VErksamhEtspLanER
2022

KFUM öVERGRIPANDE

Övergripande verksamhetsplanering KFUM Umeå
1. Målbild “Det vi eftersträvar”
KFUM Umeå är en i Umeå kommun välkänd ungdomsorganisation. Föreningen är en naturlig samarbetspartners för
andra ungdomsorganisationer, kommun, region och i vissa fall företag. Föreningens verksamhet genomsyras av
inkludering, öppenhet och tillgängliga mötesplatser för barn och unga utifrån deras behov.
3 år
Hållbar ekonomi
Föreningen har fler vinstbringande ben att stå på. De verksamheter som ska bidra ekonomiskt till föreningen har en
organisationsform som är optimerad för föreningens ekonomi.
Demokrati
En större variation med tanke på ålder och verksamhetsområde är representerade på föreningens årsmöte och extra
årsmöten. Vi använder närvarolista och röstlängd för att jämföra och mäta.
Marknadsföring
Externt är föreningen en välkänd aktör när det gäller ungas fritid och socialt arbete. Mäts genom antal
samarbetspartners eller förfrågningar/projekt.
Föreningen är en attraktiv förening för ideella att engagera sig i. Mäts genom att undersöka antal ideellt aktiva, nya
respektive återkommande.
Utbildning
Föreningen erbjuder föreningsövergripande utbildning i värdegrund, föreningskunskap, ledarskap (Helheten) och
styrelsekunskap. Föreningen samarbetar med relevanta studieförbund. Mäts genom antal utbildade varje år.
Engagemang
Föreningen tar till vara på engagemang och gör det möjligt att prova på olika verksamhetsområden.
Gemenskap internationellt och nationellt
Medlemmar känner till att den nationella och internationella rörelsen och får information av hur de kan ta del av
möjligheter utanför den egna föreningen. Nyheter från rörelsen nationellt och internationellt finns med i utskick.
5 år
Föreningshus
Föreningen har samlade verksamhetslokaler som passar de olika verksamheterna och skapar en naturlig mötesplats.
Marknadsföring
Föreningen är välkänd hos den primära målgruppen, 6-30år i Umeåregionen.
Socioekonomisk bredd
Föreningen är känd i alla stadsdelar och har deltagare från olika socioekonomiska områden.
Etablerad föreningskunskap och värdegrund
De som är verksamma i föreningen har god kunskap om föreningen och föreningens värdegrund. Regelbundna
utbildningar hålls.
2. Verksamhet “Så som vi tänker oss nästa år”
Ekonomi
Styrelsen ser att föreningens administration bör bäras upp av en inkomstbringande verksamhet medan de olika
kärnverksamheterna bör sträva efter en hållbarhet i sin budget. Föreningen tar fram en strategi för att söka
institutionella medel och samordna detta i föreningen. Föreningen har ett ekonomiutskott som under året fokuserar på
att ta fram rutiner för hur föreningen hanterar sin vinstdrivande verksamhet samt ser över form och riktlinjer för
fastighetsfonden.

Utbildning
Föreningen erbjuder föreningsintroducerande utbildningar, inledningsvis i Safe Space, George och Williams.
Stöd till sektioner
Sektionernas behov av föreningsstöd undersöks regelbundet. Nätverksträffar för sektioner introduceras. Sektionerna
har en god relation med representant från huvudstyrelsen och med kansliet. Styrelseledamöterna har god insikt i
sektionernas verksamheter.
Engagemang
Medlemsengagemang uppmuntras och tas till vara på. Gemensamma aktiviteter/resor möjliggörs.
Under 2022 ska KFUM Umeå:
-

Arbeta med att tillgängliggöra och anpassa befintliga lokaler för att i ännu högre grad underlätta för
bedrivandet av verksamhet.

-

Stärka kunskapen hos föreningens ideella medlemmar, ledare och förtroendevalda inom specifikt
kommunikation, föreningskunskap och finansiering.

-

Säkerställa att alla ledare, förtroendevalda samt medarbetare som möter barn och unga genomgår
utbildningen Safe Space.

-

Tydliggöra fördelarna med att bli medlem i KFUM Umeå och etablera en strategi för medlemsrekrytering och
ett hållbart engagemang i föreningens verksamhet.

-

Verka för att stärka kunskapen om dem globala hållbarhetsmålet (agenda 2030) hos föreningens medlemmar,
ledare, förtroendevalda och medarbetare.

3. Identitet “Det som håller oss samman”
Ur ett föreningsövergripande perspektiv ser vi att inkludering är en viktig fråga där föreningens övergripande roll är att
stärka kunskap, synliggöra normer och stärka sektionerna/verksamheterna i sitt arbete.
Inför föreningens årsmöte vill vi dels stärka valberedningarna för att arbeta mer inkluderande samt för att stärka ungas
makt och inflytande genom valbara positioner. Utöver detta ska vi jobba med att skapa goda demokratiska
förutsättningar i samband med föreningsårsmötet, detta görs genom inkluderande mötesformer samt tillgänglighet i
strukturen för förberedelser och själva mötet.
Under punkt 2 har vi målsatt att genomföra fler utbildningsinsatser under året, detta ser vi som en viktig nyckel i att
stärka kunskapen om KFUMs värdegrund föreningsövergripande. Detta är ett viktigt samarbete med Sensus.
Vi ska föreningsövergripande synliggöra och inspirera till ett fortsatt arbete med dem globala hållbarhetsmålen.
Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang
-

Kansliet blir en mötesplats för ideellt aktiva inom föreningen

-

Gemensamma och flexibla arbetsytor för både ideella och medarbetare finns tillgängliga.

-

Vi ökar tillgängligheten i alla föreningens lokaler.

Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap
-

Vi ökar möjligheterna att visa upp och att besöka olika verksamheter genom till exempel öppet hus.

-

Vi genomför föreningsgemensamma träffar (t.ex. visionsdagar)

Body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan
-

Ökad kunskap om vår metodik Body-Mind-Spirit i alla sektioner.

Utveckling genom ansvar
-

Vi tillhandahåller utbildningstillfällen för hela föreningen (George, Williams, Emma och Mary) där vi
använder oss av Helheten.

-

Vi inspirerar föreningsövergripande till att involvera barn och unga i att bestämma kring och leda aktiviteter.

-

Möjlighet att delta i engagemangsgrupper på föreningsövergripande nivå (t.ex. utskott och tillfälliga
arbetsgrupper)

-

Vi stärker möjligheterna att i föreningen möjliggöra nya idéer och initiativ från medlemmar.

Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen
-

Vi fortsätter utbilda i och synliggöra Agenda 2030.

-

Uppmärksamma att föreningen också är en del av KFUK (t.ex. genom att uppmärksamma internationella
kvinnodagen).

4. Framgångsmått “Hur vi bedömer välbefinnande och hur bra vi lyckas”
Styrelsen har fört ett resonemang om att under första året se tabellen med framgångsmått som en kartläggning av vilka mått
som fortsättningsvis skall användas.
Finansiella
perspektivet

Medlemsperspektivet

Medarbetarperspektivet

Interna
perspektivet

Utvecklingsperspektivet

Inkluderingsperspektivet

Omsättning
Mål:
Utfall:

Antal
medlemmar
Mål:
Utfall:

Ideellt aktiva ledare
Mål:
Utfall:

Unika deltagare
Mål:
Utfall:

Deltagare visionsdag
Mål:
Utfall:

Målgrupp 6–13år
Mål:
Utfall:

Extern finansiering1
Mål:
Utfall:

Nya medlemmar
Mål:
Utfall:

Antal förtroendevalda2
Mål:
Utfall:

Projekt 3
Mål:
Utfall:

Inspirationsresor för
medlemmar:
Mål:
Utfall:

Målgrupp 13–35år
Mål:
Utfall:

Antal sökta bidrag
Mål:
Utfall:

Deltagare på
årsmöte
Mål:
Utfall:

Ideella arbetstimmar
Mål:
Utfall:

Antal
Lag/grupper Mål:
Utfall:

Visionsdagar
Mål:
Utfall:

Utrikesfödda deltagare
Mål:
Utfall:

LOK
Mål:
Utfall:

Deltagare under
18 år på
årsmötet:
Mål:
Utfall:

Nöjdhet anställda4
Mål:
Utfall:

Lägerdagar (egna)
Mål:
Utfall:

Styrelsekonferenser
Mål:
Utfall:

Antal representerade
verksamheter på
årsmötet:
Mål:
Utfall:

Aktivitetsbidrag
Mål:
Utfall:

Deltagare under
18 i styrelser:
Mål:
Utfall:

Förtroendevalda som
deltagit i
föreningsintroduktion
Mål: Alla
Utfall:

Lägerdagar
(externa)
Mål:
Utfall:

Fortbildningstillfällen
Mål:155
Utfall:

Deltagare med
funktionsvariation6
Mål:
Utfall:

Sensus
Mål:
Utfall:

Antal som gått
George/Williams
utbildning
Mål:
Utfall:

Antal som gått
Emma/Mary
utbildning
Mål:
Utfall:

Kvinnor i styrelsen7
Mål:
Utfall:

RF-SISU
Mål:
Utfall:

Antal som gått
Safe Space
utbildning
Mål: Alla
Utfall:

Samarbeten andra
föreningar/organisati
oner
Mål: 6
Utfall:

Män i styrelsen8
Mål:
Utfall:

1

Tolkas som företagssamarbeten i den här sammanställningen.
Valda av föreningsårsmötet till föreningsstyrelse, sektionsstyrelse, valberedning och revisorer. Inklusive
adjungerade personer vi känner till.
3
Definition av projekt behövs
4
Kommer ej målsättas 2021, förarbete görs 2022 inför målsättning inför 2023.
5
Utöver detta tillkommer sektionens egna utbildningstillfällen
6
Det här vill vi se över under 2022 för att få en grund i möjligheten att t.ex. mäta detta via aktivitetsrapportering.
7
Vi utgår i mätningen av juridiskt kön utifrån registrering i SportAdmin
8
Vi utgår i mätningen av juridiskt kön utifrån registrering i SportAdmin
2

Planerade aktiviteter
-

Färdigställa och implementera en föreningsintroduktion för förtroendevalda samt en för medarbetarna
anpassad version. Föreningsstyrelsen planerar att genomföra omkring minst 10 protokollförda möten under
året, utöver detta stödjer föreningsstyrelsen sektionsstyrelserna i deras uppdrag. Föreningsstyrelsen ska också
främja ett hållbart engagemang på alla nivåer i föreningen, både hos ideella och medarbetare.

Mål
-

Föreningen ska öka mängden bidragsansökningar samt stärka kunskapen om att söka projektmedel.

-

Föreningen ska utbilda fler inom föreningen i viktiga frågor.

-

Utbilda alla aktiva inom föreningen i Safe Space

-

Se fler exempel ovan och längre ner

5. Resurser “Hur vi mobiliserar och hushåller med olika resurser”
-

Medarbetarperspektiv

-

Finansiella resurser

-

Ideella resurser

6. Samverkan “Hur vi drar nytta av varandra och andra”
Under 2022 vill vi stärka samarbetet med våra två studieförbund samt öka kunskaperna hos sektionerna om
studieförbundens roll. Utöver detta vill vi stärka vår roll som relevant aktör för företag att samarbeta med samt stärka
våra relationer till andra barn- och ungdomsorganisationer i Umeå-regionen. Föreningen ska också fundera över hur vi
kan arbeta med internationella samverkan t.ex. genom att ta emot praktikanter.
7. Kommunikation “Hur vi kommunicerar och synliggör det vi gör”
Under 2022 ska vi stärka föreningens interna och externa kommunikation, detta gör vi genom följande:
-

Tillgängliggör kommunikationsverktyg för medlemmar, ledare, förtroendevalda och medarbetare.

-

Ökar kunskapen för att stärka kommunikationsinsatserna, till exempel med fokus på grafisk produktion,
sociala medier och val av kommunikationskanaler.

-

Vi ska se över föreningens interna kommunikationskanaler med syfte att vara mer inlkuderande, tillgängliga
och aktuella.

-

Etablera tydliga riktlinjer och mål för KFUM Umeås interna och externa kommunikation.

AEQUALIS

Verksamhetsplan 2022
Aequalis cafékvällar

1. Målbild “Det vi eftersträvar”
Aequalis är en mötesplats för unga med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) och liknande
utmaningar formad av och för målgruppen, där vårt mål är att bryta ensamhet och isolering genom
att hjälpa målgruppen att vidga sitt sociala nätverk, få en aktiv fritid och ett ökat självförtroende och
självkänsla. Därför vill vi att Aequalis ska vara en självklar mötesplats för unga med NPF i Umeå där
vår igenkänningsfaktor ligger i kontinuitet och varje besökare ska känna sig välkommen, sedd och
trygg i att vara sig själv, oberoende könstillhörighet, etnicitet eller trosuppfattning.
Då Aequalis behövde vara nedstängt stora delar av 2021 så ser vi detta som en nystart då vi försöker
komma in i banan igen och sprida ryktet kring våra cafékvällar och skapa nya plattformar för
samarbeten och blir intressanta för eventuella ledare och besökare. Visionen med cafékvällarna är att
stärka individerna för att möjliggöra för vår målgrupp att finna nya intressen, plattformar och
personlig utveckling med Aequalis som avstamp på något stort.
Ett långsiktigt mål är att kunna öppna upp fler mötesplatser för målgruppen, främst en mötesplats
med fokus på rörelse då cafékvällarna idag är mer inriktade på stillasittande och rekreativa aktiviteter.
För att i framtiden kunna hålla öppet fler mötesplatser ser vi ett behov att anställa en tjänsteperson
på minst 50% för att täcka upp behov.
2. Verksamhet “Så som vi tänker oss nästa år”
1. Hålla öppet Aequalis varje onsdag under året precis som tidigare år.
2. Vi kommer fortsätta rekrytering av nya ledare samt styrelseledamöter, önskvärt är personer
som vill vara både ledare och styrelseledamot för att kunna se helheten med verksamheten.
3. Aktivt söka bidrag och sponsorer.
Sökta bidrag för år 2022
Fond/stiftelse

Sökt summa

Besked lämnas

Lars Hierta stiftelse

40 000 kr

december 2021

Radiohjälpen Viktoria fonden
tvåårigt samarbetsavtal

ca 730 000 kr

mitten av december 2021
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Familje-& individnämnden
Umeå kommun

ca 360 000 kr

19 januari 2022

Fritidsnämnden Umeå
kommun

ca 70 000 kr

19 januari 2022

3. Identitet “Det som håller oss samman”
Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang
Aequalis är en mötesplats av och för unga med NPF och riktar sig till dess behov av att hitta en
gemenskap och ett socialt sammanhang för att undvika ensamhet och isolering. Detta möjliggör vi
genom att kontinuerligt varje onsdag erbjuda en för målgruppen relevant verksamhet.
Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap
Som besökare av Aequalis ska man känna av glädje i form av möta ett socialt sammanhang där
besökaren får bestämma aktiviteter och ha inflytande i vilka produkter vi ska köpa in. Vi skapar
trygghet för besökare genom att vara regelbundna och förutsägbara, besökaren vet innan sitt besök
vad hen kommer mötas av och detta är speciellt viktig för vår målgrupp. Ledarna i verksamheten är
dom som skapar gemenskapen med besökarna, många besökare är också återkommande vilket gör
att dom också bidrar till vår gemenskap.
Utveckling genom ansvar
Aequalis började som ett projekt finansierat av MUCF, i november 2020 övergick projektet till att bli
en sektion i KFUM Umeå vilket bidrar till enorm utveckling för både ledare och nyblivna
styrelseledamöter. Även nyrekryterade ledare sätts i en plattform för tillväxt och vidgade perspektiv.
Även besökare uppmuntrar vi att ta ansvar och initiativ, exempelvis genom att leda och planera
aktiviteter eller temakvällar. Verksamheten eftersträvar även att efter behov och möjlighet rekrytera
ledare från målgruppen, då det skapar mångfald i ledargruppen och möjlighet att vara en förebild för
andra besökare.
Body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan
Aequalis har främst fokus på mind och spirit då vi erbjduer en plats där besökarna får lära sig nya
saker och utvecklas i det sociala samt att det finns tid för besökarna att samtala med ledarna om allt.
Vi erbjuder en drogfri miljö för unga att vistas på.
Aequalis har i nuläget inga möjligheter att erbjuda fysisk rörelse inom cafékvällarna, men vill genom
samtal uppmuntra till fysisk aktivitet och sunda livsvanor. Långsiktigt så drömmer vi även om att
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erbjuda aktivitetskvällar och/eller för målgruppen. Det finns planer på att utveckla en till mötesplats
med fokus på rörelse.
Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen
Se nedan hur vi idag jobbar med de globala målen samt hur vi önskar att jobba med dom i framtiden.
Mål

Nuläge

Framtid

1. Ingen fattigdom

Erbjuder gratis mötesplats och
gratis fika

Erbjuda fler gratis
mötesplatser för målgruppen

2. Ingen hunger

Erbjuder gratis fika

Erbjuda middag på
mötesplatserna

3. God hälsa och
välbefinnande

Motverkar isolering med våra
kvällar vilket minskar psykisk
ohälsa och främjar psykisk
hälsa

Erbjuda platser med fokus på
rörelse för att främja den
fysiska hälsan.

