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§1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Thomas Holmberg förklarar mötet öppnat. 
 

§2 Val av mötesordförande och protokollssekreterare 

Thomas Holmberg föreslår Rebecka Jacobsson till mötesordförande. 

Beslut: Mötet beslutar att välja Rebecka Jacobsson till mötesordförande. 

Thomas Holmberg föreslår Fredrik Hörnsten till protokollssekreterare. 

Beslut: Mötet beslutar att välja Fredrik Hörnsten till protokollssekreterare. 
 

 
§3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för årsmötet  

Beslut: Ida Bång och Ellen Ström väljs till justeringspersoner tillika rösträknare.  
 

§4 Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden är ej ifylld, utan fastställs istället vid en eventuell sluten votering. 

Beslut: Röstlängden bestäms senare under mötet, under §10, till 34 röstberättigade.  

 

§5 Frågan om mötet är behörigt utlyst  

Mötet anses av årsmötet vara behörigt utlyst med avseende på den stadgade tidsfristen på 40 
dagar. Årsmötet har inga kommentarer kring uppskjutningen av årsmötet från april till idag, 
8 juni, vilket skedde med anledning av den rådande pandemin. Styrelsens ordförande 
klargör att framflyttningen av årsmötet var ett stadgebrott, dock enligt praxis från KFUM 
Sverige. 

Beslut: Årsmötet anser att kallelsen gick ut i tid och att mötet är behörigt utlyst.  

Beslut: Årsmötet godkänner styrelsens beslut att skjuta upp årsmötet med två 
månader.  
 

§6 Fastställande av föredragningslista 

Beslut: Årsmötet godkänner föredragningslistan. 
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§7 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret 2019, 
samt återrapportering av motioner från årsmötet 2019  

a) Representanter från Norrbyskär, Nydala, klättringen, basketen, volleybollen, Fenix, LEV, 
Aequalis, NY Hostel och Omvärldsutskottet redovisar sina respektive verksamhets-
berättelser för årsmötet. Det ekonomiska läget under 2019 presenteras därefter av 
ekonomiansvarig Peter Norman. Årsmötet diskuterar vidare problematiken föreningen står 
i, med bakgrund i de minskade intäkterna samt färre antalet medlemmar och ideella över 
tid. 

Beslut: Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningen för 2019 till handlingarna.  

b) Styrelsens ordförande och styrelsen återkopplar till motionerna från 2019.  

Motion 1 gällande att instifta en informationspolicy har arbetats fram förslag på, men någon 
policy har inte beslutats om ännu. Motionären och årsmötets deltagare inbjuds att delta i 
styrelsens fortsatta arbete med policyn. 

Motion 2 gällande att stärka kontakterna mellan sektioner och huvudstyrelse har arbetats på, 
men är ett stadgeärende som åter måste beslutas om på dagens möte. 

 
Motion 3 gällande årsmötets möjlighet att styra föreningens framtid är ett stadgeärende som 
är uppe för andra beslut idag. 
 
Motion 4 gällande avsättning av medel för deltagande i YWCA World Council i Sydafrika 
bifölls men deltagande skedde aldrig. 
 
Motion 5 avsåg anskaffande av en föreningsintroduktion för förtroendevalda. Ett utkast har 
utarbetats kring dessa rutiner men är ännu inte beslutat om eller införlivats. 
 
Motioner 6, 7 och 8 avsåg att det nedåtgående ideella engagemanget bör utredas och börja 
mätas i högre grad. Trender, bakomliggande faktorer, lokala förutsättningar, forskning, 
metoder för att stärka och bibehålla engagemang är relevanta områden att undersöka vidare. 
Hur det mäts och värdesätts är en ytterligare frågeställning. Ett utkast är skrivet. 
 
Motion 9 bifölls och avsåg att tillsvidareanställningar ska vara norm. Motionen har tagits i 
beaktande vid anställningar sedan dess. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att återrapporteringen av motioner 2019 förs till 
handlingarna. 
 

§8 Behandling av revisorernas berättelse  

Viktor Steen, ideell revisor, är med på länk och går igenom revisorernas berättelse som 
författats tillsammans med suppleant Carl-Henrik Lindmark och Marcus Sundberg från 
PWC. Revisorerna anser sig ha varit involverade i de ärenden där detta varit nödvändigt. 
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Beslut: Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning  

Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för 2019.  
 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det närmast föregående 
kalenderåret  

Beslut: Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning 
under det närmast föregående kalenderåret, 2019. 
 

§11. Ärenden framlagda av styrelsen (propositioner)  

a) Proposition 1:2020 behandlar rösträtten, där förslaget i propositionen är att slopa 15-
årsgränsen och tillåta alla medlemmar oberoende av ålder att rösta. Utöver att verka för 
inkluderande, har myndigheten för ungdomsfrågor beslutat att endast röstberättigade 
medlemmar är bidragsberättigade. Propositionen avser ett stadgeärende, och måste således 
bekräftas på nästkommande årsmöte. 

Propositionen föreslår följande: 

- att i stadgarna §6 Årsmöte stryka ålderskravet på 15 år för att vara röstberättigad 
vid årsmötet. 

- att uppdra styrelsen och sektionerna att undersöka hur de kan arbeta vidare med 
demokratifrågor i propositionens anda.  

Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 1 om att slopa 15-årsgränsen, och att 
uppdra åt styrelsen och sektionsstyrelserna att arbeta vidare med demokratifrågor i 
propositionens anda. 

 

b) Proposition 2:2020 behandlar medlemsavgiften för 2021. Bakgrunden är att KFUM 
Sverige beslutat höja medlemsavgiften i två omgångar från 20 till 40 kr. Som resultat av 
detta föreslår föreningens styrelse att höja medlemsavgiften från 130 till 150 kronor som 
grundnivå. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 2 om att höja medlemsavgiften för 
2021 från nuvarande 130 till 150 kr, där 50 kr går till friplatser. 
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c) Proposition 3:2020 behandlar möjligheten för föreningen att upprätta aktiebolag. 
Stadgarna anger idag ingen information kring styrelsens eller föreningens möjligheter att 
bilda eller äga aktiebolag. Propositionen syftar till att skapa former för att skapa aktiebolag, 
med bakgrund i de ekonomiska fördelar styrelsen anser att detta skulle kunna innebära. 
 
Propositionen yrkar på följande stadgeändringar: 

- att i stadgarna §3 Ändamål lägga till följande: 
”Föreningen kan starta och äga bolag för att tillgodose föreningens behov.” 
 

- att i stadgarna §6 Årsmöte lägga till följande: 
”Årsmötet beslutar i förekommande fall om uppstart av bolag, köp av hela eller 
delar av bolag, försäljning av bolag eller andra åtgärder som drastiskt minskar det 
egna inflytandet i bolag. Med detta avses bolag med syfte att tillgodose föreningens 
behov.” 
 

- att i stadgarna §6 Årsmöte lägga till följande i årsmötets ärendelista: 
”- val av ombud att representera föreningen på bolagstämmor i de bolag föreningen 
äger.” 
 

- att i stadgarna §6 Årsmöte ersätta punkt 6 i årsmötets ärendelista med: 
”Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föreningen 
och dess bolag.” 
 

- att i stadgarna §9 Styrelse lägga till följande i listan över styrelsens åligganden: 
”- övervaka verksamheten i de bolag som föreningen äger.” 
”- nominera ledamöter till bolagsstyrelser i de bolag föreningen äger, varav minst 
en ska vara ledamot i föreningsstyrelsen.” 
 

- att i stadgarna §9 Styrelse ersätta sista punkten listan över styrelsens åligganden 
med: 
”- till ordinarie årsmöte avge skriftlig verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redogörelse för föreningen och dess bolag.” 

 

Frågan har aktualiserats för styrelsen i och med behovet av ökade intäkter. Propositionen 
syftar endast till att skapa förutsättningar för styrelsen att skapa bolag, där detta senare 
måste bekräftas av årsmötet. 

 

Årsmötet diskuterar de potentiellt negativa aspekterna propositionen kan medföra. 
 

Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 3. 
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Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag om att hålla ett extra årsmöte 
under hösten 
 

§12 Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar (motioner), samt upprättande av arbetsgrupper 

a) Motion 2:2019 (andra beslutet) – Stadgeändring av §9 Styrelse  
 
Tillägg till första stycket: 
“I de fall ledamot från sektionsstyrelse eller sektion saknas utses kontaktperson i 
huvudstyrelsen.” 
 
