ÅRSREDOVISNING
2021

1

VOLLEYBOLL
2

INNEHÅLL
Proffs på omställning
Tack till våra fantastiska möjliggörare
KFUM i omvärlden

4
6
9

IDROTT
Basket
Klättring
Volleyboll

10
10
12

LÄGERGÅRDAR
KFUM Norrbyskär
Nydala lägergård

14
17

SOCIALT ARBETE
Aequalis - Alla ungas rätt till en mötesplats
Fenix - stödboende

19
21

Norrland YMCA Hostel
Statistik
Årsredovisning 2021

23
25
29

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning

30
35
36

Noter
Underskrifter
Revisionsberättelse

38
44
45

Empowering young people
KFUM Umeås mission

3

PROFFS PÅ
OMSTÄLLNING!
När vi summerar 2021 ser vi ett år fullt av verksamhet där vi ställt om och
där vi dessutom har lyckats öka antalet medlemmar i vår verksamhet! Inför
2021 drömde vi om att till slut få ses på riktigt igen och kunna bedriva
verksamhet som vanligt. Riktigt så blev det tyvärr inte eftersom pandemin
fortsatte.
2021 har varit lite av en berg-och-dalbana där hela föreningen har blivit proffs på
att ställa om sin verksamhet för att kunna fortsätta erbjuda meningsfull verksamhet
till så många som möjligt. Under året har verksamheterna växlat mellan att förhålla
sig till tighta restriktioner och att stundvis kunna erbjuda verksamhet som vanligt. Vi
har under året lyckats bra trots omständigheterna och bör känna oss stolta över att
ha gett 1000 barn en meningsfull fritid och där vi trots anpassningar kunnat erbjuda
över 1700 sammankomster i våra olika verksamheter under året! Under vad som
varit ännu ett pandemiår har föreningen också glädjande nog lyckats öka antalet
medlemmar.
Våra olika verksamheter har kämpat på och vi har under året också blivit bättre på
att söka bidrag och leta möjligheter. Vår nationella rörelse har påverkat politiskt för
att tidigt få svar kring barn och ungas fritid samt möjligheten att hålla sommarläger
och stöd till verksamheter. Det har inneburit att vi under 2021 varit bättre rustade att
anpassa vår verksamhet. Fler barn har kunnat delta på läger både utifrån anpassningen såväl som ekonomiska förutsättningar.
Föreningen har också med hjälp av bidrag utvecklat sin miljöpolicy, haft ett utbyte
med en vänförening i Italien och lyckats skicka hela 11 delegater, alla under 30 år
till Riksombudsmötet i Uppsala. Två sektioner har dessutom kommit igång med
ungdomsstyrelser! Det har vi gjort så bra att vi under året utsågs till Umeås mest
hållbara förening!
Det är glädjande att vi lyckas bra när omständigheterna gör det svårt. Att det varit
ett tufft år märks framförallt i våra sektionsstyrelser som har haft det tufft med fler
möten där de mestadels träffats på distans utan den sociala samvaron som att engagera sig annars ofta ger. Även föreningsstyrelsen har med undantag av en styrelsehelg endast mötts på distans. Att bara ses på distans innebär att alla fikastunder och
småprat som styrelsearbete också innebär hamnar i skymundan och våra styrelser
riskerar att tappa fart och energi.

