PROTOKOLL
Extra årsmöte KFUM Umeå
2020-12-07
Digitalt via Zoom
§1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Helena Lewandowska förklarar mötet öppnat.
§2. Val av mötesordförande och protokollsekreterare
Beslut: Årsmötet väljer Caroline Sten till mötesordförande.
Beslut: Årsmötet väljer Mikaela Gustafsson till mötessekreterare.
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§3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för årsmötet
Beslut: Årsmötet väljer Nora Bygdell Malmstig och Ellen Ström till justeringspersoner
tillika rösträknare.
§4. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden bestäms utifrån deltagande i mötet.
Helena Lewandowska kontrollerar medlemskapet på de närvarande.
Beslut: Röstlängden fastställs till 32 personer.
§5. Frågan om mötet är behörigt utlyst
Mötet anses av årsmötet vara behörigt utlyst med avseende på den stadgade tidsfristen på 40
dagar. Kallelse skickades ut den 28 oktober.
Beslut: Årsmötet anser att kallelsen gick ut i tid och att mötet är behörigt utlyst.
§6. Fastställande av föredragningslista
Beslut: Årsmötet godkänner föredragningslistan som skickades ut med kallelsen.
§7. Ärenden framlagda av styrelsen (stadgeärenden från ordinarie årsmöte i somras)
Proposition 1
Propositionen bifölls vid ordinarie årsmöte i somras varav yrkande 1 innebär stadgeändringar
som kräver beslut av två på varandra följande årsmöten. Propositionen berör rösträtten vid
årsmöten där förslaget är att slopa 15-årsgränsen och tillåta alla medlemmar oberoende av
ålder att rösta (i linje med MUCFs rekommendationer).
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Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 1.
Proposition 3
Propositionen bifölls vid ordinarie årsmöte i somras varav yrkande 1-6 innebär
stadgeändringar som kräver beslut av två på varandra följande årsmöten. Propositionen berör
förutsättningar för föreningen att upprätta och äga aktiebolag.
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 3.
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§8. Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar (stadgeärenden från ordinarie årsmöte i somras)
Motion 1 (motionär Ellen Ström)
Motionens yrkande 2-3 bifölls vid ordinarie årsmöte i somras. Dessa innebär stadgeändringar
som kräver beslut av två på varandra följande årsmöten. Motionen berör medlemsinflytande
och att årsmötet skall behandla budget och verksamhetsplan.
Tillägg, beslutet kommer inte påverka kvällens ordning utan träder i kraft inför nästa årsmöte.
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motion 1.
§9. Fyllnadsval till sektionsstyrelser
Aequalis: Har ombildats från projekt till sektion.
Beslut:
Ordförande - Linnea Halvarsson
Ledamöter - Ali Akbar, Anna Norberg, Elin Lindskog, Lina Hedlund, Robert Berglund,
Tegeste Michaele
Nydala: Fyllnadsval till sektionsstyrelsen.
Beslut: Ledamöter - Hanna Wretborn, Axel Hemmingsson, Levina Johansson
§10. Val av valberedning
Enligt stadgarna måste årsmötet välja ordförande och minst tre ledamöter till valberedningen.
En person i valberedningen bör ha insikt i föreningshistoria och ett brett kontaktnät i
föreningen. Personer som sitter i huvudstyrelsen bör inte sitta med i valberedningen (inget
som står i stadgarna dock). Personerna väljs tills nästa årsmöte.
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Nomineras under mötet: Malou Andersson, Mikaela Gustafsson, Sebastian Rubin, Ida Bång,
Marie Malmberg och Sandra Östensson.
Mötet tar paus och betänketid för de som är nominerade och går vidare med punkt 11 och
återvänder senare för beslut.
Beslut: Med anledning av att för få nominerade vill ta sig an åtagandet tillsätter
årsmötet inte mötet någon valberedning utan lägger ansvaret på huvudstyrelsen om hur
man ska ta tag i detta i fortsättningen.
§11. Övriga ärenden
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Återkoppling från visionsprocessen som pågått i föreningen sedan förra hösten
Processen påbörjades för ett och ett halvt år sedan och bedrevs inledningsvis i projektform
initierat av huvudstyrelsen. Syftet var att processleda fram en riktning för föreningen på
lång/medellång sikt (5-10 år) till stöd för beslut om bl.a. organisation och egendom.
Bakgrunden var de förändringar som föreningen genomgått de senaste åren och aktuella
utmaningar kopplat till bl.a. ideellt engagemang och finansiering. Vid årsskiftet breddades
processen till en arbetsgrupp som bearbetade fram slutsatser och förslag. Dessa har sedan
huvudstyrelsen tagit ställning till under sommaren och hösten.
Slutsatserna från visionsprocessen berör tre områden:
1. Verksamhetsbeskrivning (vision, verksamhetsidé, mission, värdegrund m.m.)
2. Målstyrning (verksamhetsplanering och framgångsmått)
3. Organisation
Fråga kom upp kring hållbarhet om man kan lägga in i styrkort eller annan form.
Svar: Finns inbakat i och med de globala målen men kanske inte är tillräckligt.
Bilaga: Slutsatser från visionsprocessen 2019-2020 inklusive bilagor 1-11

Redogörelse av verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår
Föreningen övergripande 2020:
- 2020: Visionsprocessen har präglat året. Skifte har skett i ledarskapet bl.a. på kansliet.
Vissa verksamheter har haft det tufft pga covid-19. T.ex. har Norrland YMCA Hostel
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-