4. Jämställdhet

Besökare av alla
könsidentiteter dock med
majoritet manligt

Jämn fördelning mellan
könstillhörigheter, med max
50% män resterande procent
kvinnor och ickebinära.

5. Hållbar energi för alla

Oklart idag

Ha mötesplatser i lokaler som
använder förnybar energi som
exempelvis sol, vind och
vatten.

6. Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Erbjuder arvode till våra ledare
och en trygg arbetsplats.

Fortsätta erbjuda arvode till
våra ledare samt en stabil
ekonomi i sektionen

10. Minska ojämlikhet

Många målgruppen blir
inkulderade och accepterade
som dom är

Att kunna inkludera så många
som möjligt, exempelvis
personer med NPF som även
har fysiska variationer eller
annat modersmål än svenska.

12. Hållbar konsumtion
och produktion

Köper till viss del begagnat.

Köpa mer begagnat och
återbruka material. Köpa in fika
från lokala producenter samt
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efter säsong.
16. Fredliga och
inkluderande
samhällen

Alla våra besökare är välkomna
precis som dom är. Vår
verksamhet är anpassade efter
personer med NPF.

Alla våra besökare är välkomna
precis som dom är, vi vill
fortsätta inkludera fler och
jobba mot diskriminering och
fördomar.

Beskriv kort hur ni planerar att arbeta med inkludering i er verksamhet?

-

Ge ut information om att Aequalis finns på fler sätt tex på andra språk än svenska och i rörligt
material
Anpassa lokalen med tex skyltar och anpassa aktiviteter utifrån utmaningarna med NPF.
Är i en inkluderande lokal som är anpassad för rörelsenedsättning tex rullstol.

Beskriv kort hur ni ska arbeta med att stärka ungas makt och inflytande i er verksamhet?
-

Vi skapar trygga och meningsfulla kvällar för våra besökare
Att vi håller oss vid vårt motto “För besökarna av besökarna” och ger våra besökare möjlighet
att vara delaktiga och bidra till kvällarna med egna tankar och ideér.
Vi bidrar med ungas makt och inflytande genom att ha unga personer som leder och får
utvecklas som ledare.

Beskriv kort hur ni ska arbeta med att stärka kunskap om KFUMs värdegrund i er verksamhet?
- Målsättningen är att alla styrelsemedlemmar och ledare får gå en utbildning i George innan vi
påbörjar sitt uppdrag.
- Att alla ledare och styrelsemedlemmar ska gå utbildningen Safe Space där styrelsens uppdrag
blir att bjuda in till diskussion och reflektion i ledargruppen.
- Vid ledar kick-off informera om resterande del av KFUM Umeå och vad KFUM innebär.
Beskriv kort hur ni ska implementera dem globala hållbarhetsmålen i ert arbete under det
kommande verksamhetsåret?
- Se tabell ovan.
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4. Framgångsmått “Hur vi bedömer välbefinnande och hur bra vi lyckas”

Framgångsmått och
perspektiv

Hur mäts det, när
och av vem?

Var går gränsen för bra?

Mål 2022

Antal cafekvällar på ett år
obs: beror helt på finansiering

Mäts i slutet av året
när utvärdering
sker/ styrelsen

46 kvällar

40 kvällar

Antal besökare per kväll

Mäts i utvärdering
efter varje kväll.
/ledare

15 besökare

10 besökare

Antal besökare som
identifierar sig som
tjejer/icke-binära per kväll
(jämställdhetsperspektiv)

Mäts i utvärdering
efter varje kväll.
/ledare

50%

30%

Nöjdheten hos ledare

Mäta genom
utvärdering via
enkät i slutet av
terminen. /styrelsen

4 av 5 = bra

4 i snitt

Antal ledare som återkommer

Styrelsen för
statistik för varje ny
termin om ledare
som återkommer

75% = bra

50 %

Ekonomisk bärighet

Följs upp löpande i
ekonomirapporter
/Styrelse

Få in bidrag/spons på
150.000

Få in bidrag/spons på
70.000

5. Resurser “Hur vi mobiliserar och hushåller med olika resurser”
-

Söka bidrag
Hitta fler ledare
Anställa en tjänsteperson/kontaktperson på kansliet som kan stötta oss

KFUM Umeå
Adress:
Telefon:
E-post:
Hemsida:

Järnvägsallén 20, 903 28 Umeå
+46 90 18 57 00
info@kfum.nu
www.kfum.nu

-

Beskriv hur många möten sektionsstyrelsen planerar att genomföra under 2022? 1 träff i
månaden vilket innefattar mellan 10-12 per år.

-

Beskriv vilken kompetensutveckling sektionsstyrelsen och dess ideella ledare behöver för
att uppfylla verksamhetsplanen? Styrelsen är i behov utav en gemensam styrelseutbildning,
samt att en ny ordförande kommer behöva stärkas särskilt i sin roll. Vi vill även att ledarna ska
gå George och Safe space. Styrelsen önskar kompetens från tjänsteperson gällande
marknadsföring och andra administrativa sysslor. Det behövs både fler ledare samt
styrelsemedlemmar i sektionen.

-

Beskriv hur ni ska arbeta med att fördela ut minst följande tre roller i styrelsen (ordförande,
kassör och vice ordförande)?
Inga tydliga roller finns i dagsläget utöver dessa; Linnéa är ordförande, Lina är vice ordförande
med budgetansvar men resterande mycket flytande. De två ovan nämnda personerna drar
det mesta lasset i arbetet.

-

6. Samverkan “Hur vi drar nytta av varandra och andra”
Fundera över behov och önskemål kring stöd och samverkan med föreningens övergripande
funktioner/roller och ev med andra verksamhetsgrenar/sektioner. Fundera även kring samverkan
med kringliggande aktörer t.ex. studieförbund, verksamhets- eller idrottsförbund, samarbetspartners
Att vi samverkar med huvudstyrelsen för stöd och förankring, förverkligande av idéer
Verksamheten behöver stöd från kansliet i from av en person som kan hjälpa med
marknadsföring, bidragsansökning samt uppsöka samarbetspartners. Det är sådant som vi
ideella i styrelsen inte hinner med pga heltidsjobb.
Vi önskar att samarbeta mer med lägergårdarna för att hitta ledare som vill ledare under
resten av året samt att vi kan hålla utbildningar ihop tex George. Sedan hoppas vi kunna
utveckla sommaraktiviteter för målgruppen där Nydala lägergård kan blir en plats att vara på.
Vi önskar också ett samarbete med klättring för att kunna ta fram en mötesplats för
målgruppen med fokus på rörelse.

7. Kommunikation “Hur vi kommunicerar och synliggör det vi gör”
Internkommunikation
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Kommunikation med ledarna sker vi en chattgrupp på messenger samt att ledaren har tillgång till en
drive-mapp med schema, checklistor m.m.
Kommunikationen inom styrelsen sker via en chattgrupp på messenger samt möten sker via google
meets.
Externkommuniktaion
För att nå fler besökare marknadsför vi via Instagram, Facebook och via affischer samt riktad
information till samarbetspartners som habiliteringen, psykiatrin m.m. I dagsläget sker igen
marknadsföring för nya ledare, där har vi jobbat med att “headhunta” personer.
Sektionen behöver utbildas i marknadsföring och kommunikation.
1. Sektionen ska under 2022 ta fram en marknadsföringsstrategi.
2. Sektionen ska gå en styrelseutbildning för att stärka kommunikationen i styrelsen.
3. Besöka relevanta utbildningar på Umeå universitet där framtida ledare kan finnas.
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BASKET

Verksamhetsplan basket 2022
1. Målbild “Det vi eftersträvar”

Vi vill kunna erbjuda de barn och ungdomar som vill börja spela basket en möjlighet att göra
det. Vidare vill vi skapa ett klimat så att vi får behålla ungdomarna i sporten så länge som
möjligt, som aktiv eller som ledare i vår verksamhet. Vi ser breddidrott men också elitidrott
som en viktig del i vår verksamhet. Basketglädjen i föreningen kännetecknas av både
innehållet i våra träningar och matcher, men också av en gemenskap där våra medlemmar
trivs och som de känner sig trygga i. Basket ska vara en mötesplats där trygghet, glädje och
gemenskap ska vara viktiga delar av vår verksamhet.
2. Verksamhet “Så som vi tänker oss nästa år”

Får att nå målet med att erbjuda fler barn och ungdomar möjligheten att spela basket måste vi
ta krafttag för att se över olika sätt att rekrytera ledare. Vi erbjuder breddidrott samt möjlighet
för spelare att utvecklas att spela i nationell serie på damsidan. En mer riktad marknadsföring
för att få fler ledare behöver implementeras under kommande verksamhetsår. Vi behöver
såväl visa på möjligheten till ledarutbildningar inom våra egna led, samverka med övriga
basketföreningar samt marknadsföra oss i samband med till exempel universitetets
välkomstmässor. Detta är några förslag på olika fokusområden som skulle kunna innebära att
vi får fler ledare till vår verksamhet. Under 2022 kommer regelbundna ledarträffar och
anordnats och en satsning på att tidigt identifiera och uppmuntra spelare att utvecklas i olika
ledarroller inom föreningen.
Det är också viktigt att vi möjliggör för våra befintliga ledare vidareutbildning, både för deras
egen utveckling samt att stärka och bibehålla en god kvalitet för vår verksamhet. Att erbjuda
ledarna utbildning både internt och externt är också ett sätt att visa dem uppskattning för deras
ideella arbete inom föreningen. Basketsektionen uppmuntrar ledare och utövare att delta i de
utbildningar som föreningen erbjuder löpande.
Viktigt är också att det finns administrativt stöd för att arbeta aktivt med att erbjuda platser
där möjlighet finns i befintliga lag samt aktivt undersöka möjlighet att föräldrar och/eller nya
ledare kan ta ansvar för att starta upp nybörjargrupper för de yngsta åldrarna.
3. Identitet “Det som håller oss samman”

Genom att fortsätta erbjuda basketträningar inom KFUM Umeå så skapar vi en viktig arena
för barn och ungdomar, där de får möjlighet att utvecklas, att finna gemenskap och att genom
fysisk träning skapa möjlighet för ett ökat välbefinnande. Vi verkar för att KFUMs hörnstenar
ska vara en naturlig del inom basketen.
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I vår verksamhet har vi träningsgrupper från 7 år och upp till seniorålder på olika nivåer.
För att fler ska kunna vara med är det viktigt att träningsavgifterna inte är så höga samt att det
finns möjlighet att söka friplatser om man inte har råd med gällande träningsavgift för aktuell
grupp.
Tränare och ledare är en viktig roll och vi försöker locka unga som har ett brinnande intresse
för basket att kliva in som hjälpledare i grupper i ett första steg där de kan utvecklas med en
erfaren ledare. Basketsektionen står för utbildningskostnader både gällande tränarutbildning
och funktionärsutbildningarna som erbjuds av Västerbottens basketförbund samt Svenska
basketbollförbundet.
Inom vår basketverksamhet kan man växa som individ, som medmänniska och som
samhällsmedborgare oavsett miljö, förutsättningar eller sociala behov. Vi lyssnar och stöttar
våra medlemmar och arbetar aktivt för att se varje individ utifrån deras egna förutsättningar.
I vår basketverksamhet bidrar vi till att redan i unga åldrar implementera ett intresse för fysisk
aktivitet där de både får en social arena att visats i och en förståelse för vad fysisk aktivitet
gör för deras välbefinnande. I Agenda 2030 och i mål 3 lyfts det fram att god hälsa är en
grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till
samhällets utveckling och vår verksamhet blir ett bidrag till att nå målen i Agenda 2030.
4. Framgångsmått “Hur vi bedömer välbefinnande och hur bra vi lyckas”

Vi behöver bibehålla och gärna utöka antalet aktiva barn och ungdomar som spelar basket i
vår förening. Det kan vi göra genom att erbjuda en stabil och god kvalitet på våra träningar så
att både de som vill satsa hårt på sin basket ska få möjlighet till det och för de barn och
ungdomar där fokus kanske i stället är på att få träna och röra på sig samt träffa sina
basketkompisar.
Att våra ledare ska få inspiration, utbildning vid behov samt möjlighet att träffas för att skapa
en samhörighet är prioriterad verksamhet under 2022.
Under ett antal år har styrelsen i basketsektionen arbetat aktivt med att ta fram rutiner för att
underlätta för nya ledare och styrelseledamöter. Även rutiner och mallar för att skapa
lagkassor har tagits fram för att underlätta för de som upprättar budget i respektive grupp. Att
uppdatera och arbeta fram nya rutiner och stödmaterial till våra ledare är en viktig del för att
underlätta för våra ideella ledare och att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Uppföljning av budget både gällande sektionen och lagkassor sker kontinuerligt för att få en
helhetsbild av basketverksamheten och säkerställa att budgeterade kostnader inte överstiger
intäkterna.
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Detta sammantaget är nyckeln till vårt välbefinnande inom KFUM Umeå Basketsektion.