4

Föreningsstyrelsen har under året arbetat hårt med att rekrytera en ny kanslichef
och föreningsutvecklare, stötta med bidragsansökningar och hålla kontakt med sektionerna. Det är ett arbete som kommer att fortsätta under 2022 eftersom vi tyvärr
inte hittat rätt ännu.
Pandemin har gett oss många utmaningar i föreningen, men också gett oss lärdomar som vi tar med oss vidare. Jag hoppas att vi under 2022 tillslut närmar oss
den vardag som vi längtat efter. En vardag där vi igen kan ge deltagare, medlemmar, förtroendevalda och personal upplevelser och den gemenskap som jag vet att
många beskriver som anledningen till att de väljer vår verksamhet. De två år som gått
har lärt oss mycket om att kunna arbeta på distans och att inkludera och delta på
distans. Vårt årsmöte i våras hade fler deltagare än tidigare då den digitala formen
gjorde det möjligt för fler att delta. Det är kunskap vi tar med oss även om vi gärna
ses fysiskt.
Ibland får jag frågan vad vi i vår rörelse menar med vår värdegrund Body-MindSpirit och där framförallt spirit ibland upplevs svår att förstå. För mig har det blivit
extra tydligt under pandemin att vi behöver alla tre delar och att spirit kan vara så
många olika saker. Spirit kan också vara den där känslan av trygghet, gemenskap
och tillhörighet som vi skapar tillsammans och som varit extra svår att ge varandra
på distans. För även om vi setts på träningen, lägret eller i Zoom så har det inte alltid
riktigt funnits utrymme att sitta ner och prata förtroligt eller att i det digitala rummet
känna av och uppmärksamma att någon vill berätta något, ge en kram eller en klapp
på ryggen. Jag ser fram emot en tid när vi igen kan prata en stund i omklädningsrummet, hänga med en vän hem efteråt eller byta idéer och höra hur dagen varit på
fikapausen och ge en kram till vännen.
Nu, mer än någonsin känns det som att vi har förutsättningar att jobba tillsammans
och ett stort behov av att fortsätta leva upp till vårt motto - Empowering young
people!

Hälsningar från Helena, ordförande
samt styrelsen för KFUM Umeå
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TACK TILL VÅRA FANTASTISKA
MÖJLIGGÖRARE!
Vår förening är vad alla våra
medlemmar och aktiva gör den
till. Det är tack vare allt detta
engagemang som vi tillsammans
kan skapa de aktiviteter och
meningsfulla mötesplatser vi gör
utifrån ungas behov.
Vi vill rikta ett stort och varmt tack
till våra ”möjliggörare”. Era insatser
är ovärderliga och har under 2021
gjort verklig skillnad för många barn
och unga i Umeå.
Tack!

BIDRAGSGIVARE

LÄGERLEDARE

FÖRTROENDEVALDA

MEDLEMMAR

Som med stor generositet bidrar
med tjänster och pengar till våra
verksamheter.
Som med stort engagemang och
helt ideellt jobbar för att utveckla
föreningen.

FÖRÄLDRAR

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

IDROTTSLEDARE

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

Som gör allt för att barnen ska få en
minnesvärd och lärorik tid på våra
lägergårdar.
Som engagerar sig för föreningen
och i våra olika verksamheter.

PERSONAL

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

SAMARBETSPARTNERS

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

Norrbyskär
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NYDALA
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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.
Omvärldsbevakning och internationella engagemang påverkades i
hög grad av pandemin under 2021.
Världsrörelserna ställde under året
fortsatt om till digitala mötesplatser.
Vår anknytning till världsrörelsen
gick från att framförallt vara en fy-

siskt deltagande aktör till att sprida
information om digitala mötesplatser
som hållits av våra internationella
partners.
Under året har föreningen haft ett
local to local utbyte med YMCA
Siderno i Italien där fyra av våra
ledare tillsammans med tre ledare
från Siderno har planerat och sedan
arrangerat drop-in basket i utsatta
områden för barn och unga.
Tre medlemmar har deltagit i en
inkluderingsutbildning som arrangerats av KFUM Sverige.
Omvärldsutskottet sökte och fick

projektpengar för att utbilda i
Agenda 2030 under året.
En medlem åkte på utbildning i trädkojebygge i Nederländerna.
I oktober på Mental Health Day hölls
som vanligt ett event med yoga och
hälsofika under parollen #Wholehour.
Utskottet samordnade och höll
studiecirklar inför riksombudsmötet
där 11 delegater kunde delta och
där alla var under 30 år. Utskottet
har i slutet av året ansökt om quality
label hos MUCF men ännu inte fått
svar.

Trädkojeutbildning
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IDROTT
KFUM Umeås idrottsverksamhet
har under 2021 gett möjlighet
för 516 barn och unga att delta
inom idrotterna basket, volleyboll och klättring. Utan våra 130
engagerade och duktiga ledare
hade det inte varit möjligt!