Tillägg till listan styrelsens åligganden: 
“Säkerställa att sektionsstyrelserna hålls informerade om styrelsens arbete och löpande 
hålla kontakten med sektionsstyrelserna samt att utse kontaktperson för de sektionsstyrelser 
som inte är representerade i styrelsen.” 

 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen.  
 
b) Motion 3:2019 (andra beslutet) - Stadgeändring av §8 Föreningsmöte 
 
Nuvarande lydelse: 
“Styrelsen kallar alla medlemmar till ett föreningsmöte i samband med föreningens 
verksamhetsplans- och budgetprocess. 

 

Förslag till ny lydelse: 
“Styrelsen kallar alla medlemmar till ett föreningsmöte för att redogöra för föreningens 
verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Medlemmarna ska ges tillfälle 
till att lämna synpunkter inför styrelsens beslut om budget och verksamhetsplan innan 
styrelsens beslut.  
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen.  
 
c) Motion 1:2020 - Stärk medlemsinflytandet i föreningen:  
 
- att i stadgarna § 6 stryka orden “fyllt 15 år och” ur meningen:  
“Den som fyllt 15 år och senast 40 dagar före årsmötet uppfyller medlemskraven för 
innevarande kalenderår eller uppfyllde medlemskraven för föregående kalenderår äger 
rösträtt vid årsmötet.”  
 
- att i stadgan § 6 under rubriken “Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:” 
mellan punkt 9 och 10 lägga till följande punkter:  
10. Verksamhetsplan  
11. Budget  
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- att i stadgan § 9 under rubriken “Styrelsen åligger att:” ändra meningen “fastställa budget 
och verksamhetsplan för föreningen” till att:  
“bereda budget och verksamhetsplan för föreningen till årsmötet”. 

 
Styrelsen yrkar avslag på yrkande 1 till förmån för styrelsens proposition 1:2020. Styrelsen 
yrkar bifall till yrkande 2 och 3. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens yrkanden, där motionens yrkande 1 
redan lagts fram som proposition. 
 
d) Motion 2:2020 - Rädda årsmötesprotokoll död eller levande.  
 
Styrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 
 
e) Motion 3:2020 - Motion om omklädningsrum. Motionen avser att KFUM Umeå skall 
undersöka möjligheter att skapa omklädningsrum, dusch och låsbara skåp i anslutning till 
klätterhallen.  
 
Styrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 

 

f) Motion 4:2020 - KFUM Umeå mot grönare tider.  
 

Motionen avser följande yrkanden:  
1. Att Miljöpolicyn revideras så fort som möjligt. 

 
2. Lägga till i miljöpolicyn under en egen rubrik att vi ska fasa ut alla fossila drivmedel 

tex båtmotor, traktorer, gräsklippare m.m. 
 

3. Lägga till i miljöpolicyn under rubriken Kök och mat att majoriteten av måltiderna ska 
vara vegansk, alternativt vegetarisk om inte bra vegansk mat kan införskaffas. 
 

4. Tydliggöra miljöombudets uppdrag, ändra namn till Huvudmiljöombud, samt att hen 
redovisar på årsmötet hur arbetet med åtgärdslistan har gått. 
 

5. Tillsätta sektions-miljöombud i varje sektion. 
 

6. Göra alla policys lätt tillgängliga på hemsidan. 
 
Styrelsen yrkar bifall på yrkande 6. Styrelsen yrkar avslag på yrkande 1-5, till förmån för 
nedanstående förslag: 
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- att miljöpolicyn revideras under våren 2020 i en arbetsgrupp bestående av representanter 
från huvudstyrelsen tillsammans med motionärerna, samt 
 
- att denna policy skall: 
1. Utgå från FNs hållbarhetsmål ”De globala målen”. 
2. Vara baserad på vetenskapliga grunder. 
3. Adressera de miljömässiga effekter som yrkanden 2-3 syftar till, med hänsyn till de 

olika verksamheternas typ och behov. 
4. Förtydliga och förbättra KFUM Umeås arbetssätt och organisation för miljöarbete 

bland annat genom att förtydliga KFUM Umeås miljöombuds roll samt att införa en 
miljö- och hållbarhetsrubrik i verksamhets- berättelserna för att synliggöra och driva 
miljöförbättringar. 

 
Motionärerna ställer sig bakom styrelsens förslag. 
 
Beslut: Årsmötet bifaller yrkande 6 och ger avslag på yrkande 1-5, till förmån för 
styrelsens förslag. Därtill ska ”våren 2020” ersättas med ”hösten 2020”. 
 

§13 Val av sektionsstyrelser 

Valberedningens förslag presenteras av Hanna Isberg. 
 
a) Sektionsstyrelse Nydala: 
Valberedningen föreslår ordförande Daniel Marques (omval 2 år) och ledamöter Sebastian 
Rubin (omval 2 år), Anton Landström (omval 2 år) och Emelie Levinsson (omval 2 år). 
Övriga har 1 år kvar. 

 

b) Sektionsstyrelse Norrbyskär: 
Valberedningen föreslår ordförande Fredrik Hörnsten (omval 1 år) och ledamöter Ida 
Bång (nyval 2 år), Nora Bygdell-Malmstig (nyval 2 år), Olle Sahlén (nyval 2 år). Övriga 
har 1 år kvar. 

 

c) Sektionsstyrelse Basket: 
Valberedningen föreslår ordförande Malin Larsson (nyval 2 år) och ledamöter Magnus 
Lindblom (omval 2 år), Felicia Melander (nyval 2 år), Stefan Haraldsson (nyval 2 år) och 
Anna Bång (nyval 2 år). 

 

d) Sektionsstyrelse Klättring: 
Valberedningen föreslår ordförande Sally Ljungqvist (nyval 2 år) och ledamöter Niklas 
Johannesson (nyval 2 år), Henrik Enfäldt (omval 2 år) och Petter Johannesson (omval 2 
år). Övriga har 1 år kvar. 
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e) Sektionsstyrelse Volleyboll: 
Valberedningen föreslår ordförande Xavier de Luna (nyval 2 år) och ledamöter Maria 
Viklands (nyval 2 år), Lars Silver (nyval 2 år), Inger Holmberg (nyval 2 år) och Susanne 
Lindström (nyval 2 år). Övriga har 1 år kvar. 

 

Beslut: Årsmötet beslutar att välja ledamöterna som valberedningen föreslagit till 
sektionsstyrelserna för 2020. 
 

§14 Val av föreningens ordförande för ett år 

Beslut: Årsmötet beslutar att välja Thomas Holmberg till ordförande i 1 år. 
 

§15 Val av styrelseledamöter för två år 

Valberedningens förslag till huvudstyrelse är inte komplett. Valberedningen föreslår Per 
Nilsson (nyval 2 år) och Lina Hedlund (nyval 2 år). 

Marie Malmberg, Erik Nilsson, Lars Silver och Emma Andersson föreslås av årsmötet. 
 

Beslut: Årsmötet beslutar att välja Per Nilsson, Lina Hedlund och Erik Nilsson på 2 
år, och Lars Silver och Emma Andersson på 1 år, samt även en av personalen vald 
representant. 
 

§16 Val av två revisorer för ett år  

Valberedningens förslag till revisorer saknar en ordinarie ledamot. Årsmötet föreslår Ellen 
Ström. 

Beslut: Årsmötet beslutar att välja om auktoriserad revisor från PWC i 1 år, samt 
Ellen Ström på nyval i ett år. 

§17 Val av en revisorssuppleant för ett år  

Beslut: Årsmötet beslutar att välja Carl-Henrik Lindmark för omval till suppleant i 1 
år.  
 

§18 Val av valberedning  
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Beslut: Årsmötet beslutar att bordlägga valet av valberedning till höstens extrainsatta 
årsmöte. 
 

§19 Avtackningar 

Föreningens avgående förtroendevalda avtackas med applåder och blombuketter. 
 

§20 Utdelningar av basketstipendier 

Punkten uteblir. 
 

§21 Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår 

Beslut har redan fattats genom styrelsens proposition 2. 
 

§22 Mötets avslutande  

Rebecka Jacobsson avslutar mötet. 
 