5. Resurser “Hur vi mobiliserar och hushåller med olika resurser”

Basketsektionens största resurs utgörs i dagsläget av ett stort antal kompetenta ledare/tränare.
Det är viktigt att vi bibehåller dessa personer för det är de som ser till att våra medlemmar kan
fortsätta spela basket. Vi behöver stötta, entusiasmera och erbjuda dem fortlöpande
vidareutbildning men också visa uppskattning för deras ideella engagemang så att de vill
fortsätta att vara en del av vår basketgemenskap.
Den andra stora resursen för vår verksamhet är våra aktiva. För att möjliggöra att antalet
aktiva inom basketsektionen ökar så finns det, förutom fler tränare, även ett behov av ökat
administrativt stöd. Det kan till exempel vara hjälp med hantering av utskick avseende
träningsavgifter, information på hemsidan och licensiering av spelare.
Basketsektionens styrelse planerar att genomföra ca nio styrelsemöten under 2022. För
kommande mandatperiod så är den stora utmaningen att hitta personer som vill sitta i
basketstyrelsen då flertalet av de nu sittande ledamöterna och ordförande inte kommer att
ställa upp kommande mandatperiod. Arbetet att fördela ut rollerna i styrelsen blir en viktig del
för valberedningen att undersöka vid rekrytering av nya ledamöter.
6. Samverkan “Hur vi drar nytta av varandra och andra”

Det blir under 2022 viktigt att implementera ett administrativt stöd till alla ingående
verksamheter inom KFUM Umeå för att skapa förutsättning för att bedriva nuvarande
verksamheter.
Basketsektionen samverkar med andra basketföreningar och främst inom Umeå regionen samt
aktuellt distriktsförbund och specialförbundet. Vidare sker samverkan med sponsorer och
andra aktörer som finns behov av för att basketverksamheten ska fungera på ett optimalt sätt.
Ett samverkansområde som kan vidareutvecklas och som bör prioriteras är främst att vår
interna samverkan mellan våra träningsgrupper.
7. Kommunikation “Hur vi kommunicerar och synliggör det vi gör”
Basketsektionen använder främst utskicksfunktionen i Sport Admin för att skicka ut information till
medlemmar och tränare. Facebookgrupper används också för de äldre lagen för att kommunicera
och informera aktuella spelare och föräldrar.
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Information om verksamheten finns också på KFUM Umeå webbsidor men här finns en stor
utvecklingspotential.
Nya medlemmar och ledare hänvisas till KFUM Umeå hemsida för att anmäla intresse av att börja
spela basket samt för att meddela att de kan hjälpa till som ledare.
Basketsektionen behöver stöd i kommunikationsarbetet och då främst med att hålla webbsidorna
uppdaterade. Vi ser ett mål för kommunikation och det är att utveckla befintliga webbsidorna om
vår basketverksamhet.
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FENIX

VERKSAMHETSPLANERING 2022
FENIX Stödboende
1. Målbild - Det vi eftersträvar
På sikt är målet att Fenix verksamhet har fyllt sina 4 träningslägenheter med 4 placeringar från
socialtjänsten. Det ska då finnas en bemanning som stämmer överens med de behov som kommer med ett
fullt boende, ca 1 heltidstjänst. Utöver detta ska jourpersonal vara tillgänglig för att täcka bemanning under
kvällar, nätter och helger. Den nuvarande arbetsmetoden är anpassad utifrån att handledning,
personalmöten, behandlingskonferenser mm aktualiseras och prioriteras vid fullbelagt boende.
Lägenheterna kommer att vara de befintliga, med samma närhet till personal vilket vi idag ser stora
fördelar med.
På sikt finns även en förhoppning om ett utökat samarbete med Stiftelsen Fryshuset där kanske nya projekt
startas till fördel för samarbetet samt för att bredda KFUM Umeås sociala verksamhet.
Målet är att fortsätta stärka unga vuxna och se deras fulla potential och även vad de kan lära oss. Ett utbyte
av erfarenheter och kunskap för att stärka unga att bli självständiga vuxna.

2. Verksamhet - Så som vi tänker oss nästa år
Fenix har under senaste året fått en förfrågan om ny placering, som inte blev mer än så. Målet 2022 är att
kunna nå ut till fler kommuner och att de har större möjligheter att placera externt när restriktionerna har
lättat. Om så inte blir fallet krävs att göra något mer, en förändring i IVO-tillståndet eller lägga ned.
De allra flesta stödboenden har ett åldersspann mellan 16-20 år medan Fenix har ett mellan 17-20 år. Detta
är en av anledningarna till att vi fått säga nej till förfrågningar vi fått. Det kostar 21 tkr att göra en ändring i
tillståndet vilket vi behöver överväga om inget händer under första kvartalet.
KFUM Umeå kommer att skriva avtal med Stiftelsen Fryshuset och deras verksamhet Passus, där delar av
samarbetet berör Fenix verksamhet. Passus hjälper människor att tex. bygga ett nytt socialt liv och att bli
delaktiga i samhället och där kommer samarbetet med Fenix in, som till viss del har en liknande målgrupp.
-

-

Hitta fler vägar till placeringar, ringa runt till kommuner i Sverige.
Få en placering till under 2022.
Eventuellt ändra tillståndet till att gälla from 16 år.
Under slutet av 2021 påbörja (samt under kvartal ett slutföra) en kartläggning av andra möjliga
sociala projekt samt dess finansiering som kan rymmas inom ramarna för Fenix (utifrån en
nulägesbild med ett minskat antal placeringar).
Öka samarbetet med Stiftelsen Fryshuset och även titta på nya projekt inom socialt arbete som kan
drivas ihop med dem.

3. Identitet - Det som håller oss samman
Fenix vill med utgångspunkt i varje individs förmågor, kompetenser och mål skapa förutsättningar för att
ungdomarna som bor hos oss ska bli självständiga och självförsörjande i samhället. Detta gör vi genom att:

-

Vi ser varje ungdom som en kompetent individ med inneboende kraft och värdefulla erfarenheter.
Individens eget ansvar och delaktighet alltid är utgångspunkt i vårt arbete, både övergripande och i
detalj när vi coachar våra ungdomar.
Bekräfta ungdomarnas bakgrund och erfarenheter som en viktig bas för deras personliga
utveckling.
Kompetent och erfaren personal coachar ungdomarna mot deras uppsatta mål och speglar dem på
ett sätt som främjar ungdomarnas upplevelse av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.
Boendet präglas av trygghet, nyfikenhet och respekt för varandra oavsett kön, bakgrund och
kulturell tillhörighet.
Vi har få men tydliga regler som bidrar till en strukturerad tillvaro.

KFUM Umeås vision är att erbjuda mötesplatser där unga människor får utrymme att utvecklas till sin fulla
potential. Där unga mår bra och har en framtidstro, engagemang och makt att påverka i en värld som är
hållbar och jämlik. Utifrån denna vision stöttar Fenix ungdomen i att bli medveten om sin egen kraft för att
kunna ta plats i samhället, uppleva gemenskap och hopp, samt inte minst få en helhetssyn på livet.
KFUM Umeås värdegrund genomsyrar Fenix verksamhet utifrån ovan nämnda delar. Kristligheten översätts
till andligheten där vi lyssnar och delar med oss av varandras olika religioner, tro, spiritualism, kultur mm.
Det nya samarbetet med Stiftelsen Fryshuset går även det i linje med visionen om att alla ska få en chans
att utvecklas och må bra i en trygg miljö för hopp, framtidstro och gemenskap.
”Inkludering i verksamheten”
Eftersträvas genom att Fenix dels har breddat sin målgrupp för tre år sedan så att fler än bara
ensamkommande kan bo här. Fenix kan ta emot alla oavsett kön, etniskt tillhörighet, kultur osv men är
begränsade i ålder och till tre målgrupper i övrigt. Av de som bor på Fenix är målet nu såväl som nästa år att
alla ska vara lika delaktiga i samtal och i beslut som rör tex. aktiviteter, genomförandeplaner,
praktikplatser, skola etc. Lägenheterna anpassas utifrån den ungdom som ska bo där. Det vi inte kan
erbjuda i dagsläget är hiss och därav inga rullstolsbundna ungdomar tyvärr. För nästa år finns en tanke om
att inkludera unga från 16 år också, vilket kommer med en kostnad som kan vara väl värd att satsa på detta.
“Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang”
Uppnås/eftersträvas genom att Fenix erbjuder sina ungdomar att söka jobb/praktik som lägerledare på
KFUMs lägergårdar med mervärden som nya kunskaper, vänner, personlig utveckling mm. Det är också en
fin möjliggörare för integration där alla unga ledare fått en fantastisk sammanhållning och möjlighet att
utvecklas. Fenix inbjuder även till att delta på Aequalis cafékvällar varje vecka där man utöver fika kan
socialisera med nya människor, bla. unga med funktionsvariationer, känna gemenskap, få nya vänner, spela
spel, skapande verksamhet mm.
“Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap”
Att känna trygghet är en viktig del i arbetsmetoden på Fenix. Samtal mellan ungdom och mentor sker
kontinuerligt för att bygga relation och skapa trygghet hos Fenix ungdomar. Målet finns ibland även med i
den egna genomförandeplanen som varje ungdom gör tillsammans med mentor.
Fenix vill kunna erbjuda ungdomarna att delta i gemensamma aktiviteter. Tanken är att under skollov eller
kvällar/helger uppmuntra ungdomar att ge förslag på aktiviteter samt vara med och rösta på de aktiviteter
som de vill att Fenix skall genomföra, vilket grundas genom majoritetsbeslut i ungdomsgruppen samt
utifrån budget.
I övrigt se punkten ovan.

“Body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan”
Uppnås/eftersträvas genom att Fenix erbjuder alla placerade ungdomar ett aktivitetsbidrag på 2000 kr/år.
Vi vet att fysisk aktivitet kan ge ringar på vattnet till ett bättre mående. Därför försöker vi alltid inspirera till
fysisk aktivitet och erbjuder tex. klättring i vår egen klätterhall. Vi kan även skapa möjligheter till kontakter
inom basket- och volleybollsektionerna. I övrigt försöker vi tillmötesgå varje ungdoms önskemål om idrottsoch träningsform och ser till att hen kommer igång med den träning där intresset ligger.
Att ha en sysselsättning med vardagliga rutiner är grunden för Fenix ungdomar. Vi vill att de ska flytta från
oss med en utbildning i ryggen alt jobb så att de är självförsörjande individer. Därför erbjuder vi läxläsning
och stöd i att hitta rätt väg i utbildning och yrkesliv framgent, hjälper till med extrajobb/sommarjobb
genom både föreningens egna samt andra kanaler.
Samtal kring känslor och mående värdesätts högt och tas upp av/med mentor. Psykisk hälsa finns ofta med
på något sätt i den genomförandeplan som skapas med ungdom vid inskrivning.
”Makt och inflytande”
Fenix har alltid jobbat med att stärka ungdomarnas makt och inflytande i den egna verksamheten på olika
sätt. Det vi jobbar med varje år är att skicka ut två ungdomsenkäter (höst och vår) där ungdomarna enskilt
och anonymt svarar på frågor kring verksamheten och hur den kan bli bättre, hur trivseln är och övriga
reflektioner/önskemål framåt. Utöver detta eftersträvar personalen att ungdomarna är med och fattar
beslut i så mycket som möjligt där detta är relevant. Deras åsikt väger tungt. Specifikt för kommande år är
att enkätens frågor ska ses över med hjälp ungdom/-arna för att se om de är relevanta och om något kan
läggas till/förändras.
“Utveckling genom ansvar”
Genom färdighetsträning inom exempelvis ekonomi, fritid, hälsa och miljöfrågor lär sig ungdomen att hitta
egna verktyg och strategier i vardagen samt bli medveten om sina rättigheter och skyldigheter i samhället.
Samtidigt utvecklas ungdomens förmåga att hantera med- och motgångar i sin vardag. Mentor lägger över
mer och mer ansvar på ungdomen allt eftersom tiden fortlöper på boendet. Detta bidrar till att
självförtroendet stärks och ungdomen kan på så sätt navigera sig igenom sitt liv utifrån sina egna
förutsättningar.
Ungdomarna erbjuds som tidigare nämnts att bli ideella ledare i andra verksamheter som kfum Umeå
bedriver vilket visat sig ge stor personlig mognad och utveckling hos Fenix ungdomar. Som ett exempel har
flitiga besökare på kfum Umeås mötesplats Aequalis blivit erbjudna chansen att få ansvar som förebild på
olika sätt för andra unga som kommer dit, samt att bli ledare och vidare invald i Aequalis sektionsstyrelse.
Detta är ett mål som uppnåtts av en Fenixungdom och som fortsätter att vara aktuellt att erbjuda Fenix
kommande nya ungdomar nu när Aequalis öppnat igen efter pandemin.
“Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen”
Uppnås/eftersträvas genom att Fenix ungdomar lär sig och praktiskt utövar källsortering i sin egen
lägenhet, att handla lokalproducerat när det är ekonomiskt möjligt. Välja miljömärkta produkter gärna
Fairtrade, laga egen mat och inte köpa halvfabrikat. Personal följer med ungdom och handlar ibland för att
se vad hen kan kring hållbarhetstänk vid inköp av främst mat.
Fenix personal uppmuntrar till cykling och att välja lokaltrafiken. Därför erbjuder Fenix ett cykelbidrag på
1000 kr till varje ungdom så att de kan köpa en begagnad cykel med hjälm och lås, för att färdas smidigt i
Umeå.
Samtal kring jämställdhet och vilka rättigheter man har i samhället ingår i det som varje ungdom ska lära sig
på boendet för att bli en självständig självförsörjande ung vuxen.
Personal och ungdom skickar mail eller sms mellan varandra istället för att skriva ut papper.

Fenix behöver öka medvetenheten på boendet om de globala målen och ta upp dem för diskussion mer
frekvent i samtal mellan mentor och ungdom. Även genom färdighetsträning öka kunskapen kring många
av dessa mål. En plan inför kommande år är att gå igenom alla mål för att tydliggöra helheten och vad detta
innebär för framtiden, för att sedan låta ungdomarna ta eget initiativ till vilka delar de vill fokusera på för
att det ska kännas hanterbart och inspirerande.

4. Framgångsmått - Hur vi mäter vårt välbefinnande
Framgångsmått

Hur mäts det, när och
av vem?

Var går gränsen för bra?

Mål och aktiviteter 2022

Personalstyrka (ink jour)
som fungerar med antalet
placerade ungdomar

2 placeringar tar upp en
personal på heltid inkl.
jour. Därutöver krävs en
jour-backup under
helger/sjukdom.

Att vi har personal som
täcker upp för varandra
så att någon kan vara
sjuk utan problem.
Att det alltid är minst två
personer som är
inloggade på Fenix
nummer 090-185706.

Se på nytt över vem/vilka
i huset som kan vara
back-up på jourlista och
telefon vid ex. sjukdom
hos personal.