Basket

Under verksamhetsåret 2021 har
pandemin fortsatt att påverka
verksamheten, men med erfarenhet
från 2020 så har omställningar av
verksamheten fungerat smidigt och
med förståelse från ledare, aktiva

och föräldrar. Glädjande är att det
varit möjligt att börja spela matcher
och att det varit möjligt för ledare
och spelare att delta i utbildningar
under senare delen av året.
Det finns en stor efterfrågan från
barn och ungdomar att börja spela
basket. Under året har vi dels haft
möjlighet att ta in flera aktiva i
befintliga grupper men vi har också
startat upp en nybörjargrupp. Vi har
verksamhet som sträcker sig från
nybörjare till ett damlag som spelar i
damer division 1 som är en nationell
förbundsserie.

Klättring

2021 var ännu ett pandemiår som
inneburit medlemstapp, restriktioner
och starka viljor.
Trots detta tickade styrelsens och
ledarnas engagemang på vilket
ledde till; ombyggnation av en vägg
i klätterhallen, skapandet av en
ungdomsstyrelse, internutbildning
för barn-och ungdomsgruppsledare,
uppstart av teknikträning för barnoch ungdomar, anpassade barn- och
ungdomsgrupper, anpassad tjejklättring och när restriktionerna släppte,
den efterlängtade ”Björkbouldern”,

Basket
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Klättring
160

BASKET
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KFUM Umeå Klättrings egen klättertävling.
För att möjliggöra allt ovanstående
har ekonomin setts över, bidrag har
sökts och ny värvning av styrelsemedlemmar har gjorts. Genom
gemenskap, goda ambitioner och
resurser för att förverkliga detta har
vi kommit stärkta ur det gångna året.

Volleyboll

Vi har volleybollag för barn och ungdomar (födda 2000-2014) och tränar
i olika område i Umeå. Totalt har
mer än 140 aktiva spelat volleyboll i
KFUM Umeås regi under 2021.

Fokus har legat på att träna att
träna med de minsta, träna att tävla
med de lite äldre och att träna för
att tävla för de äldsta, men huvudsakligen att ha kul tillsammans. Vi
har spelat Division 3 med en mixad
ungdomsgrupp, samt Division 2
med en Dam-ungdom och en Herrungdomsträningsgrupp. Utöver det
har vi under 2021 deltagit i lokala
och nationella barn- och ungdomstävlingar, bl a Mikasa Challenge i
Örebro, U16 Mästerskapet i Falköping och Ungdoms SM (U18) i
Jönköping. Vi har själva anordnat en
cup i November.

”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”
Ideell ledare

Volleyboll
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KLÄTTERHALLEN
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KFUM Norrbyskär
Under 2021 fortsatte verksamheten på Norrbyskär i mer normal omfattning än året innan,
trots att pandemin fortfarande
satte sin prägel på såväl vår,
sommar som höst.
I april och maj tog vi emot ett filmteam från SVT som under sex veckor
spelade in fjärde säsongen av
barnprogrammet Zombie, något som
fyllde gården med både läskigheter
och skratt. När sommaren kom var
det med välfyllda sommarläger, och
konfirmationsläger som till stora
delar hade återvänt till lägergården igen. Hela 417(!) lägerbarn och
ungdomar samlades tillsammans
i givande aktiviteter, meningsfulla
samtal och reflektion under här-

liga sommarmånader. Att vi var så
otroligt många detta år berodde dels
på fullbelagda ordinarie läger, dels
på att vi anordnade extraläger under
sommar (Bonusäventyret) och höst
(Höstlovsläger), samt för att vi under
sommaren tog emot både de som
skulle konfirmerat sig året innan
samt årets konfirmander.
Vi ordnade även de vanliga utbildningarna inför sommaren så som
Högre Ledarutbildning, Upptakten,
Seglingsutbildning och Höghöjdsutbildning, samt en ny kanotutbildning
under tre härliga och blåsiga helgdagar. Till hösten besöktes vi återigen
av ca 200 elever från Minervaskolan
och Vindelns Folkhögskola som kom
ut vid två tillfällen med sin utbild-

ning för socialpedagoger, samt flera
andra grupper.
Nytt för i år var en motorbåt av
typen Pioner Multi III som köptes
in med bidrag från SISU och egna
insatser. Den kommer göra seglingsoch hajkverksamheten säkrare och
bättre under många år framöver! En
ny kanotbod kom också på plats,
mycket tack vare fina
ideella insatser, bekostat av pengar
vi fått från Länsförsäkringar. Välbehövligt, eftersom den gamla kanotboden redan fått ge plats åt klätterutrustning till höghöjdsbanan.
Tack alla ideella ungdomar, för årets
fantastiska insatser!