 

Signaturer: 

- Mötesordförande: Rebecka Jacobsson 

- Protokollssekreterare: Fredrik Hörnsten 

- Justeringspersoner: Ida Bång samt Ellen Ström 

 

Protokollet signeras digitalt med BankID. Se bifogad sida. 
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Välkommen till årsmöte! 
Som medlem vill vi hälsa dig välkommen till KFUM Umeås årsmöte 2020. 

 
Tid & plats 
Årsmötet äger rum måndagen den 8 juni kl 18:00 på vår lägergård intill Nydalsjön. Mer info om hur du 
hittar dit finns på hemsidan. Observera att vägarbeten sker i närområdet med omdragningar av biltrafiken. 
Lättare förtäring kommer att tillhandahållas från ca 17.30. Varmt välkomna! 
 
Ärendelista  
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande och protokollssekreterare 
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet 
4. Fastställande av röstlängd för mötet 
5. Frågan om mötet är behörigt utlyst 
6. Fastställande av föredragningslista 
7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret 2019, samt 

återrapportering av motioner från årsmötet 2019 
8. Behandling av revisorernas berättelse 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det närmast föregående kalenderåret 
11. Ärenden framlagda av styrelsen (propositioner) 
12. Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar (motioner), samt upprättande av arbetsgrupper 
13. Val av sektionsstyrelser 
14. Val av föreningens ordförande för ett år 
15. Val av styrelseledamöter för två år 
16. Val av två revisorer för ett år 
17. Val av en revisorssuppleant för ett år 
18. Val av valberedning 
19. Avtackningar 
20. Utdelningar av basketstipendier 
21. Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår 
 
Rösträtt 
Alla medlemmar som fyllt 15 år har rösträtt på årsmötet. Information om hur du betalar medlemsavgiften 
finns på vår hemsida (se länk i sidfoten).   
 
Motioner 
Förslag som du vill att årsmötet röstar om skickas till styrelsen (styrelse@kfum.nu) senast 30 dagar före 
årsmötet.  
 
Handlingar 
Beslutsunderlag tillgängliggörs på hemsidan senast 10 dagar före årsmötet. Det innefattar bl.a. 
årsredovisning, förslag från styrelsen och inskickade förslag från medlemmar. Håll utkik! 
 
Valberedning 
Är du intresserad av att engagera dig i någon av föreningens styrelser eller har tips på personer som du 
tycker skulle passa bra? Hör av dig till valberedningen@kfum.nu 
 

Varmt välkomna önskar KFUM Umeås styrelse! 
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PROPOSITION 1 OM RÖSTRÄTT 
 
Vid KFUM Sveriges Riksombudsmöte i höstas antogs en stadgeändring som innebar krav på att rörelsens 
medlemsföreningar ska ge rösträtt åt samtliga av dess medlemmar. Bakgrunden till detta är dels förbundets 
strategi om inkludering, dels nya riktlinjer från myndigheten (MUCF) som endast berättigar statsbidrag till 
medlemmar med rösträtt. 
 
KFUM Umeå har för närvarande en begränsning i stadgarna där endast medlemmar som fyllt 15 år är 
röstberättigade vid årsmötet. 
 
Styrelsen delar KFUM Sveriges strategi och synsätt att alla medlemmar bör få vara med och påverka i 
demokratisk anda. Vi tror på utveckling genom ansvar och på ungas förmåga att växa med förtroende till 
ansvarsfulla och självständiga individer. Genom att stryka ålderskravet skapar vi en mer inkluderande 
förening där unga får en lika stor roll som alla andra. 
 
Styrelsen yrkar därför 

- att i stadgarna §6 Årsmöte stryka ålderskravet på 15 år för att vara röstberättigad vid årsmötet. 
- att uppdra styrelsen och sektionerna att undersöka hur de kan arbeta vidare med demokratifrågor 

i propositionens anda.  
 
 
Obs! Yrkande 1 rör stadgeändring och behöver därmed beslutas på två på varandra följande årsmöten för 
att träda i kraft. 
 
 
 
 
PROPOSITION 2 OM MEDLEMSAVGIFT 
 
Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med bakgrund i att KFUM Sverige i sin tur har höjt 
medlemsavgiften för anslutna medlemsföreningar. Samtidigt utreder styrelsen och kansliet möjligheter till 
en högre frivillig nivå på medlemsavgift ovanpå grundnivån likt konceptet betala efter förmåga. 
 
Styrelsen yrkar därför 

- att medlemsavgiftens grundnivå för 2020 fastställs till 150 kr. 
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PROPOSITION 3 OM FORMER FÖR BOLAGSBILDNING OCH ÄGANDE 
 
Stadgarna nämner i dagsläget inget om hur/om bolag får upprättas av föreningen eller hur kontrollen 
över dessa ska utövas. Styrelsen ser därför behov av att stadgarna uppdateras i det avseendet, både 
för att fastställa förfarandet, men också för att säkerställa medlemsinflytandet.  
 
Styrelsen yrkar därför: 
 

- att i stadgarna §3 Ändamål lägga till följande: 
”Föreningen kan starta och äga bolag för att tillgodose föreningens behov.” 
 

- att i stadgarna §6 Årsmöte lägga till följande:  
”Årsmötet beslutar i förekommande fall om uppstart av bolag, köp av hela eller delar av bolag, 
försäljning av bolag eller andra åtgärder som drastiskt minskar det egna inflytandet i bolag. 
Med detta avses bolag med syfte att tillgodose föreningens behov.” 
 

- att i stadgarna §6 Årsmöte lägga till följande i årsmötets årendelista:  
”- val av ombud att representera föreningen på bolagstämmor i de bolag föreningen äger.” 

 
- att i stadgarna §6 Årsmöte ersätta punkt 6 i årsmötets årendelista med:  

”Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föreningen och dess 
bolag.” 

 
- att i stadgarna §9 Styrelse lägga till följande i listan över styrelsens åligganden: 

”- övervaka verksamheten i de bolag som föreningen äger.” 
”- nominera ledamöter till bolagsstyrelser i de bolag föreningen äger, varav minst en ska vara 
ledamot i föreningsstyrelsen.” 

 
- att i stadgarna §9 Styrelse ersätta sista punkten listan över styrelsens åligganden med: 

”- till ordinarie årsmöte avge skriftlig verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 
föreningen och dess bolag.” 

 
Ändringar i stadgarna kräver beslut av två på varandra följande årsmöten (med minst 4 månaders 
mellanrum och varav ett skall vara ordinarie). Styrelsen är mån om att dessa förtydliganden fastställs 
så snart som möjligt och yrkar därför: 
 

- att ett extra årsmöte genomförs under hösten. 
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Stärk medlemsinflytandet i föreningen 

Föreningen har under året arbetat utifrån 5 målområden. I dessa finns “Utveckling genom ansvar”, 
“Delaktighet och engagemang hos ideella och anställda” samt “Nå en hållbar och välfungerande 
organisation”. Jag menar att föreningsdemokrati är ett verktyg för detta. Vi behöver göra det möjligt för 
medlemmarna att i större utsträckning påverka och förändra verksamheten så att den känns relevant och 
meningsfull för oss. Det kräver mod. Vi måste lita på att våra medlemmar vill vår organisation väl och att de 
kan axla ansvaret det innebär att besluta om övergripande frågor i föreningen.  

KFUM Sverige har också antagit what we want där inkludering och makt är en av de tre huvudfrågorna som 
KFUM Sverige vill fokusera på.  

I dagsläget har KFUM Umeå en mycket ovanlig föreningsstruktur för föreningar av motsvarande storlek och 
karaktär. Föreningens medlemmar har ingen möjlighet att påverka verksamhetsplaneringen eller föreningens 
budget. Genom att lägga över beslut om budget och verksamhetsplan på årsmötet förankras dessa i högre 
utsträckning och vi ger grupper som i dagsläget har lite inflytande möjligheten till mer. Det skapar också en 
bättre förståelse för styrelsens arbete om medlemmarna får insyn och inflytande. 

Vi är en organisation som vill ge unga makt och inflytande. Att leva våra värderingar är viktigt för att vi ska 
framstå som trovärdiga i frågor som rör ungas rättigheter och ungas förmåga att ta ansvar. Att därför ha 
inskrivet en rösträttsåldersbegränsning är att tala mot oss själva. Vidare är föreningen inte berättigade bidrag 
för medlemmar som inte har rösträtt. 

