 400

1 478 400

1 478 400

-757 680

-683 760

-73 919
-831 599
646 801

-73 920
-757 680
720 720

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Redovisat värde, totalt

-

2 032 328

Varav noterade aktier och andelar:
Redovisat värde
Börsvärde eller motsvarande

-

2 032 328
2 033 809

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Inköp
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 6

Aktier och andelar

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets förändringar
-Nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde, totalt

Not 7
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Inventarier, verktyg och installationer

Kortfristiga placeringar
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Ändamålsbestämda medel inom eget kapital

I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med
253 804 kr avsedda för föreningens ideella verksamhet.
Belopp vid årets ingång
- Tillkommande gåvor
- Tillkommande medel som föreningen själv beslutat
- Årets användning
Belopp vid årets utgång

Not 10

2019-12-31

2018-12-31

162 674
326 793
155 950
-391 613
253 804

233 394
397 742
65 350
-533 812
162 674

9 010
1 760
19 280
67 804
100 000
55 950
253 804

9 010
1 760
19 280
67 274
65 350
162 674

2019-12-31

2018-12-31

De ändamålsbestämda medlen fördelas enligt nedan.
Hans Larssons minnesfond
Mattias Fond
Scoutfonden
Kapellfonden
Friplatsfonden
Gåvor och egna avsättningar för friplatser
Summa

Not 9

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen:
Skulder till kreditinstitut
Summa

44

Skulder som redovisas i flera poster

Föreningens skulder till kreditinstitut redovisas under
följande poster i balansräkningen:
Långfristiga skulder:
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder:
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa skulder till kreditinstitut

Not 11

2018-12-31

9 055 000

9 565 000

510 000
9 565 000

510 000
10 075 000

2019-12-31

2018-12-31

10 365 000
10 365 000

10 365 000
10 365 000

Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder
Avseende skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter

Not 12

2019-12-31

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I och med spridningen av Coronaviruset märker också vi av förändrade förutsättningar i vår
verksamhet. Initialt påverkas vårt hostel med radikalt minskad beläggningsgrad.
7 015 000
7 015 000

7 525 000
7 525 000

Vi har svårt att kvantifiera hur stor effekten kan komma att bli då den påverkas av Coronavirusets
spridningsförlopp. I förlängningen kan även vår läger- och idrottsverksamhet
påverkas ekonomiskt negativt.
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Signerat dokument

Revisionsberättelse

via https://signera.ebox.nu

Till årsmötet i KFUM Umeå, org.nr 894000-0691

Signerad
text:

Rapport om årsredovisningen

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner
allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Arsredovisning 2019 - KFUM Umea 894000-0691.pdf
Storlek: 421169 byte
Hashvärde SHA256:
91319d149916799c7cf631a43cf78caa907488e3c2724a8c78cb045f86c714a9
Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.
För att öppna bilagan kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 11:

Lisa Marie Emsing 19810825-8586

Signerat med BankID 2020-03-27 13:33 BankID Ref: fa6bf340-bca1-4490-9f3d-09e35fb2ebdb

RONJA HALLING 19840531-8562

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den kvalificerade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som kvalificerad revisor har fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Signerat med BankID 2020-03-27 13:37 BankID Ref: 9db8ebdf-12b7-4c78-a974-ece0fa67bde9

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av
verksamhetsberättelsen.

THOMAS HOLMBERG 19840912-8538

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

Signerat med BankID 2020-03-27 13:37 BankID Ref: 8d9aecbb-db30-427d-8686-a37f531431b5

FREDRIK HÖRNSTEN 19911119-2952

Signerat med BankID 2020-03-27 13:39 BankID Ref: 7e942097-b91d-4fc3-a83c-89ca691e5a78

Maria Helena Falck 19690830-8544

Signerat med BankID 2020-03-27 13:46 BankID Ref: 07d146fc-6a3b-4fe1-8317-4444d9b8a4d5

JONATHAN BERG WALLIN 19861104-6973

Signerat med BankID 2020-03-27 13:54 BankID Ref: cdcf78c2-f668-4fdd-9da7-dd5d14146cc3

HELENA LEWANDOWSKA 19790313-8548

Signerat med BankID 2020-03-27 15:34 BankID Ref: 574604a2-e99e-463b-bc2c-1fb9534dc7d5

HENRIK HAGMAN 19801222-8519

Signerat med BankID 2020-03-27 16:17 BankID Ref: 23af6d68-0d2c-4fa2-ba1b-633a1989a9d7

Michael Tobias Björkholm 19781113-8515

Signerat med BankID 2020-03-27 17:07 BankID Ref: 96d98d0a-6c64-4716-a527-e6e7b7f4c0d5

Jan Viktor Steen 19870826-5031

Signerat med BankID 2020-03-27 17:09 BankID Ref: 274171df-f576-49ea-97ac-f886bb11b030

Leif Marcus Sundberg 19800312-4933

Signerat med BankID 2020-03-27 17:10 BankID Ref: 525c5748-c8d7-482c-a71a-56889f432a70
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för KFUM Umeå för år 2019.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.

Styrelsens och föreningsdirektörens ansvar
Det är styrelsen och föreningsdirektören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och föreningsdirektören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och föreningsdirektören för bedömningen av föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om beslut fattats om att avveckla verksamheten.

Den kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
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väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:


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



skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.



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



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



utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

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

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

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
föreningsdirektören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den kvalificerade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
kvalificerade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Umeå den 27 mars 2020
Öhrlings PricewaterhoiseCoopers AB

Marcus Sundberg
Auktoriserad revisor

Signerat dokument
via https://signera.ebox.nu
Umeå
den 27 mars 2020

Signerad
Viktor
Steen
Föreningsrevisor
text:

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: KFUM - revisionsberattelse 2019.pdf
Storlek: 466298 byte
Hashvärde SHA256:
372f71cc6e08a3911e877b64950283005cfe0685958a16cc1c3ff2f7ec91259a

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 2019.

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.
För att öppna bilagan kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och föreningsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
kvalificerad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner
allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

Signerat av 2:

Jan Viktor Steen 19870826-5031

Signerat med BankID 2020-03-27 17:11 BankID Ref: 4ec47694-d611-4cd4-b0df-4ca3ba8c643a

Leif Marcus Sundberg 19800312-4933

Signerat med BankID 2020-03-27 17:12 BankID Ref: 2eeb0099-478b-4bbb-aba6-1b2172d01015

Det är styrelsen och föreningsdirektören som har ansvaret för förvaltningen.
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Redaktion och formgivning: KFUM Umeå
Fotografer: Adobe Stock, Matz Glantz, Lina Hedlund,
Andreas Nilsson
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Adress: Järnvägsallén 20, 903 28 UMEÅ
Telefon: 090-18 57 00
E-post: info@kfum.nu
Hemsida: www.kfum.nu
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