Norrbyskär
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Nydala
NYDALA
16

NYDALA LÄGERGÅRD
2021 blev ett bra år på Nydala,
pandemin till trots! Under sommaren arrangerades 30 olika
läger med totalt 326 barn och
55 ledare. Med erfarenheterna
från 2020 i ryggen kunde vi göra
många förbättringar, såsom att
ta emot fler barn på ett tryggt
sätt, effektivisera utomhusmatlagningen och bättre nyttja våra
lokaler.
Vi har ännu ett år haft ledarna i
fokus, där styrelsen och lägergårdschefer riktat in sig på att engagera
ledare och ge dem inflytande på
gården. Genom att anordna ledarhäng och trivselträffar har vi fortsatt
arbetet med att stärka känslan av
gemenskap och visa att Nydala är

en plats där unga kan ta del av ett
meningsfullt socialt sammanhang. Vi
fortsatte med konceptet att ledarna
själva väljer temat på sina läger. Vi
har bl.a. genomfört rollspelsläger,
seglat, studsat och dansat. Bollsport
och mästerkockarna blev nyheter i
årets lägerutbud.
2021 beviljades Nydala Miljöskjutsen av Umeå kommun! Vi fick därmed en ny och miljövänlig elmotor
till vår följebåt.
Barnen fick inför säsongen en större
och mer ändamålsenlig ateljé och
ledarna fick ett mysigare och mer
anpassat ledarrum genom en switcheroo av lokaler. Vi arrangerade
också om i köket, köpte ny kyl och
frys för att förbättra matlagningen.

Vi skickade in en ansökan till Boverket om att få bygga en RWC (RullstolsWC) till storstugan, något som vi
tror kommer att förbättra lokalen för
samtliga som använder den. Vi ser så
mycket fram emot sommaren 2022!

”Det som givit mig mest
är att vara förebild för
så många barn och på
det sättet hitta sig själv
och växa som person.”
Lägerledare

Följebåt med ny och miljövänlig elmotor
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CAFÉKVÄLL
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AEQUALIS
Aequalis hade stängt stora delar
av 2021 på grund av pandemin
och styrelsen försökte komma på
sätt att öppna upp cafékvällarna
eller ha dom i andra former utan
vidare resultat.
Den 3:e november öppnade Aequalis
äntligen upp sina dörrar och kunde
välkomna sina besökare igen. Första
onsdagen präglades av glädje, värme
och gemenskap. Det fanns både
nya och bekanta ansikten, både hos
ledare och besökare.

I slutet av året fick även Aequalis
besked om att vi beviljats bidrag från
Radiohjälpen Victoriafonden vilket
säkerställt att vi kan ha öppet under
2022 samt kommer kunna anställa
en person på deltid.

Vi är nu alla peppade för ett händelserikt 2022 där vi får mötas upp för
samtal, gemenskap och nya minnen
på våra cafékvällar.

Bidrag från Umeå kommun och
Bångs stiftelse gjorde att vi kunde
köpa in nya ledartröjor samt nytt
pyssel, spel och andra roliga aktiviteter för besökarna.

Resterande onsdagar under 2021
präglades av stort engagemang hos
både besökare och ledare, med
glada miner och trevliga samtal. Besökarna har uttryckt en lättnad och
glädje över att cafékvällarna nu är
öppna igen och vi ledare och styrelsemedlemmar känner likadant.

”…jag har aldrig
skrattat så
mycket...”
Besökare på
Aequalis
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Nydala

FENIX
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FENIX STÖDBOENDE
2021 har passerat i ungefär
samma lugna tempo som 2020.
Stödboendet har haft en stabil
placering under året och ett fåtal
förfrågningar om placeringar
som av olika anledningar inte
blivit mer än så.
Fenix stödboende har sedan 2020
4 platser i träningslägenheter på
Västra Kyrkogatan att erbjuda unga
17 t.o.m. 20 år. Målgrupperna som
Fenix finns till för och brinner för är:
– Barn och unga med social problematik

- Ensamkommande barn och unga
Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.
Under våren 2021 inleddes ett samarbete med Stiftelsen Fryshuset som
etablerade sig i Umeå med sin avhopparverksamhet Passus. Samarbetet involverar flera verksamheter
i föreningen och Fenix har erbjudits
möjlighet att ta på sig klientcoachuppdrag. Detta har initierats under
hösten 2021 och vid årsskiftet
2021/-22 blev ett avtal klart vilket
möjliggör fler klientcoach-uppdrag
för Fenix verksamhet framgent.