Därför yrkar jag : 

att i stadgan § 6 stryka orden “fyllt 15 år och” ur meningen: 

“Den som fyllt 15 år och senast 40 dagar före årsmötet uppfyller medlemskraven för innevarande kalenderår 
eller uppfyllde medlemskraven för föregående kalenderår äger rösträtt vid årsmötet.”  

att i stadgan § 6 under rubriken “Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:” mellan punkt 9 
och 10 lägga till följande punkter. 

10. Verksamhetsplan 

11. Budget 

att i stadgan § 9 under rubriken “Styrelsen åligger att:” ändra meningen “fastställa budget och 
verksamhetsplan för föreningen” till att “bereda budget och verksamhetsplan för föreningen till årsmötet”. 



Rädda Årsmötesprotokoll, död eller levande 

När man som en helt vanligt lagomt intresserad medlem letar i stadgar och i tidigare 
årsmötesprotokoll, som man ju gör ibland, upptäcker man att det saknas information i tidigare 
årsmötesprotokoll. Under 2018 finns inga motioner med i protokollet, bara vilka beslut som 
fattades. Det går alltså inte att läsa vad som motionerats om tidigare. Dåligt. Också dåligt att 
årsmötesprotokollet för 2019 heter 2018 när man laddar ner den.


Därför yrkar jag


Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över tidigare årsmötesprotokoll så att dessa är 
kompletta och rätt namngivna.



 

Motion om omklädningsrum 

Bakgrund 
Klättersektionen engagerar varje år ca. 200 vuxna i träningsverksamhet och ca. 60 barn i 
barnverksamhet. Onsdagar varje vecka hålls tjejklättring.  
I nuläget finns ingen möjlighet att byta om enskilt.  
 
I vår verksamhet bedriver vi fysisk verksamhet/idrott. Men det finns i nuläget inga 
ombytesrum. Detta är en utmaning som innebär att medlemmar behöver byta om hemma, 
gå hem i svettiga kläder eller oroa sig för möjligheten att byta om på plats. Det är ett problem 
för våra medlemmar, samt avskräcker kvinnliga potentiella medlemmar då ombyte på 
lokalen ej kan se utan insyn.  

Yrkanden 
Med anledning av ovanstående yrkar jag att: 

●  KFUM Umeå undersöker möjligheter att skapa ett omklädningsrum/rum där det är 
möjligt att byta om ifred. 

● Undersöka möjligheterna att få tillgång till dusch.  
● Möjlighet till låsbara skåp 

Motionär 
Daniel Eriksson 
Lokalansvarig KFUM-Klättring 
076-3457023 
danieleriksson@gmx.com 
 
  
 
 
 



KFUM Umeå mot grönare tider 

Bakgrund 

Året 2015 antog KFUM Umeå Huvudstyrelsen en miljöpolicy, denna innehåller riktlinjer i hur 
gällande: Energi, administration, resor, kök & mat, städ & renhållning och Kapitalplaceringar. 
Vi ser främst att mycket av det som står i policyn är väldigt bra men följs tyvärr inte, t.ex 
källsortering, öka andelen vegetarisk kost och miljömärkta och/eller lokalt framställda varor, 
klimatkompensera resor. 
 
Vi ser även att policyn inte tar upp hanteringen av användande av fossilt bränsle. Vi anser 
att det idag använd för många fordon/motorer som använder fossilt bränsle som drivmedel. 
Därför tycker vi att alla fossila drivmedel ska fasas ut. 
 
Idag vet vi knappt vem som är miljöombud och hur hens arbete går, inget arbete kring 
miljöpolicyn verkar göras i sektionerna i nuläget. Därför vill vi tydliggöra uppdraget och 
uppgradera hen till Huvudmiljöombud för att sedan tillsätta sektions-miljöombud för varje 
sektion, detta kommer underlätta kommunikation och arbetet framåt. 

Yrkanden 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att: 
● Miljöpolicyn revideras så fort som möjligt. 
● Lägga till i miljöpolicyn under en egen rubrik att vi ska fasa ut alla fossila drivmedel 

tex båtmotor, traktorer, gräsklippare m.m 
● Lägga till i miljöpolicyn under rubriken Kök och mat att majoriteten av måltiderna ska 

vara vegansk, alternativt vegetarisk om inte bra vegansk mat kan införskaffas. 
● Tydliggöra miljöombudets uppdrag, ändra namn till Huvudmiljöombud, samt att hen 

redovisar på årsmötet hur arbetet med åtgärdslistan har gått. 
● Tillsätta sektions-miljöombud i varje sektion. 
● Göra alla policys lätt tillgängliga på hemsidan.  

Motionär 

Emma Andersson 
ledamot i sektionsstyrelsen för Norrbyskär 
ecandersson99@gmail.com 
+46738444555 
 
Lina Hedlund 
Ledamot i sektionsstyrelsen för Nydala 
 

mailto:ecandersson99@gmail.com
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Styrelsens svar på motioner inför föreningens årsmöte 2020-04-06 
 
Styrelsen tackar för de inkomna motionerna och vill lämna följande förslag till beslut vid årsmötet. 
 
 
 
 
Motion 1 – Stärk medlemsinflytandet i föreningen 
Styrelsen delar motionärens resonemang gällande rösträtt och har i proposition 1 föreslagit en strykning av 
åldersgränsen i föreningens stadgar i linje med motionärens yrkande 1. 
 

- Styrelsen yrkar därför avslag på yrkande 1 till förmån för styrelsens proposition 1 om rösträtt. 
 
Styrelsen delar även motionärens resonemang och argument till ökad delaktighet kring beslut om budget 
och verksamhetsplan. Som tillägg till ökat medlemsinflytande och större förståelse ser styrelsen ytterligare 
en fördel; att behandling av budget och verksamhetsplan förenklar medlemmarnas granskning över 
föreningens förvaltning bl.a. i fråga om ansvarsfrihet.  
 
Vissa praktiska utmaningar följer implementeringen av yrkande 2-3 vilket styrelsen gärna diskuterar vidare 
med motionären för att finna bästa möjliga lösningar på. 
 

- Styrelsen yrkar därför bifall till yrkande 2 och 3.  
 
Obs! Samtliga yrkanden rör stadgeändringar och behöver därmed beslutas på två på varandra följande 
årsmöten för att träda i kraft. 
 
 
 
 
Motion 2 – Rädda årsmötesprotokoll död eller levande 
Styrelsen anser att motionärens yrkande är fullt rimligt och att det bör åtgärdas snarast.  
 

- Styrelsen yrkar därför bifall till motionen i sin helhet. 
 
 
 
 
Motion 3 – Motion om omklädningsrum 
Styrelsen anser i likhet med motionären att det vore önskvärt med möjlighet för ombyte i samband med 
träning samt möjlighet till låsbara skåp. Tillgång till dusch kanske inte går att tillhandahålla lika snart men 
möjligheterna bör givetvis undersökas.  
 

- Styrelsen yrkar därför bifall till motionen i sin helhet. 
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Motion 4 – KFUM Umeå mot grönare tider 
Styrelsen gläds åt ett starkt miljöengagemang och tycker att en revision av vår miljöpolicy är 
välmotiverad.  
 

- Styrelsen yrkar bifall på yrkande 6. 
- Styrelsen yrkar avslag på yrkande 1-5 till förmån för nedanstående förslag: 

 
- att miljöpolicyn revideras under våren 2020 i en arbetsgrupp bestående av representanter från 

huvudstyrelsen tillsammans med motionärerna, samt 
- att denna policy skall: 

1. Utgå från FNs hållbarhetsmål ”De globala målen”. 
2. Vara baserad på vetenskapliga grunder. 
3. Adressera de miljömässiga effekter som yrkanden 2-3 syftar till, med hänsyn till de 

olika verksamheternas typ och behov. 
4. Förtydliga och förbättra KFUM Umeås arbetssätt och organisation för miljöarbete bland 

annat genom att förtydliga KFUM Umeås miljöombuds roll samt att införa en miljö- och 
hållbarhetsrubrik i verksamhetsberättelserna för att synliggöra och driva 
miljöförbättringar. 
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§1 Mötets öppnande 


Föreningens ordförande Thomas Holmberg förklarar mötet öppnat. 
 


§2 Val av mötesordförande och protokollssekreterare 


Thomas Holmberg föreslår Rebecka Jacobsson till mötesordförande. 


Beslut: Mötet beslutar att välja Rebecka Jacobsson till mötesordförande. 