Sårbaraste punkten just
nu.

4 placeringar ger 1
heltidstjänst exkl. jour.
Trivsel och mående hos
placerade ungdomar

Boende-enkäter 2
ggr/år,
genomförandeplaner
och uppföljningar var 3e
månad av personal samt
placerande socialtjänst.

Att alla placerade
ungdomar svarar att de
trivs på boendet.
Att alla mår ok.

Vara lyhörd för
inkommande svar och
förändra verksamhet
utifrån detta. I övrigt
fortsätta utveckla den
befintliga modellen.

Nya placeringar

Avtal mellan den
placerande kommunens
IFO-chef, KFUM Fenix
föreståndare och KFUM
Umeås kanslichef.

Att vi får in en till
placering under 2022.

1 ny placering i sept.
En ändringsanmälan
skickas in till IVO gällande
målgruppens ålder där
även 16 år önskas.
När ansökan beviljats
påbörjas en ny
marknadsföringssatsning
via telefon och mail till
kranskommuner.

Intäkter från placerande
myndighet (Socialtjänst)

Ekonomisk rapport

Ökad intäkt mot
dagsläget

Ökad intäkt på ca 156 000
kr (1300 kr/dygn, from
sept -22)

5. Resurser - Hur vi mobiliserar och fördelar resurser
Fenix har ett ledningssystem och en kvalitetssäkring som är anpassad efter den befintliga
stödboendeformen med fyra platser i träningslägenheter, V Kyrkogatan 14 A. Lägenheterna ligger i nära
anslutning till personalkontoret. Större lokaler finns tillgängliga att boka utifrån aktuell aktivitet.
En anställd personal fungerar idag som både mentor, verksamhetsansvarig och jourhavande. Med en
placerad ungdom planeras träffar i förtid för att passa både verksamhet och ungdom. Det innebär också att
det finns tider och dagar på veckan när personal inte är anträffbar. Detta är förmedlat i avtal som görs med
andra kommuner vid placering på Fenix. Vid akuta ärenden ringer ungdom personal som löser problemet
eller i sin tur kontaktar kanslichef för stöd/hjälp i aktuell händelse.
Vid en ytterligare placering bör planen för jourbemanning aktualiseras. Detta har inte gjorts då det inte
funnits behov av det under rådande placeringsläge på boendet. Under 2021 har det funnits två personal som
ungdom kunnat ringa på obemannade tider. Om inte den första kontakten svarar så finns den andra som
back-up. Det är också viktigt att när personal behöver resa bort säkerställa att det finns någon annan som
inom 30-40 min kan vara på plats på boendet om något händer.

6. Samverkan - Hur vi drar nytta av varandra och andra
Internt söks samarbeten kring sommarpraktik (läger) och fritidsaktiviteter (Aequalis, klättring) vid behov för
de placerade och generellt när chansen dyker upp tex. vid event, utbildningsprojekt etc.
Externt har ett samarbete med Stiftelsen Fryshuset som etablerat sig i Umeå blivit aktuellt. Det kommer
förhoppningsvis möjliggöra både en lättnad ekonomiskt för Fenix samtidigt som ett samarbete med dem
och deras verksamhet Passus är mycket positivt för flera av KFUM Umeås verksamheter. De är intresserade
av både lägenheter, kontor, ev praktikplatser och viss coachning för ett par klienter. Kanske kan ytterligare
samverkanspunkter beröras framgent, inom socialt arbete i form av gemensamt projekt i någon form.
-

Skriva avtal med Stiftelsen Fryshuset from 2022-01-01 kring samarbetet.

7. Kommunikation - Hur vi kommunicerar och synliggör det vi gör
Kommunikationen till socialtjänst i andra kommuner sker via telefon och mail, med länkar till
hemsidan. Hemsidan är anpassad för målgruppen med ytterligare information ett knapptryck bort.
Kommunikationsinsatser för kommande år är planerade att fortlöpa från föregående år med
telefonsamtal till Sveriges kommuner samt workshop eller annan inspiration från övriga på
kansliet/styrelsen mfl. kring hur Fenix kan nå fler placeringar. Detta om det är ekonomiskt
försvarbart att behålla verksamheten efter första kvartalet.

KLÄTTRING

Verksamhetsplan 2022
KFUM Umeå Klättring

1. Målbild “Det vi eftersträvar”
Fundera över hur ni vill att verksamheten ser ut, upplevs, fungerar, osv. i framtiden på cirka 3-5 års
sikt och beskriv detta. Målbilden behöver inte vara mätbar utan syftar i huvudsak till att vara en
horisont att gemensamt navigera mot. Utgå ifrån den målbild ni tidigare har formulerat.
Med KFUM Umeå klättring vill vi sänka tröskeln för fysisk aktivitet och locka även de mest inbitna
stillasittarna till en långsiktig träningsform - genom att erbjuda en lättillgänglig träningslokal till ett
skäligt pris, med familjär och personlig stämning samt högt i tak (både bildligt och bokstavligt) där
erfarenheter och tips frikostigt utbyts. Med detta vill vi också fungera som en inkörsport till
klättercommunityt för människor som skulle vilja prova, men av olika anledningar inte kommer till
skott, exempelvis på grund av en förutfattad mening att deras könstillhörighet eller ålder inte skulle
passa in.
Med barnklättringen vill vi erbjuda barn och unga en idrott med möjlighet till att utmana rädslor,
stärka självförtroendet och utöva tekniskt och koordinatoriskt krävande rörelser - vilket
sammantaget bidrar till utvecklingen av deras rörelserikedom. Vi vill även erbjuda en idrott som kan
utövas tillsammans oavsett ålder och kön där det huvudsakliga målet är att gemensamt lösa ett
problem (en led) och inte nödvändigtvis att vinna eller förlora.
För att kunna hålla KFUM Umeå klättring och våra aktiviteter levande har vi också som mål att
förbättra kvaliteten på hallen och förhoppningsvis således dess attraktion. Visionen är att vi i
framtiden ska kunna erbjuda både omklädningsrum och ett enklare gym (t.ex. ett rum med
hangboards/fingerboards, hantlar, gummiband, yogamattor och dylikt). Vi jobbar även med att
förbättra kvaliteten på väggarna genom att byta ut plywooden där det behövs.
För att fortsätta utveckla ledarna och hålla kvaliteten hög på träningar önskar vi både erbjuda
utbildningar och delta på utbildningar som exempelvis KFUM, Svenska Klätterförbundet och SISU
håller i.

2. Verksamhet “Så som vi tänker oss nästa år”
Beskriv hur ni vill att verksamheten ska se ut / genomföras nästa år (med målbilden från punkt 1 i
åtanke). Formulera konkreta mål och aktiviteter till stöd för genomförandet och till hjälp för
uppföljning dvs som gör det möjligt även för föreningens medlemmar och styrelse att sätta sig in i
planeringen.

KFUM Umeå
Adress:
Telefon:
E-post:
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info@kfum.nu
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Prova-på klättring: Planeras fortsätta under året för både barn- och ungdomar samt vuxna,
med syfte att öka mångfalden i klättercommunityt. Målet för 2022 är att nå ut till ännu fler.
Hittills har ”aktiviteterna” marknadsförts med facebook-evenemang, vilket tyvärr ofta
inneburit att informationen nått redan klätterintresserade, men inte så många andra. Inför
2022 ska vi, förutom fb-evenemang, försöka kontakta högstadium/gymnasium direkt och
berätta vilka vi är.



Barnklättringen: Målet för 2022 blir att bibehålla verksamheten, rekrytera fler ledare
(föräldrar) samt utbilda oss och varandra. 2021 startades en klätterspecifik teknikträning som
vi erbjöd de redan aktiva ungdomarna för ytterligare utmaning och utveckling. Detta koncept
planeras finslipas och marknadsföras mer aktivt under 2022.



”Upprustning” av hallen: Byte av plywoodskivor efter behov och slitage, översikt av
islagsmuttrar och byte av dessa vid behov. Se över besiktningsprotokoll samt framtagande av
besiktningsmall för lös utrustning så att samtliga kan göra detta en- eller flera gånger per år.
Detta är ett mångårigt projekt som kräver samordnade insatser. En dialog förs med KFUM
Umeå, Svenska Klätterförbundet samt besiktningskunnig extern personal. Detta för att hallen
skall hålla en så god standard som möjligt rörande säkerhet.



Marknadsför teknikträning för barn-och ungdomar: Skapa en beskrivning på hemsidan och
underlätta för folk att anmäla intresse samt skapa en ekonomisk plan för det.



Klättertävling: Sedan 2018 har en klättertävling ordnats årligen, med modifikation 2020
grundat i rådande pandemi och de restriktioner det innebar. Detta planeras att fortsätta med
då det varit ett uppskattat inslag, både bland KFUM’s ideella engagerade och de
utomstående deltagarna. År 2021 introducerades också en juniorklass med egen final.



Ungdomsstyrelse: Planen är att starta upp en ungdomsstyrelse för att engagera de yngre
aktiva och på så vis sprida engagemang och kunskap om vad det innebär att vara ideellt
engagerad och hur en förening fungerar. Detta samtidigt som det möjliggör föryngring av
verksamheten och breddande av aktiviteter då de yngre kan ha andra önskemål och
ambitioner som kan gagna samtliga. Varje delaktig ungdom får en post i ungdomsstyrelsen
med en mentor som har motsvarande roll i klättringens sektionsstyrelse. Detta för att kunna
bolla ideér och få stöd i att förstå och förvalta rollen. Detta gör också att känslan av ansvar
blir lättare att hantera för de unga och ger en trygghet vid insteget i föreningslivet. Ett tydligt
och mätbart exempel skulle vara ett deltagande i arrangerandet av juniordelen av ovan
nämnd tävling med allt vad det innebär.

3. Identitet “Det som håller oss samman”
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Stäm av målbilden och planerad verksamhet (från punkt 1 och 2) mot föreningens identitet. Kika
specifikt på punkterna i föreningens verksamhetsidé och fundera över hur dessa förverkligas eller kan
eftersträvas i verksamheten med syfte att hålla en röd tråd inom föreningen.
I årets verksamhetsplanering vill föreningsstyrelsen särskilt lyfta fokus på:
-

Beskriv kort hur ni planerar att arbeta med inkludering i er verksamhet?
Beskriv kort hur ni ska arbeta med att stärka ungas makt och inflytande i er verksamhet?
Beskriv kort hur ni ska arbeta med att stärka kunskap om KFUMs värdegrund i er
verksamhet?
Beskriv kort hur ni ska implementera dem globala hållbarhetsmålen i ert arbete under det
kommande verksamhetsåret?

-

Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang
Uppnås genom att vår lokal främjar träning på individens egna villkor - oavsett förmåga,
ambition och intresse. Med stor yta och färre tränande människor på samma gång samt
möjlighet att styra utmaningen upplevs KFUM Umeå klättring därför av många som tryggare,
lugnare och mer tillåtande (jämfört med andra klätterhallar). Hallen blir därför inte bara ett
lättillgängligt alternativ till fysisk aktivitet utan även en plats att umgås med nya och gamla
vänner på.

-

Eftersträvas genom att jobba med att fler barn, unga (och vuxna) ska få upp ögonen för oss.

-

Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap
Uppnås genom att stämningen i hallen är på sådant sätt att alla som klättrar samtidigt
uppmuntrar och ger tips till varandra oavsett om de känner varandra sedan tidigare eller
inte. Vi jobbar med att alla ska känna sig välkomna, oavsett nivå och ambition.

-

En helhetssyn på människan
Förutom den fysiska aktiviteten som klättring erbjuder, innebär idrotten ofta även att rädslor
behöver utmanas och överkommas, framförallt höjdrädsla, och att utmana sig själv till att
utföra en rörelse som från början känns helt omöjlig - vilket både kan stärka självförtroendet
och bidrar till den personliga utvecklingen hos en individ som till slut lyckas övervinna detta.

-

Utveckling genom ansvar
Uppnås genom att alla besökare till hallen har möjlighet att bygga leder och forma hallen helt
efter egna önskemål. Ingen finns på plats - som det kan göra på andra “gym” - för att
kontrollera att avgift betalas/väggkort innehas eller att utrustning/material/verktyg inte
förstörs. Alla har därför ett ansvar att hallen hålls snygg och att den får fortsätta finnas. Alla
klättrare, dvs inte bara ledarna, har ett ansvar att säkerhetsrutiner följs.

-

Hänsyn till globala hållbarhetsmål
Hälsa och välbefinnande: vi främjar fysisk aktivitet.
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-

Jämställdhet/jämlikhet: Vi jobbar aktivt med att öka mångfalden inom klättercommunityt.
Hållbarhet: Vi tänker på detta vid inköp av material och annat.
Fattigdom: Vi försöker ha en prisnivå som gör att så många som möjligt kan delta.

4. Framgångsmått “Hur vi bedömer välbefinnande och hur bra vi lyckas”
Försök sätta fingret på olika faktorer som definierar verksamhetens status och välbefinnande. Använd
metoden balanserat styrkort för att se till verksamhetens fulla bredd. Bestäm var gränserna går för
vad som är bra och inte kopplat till dessa faktorer. Formulera gärna mål och aktiviteter.
Framgångsmått

Hur mäts det, när
och av vem?

Var går gränsen för bra?

Mål och
aktiviteter
2022

Omsättning på ledamöter i
sektionsstyrelsen
(medarbetarperspektivet)

Årsvis vid
styrelsemöte

Minst hälften väljer att
sitta kvar vid varje
årsmöte

Rekrytering av
fler
intresserade

Kvinnor i styrelsen
(inkluderingsperspektivet)

Årsvis vid
styrelsemöte

40% av
styrelsemedlemmarna

Bibehålla
och/eller öka
antalet

Antal medlemmar/unika
deltagare. (medlemsperspektiv
/ interna perspektivet)

Sportadmin, när
ev. grupper
startas upp

Initialt när det finns
intresserade/grupper

Uppstart av ny
grupp

Nöjdhet bland deltagare i

Görs ej idag, men
skulle ev kunna
gå att skicka ut
en enkät/år

Beror på hur enkäten ser
ut, men 60% nöjda

Diskutera om
detta är något
vi vill införa

Omsättning:
(finansiella perspektivet)

Ekonomisk
rapport,
terminsvis

Självförsörjande budget

Täcka våra
egna
kostnader

5. Resurser “Hur vi mobiliserar och hushåller med olika resurser”
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Fundera kring de samlade resurserna inför nästa år, både hur de kan mobiliseras och hur de ska
förvaltas på ett hållbart vis. Resurser att fundera över är t.ex. engagemang, kompetens, pengar,
lokaler m.m. Formulera gärna mål och aktiviteter kopplat till dessa olika resurser.
-

Beskriv om er verksamhet har fler resursbehov för att uppfylla verksamhetsplanen?
Sätt 2 mätbara mål för hur ni ska stärka verksamhetens resurser?