”När jag kom först till
Fenix hade jag mycket
tvivel på allt, men sen
slutade jag oroa mig
och insåg att all tvivel
kommer att fixa sig.
Inte som man har planerat men med hjälp
av andra mår jag bra.”
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NORRLAND YMCA HOSTEL
Året 2021 började som 2020
slutade; pandemin fortsatte och
väldigt få bokningar gjordes för
årets inledande fyra månader.
Utmaningen kom i mitten på maj
då det började boka på. Hantverkare från andra länder ville boka
boende för många personer och
för lång tid.
De flesa hantverkarna hade sin
arbetsplats vid den nya fabriken i
Obbola. Från att ha haft ca 200-300
rumsnätter/månad fick vi det dubbla
och mer därtill över sommarmånaderna. Många turister passade också
på att resa norrut för en annorlunda
semester.

Utmaningen för oss var att snabbt
hitta personal för att fortsatt kunna
ge/erbjuda en hög kvalitet och service till alla.
Frukosten är en höjdpunkt och en
gäst skrev att den var ”Legendary”.
Att vi håller rent och snyggt överallt
får vi också beröm för.
Vi fortsatte under året att vidareutveckla produkten ”Hostel”. Nya
kylskåp till självhushållningsköken
införskaffades så att varje rum fick
sin egen hylla. Toaletter och duschar
i källaren renoverades.

och det gör att vi med spänning och
förväntning ser fram emot ett år med
minskad pandemi och fler besökare.
Att vi syns i olika sammanhang och
är tillgängliga är en nyckel till vår
framgång. En annan är att kunna
leverera en kvalitet som överträffar
gästernas förväntningar, och det har
vi lyckats med tack vare vår kompetenta personal. Under 2022 fortsätter arbetet med kvalitetssäkring
och målgruppsanalys för att kunna
erbjuda våra gäster ett hostel utöver
det vanliga.

I takt med att evenemangen kom
igång igen så ökade beläggningen

”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”

Matsal
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KFUM Umeå
Org nr 894000-0691

_________________________________________________

Årsredovisning
för räkenskapsåret 2021
Föreningsstyrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.
Innehåll
-

förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
noter
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten

 LMS, CHJL, LOS, MTB, EN, LH, MM, ML, MNH, ECA... — Powered by TellusTalk

KFUM skapar mötesplatser utifrån ungas engagemang och aktuella behov. Det viktiga är
egentligen inte vad vi gör, utan hur och varför. Därför går det att hitta alla tänkbara olika
aktiviteter inom KFUM Umeå.
KFUM Umeås mission är “Empowering young people”. Målgruppen är unga människor 6-35
där fokus i yngre år är meningsfulla aktiviteter och med tiden allt större fokus på personlig
utveckling. Allt vi gör utgår från följande verksamhetsidé:
•
•
•
•
•