Thomas Holmberg föreslår Fredrik Hörnsten till protokollssekreterare. 


Beslut: Mötet beslutar att välja Fredrik Hörnsten till protokollssekreterare. 
 


 
§3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för årsmötet  


Beslut: Ida Bång och Ellen Ström väljs till justeringspersoner tillika rösträknare.  
 


§4 Fastställande av röstlängd för mötet 


Röstlängden är ej ifylld, utan fastställs istället vid en eventuell sluten votering. 


Beslut: Röstlängden bestäms senare under mötet, under §10, till 34 röstberättigade.  


 


§5 Frågan om mötet är behörigt utlyst  


Mötet anses av årsmötet vara behörigt utlyst med avseende på den stadgade tidsfristen på 40 
dagar. Årsmötet har inga kommentarer kring uppskjutningen av årsmötet från april till idag, 
8 juni, vilket skedde med anledning av den rådande pandemin. Styrelsens ordförande 
klargör att framflyttningen av årsmötet var ett stadgebrott, dock enligt praxis från KFUM 
Sverige. 


Beslut: Årsmötet anser att kallelsen gick ut i tid och att mötet är behörigt utlyst.  


Beslut: Årsmötet godkänner styrelsens beslut att skjuta upp årsmötet med två 
månader.  
 


§6 Fastställande av föredragningslista 


Beslut: Årsmötet godkänner föredragningslistan. 
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§7 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret 2019, 
samt återrapportering av motioner från årsmötet 2019  


a) Representanter från Norrbyskär, Nydala, klättringen, basketen, volleybollen, Fenix, LEV, 
Aequalis, NY Hostel och Omvärldsutskottet redovisar sina respektive verksamhets-
berättelser för årsmötet. Det ekonomiska läget under 2019 presenteras därefter av 
ekonomiansvarig Peter Norman. Årsmötet diskuterar vidare problematiken föreningen står 
i, med bakgrund i de minskade intäkterna samt färre antalet medlemmar och ideella över 
tid. 


Beslut: Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningen för 2019 till handlingarna.  


b) Styrelsens ordförande och styrelsen återkopplar till motionerna från 2019.  


Motion 1 gällande att instifta en informationspolicy har arbetats fram förslag på, men någon 
policy har inte beslutats om ännu. Motionären och årsmötets deltagare inbjuds att delta i 
styrelsens fortsatta arbete med policyn. 


Motion 2 gällande att stärka kontakterna mellan sektioner och huvudstyrelse har arbetats på, 
men är ett stadgeärende som åter måste beslutas om på dagens möte. 


 
Motion 3 gällande årsmötets möjlighet att styra föreningens framtid är ett stadgeärende som 
är uppe för andra beslut idag. 
 
Motion 4 gällande avsättning av medel för deltagande i YWCA World Council i Sydafrika 
bifölls men deltagande skedde aldrig. 
 
Motion 5 avsåg anskaffande av en föreningsintroduktion för förtroendevalda. Ett utkast har 
utarbetats kring dessa rutiner men är ännu inte beslutat om eller införlivats. 
 
Motioner 6, 7 och 8 avsåg att det nedåtgående ideella engagemanget bör utredas och börja 
mätas i högre grad. Trender, bakomliggande faktorer, lokala förutsättningar, forskning, 
metoder för att stärka och bibehålla engagemang är relevanta områden att undersöka vidare. 
Hur det mäts och värdesätts är en ytterligare frågeställning. Ett utkast är skrivet. 
 
Motion 9 bifölls och avsåg att tillsvidareanställningar ska vara norm. Motionen har tagits i 
beaktande vid anställningar sedan dess. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att återrapporteringen av motioner 2019 förs till 
handlingarna. 
 


§8 Behandling av revisorernas berättelse  


Viktor Steen, ideell revisor, är med på länk och går igenom revisorernas berättelse som 
författats tillsammans med suppleant Carl-Henrik Lindmark och Marcus Sundberg från 
PWC. Revisorerna anser sig ha varit involverade i de ärenden där detta varit nödvändigt. 
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Beslut: Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 


§9 Fastställande av balans- och resultaträkning  


Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för 2019.  
 


§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det närmast föregående 
kalenderåret  


Beslut: Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning 
under det närmast föregående kalenderåret, 2019. 
 


§11. Ärenden framlagda av styrelsen (propositioner)  


a) Proposition 1:2020 behandlar rösträtten, där förslaget i propositionen är att slopa 15-
årsgränsen och tillåta alla medlemmar oberoende av ålder att rösta. Utöver att verka för 
inkluderande, har myndigheten för ungdomsfrågor beslutat att endast röstberättigade 
medlemmar är bidragsberättigade. Propositionen avser ett stadgeärende, och måste således 
bekräftas på nästkommande årsmöte. 


Propositionen föreslår följande: 


- att i stadgarna §6 Årsmöte stryka ålderskravet på 15 år för att vara röstberättigad 
vid årsmötet. 


- att uppdra styrelsen och sektionerna att undersöka hur de kan arbeta vidare med 
demokratifrågor i propositionens anda.  


Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 1 om att slopa 15-årsgränsen, och att 
uppdra åt styrelsen och sektionsstyrelserna att arbeta vidare med demokratifrågor i 
propositionens anda. 


 


b) Proposition 2:2020 behandlar medlemsavgiften för 2021. Bakgrunden är att KFUM 
Sverige beslutat höja medlemsavgiften i två omgångar från 20 till 40 kr. Som resultat av 
detta föreslår föreningens styrelse att höja medlemsavgiften från 130 till 150 kronor som 
grundnivå. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 2 om att höja medlemsavgiften för 
2021 från nuvarande 130 till 150 kr, där 50 kr går till friplatser. 
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c) Proposition 3:2020 behandlar möjligheten för föreningen att upprätta aktiebolag. 
Stadgarna anger idag ingen information kring styrelsens eller föreningens möjligheter att 
bilda eller äga aktiebolag. Propositionen syftar till att skapa former för att skapa aktiebolag, 
med bakgrund i de ekonomiska fördelar styrelsen anser att detta skulle kunna innebära. 
 
Propositionen yrkar på följande stadgeändringar: 


- att i stadgarna §3 Ändamål lägga till följande: 
”Föreningen kan starta och äga bolag för att tillgodose föreningens behov.” 
 


- att i stadgarna §6 Årsmöte lägga till följande: 
”Årsmötet beslutar i förekommande fall om uppstart av bolag, köp av hela eller 
delar av bolag, försäljning av bolag eller andra åtgärder som drastiskt minskar det 
egna inflytandet i bolag. Med detta avses bolag med syfte att tillgodose föreningens 
behov.” 
 


- att i stadgarna §6 Årsmöte lägga till följande i årsmötets ärendelista: 
”- val av ombud att representera föreningen på bolagstämmor i de bolag föreningen 
äger.” 
 


- att i stadgarna §6 Årsmöte ersätta punkt 6 i årsmötets ärendelista med: 
”Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föreningen 
och dess bolag.” 
 


- att i stadgarna §9 Styrelse lägga till följande i listan över styrelsens åligganden: 
”- övervaka verksamheten i de bolag som föreningen äger.” 
”- nominera ledamöter till bolagsstyrelser i de bolag föreningen äger, varav minst 
en ska vara ledamot i föreningsstyrelsen.” 
 


- att i stadgarna §9 Styrelse ersätta sista punkten listan över styrelsens åligganden 
med: 
”- till ordinarie årsmöte avge skriftlig verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redogörelse för föreningen och dess bolag.” 


 


Frågan har aktualiserats för styrelsen i och med behovet av ökade intäkter. Propositionen 
syftar endast till att skapa förutsättningar för styrelsen att skapa bolag, där detta senare 
måste bekräftas av årsmötet. 


 


Årsmötet diskuterar de potentiellt negativa aspekterna propositionen kan medföra. 
 


Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 3. 
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Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag om att hålla ett extra årsmöte 
under hösten 
 


§12 Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar (motioner), samt upprättande av arbetsgrupper 


a) Motion 2:2019 (andra beslutet) – Stadgeändring av §9 Styrelse  
 
Tillägg till första stycket: 
“I de fall ledamot från sektionsstyrelse eller sektion saknas utses kontaktperson i 
huvudstyrelsen.” 
 