I årets verksamhetsplanering vill föreningsstyrelsen särskilt lyfta fokus på:
-

Beskriv hur många möten sektionsstyrelsen planerar att genomföra under 2022?
Beskriv vilken kompetensutveckling sektionsstyrelsen och dess ideella ledare behöver för att
uppfylla verksamhetsplanen?
Beskriv hur ni ska arbeta med att fördela ut minst följande tre roller i styrelsen (ordförande,
kassör och vice ordförande)?

-

Möten: Planeras 2-3 möten (Ett startmöte tidigt på året samt ett avrundande vid årsslutet
och ett däremellan, årsmötet). Generellt är målet att hålla möten med tydliga syften och
undvika möten för mötets skull. Detta då det är ideellt och fokus ligger på att vara i
verksamheten.

-

Hallen: Bör fortsätta med nödvändigt underhållning för att försäkra att hallen är fortsatt
attraktiv. Vi borde budgetera på sånt sätt att huvuddelen av våra utgifter i dagsläget går till
detta ändamål.

-

Styrelsen: Vi har de roller vi behöver. Det finns mycket engagemang och kompetens i den här
gruppen. Vi har delat upp arbetsbördan/fördelat uppgifter mellan oss. Vad gäller
kompetensutveckling behövs SportAdmin-arbetet läras ut till fler i styrelsen, ledarna kan
behöva Ledarutbildning från Svenska Klätterförbundet. I övrigt görs kompetensutvecklingen
löpande individuellt genom diverse instanser. Med hjälp av KFUM’s interna utbildningar
ämnar styrelsen höja kvaliteten på kunskap och kompetens samt utveckla potentiella
samarbeten mellan olika interna och externa verksamheter, både i Sverige och utomlands.

-

Kompetensutveckling: Genom att undersöka möjligheter för utbildningar för ledbyggare
önskar/ämnar vi höja kvaliteten på både de leder som kommer upp i hallen och de
byggandes kunskaper. Detta ger en attraktivare hall, både då lederna kommer att kunna
utvecklas samt att KFUM Umeå Klättring kan komma att förknippas med möjligheter till
utveckling och växande för de ideella och utomstående som kanske ännu inte har engagerat
sig men önskar det. Här tillkommer även KFUM’s interna utbildningar (George exempelvis).
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6. Samverkan “Hur vi drar nytta av varandra och andra”
Fundera över behov och önskemål kring stöd och samverkan med föreningens övergripande
funktioner/roller och ev med andra verksamhetsgrenar/sektioner. Fundera även kring samverkan
med kringliggande aktörer t.ex. studieförbund, verksamhets- eller idrottsförbund, samarbetspartners
etc.
-

Beskriv vilka parter ni vill samverka med under kommande verksamhetsår?
Beskriv ett samverkansområde ni vill stärka under året?

-

Svenska klätterförbundet har kontakt med oss och fortsätter kontinuerligt samarbete med
och mellan klätterklubbar runt om i landet. KFUM Umeå erbjuder oss utbildningar och RFSISU finns där.

-

Kontakt med klättrare utifrån som kommer och hjälper till med utveckling, ledbygge,
utbildning samt marknadsföring av KFUM Umeå Klättring.

7. Kommunikation “Hur vi kommunicerar och synliggör det vi gör”
Fundera på hur den interna och externa kommunikationen ska gå till / utformas. Vad ska
kommuniceras eller synliggöras, till vilken målgrupp och på vilket sätt (t.ex. på vilken plattform och av
vem). Formulera gärna mål och aktiviteter.
-

Vilka digitala kanaler använder er sektion för att kommunicera ut till era
medlemmar/aktiva/ledare?
Vilka digitala kanaler använder er sektion för att bjuda in nya medlemmar/aktiva/ledare till
er verksamhet?
Finns det utvecklings/fortbildningsbehov av kommunikation utifrån er sektion?
Sätt 2 mätbara mål för er verksamhets kommunikationsinsatser under 2022
I dagsläget används Facebook, Instagram, Messenger och SportAdmin för kontakt med
medlemmar/aktiva/ledare.
Ovanstående kanaler används för att bjuda in nya medlemmar/aktiva/ledare till
verksamheten.
Behovet som finns rör att kunna utveckla hemsidan och SportAdmin.
2 mätbara mål är hur många som kan nyttja SportAdmin i styrelsen samt hur många som kan
administrera på hemsidan och på Facebook under 2022. I dagsläget är det 2 st.
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NORRBYSKÄR

Verksamhetsplan 2022
Norrbyskär

1. Målbild “Det vi eftersträvar”
Fundera över hur ni vill att verksamheten ser ut, upplevs, fungerar, osv. i framtiden på cirka 3-5 års
sikt och beskriv detta. Målbilden behöver inte vara mätbar utan syftar i huvudsak till att vara en
horisont att gemensamt navigera mot. Utgå ifrån den målbild ni tidigare har formulerat.
*Kunna erbjuda fler att gå på läger.
* Stabilitet och kontinuitet i organisationen där ideella vill återkomma och mår bra.
* En plats med goda förutsättningar för personlig utveckling och engagemang.
* Vara en inkluderande mötesplats för barn och unga.
* En välkänd aktör
* God standard på faciliteter, inventarier och aktiviteter.
* Goda strukturer och rutiner för verksamheten.
* Engagemang året runt.
* Möjliggör engagemang i andra delar av föreningen nationellt och internationellt.
* Välkänd utbildningsaktör
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2. Verksamhet “Så som vi tänker oss nästa år”
Beskriv hur ni vill att verksamheten ska se ut / genomföras nästa år (med målbilden från punkt 1 i
åtanke). Formulera konkreta mål och aktiviteter till stöd för genomförandet och till hjälp för
uppföljning dvs som gör det möjligt även för föreningens medlemmar och styrelse att sätta sig in i
planeringen.
Egna läger
En central del av vår verksamhet på Norrbyskär är de läger vi genomför i egen regi. Sommaren 2022
planerar vi att genomföra tre stycken Lilla äventyrslägret, tre stycken Stora äventyrslägret, samt ett
Best of Norrbyskär, Zombieläger, och Laspen för äldre deltagare. Då höstlovslägret var mycket lyckat
2021 så planerar vi även höstläger 2022. Vi fortsätter arbeta med utvecklingstrappan för
lägerdeltagare för att få fler att återkomma med syftet att fortsätta utvecklas. Fokus på
knoddgruppsamtalen, mentorskap och utveckling genom ansvar.
Utbildning
Upptakten - introduktionshelg för alla ideella, ledarskap, rutiner mm.
Introduktionsdagar - Innan varje period introduceras alla ideella i rutiner samt planerar tillsammans.
Högre ledarskapsutbildningen HLU - 5 dagar utbildning i ledarskap med fokus på att leda andra
ideella.
Instruktörsutbildningar - Två-dagarsutbildningar i respektive aktivitet.
Laspen - en ledarskapsutbildning på 10 dagar för unga i ålder 16-18år.
Helheten - regelbundet erbjuder vi utbildningar från KFUMs utbildningspaket
Ideellt engagemang
Grunden i verksamheten är det ideella engagemanget. Verksamhet ska skapas och genomföras
utifrån de ideellas intressen och drivkrafter. I den mån verksamhet genomförs som inte grundar sig på
de ideellas engagemang så ska det vara beslutat av styrelsen och ge något tillbaka som gynnar den
övriga verksamheten, exempelvis pengar eller möjlighet att utforma organisationen på ett mer
fördelaktigt sätt för verksamheten. 2022 ska vi verka för en kultur som uppmuntrar till träffar och
engagemang året runt. Vi vill även betona att alla ideella kan initiera träffar m.m. Styrelsen kan vara
stöd och plattform men behöver inte alltid vara arrangör.
Aktiviteter
Vi färdigställer ett arbetsverktyg som möjliggör “risk och sårbarhetsanalys” som utvärderar och
bedömer gårdens aktiviteter gällande utbildning, rutiner och underhåll. Arbetsverktyget är ett krav
från våra samarbetspartners och det kommer vara en bra beslutsgrund och hjälper oss att prioritera.
Vi kan redan nu konstatera att många av gårdens aktiviteter behöver förbättring. 2022 vill vi fokusera
extra mycket på gårdens aktiviteter. Vi behöver dessutom fler instruktörer och vi kan med erfarenhet
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se att engagemang föds när vi satsat på underhåll och utveckling av våra aktiviteter. Vi tror därför att
intresset för våra aktiviteter kommer att öka tack vare att vi lägger mer fokus på förbättringar.
Anläggning
För att bibehålla och höja standarden på våra faciliteter så är underhåll och renoveringar viktigt.
Underhåll och inköp har varit eftersatt de senaste ca 15 åren på Norrbyskär vilket leder till högre
kostnader i nutid. Vi har under några år satsat på att renovera utrymmen som alla vistas i;
bottenvåningen i Klutrike. Vi kommer att färdigställa bottenvåningen i Klutrike genom att slipa golvet i
matsalarna, renovera hallen och sätta upp foton mm på väggarna.
Våra boendemiljöer är väldigt slitna. Vi fokuserar på det viktigaste i varje hus, försöker laga det som är
trasigt samt säkerställa utrymningsvägar och brandlarm. Det finns ett stort behov av att renovera
badrum. Finns resurser kvar i slutet av året ska detta prioriteras. Standarden på badrum, allmänna
rum samt sovrum är så låg och eftersatt att det ofta hindrar oss att ta emot inkomstbringande
verksamhet.
Vi ser ett stort behov av att renovera golvet i köket. Golvet har därför spruckit på flera ställen.
Dessutom lutar golvet åt fel håll bort från golvbrunnar och har många svackor. Detta riskerar
vattenskador och försvårar renhållningen i köket. 2022 ska en plan för framtida köksrenovering göras.
Vi kommer att fortsätta med bastuhuset genom att se över golvet i bastun samt ytterdörrarna.
För att skapa en trivsammare miljö för gårdspersonal installeras in/ut luftventilation i bodlängans
samlingslokaler.
Gårdens gamla kapell är väldigt eftersatt. Innan panelen går sönder mer ska vi slipa och måla norra
fasaden, entrén och dörren. Vi lär oss även att kitta fönster samt påbörjar arbetet med att renovera
fönster.
I dagsläget fungerar ingen tvättmaskin längre på gården. För kunna garantera gårdens tvättbehov
anskaffas en ny tvättmaskin som en del av en tvåstegslösning för att modernisera tvättstugan med
driftsäkra maskiner.
Vår stora anläggning använder mycket energi, och vi fortsätter utreda möjligheterna till att sänka våra
energikostnader. Utöver det redan pågående arbetet med att spara på el genom att stänga av
fastigheter som inte används, sänka värmen, byta till led-lampor mm, så behöver vi framöver
investera i teknik som luft-värmepumpar, luft-vattenpumpar och/eller solenergi för att inte
kostnaderna för el ska bli för höga. Det är dessutom en viktig del i Agenda 2030-arbetet, där vi alla
behöver göra det vi kan för att minska koldioxidutsläppen.
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I hamnen har vi länge varit i behov av att renovera bryggan som nu är väldigt trasig och är en risk att
vistas på. En ny brygga och kraftigare båtmotor är en nödvändighet för att kunna fortsätta bedriva
aktiviteter. Om vi inte underhåller/byter ut bryggdelar som saknas riskerar vi att förlora
nyttjanderätten för fast utrustning för seglingsverksamhet på marken intill seglarviken.

3. Identitet “Det som håller oss samman”
Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang
Norrbyskärs lägergård är en viktig mötesplats för unga. Vi har en struktur där ideella och unga har
möjlighet att påverka och där vi är lyhörda för deras behov och anpassar oss därefter. Engagemanget
på Norrbyskär är starkt och många återkommer år efter år och spenderar stora delar av sommaren
där.
Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap
Vi välkomnar alla och arbetar aktivt med att inkludera fler i vår verksamhet. Vi har byggt upp en stark
gemenskap som delvis existerar året runt, vi jobbar aktivt för att den inte ska upplevas exkluderande.
Värdegrunden är ständigt närvarande i allt vi gör och vårt aktiva arbete med gruppen, tex genom
gruppkontrakt, lägger en god grund för gemenskap. Genom väl genomförda rekryteringar och
utbildningar skapar vi trygghet hos deltagare och ledare.
Utveckling genom ansvar
Vi möjliggör ansvarstagande hos våra ideella och deltagare vilket leder till personlig utveckling, samt
verksamhetens utveckling. Genom att vi fokuserar på att ständigt uppmuntra till nya utmaningar och
tror på allas förmåga, stärks ideella och deltagarnas självförtroende. Detta leder till en vilja och mod
att ta ansvar och fortsätta utvecklas. Vi ökar systematiskt ansvaret för deltagare på läger, utifrån ålder
och erfarenhet. Hos oss går många från deltagare, till ledare och sen till en chefsposition på
lägergården.
Body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan
Värdegrunden är ständigt närvarande i vår verksamhet, både för ledare, deltagare och personal. Body,
mind, spirit är en självklar del av alla våra utbildningar och ett koncept alla ledare är väl bekanta med.
Vi är noggranna med att både deltagare och ledare på vår gård får en balans av body, mind och spirit.
Body inkluderas genom rörelse, lek och uppmuntran till frisk luft. Body visar sig också genom att vi är
noggranna med att skapa rutiner, servera bra mat samt stöttar alla på gården att ta hand om sig själv
och deras säkerhet.
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Mind är ett självklart inslag för alla då vi uppmuntrar till lärande i alla delar av verksamheten. Vi
använder en pedagogik som bygger på att lära ut och skapa förståelse för varför vi gör det vi gör. Vi
tror att alla kan lära sig och att lärande berikar.
Spirit är som tydligast då vi värnar om samtal och reflektion. Deltagarna har dagliga
“knoddgruppsamtal” där de i liten grupp samtalar och reflekterar med en instruktör om ämnen som
dagen, känslor och livsfrågor. I alla aktivitetspass ingår också en stund för reflektion där vi uppmuntrar
till att prata om känslor och upplevelser. Ideella på gården har också avsatt tid för möten där vi
utvärderar och reflekterar. Vi utvärderar läger och perioder strukturerat samt tillser att alla ideella har
medarbetarsamtal under sitt uppdrag på gården. Vi fortsätter vårt arbete med att tillsammans med
verksamheten från Umeå Pastorat tillgängliggöra andaktsrummet och det andliga livet för de av våra
ledare som önskar delta.
Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen
- Ingen fattigdom - kostnaden på läger, friplatser, utjämna socioekonomiska skillnader etc
- God hälsa & välbefinnande - bra mat, fysisk aktivitet, ser och hör folk, lyssnar på individers
behov, hållbar arbetsmiljö och arbetsbelastning
- God utbildning - lär för livet, bidra i det dagliga till kunskap om klimatförändringar, hållbarhet,
jämställdhet och jämlikhet
- Jämställdhet - viktigt i rekryteringen, kommunikationen, studera könsfördelningen på
lägergården
- Hållbar energi för alla - vindkraft, vill ha effektivare värmesystem, minska beroendet av fossila
bränslen (lång sikt)
- Minskad ojämlikhet - friplatser, koordinerade transporter till ön, nå fler socioekonomiska
målgrupper
- Ekosystem & biologisk mångfald - hajk och andra utomhusaktiviteter uppmuntras
- Fredliga & inkluderande samhällen - ökad förståelse genom utbyten, såväl lokalt, nationellt
som internationellt (lång sikt), inkludera vid val av samarbetspartners

4. Framgångsmått “Hur vi bedömer välbefinnande och hur bra vi lyckas”
Försök sätta fingret på olika faktorer som definierar verksamhetens status och välbefinnande. Använd
metoden balanserat styrkort för att se till verksamhetens fulla bredd. Bestäm var gränserna går för
vad som är bra och inte kopplat till dessa faktorer. Formulera gärna mål och aktiviteter.
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Utvecklingsperspektivet
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Medlemmar från
Norrbyskär (antal
deltagare och
ideella)

Antal ideellt aktiva

Antal utbildningar
(interna & externa)

Antal friplatser

Hur många “från
Norrbyskär” som
kommer på
årsmöte

Ideella timmar per
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Antal påbörjat
lägerdygn för
deltagare och
ideella (antalet
personer per dygn
X i Y dygn = XxY
lägerdygn) (interna
& externa)

Resultat
(Vi strävar efter ett
+-0 resultat)

Extern finansiering
(Vi söker extern
finansiering till
ordinarie
verksamhet samt
specifika satsningar)

Antal nya ideella
på lägergården
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Antal påbörjat
persondygn på
säsong
Kundnöjdhet
(standardiserade
enkäter till familjer,
kommersiella
grupper etc)

Utbildningstimmar
(antalet personer
per dygn X i Y dygn
= XxY)
(interna & externa)

Antal deltagare på
LASPen

Könsfördelning (i
styrelse, bland
ideella,
handledande
positioner och
deltagare)

5. Resurser “Hur vi mobiliserar och hushåller med olika resurser”
Fundera kring de samlade resurserna inför nästa år, både hur de kan mobiliseras och hur de ska
förvaltas på ett hållbart vis. Resurser att fundera över är t.ex. engagemang, kompetens, pengar,
lokaler m.m. Formulera gärna mål och aktiviteter kopplat till dessa olika resurser.
-

Beskriv om er verksamhet har fler resursbehov för att uppfylla verksamhetsplanen?
Sätt 2 mätbara mål för hur ni ska stärka verksamhetens resurser?