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

Föreningen har 6 sektioner. Två inom lägerverksamhet, tre inom idrott och en som riktar sig
till ungdomar med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) eller liknande
utmaningar.
Lägergårdarna ligger på Norrbyskär och utmed Nydalasjön. Där bedrivs varje sommar läger
för barn och ungdomar. Viss verksamhet pågår även under vår och höst bl.a. för skolklasser.
Inom idrott har föreningen barn- och ungdomsgrupper inom basket, volleyboll och klättring.
Utöver sektionerna bedriver föreningen även stödboende för ungdomar i åldern 17–21 år
samt ett Hostel. Syftet med föreningens Hostel, Norrland YMCA Hostel, är att generera
ekonomiskt överskott till föreningens barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningen förvaltar ett stort antal fastigheter både i Umeå stadskärna och på våra
lägergårdar som delvis används i verksamhet och delvis för att vara vinstdrivande.
KFUM Umeå är organiserad i en föreningsstyrelse samt 6 sektionsstyrelser.
Föreningsstyrelsen består av nio ledamöter inklusive ordförande och en personalrepresentant.
Femton styrelsemöten har hållits under året. De flesta sektionerna är representerade i
föreningsstyrelsen eller har åtminstone en utsedd kontaktperson bland föreningsstyrelsens
ledamöter.
Inom föreningsstyrelsen finns ett arbetsutskott vars uppgift är att planera styrelsens arbete
och besluta i anställningsärenden. Knutet till föreningsstyrelsen finns även ett
ekonomiutskott, omvärldsutskott och projektutskott. Samtliga har för uppgift att tillvarata
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engagemang inom respektive område och verka stärkande och stöttande för
föreningsstyrelsen och föreningens syfte.
Föreningen har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.
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Främjande av ändamålet
Vi brinner för att bygga verksamheter där unga kan utvecklas till trygga och modiga
människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om andra. Genom våra verksamheter
bidrar vi till att ge unga människor ökad kunskap och ökat ansvar så de kan växa och
utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM Umeå ger unga människor
möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling.
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.
Vårt stödboende jobbar med professionellt stöd för att unga ska växa och utvecklas till
självständiga individer.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Coronapandemin har påverkat våra verksamheter på olika sätt under 2021. Vi har utfört
åtgärder och anpassningar för att kunna genomföra våra verksamheter under rådande läge.
Föreningen har också arbetat aktivt, och framgångsrikt, med att hitta ekonomiskt stöd kopplat
till pandemin.
Våra idrottsverksamheter påverkades under våren med anpassningar i form av träningar
utomhus eller i mindre grupper. Tyvärr fick vi ställa in vissa träningar och cuper men kunde
under hösten återgå till ett mer normalt läge men med åtgärder vid träning och matcher för att
minska smittspridning. Aequalis, vår mötesplats speciellt inriktad på ungdomar med olika
former av NPF eller liknande utmaningar, har under perioder varit tvungna att pausa
verksamheten på grund av hög smittspridning men kunde under hösten starta upp igen och
tagit emot ett stort antal deltagare varje vecka. Vi kunde under sommaren se en ökning av
lägerdeltagare på båda våra lägergårdar jämfört med föregående år vilket sannolikt också är
en effekt av pandemin.
Under året har omvärldsutskottet haft ett samarbete med YMCA Siderno i Italien. Samarbetet
har skett i form av ett local-2-local-projekt som finansierades av KFUM Sverige. Utskottet
har även arrangerat workshops och resa för 11 representanter till riksombudsmötet i Uppsala.
I Hörnefors har vi påbörjat ett projekt i syfte att erbjuda fler aktivitetsytor som skall inspirera
fler unga människor till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och rörelse och därigenom
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bidra till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Målet är att kunna färdigställa
en 3x3-plan under 2022.
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Vårt Hostel visade 2021 en väldigt god beläggning som resulterade i ett positivt resultat.
Siffrorna och goda omdömen från våra kunder visar att vi har en fantastisk produkt som vi
ska vara stolta över och som ger föreningen en stabil ekonomisk grund att stå på tillsammans
med lokal- och lägenhetuthyrning.

32

Föreningen befann sig vid årets början i ett ekonomiskt utsatt läge, inte minst på grund av
Coronapandemin, men också i omställningen från en ekonomi som lutat sig mot ett betydligt
mer omfattande kommunalt finansierat stödboende. En ny ekonomisk modell arbetades fram
under 2021 och föreningens lån förhandlades om med en ny bank. Därtill har föreningens
ekonomiska arbetssätt förnyats för att anpassa oss till nuläge och framtid.
På årsmötet valdes Helena Lewandowska till ordförande och Lars Silver utsågs till vice
ordförande. Thomas Holmberg fortsatte i rollen som tillförordnad kanslichef fram till och
med sista november. I oktober anställdes en ny kanslichef och föreningsutvecklare. Mer
information kring kanslichef och föreningsutvecklare kan läsas under not 12.
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Förslag till vinstdisposition

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets förlust

3 571 127
-2 500 088
1 071 039

Styrelsen föreslår att de ackumulerade vinstmedlen
disponeras så att
i ny räkning överförs