Tillägg till listan styrelsens åligganden: 
“Säkerställa att sektionsstyrelserna hålls informerade om styrelsens arbete och löpande 
hålla kontakten med sektionsstyrelserna samt att utse kontaktperson för de sektionsstyrelser 
som inte är representerade i styrelsen.” 


 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen.  
 
b) Motion 3:2019 (andra beslutet) - Stadgeändring av §8 Föreningsmöte 
 
Nuvarande lydelse: 
“Styrelsen kallar alla medlemmar till ett föreningsmöte i samband med föreningens 
verksamhetsplans- och budgetprocess. 


 


Förslag till ny lydelse: 
“Styrelsen kallar alla medlemmar till ett föreningsmöte för att redogöra för föreningens 
verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Medlemmarna ska ges tillfälle 
till att lämna synpunkter inför styrelsens beslut om budget och verksamhetsplan innan 
styrelsens beslut.  
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen.  
 
c) Motion 1:2020 - Stärk medlemsinflytandet i föreningen:  
 
- att i stadgarna § 6 stryka orden “fyllt 15 år och” ur meningen:  
“Den som fyllt 15 år och senast 40 dagar före årsmötet uppfyller medlemskraven för 
innevarande kalenderår eller uppfyllde medlemskraven för föregående kalenderår äger 
rösträtt vid årsmötet.”  
 
- att i stadgan § 6 under rubriken “Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:” 
mellan punkt 9 och 10 lägga till följande punkter:  
10. Verksamhetsplan  
11. Budget  
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- att i stadgan § 9 under rubriken “Styrelsen åligger att:” ändra meningen “fastställa budget 
och verksamhetsplan för föreningen” till att:  
“bereda budget och verksamhetsplan för föreningen till årsmötet”. 


 
Styrelsen yrkar avslag på yrkande 1 till förmån för styrelsens proposition 1:2020. Styrelsen 
yrkar bifall till yrkande 2 och 3. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens yrkanden, där motionens yrkande 1 
redan lagts fram som proposition. 
 
d) Motion 2:2020 - Rädda årsmötesprotokoll död eller levande.  
 
Styrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 
 
e) Motion 3:2020 - Motion om omklädningsrum. Motionen avser att KFUM Umeå skall 
undersöka möjligheter att skapa omklädningsrum, dusch och låsbara skåp i anslutning till 
klätterhallen.  
 
Styrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 


 


f) Motion 4:2020 - KFUM Umeå mot grönare tider.  
 


Motionen avser följande yrkanden:  
1. Att Miljöpolicyn revideras så fort som möjligt. 


 
2. Lägga till i miljöpolicyn under en egen rubrik att vi ska fasa ut alla fossila drivmedel 


tex båtmotor, traktorer, gräsklippare m.m. 
 


3. Lägga till i miljöpolicyn under rubriken Kök och mat att majoriteten av måltiderna ska 
vara vegansk, alternativt vegetarisk om inte bra vegansk mat kan införskaffas. 
 


4. Tydliggöra miljöombudets uppdrag, ändra namn till Huvudmiljöombud, samt att hen 
redovisar på årsmötet hur arbetet med åtgärdslistan har gått. 
 


5. Tillsätta sektions-miljöombud i varje sektion. 
 


6. Göra alla policys lätt tillgängliga på hemsidan. 
 
Styrelsen yrkar bifall på yrkande 6. Styrelsen yrkar avslag på yrkande 1-5, till förmån för 
nedanstående förslag: 
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- att miljöpolicyn revideras under våren 2020 i en arbetsgrupp bestående av representanter 
från huvudstyrelsen tillsammans med motionärerna, samt 
 
- att denna policy skall: 
1. Utgå från FNs hållbarhetsmål ”De globala målen”. 
2. Vara baserad på vetenskapliga grunder. 
3. Adressera de miljömässiga effekter som yrkanden 2-3 syftar till, med hänsyn till de 


olika verksamheternas typ och behov. 
4. Förtydliga och förbättra KFUM Umeås arbetssätt och organisation för miljöarbete 


bland annat genom att förtydliga KFUM Umeås miljöombuds roll samt att införa en 
miljö- och hållbarhetsrubrik i verksamhets- berättelserna för att synliggöra och driva 
miljöförbättringar. 


 
Motionärerna ställer sig bakom styrelsens förslag. 
 
Beslut: Årsmötet bifaller yrkande 6 och ger avslag på yrkande 1-5, till förmån för 
styrelsens förslag. Därtill ska ”våren 2020” ersättas med ”hösten 2020”. 
 


§13 Val av sektionsstyrelser 


Valberedningens förslag presenteras av Hanna Isberg. 
 
a) Sektionsstyrelse Nydala: 
Valberedningen föreslår ordförande Daniel Marques (omval 2 år) och ledamöter Sebastian 
Rubin (omval 2 år), Anton Landström (omval 2 år) och Emelie Levinsson (omval 2 år). 
Övriga har 1 år kvar. 


 


b) Sektionsstyrelse Norrbyskär: 
Valberedningen föreslår ordförande Fredrik Hörnsten (omval 1 år) och ledamöter Ida 
Bång (nyval 2 år), Nora Bygdell-Malmstig (nyval 2 år), Olle Sahlén (nyval 2 år). Övriga 
har 1 år kvar. 


 


c) Sektionsstyrelse Basket: 
Valberedningen föreslår ordförande Malin Larsson (nyval 2 år) och ledamöter Magnus 
Lindblom (omval 2 år), Felicia Melander (nyval 2 år), Stefan Haraldsson (nyval 2 år) och 
Anna Bång (nyval 2 år). 


 


d) Sektionsstyrelse Klättring: 
Valberedningen föreslår ordförande Sally Ljungqvist (nyval 2 år) och ledamöter Niklas 
Johannesson (nyval 2 år), Henrik Enfäldt (omval 2 år) och Petter Johannesson (omval 2 
år). Övriga har 1 år kvar. 
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e) Sektionsstyrelse Volleyboll: 
Valberedningen föreslår ordförande Xavier de Luna (nyval 2 år) och ledamöter Maria 
Viklands (nyval 2 år), Lars Silver (nyval 2 år), Inger Holmberg (nyval 2 år) och Susanne 
Lindström (nyval 2 år). Övriga har 1 år kvar. 


 


Beslut: Årsmötet beslutar att välja ledamöterna som valberedningen föreslagit till 
sektionsstyrelserna för 2020. 
 


§14 Val av föreningens ordförande för ett år 


Beslut: Årsmötet beslutar att välja Thomas Holmberg till ordförande i 1 år. 
 


§15 Val av styrelseledamöter för två år 


Valberedningens förslag till huvudstyrelse är inte komplett. Valberedningen föreslår Per 
Nilsson (nyval 2 år) och Lina Hedlund (nyval 2 år). 


Marie Malmberg, Erik Nilsson, Lars Silver och Emma Andersson föreslås av årsmötet. 
 


Beslut: Årsmötet beslutar att välja Per Nilsson, Lina Hedlund och Erik Nilsson på 2 
år, och Lars Silver och Emma Andersson på 1 år, samt även en av personalen vald 
representant. 
 


§16 Val av två revisorer för ett år  


Valberedningens förslag till revisorer saknar en ordinarie ledamot. Årsmötet föreslår Ellen 
Ström. 


Beslut: Årsmötet beslutar att välja om auktoriserad revisor från PWC i 1 år, samt 
Ellen Ström på nyval i ett år. 


§17 Val av en revisorssuppleant för ett år  


Beslut: Årsmötet beslutar att välja Carl-Henrik Lindmark för omval till suppleant i 1 
år.  
 


§18 Val av valberedning  
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Beslut: Årsmötet beslutar att bordlägga valet av valberedning till höstens extrainsatta 
årsmöte. 
 


§19 Avtackningar 


Föreningens avgående förtroendevalda avtackas med applåder och blombuketter. 
 


§20 Utdelningar av basketstipendier 


Punkten uteblir. 
 


§21 Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår 


Beslut har redan fattats genom styrelsens proposition 2. 
 


§22 Mötets avslutande  


Rebecka Jacobsson avslutar mötet. 
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§1 Mötets öppnande 


Föreningens ordförande Thomas Holmberg förklarar mötet öppnat. 
 


§2 Val av mötesordförande och protokollssekreterare 


Thomas Holmberg föreslår Rebecka Jacobsson till mötesordförande. 


Beslut: Mötet beslutar att välja Rebecka Jacobsson till mötesordförande. 