Norrbyskär har en stor verksamhet när det gäller engagemang, lokaler, omsättning osv. För att
bibehålla och utveckla verksamheten krävs stora resurser. Vi har under se senaste ca 15 åren inte haft
nog med resurser för att kunna underhålla och upprätthålla verksamheten. Vi ligger därför efter med
underhåll. Dessutom finns ett stort behov av utveckling för att behålla engagemang och kunna vara
en attraktiv plats för ideella, deltagare och övriga gäster.

I årets verksamhetsplanering vill föreningsstyrelsen särskilt lyfta fokus på:
-

Beskriv hur många möten sektionsstyrelsen planerar att genomföra under 2022?

Vi planerar att genomföra ungefär 18 styrelsemöten under 2022. Utöver det tillkommer åtminstone
10 rekryteringsmöten.
-

Beskriv vilken kompetensutveckling sektionsstyrelsen och dess ideella ledare behöver för att
uppfylla verksamhetsplanen?

Utbildningar kopplade till resultatet av “Risk och sårbarhetsanalysen”.
Fastighet behöver kunskap om att renovera och kitta gamla fönster.
-

Beskriv hur ni ska arbeta med att fördela ut minst följande tre roller i styrelsen (ordförande,
kassör och vice ordförande)?

Ordförande väljs på årsmötet, och vi väljer därefter en vice-ordförande i sektionsstyrelsen. I dagsläget
har vi ingen kassör och om det blir en nödvändighet får vi se över hur vi ska fördela ut den rollen
baserat på engagemang.
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6. Samverkan “Hur vi drar nytta av varandra och andra”
Fundera över behov och önskemål kring stöd och samverkan med föreningens övergripande
funktioner/roller och ev med andra verksamhetsgrenar/sektioner. Fundera även kring samverkan
med kringliggande aktörer t.ex. studieförbund, verksamhets- eller idrottsförbund, samarbetspartners
etc.
Planerade samarbeten 2022:
Umeå Pastorat - konfirmationsläger huserar hos oss
Andra församlingar i Umeå - huserar på Kyrkans gård, aktiviteter hos oss
Hjälteföreningen - hoppas kunna återuppta samarbetet om covid lugnar sig
Sensus - genomföra kurser och utbildningar tillsammans, återuppta samarbetet med
pensionärsföreningen
Andra aktörer på Norrbyskär såsom Museet, Kyrkan och Herrgården - fördjupa och strukturera
samarbetet så att alla parter vinner på detta. Vi fortsätter arbetet med en gemensam
samarbetsorganisation.
Nydala - genomför utbildningar mm tillsammans
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7. Kommunikation “Hur vi kommunicerar och synliggör det vi gör”
Fundera på hur den interna och externa kommunikationen ska gå till / utformas. Vad ska
kommuniceras eller synliggöras, till vilken målgrupp och på vilket sätt (t.ex. på vilken plattform och av
vem). Formulera gärna mål och aktiviteter.
-

Vilka digitala kanaler använder er sektion för att kommunicera ut till era
medlemmar/aktiva/ledare?
Vilka digitala kanaler använder er sektion för att bjuda in nya medlemmar/aktiva/ledare till er
verksamhet?
Finns det utvecklings/fortbildningsbehov av kommunikation utifrån er sektion?
Sätt 2 mätbara mål för er verksamhets kommunikationsinsatser under 2022

Nedan följer de sex mål styrelsen har för det kommunikativa arbetet 2022.
Aktiviteter:
-

Under verksamhetsåret 2022 har vi som mål att genomföra en ALF med fokus på att skapa
digitalt material för hemsidan och marknadsföring. Bland annat kortare klipp i intervjuformat
där aktiva ideella får berätta om sitt engagemang utifrån frågor som kommer formuleras inför
eventet. Detta för att ge potentiellt ideella personlig inblick i verksamheten och vad som får
andra att engagera sig i KFUM och ute på Norrbyskär. Syftet med detta är både att hålla kvar
de aktivas engagemang genom att uppmärksamma dem samt att använda klippen i framtida
rekrytering.

och listas nedan:
Under verksamhetsåret 2022 har vi som mål att planera och genomföra minst en workshop för våra
ideella med syfte att informera om visionen för hur vi vill arbeta med de sociala medierna samt
tillsammans brainstorma hur vi kan göra detta.
Under verksamhetsåret 2022 har vi som mål att arrangera en ALF med fokus på att producera
material till de sociala medierna.

Hemsidan
-

Under verksamhetsåret 2022 har vi som mål att uppdatera samtliga bilder på Norrbyskärs
del av KFUM Umeås hemsida. Syftet är att bilderna ska representera verksamheten såsom
den ser ut nu och de som har ett aktivt engagemang.
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Informera
-

-

Under verksamhetsåret 2022 har vi som mål att vid samtliga träffar arrangerade av styrelsen,
såsom ALF, HLU, Upptakt etc. ska de ideella informeras och ge möjligheten att bidra till det
kommunikativa arbetet.
Under verksamhetsåret 2022 har vi som mål att öka antalet nya ideella som hör talas om
verksamheten på Norrbyskär via internet eller sociala medier kontra föregående år(2021).

Övrigt
-

-

Under verksamhetsåret 2022 har vi som mål att skapa ett digitalt “medielager” för
Norrbyskär där ideella kan ladda upp bilder, filmer etc. Samt utreda möjligheten att skapa ett
digitalt workspace för arbetet med sociala medier öppet för aktiva ideella.
Under verksamhetsåret 2022 har vi som mål att arrangera minst en informationsträff inför
sommaren där vi berättar för nya om verksamheten och möjligheterna som vi erbjuder.
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Kommunikationsplan
Vad?

Ansvar

Målgrupp

När?

Hemsidan

Tjänstepersoner

Alla

Används vid
uppföljning

Reklam/annonsering

Tjänstepersoner

Äldre lägerdeltagare,
föräldrar, blivande
ledare

Samband med läger
släpp/rekrytering
start,

Instagram

Sociala medier
ansvariga

Ledare, blivande
LASPar

Kontinuerligt

Facebookgrupper

Styrelsen

Nya och redan aktiva
ledare

Samband med
rekrytering start

Snapchat

Sociala medier
ansvariga

Aktiva lägerdeltagare

I samband med
lägeravslut och
lägersläpp

Månads nyhetsbrev

Sociala medier
ansvariga,
tjänstepersoner

Medlemmar

1 gång i månaden

Informationsträff
(läger)

Styrelsen

Potentiella ledare

2 gr (mars, april?)

Kontakta andra
lägergårdar för
utbyten

Styrelsen

Ledare, Laspar

Sporadiskt

Affischering

Styrelsen

Nya
lägerdeltagare/föräldr
ar och nya ledare

Februari - april

TikTok
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Vykort

Lägerledare
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Lägerbarn

December

NYDALA

Verksamhetsplan 2022
Nydala lägergård

1. Målbild “Det vi eftersträvar”
-

-

Att gården används ÅRET RUNT av unga människor, med en mångfald av läger och aktiviteter
Att barn och unga uppfattar Nydala lägergård som en “magisk plats” där de kan uppleva
glädje, meningsfulla aktiviteter och gemenskap
Att Nydala uppfattas som en lägergård med en egen identitet och med en tydlig koppling till
KFUM Umeå
Att Nydala lägergård och den verksamhet som vi bedriver är känt i Umeå med omnejd
Att det finns ett starkt ideellt engagemang året runt - både inom styrelsen, Gårdens vänner
och t.ex. instruktörer
Att lägergården hålls i gott skick, genom att den underhålls och rustas upp
Att gården upplevs som tillgänglig och används fullt ut av målgruppen unga
Att vi hyr ut gården till gäster (såsom bröllop) för att vi väljer det (god marknadsföring och vi
är stolta över att gården används) men att detta inte konkurrerar med existerande
verksamhet, såsom läger, utbildningar och trivselträffar
Att det finns många platser för rörelseglädje på Nydala lägergård (lekpark, hinderbana,
physical literacy)
Att det finns ett brett utbud av aktiviteter för alla åldrar
Att gården är bättre anpassad för människor med fysiska och psykiska funktionsvariationer
(att gården är tillgänglighetsanpassad)
Att verksamheten är i ekonomisk balans
Att Nydala har en stark och engagerad styrelse som trivs

2. Verksamhet “Så som vi tänker oss nästa år”
Lägersommar
1.
2.
3.
4.
5.

Att genomföra en pandemi-säker lägersommar för 400 barn
Att rekrytera ledare på ett mer effektivt sätt samt göra det mer digitalt
Att skapa en större mångfald bland barn och ledare
Att stärka våra ledare och tydliggöra vad ledarrollen innebär
Att jobba mer utifrån BODY, MIND, SPIRIT på lägergården

Styrelsen
1. Att skapa en bättre sammanhållning genom att hålla fler trivselträffar
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2. Att tydliggöra rollen som styrelseledamot
3. Att fördela ansvarsområden/uppgifter bland styrelseledamöterna
4. Att hitta styrelseledamöternas hjärtefrågor och att de får jobba mer utifrån dessa
Marknadsföring
1. Att jobba fram en ny och mer effektiv strategi för vår marknadsföring
2. Att försöka synas och höras mer, nå ut till de som inte känner till oss
3. Att visa upp våra styrkor och det vi kan erbjuda både ledare och deltagare
Den fysiska miljön på lägergården
1.
2.
3.
4.

Att byta fasad och fönster samt dörrar innan deras kvalité blir undermålig
Att renovera klättertornet
Att byta ut ramen runt studsmattorna
Att påbörja arbetet med att utveckla lägergården och dess byggnader (utifrån en ny
detaljplan och att söka bygglov)
5. Att påbörja arbetet med att vinterbona matsalen
6. Att påbörja arbetet med att tillgängliggöra lägergården för personer med nedsatt
rörelseförmåga
Året-runt aktiviteter
1. Anordna aktiviteter för ledare och barn året runt (tex “Vinterskoj” i mars och Halloween-fest i
oktober mm).
3. Identitet “Det som håller oss samman”
Föreningens verksamhetsidé
Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang
- Att Nydala lägergård är en levande mötesplats som formas av de som engagerar sig på gården
- Att Nydala skapar sommarläger och meningsfulla aktiviteter för unga
- Att vi möjliggör för unga att utveckla och genomföra sina egna idéer utifrån intresse och
engagemang
- Att vi erbjuder utbildningar som får unga människor att växa och utvecklas
- Att vi erbjuder en drogfri miljö för unga att vistas på
- Att vi erbjuder en plats att utmanas och aktivera sig på (t.ex ledarskap, klättertornet), lika
mycket som en plats att vara sig själv och koppla av (t.ex samtal, tekopp på bryggan) - allt
utifrån behov.
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Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap
- Att vi erbjuder “ledarhäng” och årstidsbundna aktiviteter
- Att vi på våra träffar är inkluderande och att vi utbildar oss inom normkritik
- Att vi använder oss av spelregler och diskuterar vilken kultur vi vill ha på gården för att Nydala
ska bli en glädjefylld och trygg plats för alla som vill vara med
- Att vi under lägersommaren intresserar oss för varandras upplevelser och utveckling, både
strukturerat (handledarsamtal) och spontant i vårt umgänge.
Body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan
- Att vi förtydligar Body mind spirit i lägerplaneringarna 2022
- Att vi ser till att Body mind spirit används och lärs ut inom våra utbildningar 2022
Utveckling genom ansvar
- Att vi ger unga möjlighet att växa genom att ta ansvar (via handledning och uppmuntran)
- Att vi diskuterar ansvar inom styrelsen, Gårdens vänner och inom lägeruppdragen
Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen
- Att vi aktivt inkluderar de globala hållbarhetsmålen (stämmer av mot dem) i vårt arbetssätt,
våra planeringar, byggnationer osv.
- Att vi utbildar oss inom hållbarhet, tar hand om vår gård och varandra
- Att regelbundet återkoppla på hur vi når målen

Mål - Agenda 2030

Framtid

1.

Ingen fattigdom

Betala efter förmåga och friplatser

Gratis för alla barn att gå på läger

2.

Ingen hunger

Bjuder på lunch och mellis för ledare
och barn

Soppkök/gratis mat till alla
behövande året runt

3.

God hälsa och
välbefinnande

Rör på sig på läger. Inget corona-fall.
Näringsrik lunch.
Drogfrizon.Uthomhus.

Aktiviteter året runt, låna ut
utrustning gratis. Prata om känslor
och psykisk hälsa för ledare och
barn. Vara en plats som inte bidrar
till samhället orimliga krav och ta
bort stigmat kring psykisk ohälsa.

4.

God utbildning för alla

Ger gratis utbildning till ledare

Erbjuda ledarutbildning året-runt.
Egen skola

5.

Jämställdhet

Bra könsfördelning på läger. Kvinnor i

50% killar som ledare. Utbilda i
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normer och jämställdhet/jämlikhet

6.