1 071 039
1 071 039

Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning och noter.
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Flerårsjämförelse
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.
2021
15 881
-340
4
202
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Totala intäkter, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Soliditet, %
Kassalikviditet, %

2020
11 089
-2 500
8
69

2019
13 762
-2 895
22
131

2018
15 603
-6 525
33
207

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring av eget kapital
Föreningskapital
Eget kapital vid
räkenskapsårets början
Överför till lagkassor
Överför från
uppskrivningsfond till
balanserat resultat
Tillkommande
ändamålsbestämda medel
Ianspråktagande av
ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Eget kapital vid
räkenskapsårets slut

Upp- Lagkassor
skrivningsfond

Ändamålsbestämda
medel

Övrigt
Summa
kapital eget kapital

1 040 000
-

474 199
56 089

247 404
-

-690 564
-56 089

1 071 039
-

-40 000

-

-

40 000

-

-

-

386 900

-386 900

-

-

-

-384 100
-

384 100
-339 707

-339 707

1 000 000

530 288

250 204 -1 049 160

731 332
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Förslag till vinstdisposition

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:
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Balanserade vinstmedel
Årets förlust

34

1 071 039
-339 707
731 332

Föreningsstyrelsen föreslår att de ackumulerade
vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

731 332
731 332

Resultat och ställning framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning och noter.
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Resultaträkning

Not

Rörelseintäkter, lagerförändringar m m
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m

2

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

153 815
2 566 870
11 752 364
1 408 138
15 881 187

125 599
1 206 217
8 681 043
1 075 934
11 088 793

-1 666 546
-104 575
-5 188 185
-8 293 189

-866 585
-82 335
-4 453 231
-7 206 962

-758 737
-16 011 232

-769 186
-13 378 299

Rörelseresultat

-130 045

-2 289 506

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

10
-209 672
-209 662

493
-211 075
-210 582

Resultat efter finansiella poster

-339 707

-2 500 088

Årets förlust

-339 707

-2 500 088

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

3
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Not

2021-12-31

2020-12-31

4
5

9 334 495
350 981
9 685 476

9 879 237
458 280
10 337 517

6
7

25 000
498 963
523 963
10 209 439

25 000
572 882
597 882
10 935 399

532 591
47 104
1 064 955
1 644 650

488 172
29 853
762 631
1 280 656

4 997 200
4 997 200
6 641 850
16 851 289

825 417
825 417
2 106 073
13 041 472

Tillgångar
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Anläggningstillgångar
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Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Andra aktier och andelar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital och skulder

 LMS, CHJL, LOS, MTB, EN, LH, MM, ML, MNH, ECA... — Powered by TellusTalk

Eget kapital
Föreningskapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets förlust
Eget kapital vid räkenskapsårets utgång
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Mottagna ej använda bidrag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

8

9
10

10

1 071 038
-339 707
731 331

3 571 127
-2 500 088
1 071 039

12 837 475
12 837 475

8 927 500
8 927 500

130 020
732 286
14 755
94 741
369 490
1 941 191
3 282 483
16 851 289

510 000
625 324
22 982
75 474
262 139
1 547 014
3 042 933
13 041 472
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

 LMS, CHJL, LOS, MTB, EN, LH, MM, ML, MNH, ECA... — Powered by TellusTalk

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, K2.
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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

Bidrag och stöd med anledning av Coronapandemin

Under 2021 har föreningen kunnat ta del av bidrag och
stöd kopplat till Coronapandemin. De största posterna
listas här nedan.
KFUM Sverige
Kommunalt aktivitetsstöd
Statligt aktivitetsstöd
Tillväxtverket
Umeå Kommun
Våra Gårdar
Summa

394 500
130 767
72 605
768 517
100 000
300 000
1 766 389
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Medelantal anställda
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

20

14

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 954 751
13 954 751

13 817 853
136 898
13 954 751

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 115 514
-504 742
-5 620 256

-4 618 143
-497 371
-5 115 514

Ingående uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 040 000
-40 000
1 000 000

1 080 000
-40 000
1 040 000

Utgående restvärde enligt plan

9 334 495

9 879 237

Medelantalet anställda har uppgått till
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Totalt

Upplysningar till balansräkningen
Not 4

Byggnader och mark
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Not 5

Inventarier, verktyg och installationer
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Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 6