Thomas Holmberg föreslår Fredrik Hörnsten till protokollssekreterare. 


Beslut: Mötet beslutar att välja Fredrik Hörnsten till protokollssekreterare. 
 


 
§3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för årsmötet  


Beslut: Ida Bång och Ellen Ström väljs till justeringspersoner tillika rösträknare.  
 


§4 Fastställande av röstlängd för mötet 


Röstlängden är ej ifylld, utan fastställs istället vid en eventuell sluten votering. 


Beslut: Röstlängden bestäms senare under mötet, under §10, till 34 röstberättigade.  


 


§5 Frågan om mötet är behörigt utlyst  


Mötet anses av årsmötet vara behörigt utlyst med avseende på den stadgade tidsfristen på 40 
dagar. Årsmötet har inga kommentarer kring uppskjutningen av årsmötet från april till idag, 
8 juni, vilket skedde med anledning av den rådande pandemin. Styrelsens ordförande 
klargör att framflyttningen av årsmötet var ett stadgebrott, dock enligt praxis från KFUM 
Sverige. 


Beslut: Årsmötet anser att kallelsen gick ut i tid och att mötet är behörigt utlyst.  


Beslut: Årsmötet godkänner styrelsens beslut att skjuta upp årsmötet med två 
månader.  
 


§6 Fastställande av föredragningslista 


Beslut: Årsmötet godkänner föredragningslistan. 
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§7 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret 2019, 
samt återrapportering av motioner från årsmötet 2019  


a) Representanter från Norrbyskär, Nydala, klättringen, basketen, volleybollen, Fenix, LEV, 
Aequalis, NY Hostel och Omvärldsutskottet redovisar sina respektive verksamhets-
berättelser för årsmötet. Det ekonomiska läget under 2019 presenteras därefter av 
ekonomiansvarig Peter Norman. Årsmötet diskuterar vidare problematiken föreningen står 
i, med bakgrund i de minskade intäkterna samt färre antalet medlemmar och ideella över 
tid. 


Beslut: Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningen för 2019 till handlingarna.  


b) Styrelsens ordförande och styrelsen återkopplar till motionerna från 2019.  


Motion 1 gällande att instifta en informationspolicy har arbetats fram förslag på, men någon 
policy har inte beslutats om ännu. Motionären och årsmötets deltagare inbjuds att delta i 
styrelsens fortsatta arbete med policyn. 


Motion 2 gällande att stärka kontakterna mellan sektioner och huvudstyrelse har arbetats på, 
men är ett stadgeärende som åter måste beslutas om på dagens möte. 


 
Motion 3 gällande årsmötets möjlighet att styra föreningens framtid är ett stadgeärende som 
är uppe för andra beslut idag. 
 
Motion 4 gällande avsättning av medel för deltagande i YWCA World Council i Sydafrika 
bifölls men deltagande skedde aldrig. 
 
Motion 5 avsåg anskaffande av en föreningsintroduktion för förtroendevalda. Ett utkast har 
utarbetats kring dessa rutiner men är ännu inte beslutat om eller införlivats. 
 
Motioner 6, 7 och 8 avsåg att det nedåtgående ideella engagemanget bör utredas och börja 
mätas i högre grad. Trender, bakomliggande faktorer, lokala förutsättningar, forskning, 
metoder för att stärka och bibehålla engagemang är relevanta områden att undersöka vidare. 
Hur det mäts och värdesätts är en ytterligare frågeställning. Ett utkast är skrivet. 
 
Motion 9 bifölls och avsåg att tillsvidareanställningar ska vara norm. Motionen har tagits i 
beaktande vid anställningar sedan dess. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att återrapporteringen av motioner 2019 förs till 
handlingarna. 
 


§8 Behandling av revisorernas berättelse  


Viktor Steen, ideell revisor, är med på länk och går igenom revisorernas berättelse som 
författats tillsammans med suppleant Carl-Henrik Lindmark och Marcus Sundberg från 
PWC. Revisorerna anser sig ha varit involverade i de ärenden där detta varit nödvändigt. 
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Beslut: Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 


§9 Fastställande av balans- och resultaträkning  


Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för 2019.  
 


§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det närmast föregående 
kalenderåret  


Beslut: Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning 
under det närmast föregående kalenderåret, 2019. 
 


§11. Ärenden framlagda av styrelsen (propositioner)  


a) Proposition 1:2020 behandlar rösträtten, där förslaget i propositionen är att slopa 15-
årsgränsen och tillåta alla medlemmar oberoende av ålder att rösta. Utöver att verka för 
inkluderande, har myndigheten för ungdomsfrågor beslutat att endast röstberättigade 
medlemmar är bidragsberättigade. Propositionen avser ett stadgeärende, och måste således 
bekräftas på nästkommande årsmöte. 


Propositionen föreslår följande: 


- att i stadgarna §6 Årsmöte stryka ålderskravet på 15 år för att vara röstberättigad 
vid årsmötet. 


- att uppdra styrelsen och sektionerna att undersöka hur de kan arbeta vidare med 
demokratifrågor i propositionens anda.  


Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 1 om att slopa 15-årsgränsen, och att 
uppdra åt styrelsen och sektionsstyrelserna att arbeta vidare med demokratifrågor i 
propositionens anda. 


 


b) Proposition 2:2020 behandlar medlemsavgiften för 2021. Bakgrunden är att KFUM 
Sverige beslutat höja medlemsavgiften i två omgångar från 20 till 40 kr. Som resultat av 
detta föreslår föreningens styrelse att höja medlemsavgiften från 130 till 150 kronor som 
grundnivå. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 2 om att höja medlemsavgiften för 
2021 från nuvarande 130 till 150 kr, där 50 kr går till friplatser. 
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c) Proposition 3:2020 behandlar möjligheten för föreningen att upprätta aktiebolag. 
Stadgarna anger idag ingen information kring styrelsens eller föreningens möjligheter att 
bilda eller äga aktiebolag. Propositionen syftar till att skapa former för att skapa aktiebolag, 
med bakgrund i de ekonomiska fördelar styrelsen anser att detta skulle kunna innebära. 
 
Propositionen yrkar på följande stadgeändringar: 


- att i stadgarna §3 Ändamål lägga till följande: 
”Föreningen kan starta och äga bolag för att tillgodose föreningens behov.” 
 


- att i stadgarna §6 Årsmöte lägga till följande: 
”Årsmötet beslutar i förekommande fall om uppstart av bolag, köp av hela eller 
delar av bolag, försäljning av bolag eller andra åtgärder som drastiskt minskar det 
egna inflytandet i bolag. Med detta avses bolag med syfte att tillgodose föreningens 
behov.” 
 


- att i stadgarna §6 Årsmöte lägga till följande i årsmötets ärendelista: 
”- val av ombud att representera föreningen på bolagstämmor i de bolag föreningen 
äger.” 
 


- att i stadgarna §6 Årsmöte ersätta punkt 6 i årsmötets ärendelista med: 
”Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föreningen 
och dess bolag.” 
 


- att i stadgarna §9 Styrelse lägga till följande i listan över styrelsens åligganden: 
”- övervaka verksamheten i de bolag som föreningen äger.” 
”- nominera ledamöter till bolagsstyrelser i de bolag föreningen äger, varav minst 
en ska vara ledamot i föreningsstyrelsen.” 
 


- att i stadgarna §9 Styrelse ersätta sista punkten listan över styrelsens åligganden 
med: 
”- till ordinarie årsmöte avge skriftlig verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redogörelse för föreningen och dess bolag.” 


 


Frågan har aktualiserats för styrelsen i och med behovet av ökade intäkter. Propositionen 
syftar endast till att skapa förutsättningar för styrelsen att skapa bolag, där detta senare 
måste bekräftas av årsmötet. 


 


Årsmötet diskuterar de potentiellt negativa aspekterna propositionen kan medföra. 
 


Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla proposition 3. 
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Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag om att hålla ett extra årsmöte 
under hösten 
 


§12 Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar (motioner), samt upprättande av arbetsgrupper 


a) Motion 2:2019 (andra beslutet) – Stadgeändring av §9 Styrelse  
 
Tillägg till första stycket: 
“I de fall ledamot från sektionsstyrelse eller sektion saknas utses kontaktperson i 
huvudstyrelsen.” 
 