Rent vatten och sanitet för
alla

Nya vattenledningar/ året runt
vatten

RWC och nya barntoaletter.

7.

Hållbar energi för alla

inte bra…

Gården drivs av solceller som sitter
på taken

8.

Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt

Ger unga ett sommarjobb

kanske högre arvode men inte
timlön.

9.

Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktu

ej aktuell

ej aktuell

10. Minska ojämlikhet

Många får en chans hos oss

Lika för alla. Utrota diskriminering.
Tillgänglighetsanpassa gården.
Utbilda i jämlikhet. Nå minoriteter.

11. Hållbara städer och
samhällen

Lägergården är öppen för många, vi
stänger inte ute någon med den
fysiska miljön kan vara ett hinder.

En mer tillgänglig gård

12. Hållbar konsumtion och
produktion

Minimalt matsvinn pga god lunch.
Komposterar och källsorterar

Köpa begagnat. Tänka efter innan vi
köper nytt. Återanvänd.

13. Bekämpa
klimatförändringar

inte bra

öka kunskap bland ledare och barn

14. Hav och marina resurser

Elmotor på sjön

Bättre ekologiska status på sjön
(påverka kommunen så att dom bryr
sig om sjön)

15. Ekosystem och biologisk
mångfald

Gården stoppar avverkning av skog
och urbaniseringen

ortsätta ta hand om gården

16. Fredliga och inkluderande
samhällen

Barnskyddspolicyn. Utbildar ledare i
Safe space samt att KFUM är en
fredsorganisation

Lära barn och ledare om demokrati
och att göra sin röst hördLära barn
och ledare om demokrati och att
göra sin röst hörd

17. Genomförande och globalt
partnerskap

Inget idag

Skicka ledare till KFUM SVerige som
åker till FN och påverkar
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Beskriv kort hur ni planerar att arbeta med inkludering i er verksamhet?
- Att vi marknadsför våra ledaruppdrag hos samarbetspartners, såsom Aequalis, Viva
Integration, Vän i Umeå och Sensus.
- Att kartlägga vilka områden i Umeå där vi har få barn och ledare ifrån för att sedan göra
riktade insatser gällande marknadsföring i dessa områden
- Att erbjuda information om nydala på flera språk
- Att erbjuda information om nydala på fler sätt än bara i text
- Att vi aktivt jobbar utifrån KFUMs värdegrund och att hämtar kunskap från de utbildningar
som finns
- Att utbilda styrelsen och ledare i inkuldering och diskiminering
- Att vi använder oss av spelregler och diskuterar vilken kultur vi vill ha på gården för att Nydala
ska bli en glädjefylld och trygg plats för alla som vill vara med
- Att vi erbjuder en drogfri miljö för unga att vistas på
- Att vi under lägersommaren intresserar oss för varandras upplevelser och utveckling, både
strukturerat (handledarsamtal) och spontant i vårt umgänge (starta en sådan kultur via
förebilder)
Beskriv kort hur ni ska arbeta med att stärka ungas makt och inflytande i er verksamhet?
-

-

Att Nydala skapar sommarläger och meningsfulla aktiviteter för unga, tillsammans med unga
Att Nydala lägergård är en levande mötesplats som formas av de som engagerar sig på gården
Att vi erbjuder utbildningar som får unga människor att växa och utvecklas
Att vi erbjuder en plats att utmanas och aktivera sig på (t.ex ledarskap, klättertornet), lika
mycket som en plats att bara vara sig själv och koppla av på (t.ex samtal, tekopp på bryggan) allt utifrån behov.
Att vi möjliggör för unga att utveckla och genomföra sina egna idéer utifrån intresse och
engagemang
Att vi ger unga möjlighet att växa genom att ta ansvar (via handledning och uppmuntran)
Att vi diskuterar ansvar inom styrelsen, Gårdens vänner och inom ramen för lägeruppdragen
Att utveckla styrelsen och gårdens vänner så att de drivs av ungas inflytande
Att ledarna känner att det har makt att påverka lägergården

Beskriv kort hur ni ska arbeta med att stärka kunskap om KFUMs värdegrund i er verksamhet?
- Att vi utbildar våra ledare via KFUMs egna utbildningar (Helheten), där vi gör vissa moment
obligatoriska och andra frivilliga. Vi upprättar en plan under vt 2022 för att få fler ledare att
genomföra utbildningarna.
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-

Att vi utifrån erfarenheter 2021 arbetar med en plan för detta under vt 2022; vi ser ett behov
av mer kunskap om KFUM hos våra ledare samt att mer värdegrundsarbete skulle stärka vår
verksamhet
- Att utbilda styrelsen i KFUMs värdegrund
Beskriv kort hur ni ska implementera dem globala hållbarhetsmålen i ert arbete under det
kommande verksamhetsåret?
- Att vi fortsätter att inkludera de globala hållbarhetsmålen (stämmer av mot dem) i vårt
arbetssätt, våra planeringar, byggnationer osv.
- Att vi håller vårt matsvinn till ett minimum
- Att vi utbildar ledare och styrelsen inom hållbarhet, tar hand om vår gård och varandra
- se tabell högre upp, återkoppla till den.
4. Framgångsmått “Hur vi bedömer välbefinnande och hur bra vi lyckas”
Försök sätta fingret på olika faktorer som definierar verksamhetens status och välbefinnande. Använd
metoden balanserat styrkort för att se till verksamhetens fulla bredd. Bestäm var gränserna går för
vad som är bra och inte kopplat till dessa faktorer. Formulera gärna mål och aktiviteter.

Framgångsmått och
perspektiv

Hur mäts det, när
och av vem?

Var går gränsen för bra?

Mål 2022

Nöjdhet hos ledare

Mät i utvärdering
under sommaren (
LGC

4 av 5

3,5 av 5

Antal återkommande ledare
(medarbetarperspektivet)

Mäts i
ledarutvärdering
läger
/Styrelsen sept

75% = bra

60%

Nöjdheten hos lägerdeltagare
(medlemsperspektivet)

Andelen deltagare
som anger 4 eller 5
(av 1-5) i
utvärderingarna
/Tjänsteperson ht

4 av 5 = bra

4 i snitt

Antal ledare som kommer på
Återträffen
(utvecklingsperspektivet)

Antal ledare som
deltar
/Styrelsen,
Tjänsteperson ht

75% = bra

50 %
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Antal deltagare som använder
friplatser
(inkluderingsperspektivet)

Godkända
ansökningar
/Tjänsteperson ht

20 friplatser = bra

5% friplatser

Antal deltagare som använder
betala efter förmåga till att
reducera priset på lägeravgift
(inkluderingsperspektivet)

Andel deltagare som
betalar mindre än
1650
/Tjänsteperson ht

30% = bra

30%

Kassaflöde (summan av inoch utbetalningar)
(det finansiella perspektivet)

Följs upp löpande i
ekonomirapporter
/Tjänsteperson ht

Ett neutralt kassaflöde
(nära 0 kr) = bra

Kartlägga olika källor till
intäkter, t.ex. sponsring,
bidrag, försäljning,
insamling.

Att umeås olika stadsdelar
finns representerade hos våra
deltagare
(inkluderingsperspektivet)

Koll upp deltagarnas
adress, vilken
stadsdel de bor i /
styrelsen

Bra = En jämn spridning
över alla områden i Umeå

Att minst 5 barn från
varje stadsdel går på
läger 2022?

5. Resurser “Hur vi mobiliserar och hushåller med olika resurser”
Vi vill fortsätta vårt arbete med att stärka de ideellas engagemang på Nydala lägergård. Detta gör vi
via fler trivselträffar, lyssna in deras behov, via utvärderingar och enskilda samtal. Vi tror att nöjda och
ofta återkommande ledare är nyckeln till en väl fungerande verksamhet, och en förutsättning för att
kunna öppna fler läger och ta emot fler lägerbarn (långsiktigt mål 500 barn per sommar). Målet är att
hålla 4 trivselträffar under 2022, utöver sommarens olika träffar. Målet är att inleda lägersäsongen
med en Upptakt som planeras och genomförs av samtliga i sektionsstyrelsen för att hålla så hög
kvalité som möjligt och för att inspirera till ett starkare engagemang.
Nydala har länge haft behov av en dedikerad tjänst för praktiskt arbete på gården, för underhåll och
upprustning av lägergårdens byggnader mm. Denne person skall också fungera väl i sin
kommunikation gentemot sektionsstyrelse, ledare och unga som befinner sig på gården, samt i
samarbetet med tjänsteperson. Under 2022 kommer Nydala ha en vaktmästartjänst på 50% och
målet är att lägergården skall se ett uppsving i form av att mer praktiskt arbete blir gjort. Det arbete
som görs under året skall nedtecknas av vaktmästare och tjänsteperson. Vi vill i slutet av året att
sektionsstyrelse tillsammans med vaktmästare och tjänsteperson utvärderar hur arbetet och
samarbetet fungerat. Målet är att samtliga parter skall vara nöjda med arbetet, samt komma med
ytterligare förslag på eventuella förbättringar.
Under 2021 fanns ingen person som kunde fylla tjänstepersonens plats under sommaren, vilket ledde
till att denne inte kunde ta ut sin semester. Under 2022 vill vi hitta en person som kan göra det,
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eventuellt finna en lösning/strategi för att tjänstepersonens nödvändiga funktioner skall finnas på
plats under veckorna denne tar semester. Målet mäts genom att utvärdera dels ifall tjänstepersonen
kunde ta sin semester enligt plan, och dels hur arbetet på gården fungerade under dennes bortavaro.
Beskriv hur många möten sektionsstyrelsen planerar att genomföra under 2022?
-

Nydala sektionsstyrelse planerar att ses ungefär var tredje vecka för styrelsemöte, vilket ger
17 möten under året. Detta planeras terminsvis. Utöver detta så träffas styrelsens
medlemmar i olika konstellationer åtskilliga gånger utifrån behov.

Beskriv vilken kompetensutveckling sektionsstyrelsen och dess ideella ledare behöver för att
uppfylla verksamhetsplanen?
-

Styrelsen är i behov utav en gemensam styrelseutbildning, samt att en ny ordförande
kommer behöva stärkas särskilt i sin roll. Detta kan ske genom extra utbildning och
erfarenhetsutbyte med andra ordföranden inom föreningen. Utifrån att sektionsstyrelsen vill
kartlägga ledamöternas olika hjärtefrågor under början av 2022, så kommer även behovet av
utbildningar att framträda mer tydligt.

Beskriv hur ni ska arbeta med att fördela ut minst följande tre roller i styrelsen (ordförande, kassör
och vice ordförande)?
-

Arbetet kommer utgå från träffar under vårterminen för att tydliggöra rollerna i styrelsen. Vi
vill utgå från engegemang och hjärtefrågor när vi utkristalliserar sektionsstyrelsens olika
roller. Vi ser att fler trivselträffar är nödvändigt för att komma framåt i detta, liksom en
styrelseutbildning för samtliga ledamöter och tjänsteperson/vaktmästare. Under ett
dedikerat dygn i Januari planerar vi att särskilt arbeta med att utröna detta.

6. Samverkan “Hur vi drar nytta av varandra och andra”
-

Att vi samverkar med Norrbyskär i form av marknadsföring, utbildningar och gemenskap mm
Att vi samverkar med Matz för kommunikation och marknadsföring
Att vi samverkar med huvudstyrelsen för stöd och förankring, förverkligande av idéer
Att vi samverkar med Vän i Umeå, Viva integration, Aequalis och Sensus för att rekrytera
ledare och öka mångfalden
Att vi letar samverkanspartners/sponsorer för större intäkter, ev. mer merchandise
Att vi samverkar med socialtjänsten i Umeå för att möjliggöra för fler att söka friplatser

Mål 2022
1. Att särskilt stärka samarbetet med Umeå kommun för att kunna genomföra vinterboning av
matsalen
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2. Att särskilt stärka samarbetet med länsförsäkringar som sponsor för att få en budget i bättre
balans.
3. Att särskilt stärka samarbetet med vaktmästare och fastighet för planering och genomförande
av praktiskt arbete på gården
7. Kommunikation “Hur vi kommunicerar och synliggör det vi gör”
Vilka digitala kanaler använder er sektion för att kommunicera ut till era
medlemmar/aktiva/ledare? Nydala använder sig utav plattformen Slack för att kommunicera med
ledare under pågående lägersommar, samt inför dess olika sammankomster såsom upptakter och
utbildningar. Detta kompletteras med Facebook/messenger och inlägg på Instagram för att
kommunicera med enskilda ledare samt peppa och bjuda in till t.ex. trivselträffar. Instagram används
också för nå att ledare men den har än inte en tydlig strategi hur den skall användas
Vilka digitala kanaler använder er sektion för att bjuda in nya medlemmar/aktiva/ledare till er
verksamhet? Vi marknadsför oss primärt på Facebook/Instagram och i VK, och vi bjuder ofta in nya
ledare via mun-till-mun.
Finns det utvecklings/fortbildningsbehov av kommunikation utifrån er sektion? Vi ser att
kommunikation behöver falla under någons ansvarsområde, utifrån någons hjärtefråga, och
utbildning kan därför bli högst aktuell för den/de som särskilt vill arbeta med detta. Vi vill ta ett mer
samlat grepp kring kommunikationen för att ge ett mer enhetligt intryck både utåt och inom
föreningen, både att vi är en del utav KFUM Umeå och att vi är en enskild lägergård med särskilda
möjligheter. Vi ser att samarbete med andra sektioner och funktioner inom föreningen kan vara till
godo för en utveckling i den riktningen under 2022.
-

Målet är att tillsätta en eller flera ansvariga för kommunikation baserat på sektionsstyrelsens
hjärtefrågor under vt 2022. Har en person tilldelats detta ansvar JA/NEJ.
Målet är att inom ovan nämnda roll framarbeta en mer tydlig strategi för Nydalas
kommunikation till nya samt befintliga ledare under 2022. Har Nydala sektionsstyrelse
framtagit en plan och godkänt den under vt 2022 JA/NEJ.
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OMVÄRLDSUTSKOTTET

VERKSAMHETSPLANERING 2022
Omvärldsutskottet

1. Målbild - Det vi eftersträvar
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. Omvärldsutskottet
verkar för att KFUM Umeå ska bli en aktiv aktör i världsorganisationerna YMCA och YWCA samt
öka delaktigheten på nationella och internationella mötesplatser. Det innebär att vi både verkar
på den globala arenan men också att världsförbunden och europaförbunden finns
representerade i den lokala verksamheten. Inom en femårsperiod tänker utskottet att ett aktivt
utbyte med andra KFUM-föreningar i världen är etablerat samt vara en mottagande partner för
praktikanter från andra länder. Utskottet tänker sig också att det finns en insamlande verksamhet
med anknytning till projekt eller lokalförening. Att det finns flera olika möjligheter att resa och
möta andra kulturer både nära och längre bort inom KFUM rörelsen.