Utgående nedskrivningar
Redovisat värde

2020-12-31

4 305 682

4 305 682

32 777
4 338 459

4 305 682

-3 847 402
-140 076
-3 987 478
350 981

-3 690 602
-156 800
-3 847 402
458 280

2021-12-31

2020-12-31

25 000
25 000

25 000
25 000

0

0

25 000

25 000

2021-12-31

2020-12-31

1 478 400

1 478 400

1 478 400

1 478 400

-905 518

-831 599

-73 919
-979 437
498 963

-73 919
-905 518
572 882

Aktier och andelar

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets förändringar
-Nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde, totalt
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2021-12-31

Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden
- Tillkommande fordringar
Utgående anskaffningsvärden

Not 7
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Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
2021-12-31

2020-12-31

247 404
334 550
52 350
-384 100
250 204

253 804
246 413
49 550
-302 363
247 404

9 010
1 760
19 280
67 804
100 000
52 350
250 204

9 010
1 760
19 280
67 804
100 000
49 550
247 404

2021-12-31

2020-12-31

12 317 395
12 317 395

6 887 500
6 887 500
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I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med
250 204 kr avsedda för föreningens ideella verksamhet.
Belopp vid årets ingång
- Tillkommande gåvor
- Tillkommande medel som föreningen själv beslutat
- Årets användning
Belopp vid årets utgång
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
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Skulder som redovisas i flera poster
2021-12-31

2020-12-31

12 837 475

8 927 500

130 020
12 967 495

510 000
9 437 500

2021-12-31

2020-12-31

13 000 000
13 000 000

10 365 000
10 365 000
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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

Ställda säkerheter

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

Not 12

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Föreningen provanställde en ny kanslichef och föreningsutvecklare under oktober 2021 som
avslutades i februari 2022. Föreningsstyrelsen har för avsikt att påbörja en ny
rekryteringsprocess under våren 2022, under pågående rekrytering har föreningen anställt
Tobias Björkholm som tillförordnad kanslichef och föreningsutvecklare.
I början av 2022 fick vi ett glädjande besked från Stiftelsen Radiohjälpen som beviljat bidrag
till vår verksamhet Aequalis som möjliggör stora utvecklingsmöjligheter för verksamheten.
Anpassning sker löpande för att följa myndigheters riktlinjer samt för att hantera de
utmaningar som Coronapandemin fortfarande medför, inte minst ekonomiskt.
Vi följer också utvecklingen i Ukraina då vår förening sedan lång tid haft utbyte med YMCA
i Ukraina samt utifrån att detta är en händelse som påverkar hela världen och kan påverka oss
lokalt i förlängningen.
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Signed with BankID 2022-03-29 15:35 Ref: 9b2c9aa8-5e39-4f0b-a5a9-c3196237453d

PER NILSSON

Signed with BankID 2022-03-29 15:30 Ref: 3131261c-13fd-4755-a913-13cd05ab1d37
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i KFUM Umeå, org.nr 894000-0691

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för KFUM Umeå för år 2021. Föreningens årsredovisning
ingår på sidorna 29-44 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade revisionsbolagets revisorns ansvar samt
Föreningsrevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat
revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-28.
Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och kanslichefens ansvar
Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och kanslichefen ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och kanslichefen för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
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Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:


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



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



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



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



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

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

Föreningsrevisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och kanslichefens
förvaltning för KFUM Umeå för år 2021.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och kanslichefen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

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

Styrelsens och kanslichefens ansvar
Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot ochkanslichef 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 det registrerade revisionsbolaget
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade revisionsbolagets professionella
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Umeå den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
Öhlrigs PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Sundberg

Carl-Henrik Lindmark

Auktoriserad revisor revisor

Föreningsrevisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-30 15:11:48 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Leif Marcus Sundberg

Datum

Marcus Sundberg
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

CARL-HENRIK LINDMARK 196708317950 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-30 14:47:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl Henrik Johan Lindmark

Datum

Carl-Henrik Lindmark
196708317950
Leveranskanal: E-post
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KFUM Umeå

Adress: Järnvägsallén 20, 903 28 UMEÅ
Telefon: 090-18 57 00
E-post: info@kfum.nu
Hemsida: www.kfum.nu
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