Tillägg till listan styrelsens åligganden: 
“Säkerställa att sektionsstyrelserna hålls informerade om styrelsens arbete och löpande 
hålla kontakten med sektionsstyrelserna samt att utse kontaktperson för de sektionsstyrelser 
som inte är representerade i styrelsen.” 


 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen.  
 
b) Motion 3:2019 (andra beslutet) - Stadgeändring av §8 Föreningsmöte 
 
Nuvarande lydelse: 
“Styrelsen kallar alla medlemmar till ett föreningsmöte i samband med föreningens 
verksamhetsplans- och budgetprocess. 


 


Förslag till ny lydelse: 
“Styrelsen kallar alla medlemmar till ett föreningsmöte för att redogöra för föreningens 
verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Medlemmarna ska ges tillfälle 
till att lämna synpunkter inför styrelsens beslut om budget och verksamhetsplan innan 
styrelsens beslut.  
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen.  
 
c) Motion 1:2020 - Stärk medlemsinflytandet i föreningen:  
 
- att i stadgarna § 6 stryka orden “fyllt 15 år och” ur meningen:  
“Den som fyllt 15 år och senast 40 dagar före årsmötet uppfyller medlemskraven för 
innevarande kalenderår eller uppfyllde medlemskraven för föregående kalenderår äger 
rösträtt vid årsmötet.”  
 
- att i stadgan § 6 under rubriken “Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:” 
mellan punkt 9 och 10 lägga till följande punkter:  
10. Verksamhetsplan  
11. Budget  
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- att i stadgan § 9 under rubriken “Styrelsen åligger att:” ändra meningen “fastställa budget 
och verksamhetsplan för föreningen” till att:  
“bereda budget och verksamhetsplan för föreningen till årsmötet”. 


 
Styrelsen yrkar avslag på yrkande 1 till förmån för styrelsens proposition 1:2020. Styrelsen 
yrkar bifall till yrkande 2 och 3. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla styrelsens yrkanden, där motionens yrkande 1 
redan lagts fram som proposition. 
 
d) Motion 2:2020 - Rädda årsmötesprotokoll död eller levande.  
 
Styrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 
 
e) Motion 3:2020 - Motion om omklädningsrum. Motionen avser att KFUM Umeå skall 
undersöka möjligheter att skapa omklädningsrum, dusch och låsbara skåp i anslutning till 
klätterhallen.  
 
Styrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet. 


 


f) Motion 4:2020 - KFUM Umeå mot grönare tider.  
 


Motionen avser följande yrkanden:  
1. Att Miljöpolicyn revideras så fort som möjligt. 


 
2. Lägga till i miljöpolicyn under en egen rubrik att vi ska fasa ut alla fossila drivmedel 


tex båtmotor, traktorer, gräsklippare m.m. 
 


3. Lägga till i miljöpolicyn under rubriken Kök och mat att majoriteten av måltiderna ska 
vara vegansk, alternativt vegetarisk om inte bra vegansk mat kan införskaffas. 
 


4. Tydliggöra miljöombudets uppdrag, ändra namn till Huvudmiljöombud, samt att hen 
redovisar på årsmötet hur arbetet med åtgärdslistan har gått. 
 


5. Tillsätta sektions-miljöombud i varje sektion. 
 


6. Göra alla policys lätt tillgängliga på hemsidan. 
 
Styrelsen yrkar bifall på yrkande 6. Styrelsen yrkar avslag på yrkande 1-5, till förmån för 
nedanstående förslag: 







  PROTOKOLL  
  Årsmöte KFUM Umeå 
  2020-06-08 


  KFUM Nydala lägergård 
 


 
KFUM Umeå 


Adress:  Järnvägsallén 20, 903 28 Umeå 
Telefon: +46 90 18 57 00 
E-post: info@kfum.nu 
Hemsida:  www.kfum.nu 
  


 
- att miljöpolicyn revideras under våren 2020 i en arbetsgrupp bestående av representanter 
från huvudstyrelsen tillsammans med motionärerna, samt 
 
- att denna policy skall: 
1. Utgå från FNs hållbarhetsmål ”De globala målen”. 
2. Vara baserad på vetenskapliga grunder. 
3. Adressera de miljömässiga effekter som yrkanden 2-3 syftar till, med hänsyn till de 


olika verksamheternas typ och behov. 
4. Förtydliga och förbättra KFUM Umeås arbetssätt och organisation för miljöarbete 


bland annat genom att förtydliga KFUM Umeås miljöombuds roll samt att införa en 
miljö- och hållbarhetsrubrik i verksamhets- berättelserna för att synliggöra och driva 
miljöförbättringar. 


 
Motionärerna ställer sig bakom styrelsens förslag. 
 
Beslut: Årsmötet bifaller yrkande 6 och ger avslag på yrkande 1-5, till förmån för 
styrelsens förslag. Därtill ska ”våren 2020” ersättas med ”hösten 2020”. 
 


§13 Val av sektionsstyrelser 


Valberedningens förslag presenteras av Hanna Isberg. 
 
a) Sektionsstyrelse Nydala: 
Valberedningen föreslår ordförande Daniel Marques (omval 2 år) och ledamöter Sebastian 
Rubin (omval 2 år), Anton Landström (omval 2 år) och Emelie Levinsson (omval 2 år). 
Övriga har 1 år kvar. 


 


b) Sektionsstyrelse Norrbyskär: 
Valberedningen föreslår ordförande Fredrik Hörnsten (omval 1 år) och ledamöter Ida 
Bång (nyval 2 år), Nora Bygdell-Malmstig (nyval 2 år), Olle Sahlén (nyval 2 år). Övriga 
har 1 år kvar. 


 


c) Sektionsstyrelse Basket: 
Valberedningen föreslår ordförande Malin Larsson (nyval 2 år) och ledamöter Magnus 
Lindblom (omval 2 år), Felicia Melander (nyval 2 år), Stefan Haraldsson (nyval 2 år) och 
Anna Bång (nyval 2 år). 


 


d) Sektionsstyrelse Klättring: 
Valberedningen föreslår ordförande Sally Ljungqvist (nyval 2 år) och ledamöter Niklas 
Johannesson (nyval 2 år), Henrik Enfäldt (omval 2 år) och Petter Johannesson (omval 2 
år). Övriga har 1 år kvar. 
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e) Sektionsstyrelse Volleyboll: 
Valberedningen föreslår ordförande Xavier de Luna (nyval 2 år) och ledamöter Maria 
Viklands (nyval 2 år), Lars Silver (nyval 2 år), Inger Holmberg (nyval 2 år) och Susanne 
Lindström (nyval 2 år). Övriga har 1 år kvar. 


 


Beslut: Årsmötet beslutar att välja ledamöterna som valberedningen föreslagit till 
sektionsstyrelserna för 2020. 
 


§14 Val av föreningens ordförande för ett år 


Beslut: Årsmötet beslutar att välja Thomas Holmberg till ordförande i 1 år. 
 


§15 Val av styrelseledamöter för två år 


Valberedningens förslag till huvudstyrelse är inte komplett. Valberedningen föreslår Per 
Nilsson (nyval 2 år) och Lina Hedlund (nyval 2 år). 


Marie Malmberg, Erik Nilsson, Lars Silver och Emma Andersson föreslås av årsmötet. 
 


Beslut: Årsmötet beslutar att välja Per Nilsson, Lina Hedlund och Erik Nilsson på 2 
år, och Lars Silver och Emma Andersson på 1 år, samt även en av personalen vald 
representant. 
 


§16 Val av två revisorer för ett år  


Valberedningens förslag till revisorer saknar en ordinarie ledamot. Årsmötet föreslår Ellen 
Ström. 


Beslut: Årsmötet beslutar att välja om auktoriserad revisor från PWC i 1 år, samt 
Ellen Ström på nyval i ett år. 


§17 Val av en revisorssuppleant för ett år  


Beslut: Årsmötet beslutar att välja Carl-Henrik Lindmark för omval till suppleant i 1 
år.  
 


§18 Val av valberedning  
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Beslut: Årsmötet beslutar att bordlägga valet av valberedning till höstens extrainsatta 
årsmöte. 
 


§19 Avtackningar 


Föreningens avgående förtroendevalda avtackas med applåder och blombuketter. 
 


§20 Utdelningar av basketstipendier 


Punkten uteblir. 
 


§21 Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår 


Beslut har redan fattats genom styrelsens proposition 2. 
 


§22 Mötets avslutande  


Rebecka Jacobsson avslutar mötet. 
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