2. Verksamhet 2022 - Så som vi tänker oss nästa år
Utskottet ser försiktigt positivt på utvecklingen mot att verksamheten i högre utsträckning kan
ske på plats. Vi är fortsatt beredda att återuppta arbetet med digitala möjligheter om situationen
i världen förändras. Utskottet har också ambitionen att fortsätta arrangera lokala arrangemang
med internationell prägel som visar på vår del i aktuella ämnen som världsrörelserna driver.
-

Vi sprider information och rekryterar deltagare till internationella arrangemang från
föreningens olika delar.

-

Vi ser till att aktuell information om internationella, nationella och lokala möjligheter finns
lättillgängligt för alla föreningens medlemmar.

-

Vi inspirerar sektionerna till att själva hör av sig och söker information om möjligheter för
sina medlemmar.

-

Vi inspirerar alla sektioner till att sprida lokala, nationella och internationella möjligheter till
varandra och till sina sektionsmedlemmar.

-

Vi skapar ökad kännedom om möjligheterna utanför den egna sektionen inom KFUM Umeå.

-

Vi arrangerar lokala evenemang med inspiration från världsrörelserna.

3. Identitet “Det som håller oss samman” - Den röda tråd vi följer
Meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang
- Genom att synliggöra vidden av hela rörelsens möjligheter i alla de verksamhetsområden som
föreningen bedriver. Det skapar möjlighet till deltagande i meningsfulla mötesplatser i och
utanför föreningen. Vilket skapar en känsla av sammanhang med andra medlemmar i hela
världen.
-

Genom att verka för att alla delar av föreningen arbetar med att sprida möjligheter och att
hitta utvecklingsområden gränsöverskridande.

-

Genom att skapa digitala mötesplatser som ett naturligt komplement till den fysiska
verksamheten.

Samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap
- Genom att sprida information och rekryterar deltagare till internationella arrangemang från
föreningens alla olika delar..
-

Genom att se till att de som fått ta del av möjligheterna får utrymme att synliggöra sina
upplevelser. Genom att dela med sig bekräftas upplevelserna och sprids engagemang och
trygghet för framtida deltagare.

-

Genom att skapar inkluderande och välkomnande möten göra det möjligt för alla medlemmar
i KFUM Umeå att delta i omvärldsutskottets arbete.

Body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan
- Genom att skapa möjligheter av olika karaktär och omfattning för att ge unga möjlighet att
utmanas efter eget val.
-

Genom att återkoppla med de som tagit del av möjligheterna för att omvandla intryck och
ideer
till
något
användbart
för
föreningen.

-

Genom att möjliggöra deltagande i Helheten vill vi stärka det värdebaserade ledarskapet och
öka kännedomen om hur värdegrunden används i vår förening.

Utveckling genom ansvar
- Genom att verka för att KFUM ska vara en organisation för unga av unga. Omvärldsutskottet
möjliggör att unga får ta ett stort ansvar för komplexa projekt.
-

Genom att ge möjlighet och förutsättningar för unga att skapa verksamhet med internationell
koppling utifrån sina ideer och mål.

-

Genom att ge de som vill ansvara för projekt eller event den utbildning och kunskap de
behöver för genomförandet.

-

Genom att se den nationella och internationella arenan som ett verktyg för att fortsätta sin
utveckling i föreningen.

Hänsyn till de globala hållbarhetsmålen
- Genom att arrangera lokala evenemang som anknyter till världsrörelsens arbete med agenda
2030 och använder det som en möjlighet att främja möten mellan åldrar, kulturer och
samhällsgrupper.
-

Genom att verka för att unga ska ha makt och inflytande via den nationella och globala
rörelsen som arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor globalt.

-

Genom att vara en del av den globala rörelsen som arbetar förebyggande för unga människors
mentala hälsa.

Finansiella
perspektivet

Medlemsperspektivet

Medarbetarperspektivet

Interna
perspektivet

Utvecklingsperspektivet

Inkluderingsperspektivet

Omsättning
Mål: 222193
Utfall:

Antal medlemmar
Mål:
Utfall:

Antal Ideellt aktiva
(ink
fortroendevalda)
Mål: 4
Utfall:

Unika deltagare
Mål: 40
Utfall:

Aktiva på
visionsdag
Mål: 2
Utfall:

Målgrupp 13-17år
Mål: 20%
Utfall:

Extern finansiering
Mål: 110645
Utfall:

Nya medlemmar
Mål: 6
Utfall:

Antal
Förtroendevalda
aktiva
Mål: 2
Utfall:

Egna event
Mål: 3
Utfall:

Antal möjligheter
som föreningen
deltagit i
Mål: 10
Utfall:

Målgrupp 18-35år
Mål: 80%
Utfall:

Antal sökta bidrag
Mål: 8
Utfall:

Förlorade
medlemmar
Mål: 0
Utfall:

Antal nya aktiva:
Mål: 2
Utfall:

Antal förmedlade
möjligheter:
2021:
Utfall 2022:

Utbildningskostna
der/person
Mål:
Utfall:

Antal sektioner
representerade i
möjligheter:
Mål: 4
Utfall:

Antal beviljade
bidrag
Mål: 8
Utfall:

Deltagare på
årsmöte
Mål:
Utfall:

Ideella
arbetstimmar
Mål: 10000
Utfall:

Lägerdagar (egna)
Mål:
Utfall:

Visionsdagar
Mål: 1
Utfall:

Antal sektioner
representerade i
utskottet:
Mål: 3
Utfall:

LOK
Mål:
Utfall:

Nöjdhet
medlemmar
Mål:
Utfall:

Antal som gått
George/Williams
utbildning
Mål: Alla i utskottet
Utfall:

Lägerdagar
(externa)
Mål:
Utfall:

Styrelsekonferenser
Mål:
Utfall:

Utrikesfödda
deltagare
Mål:
Utfall:

Aktivitetsbidrag
Mål:
Utfall:

Aktiverade
medlemmar
Mål:
Utfall:

Omsättning
anställda
Mål:
Utfall:

Öppet hus/prova
på tillfällen
Mål:
Utfall:

Deltagare
ledarutbildningar
Mål:
Utfall:

Utrikesfödda
ledare
Mål:
Utfall:

Fortbildningsdagar
/föreläsningar
Mål: 3
Utfall:

Deltagare med
funktionsvariation
Mål: 2
Utfall:

Antal samarbeten

Kvinnor som

Sensus
Mål: 300
Utfall:

Nöjdhet
sektioner/förening:
Mål: 5 (av 5)
Utfall:

(i studietimmar)
RF-SISU

Nöjdhet anställda

Antal som gått

Mål:
Utfall:

Mål:
Utfall:

Safe Space
utbildning
Mål: Alla
Utfall:

inom föreningen
Mål:
Utfall:

deltar
Mål: 50%
Utfall:

Sjukskrivningsdag
ar
Mål:
Utfall:

Samarbeten andra
föreningar/organis
ationer
Mål: 2
Utfall:

Män som deltar
Mål: 50%
Utfall:

Förtroendevalda
som deltagit i
föreningsintrodukti
on
Mål:
Utfall:

Antal som gått
Mary utbildning
Mål: 2
Utfall:

Antal
interna/externa
kommunikationsin
satser
Mål:
Utfall:

Planerade aktiviteter “Aktiviteter för att nå de mål vi prioriterar i de framgångsmått vi valt ut”
Youth Worker conference (Erasmus+) 22-24 april preparation, 23-31 juli läger
European staff conference 27 april - 1 maj
KuFFen 11-13 mars
Östprojektet - Youth Force
YMCA World Council (3-9 juli)
Mary
KForum
#Wholehour (world mental health day 10/10)
Internationella kvinnodagen 8 Mars
Quality Label
ESY

5. Resurser - Hur vi mobiliserar och fördelar resurser
Utskottet har ett litet antal engagerade som behöver bli fler. Det är viktigt att förvalta
engagemanget och försöka rekrytera fler personer till utskottet.
Utskottet har genom sina medlemmar tillgång till ett stort nätverk internationellt.
Andra lokalföreningar är resurser där vi ibland kan delta på deras arrangemang/utbildningar.
KFUM Sverige, YMCA Europe, YWCA Europe, World YMCA och World YWCAär resurser som
regelbundet arrangerar olika evenemang och utbildningar.
MUCF är en resurs vi bevakar.
Studieförbund såsom SISU och SENSUS.
Kommunen och regionen.
EU och FN.

6.Samverkan - Hur vi drar nytta av varandra (och andra)
Det är en del av utskottets mål att se till att olika verksamheter i föreningen samverkar när det
gäller möjligheter såsom utbildningar och evenemang. Utskottet vill på så vis sammanfoga
föreningen, skapa en gemenskap och ett hållbart engagemang.
7. Kommunikation - Hur vi kommunicerar och synliggör det vi gör
På webbsidan.
Plandisc
KFUM Umeås sociala medier
Verksamheternas egna facebookgrupper
Nyhetsbrev
I vissa fall i KFUM Sverige kommunikationskanaler
Vid föreningsmöten
I vissa fall uppsökande

Bilagor
1. Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsbeskrivningen beskriver det vi som förening utför och eftersträvar. Det är både den röda
tråd som håller våra verksamheter samman och en inramning av kärnverksamhet.
Verksamhetsbeskrivningen utformades under den visionsprocess som pågått i föreningen hösten 2019
fram till hösten 2020. Bakgrundsmaterialet finns att ta del av i dokumentet “Slutsatser från
visionsprocessen 2019-2020”.
VÅR MISSION
Varför vi finns till:
- Empowering young people
VÅR VISION
Vi eftersträvar en tillvaro där:
- unga mår bra och har en framtidstro
- unga har utrymme att utvecklas
- unga har makt utifrån intresse och engagemang
- unga lever i en värld som är hållbar och jämlik
VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Vår verksamhet kännetecknas av:
- meningsfulla mötesplatser utifrån ungas aktuella behov och engagemang
- samvaro präglad av glädje, trygghet och gemenskap
- body mind spirit utifrån en helhetssyn på människan
- utveckling genom ansvar
- hänsyn till de globala hållbarhetsmålen1
VÅR MÅLGRUPP
Vi riktar oss till:
- unga 6-13 år genom meningsfulla aktiviteter (och personlig utveckling)
- unga 13-35 år genom personlig utveckling (och meningsfulla aktiviteter)
VÅR VÄRDEGRUND
Våra värderingar vilar på:
- en helhetssyn på människan
- kristligheten
- människors lika värde

1

Läs mer om de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) på www.globalamalen.se

VOLLEYBOLL

VERKSAMHETSPLANERING 2022
Volleyboll sektionen

1. Målbild - Det vi eftersträvar
Volleybollsektionen har för målbild att fortsätta erbjuda träningsgrupper för unga 6-13 år (kidsvolley och 4manna volleyboll) och för 14-20 år (6-manna volleyboll). Vi fortsätter ha lag som spelar i Division 3 och 2
och möjligen högre i framtiden. För högre divisioner kan det blir så att vi samarbetar med andra föreningar
i stan.

2. Verksamhet 2022 - Så som vi tänker oss nästa år
För att jobba mot målbilden har vi följande mål och atktiviteter för följande år:
- Ny kidsvolley grupp startas för barn 6-7 år gammal varje år. Barn från olika skolor bjuds till möte
med deras föräldrar. Vi fortsätter med konceptet att starta klassträningsgrupper, eller möjligen
skolträningsgrupper.
- Vi arrangera en cup per år (November cup i 4-manna t.ex)
- Vi fortsätter att ha en integrerad 6-manna volleyboll verksamhet med träningsgrupper för olika
divisioner samt en utvecklingsgrupp
- vi fortsätter sträva efter samarbete med andra förenignar för högre divisioner
- Ledare ska gå på utbildningar som erbjuds i regionen.
- Vi strävar att få våra äldre ungdomar att gå ledarutbildningar.
- 6-manna ungdomar går domarutbildningar
- På längre sikt finns det tankar att Umeå regionen arrangerar en större nationell turnering; kanske i
samarbete med flera föreningar

3. Identitet “Det som håller oss samman”
Vi planerar att öka kunskap inom sektionen om de tillgängliga KFUM digitala utbildningar och
uppmana alla ledare att gå de första två steg. Våra äldsta aktiva ungdomar kommer också
uppmanas gå dessa utbildningar och engagera sig som hjälp-ledare i våra aktiviteter. Detta
kommer att tas upp vid ledarträffar och lagträffar.

4. Framgångsmått “Hur vi bedömer välbefinnande och hur bra vi lyckas”
En ny grupp (6-7 år) börjar varje år. Ledare går utbildningar. Äldsta ungdomar engagerar sig som
ledare.

5. Resurser “Hur vi mobiliserar och hushåller med olika resurser”
- Sektionsstyrelse träffas 2 gånger per termin, ofta digitalt men minst en gång fysisk (om
-

pandemin tillåter).
Ledarträffar (alla aktiva ledare) sker minst en gång per termin. Ledare träffas också
träningsgruppvis utöver det.
Halltider är våra viktigaste materiella resurs. Vi hoppas på bra träningshalltider men har lite
kontroll över det. Kvalitet på hallarna varierar och vi har kontinuerligt kontakt med Umeå
Fritids angående detta.

6. Samverkan “Hur vi drar nytta av varandra och andra”
Fundera över behov och önskemål kring stöd och samverkan med föreningens övergripande
funktioner/roller och ev med andra verksamhetsgrenar/sektioner. Fundera även kring samverkan
med kringliggande aktörer t.ex. studieförbund, verksamhets- eller idrottsförbund,
samarbetspartners etc.
-

Vi fortsätter samverka med våra systrar föreningar i stan, Stöcke IF och IKSU.
Vi fortsätter samverka inom Nordsvenska volleybollförbundet och Svenska
volleybollförbundet.
Vi försöker ta del av möjligheter som SISU erbjuder.

7. Kommunikation “Hur vi kommunicerar och synliggör det vi gör”
Fundera på hur den interna och externa kommunikationen ska gå till / utformas. Vad ska
kommuniceras eller synliggöras, till vilken målgrupp och på vilket sätt (t.ex. på vilken plattform och
av vem). Formulera gärna mål och aktiviteter.
-

-

Vi bör se över våra digitala kanaler: ska vi ha en Facebook sida? Två träningsgrupper har
Instagramkonto; ska KFUM Umeå Volleyboll ha en Instagram konto, en Facebook sida? Vi bör
undersöka hur vi vill använda KFUM Umeå instagram konto och KFUM Umeå kommunikatören.
Vi fortsätter använda Sportadmin för att kommunicera med våra medelmar.
Vi har en messengergrupp för ledarna.
Träningsgrupper ha sina egna kanaler: whatsapp, messenger, mm.
Utreda om vi ska använda Signal för chattgrupper istället (bättre integrittetskydd).

Uppföljning av verksamhetsplan
Föreningsstyrelsen gör uppföljningar varje kvartal utifrån den verksamhetsplan och budget som
beslutas i föreningen. I slutet av året görs en verksamhetsberättelse där varje verksamhet
återkopplar och berättar vad som har genomförts under året som gått. På höstmöte och årsmöte
återkopplar varje sektionsstyrelse och föreningsstyrelsen till medlemmarna utifrån
verksamhetsplanen både vad som är planerat och vad som genomförts.