-

inte haft samma verksamhet som man räknade på och Svenska kyrkan har inte haft
konfirmationsläger på Norrbyskär m.m.
Utöver den minusbudget som beslutades så har det runnit ut mer pengar ca ytterligare
en miljon pga Covid-19 vilket pressar det egna kapitalet och likviditeten.
Skuldsättningar ligger fortsatt på ca 9,5 mkr pga amorteringsbefrielse. Föreningen har
inte behövt ta något lån under detta pandemiår vilket är positivt men det kommer
sannolikt att behövas i framöver.
2021: fokus på ekonomi, kommunikation, organisation, miljö, engagemang, stöd till
sektioner m.m. Samt att fortsätta etablera visionsprocessens slutsatser.
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Norrbyskär:
- 2020: Stort fokus på att kunna bedriva läger i pandemin, vissa grupper och
samarbetsläger behövdes dock ställas in. Tog hand om gården när det var mindre
grupper. Stor medial fokus på vår verksamhet i och med att vi kunde hålla igång under
pandemin.
Arbetar med verksamhetsidén: Meningsfulla mötesplatser - även fast vi hade mindre
grupper under vissa perioder fanns ideella under sommaren, vi vill förbättra
engagemanget under vinterhalvåret. Utveckling genom ansvar - att kunna utvecklas
och göra det tydligare för lägerbarn med utvecklingstrappa. Body mind spirit - få
igång snacket med barnen.
- 2021: vill fortsätta ha läger, vill fortsätta satsa på utbildning och utvecklingstrappa för
deltagare. Vill ha fortsätta samarbeten och hitta nya. Tidigare rekrytering. Pratar om
önskade investeringar för att kunna bedriva god verksamhet.
Nydala:
- 2020: Känns som ett friskt år då gården, styrelsen och barnen har mått bra. Nytt för i
år har varit utomhusmatlagning. Har haft mycket ledarhäng för att bibehålla
engagemanget. Barngrupper även under hösten. Under hösten fick barn och föräldrar
komma och besöka gården igen. Massa pepp inför 2021.
- 2021: Covid-anpassa lägergården. Fokus på ideella engagemanget. Mer utbildning.
Försöka få åretrunt verksamhet vilket kan bli aktuellt då det dras in kommunalt vatten
och avlopp. Jobbar på gårdens identitet med bl.a. maskotar och logotyp. Vill fortsätta
arbeta med Body Mind Spirit, få mer fokus på Spirit.
Basket:
- 2020: Nytt damlag. Högt tryck på nya lag. Covid har ställt in det i och med
träningsmöjlighet.
- 2021: Bibehålla träningar och ledare och fortsätta hålla kvalitet men ändå försöka få
in fler lag och ge möjligheten för så många som möjligt får spela.
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Volleyboll:
- 2020: Turneringar har ställts in, men träningar har fortsatt. Vissa grupper som spelat
ett tag har gått upp i liga. Kollar på sammanslagningar. Två delar, kidsvolley och
6-mannalag.
- 2021: Svårt att hitta nya engagerade föräldrar som är peppade på att ta över.
Klättring:
- 2020: fortsatt som det brukar med tjejklättring och barnklättring. Tävling ställdes in
men då kunde hallen byggas om.
- 2021: fortsätta med grupper och rusta upp hallen. Långsiktig förhoppning om att
kunna göra omklädningsrum.
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Fenix:
- 2020: Har samlat verksamheten till lägenheter i föreningshuset. Har en placering. Bra
kvalite och bra recensioner.
- 2021: Vill ha placering i alla fyra lägenheter avsedda för Fenix.
Norrland YMCA Hostel
- 2020: Mål att dra in medel till föreningen. Fortsatt att utveckla konceptet och fixa
lokaler. Rejält tapp i bokningar och prissättning pga covid-19.
- 2021: Fortsatt arbete med organisation och affärsplan. Vill nå folk som bor längre.
Hitta sin nisch mellan hotell och vandrarhem.
Aequalis:
- 2020: Har ökat med det dubbla besökare, även under pandemin. Viktigt att hålla öppet
under en tid som denna. Fokus under detta år har varit att driva verksamheten vidare
ideellt.
- 2021: Ny styrelse och att få landa i att vara en sektion. Få allt att rulla i rutiner och
trygghet. Målbild: bibehålla och ta hand om det som byggts upp under 3 år. Bli en
självklar aktör i Umeå.
Omvärldsutskottet
- 2020: Ett svårt år för utskottet eftersom de flesta inplanerade aktiviteterna i omvärlden
har ställts in eller flyttats fram ett år. Utskottet har träffats i mindre skala. World
mental health day genomfördes med yoga, hälsofika och samtal om mental hälsa och
friskfaktorer. Skickade en person på utbildningen Mary.
- 2021: det som skjutits upp blir av detta år och kan genomföras.
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Presentation av grafiska instruktioner och riktlinjer
I våras presenterade KFUM Sverige en ny grafisk profil som sedan dess diskuterats inom
föreningen. Lokala riktlinjer för föreningen har arbetats fram av kommunikatör tillsammans
med intresserade från sektioner och kansli. Beslut om grafiska riktlinjer tas senare av
huvudstyrelsen. Synpunkter från medlemmar välkomnas.
Bilaga: Grafiska riktlinjer december 2020
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Inbjudan till engagemangsgrupper
Det har startats olika “engagemangsgrupper” under året såsom loppis, omvärld, ekonomi,
projekt, kommunikation osv. Man kan höra av sig med intresse om man vill vara med i någon
av dessa grupper.
§12. Avtackning
Nydala sektionsstyrelse avgående ledamöter: Ellen Sääf och Emelie Levinsson
Mötesordförande: Caroline Sten
Mötessekreterare: Mikaela Gustafsson
§13. Mötets avslutande
Föreningens ordförande Helena Lewandowska tackar för allas deltagande och bjuder in till
digitalt fika via Zoom.
Mötet avslutas.
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