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VERKSAMHETSPLAN 2021 
KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUM-
föreningarna inom Stockholms och Gotlands län. 

 

VERKSAMHETSINRIKTNING 

KFUM Stockholm Gotland vill utöver uppgiften att vara distriktsorganisation särskilt arbeta med att 
erbjuda lokalföreningarna utbildningar inom aktuella och relevanta områden, så som KFUM:s 
värdegrund, jämställdhet, ledarskap, tillgänglighet, demokrati, jämlikhet och integration.   

Verksamheten inom KFUM Stockholm Gotland ska ha sin grund i att:  

• Uppmuntra till och skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan föreningsaktiva för att 
främja verksamhetsutveckling och erbjuda den enskilde medlemmen en lokal bredd gällande 
aktiviteter. 

• Ge nya och befintliga lokalföreningar stöd, både ekonomiskt och genom kansliets 
personalresurser.  

• Ansöka om och fördela bidrag från Region Stockholm. 

• Stärka samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom KFUM. 

• Erbjuda och genomföra medlems- och ledarutbildningar baserat på KFUM:s värdegrund. 

• Sprida KFUM:s verksamhet till alla delar inom KFUM Stockholm Gotlands 
verksamhetsområde. 
 

REGIONKANSLI 

Kansliet ska ha den verkställande funktionen inom KFUM Stockholm Gotland. Kansliet arbetar i 
huvudsak med utbildning och att samordna nätverkandet mellan lokalföreningarna.  

Kansliet finns på Fryshuset i Hammarby Sjöstad. 

 

ARBETE MOT REGION STOCKHOLMS MÅLOMRÅDEN 

Stödet ungdomsorganisationer får från kulturförvaltningen i Region Stockholm baseras på fyra 
målområden som ska vara riktlinjer för den regionala verksamheten. Målområdena är:  

• Demokrati 

• Jämställdhet 

• Jämlikhet  



 

 

• Tillgänglighet  

I övrigt förutsätts att man arbetar aktivt med miljöfrågor och motarbetar droganvändning i 
verksamheten. KFUM Stockholm Gotland arbetar på regionnivå i syfte att utveckla och stödja lokala 
KFUM-föreningar i deras verksamhet. Under året har KFUM Stockholm Gotland för avsikt att arbeta 
med dessa målområden som en integrerad del i utbildningar, konferenser och övriga arrangemang.  

 

UTBILDNING 

En central del i KFUM Stockholm Gotlands verksamhet är utbildning av våra föreningars medlemmar, 
ledare och anställda. Vi strävar efter att erbjuda efterfrågade och relevanta utbildningar som stärker 
våra föreningar på lokal och regional nivå. Under 2021 kommer vi att: 

• Fortsätta att hålla och utveckla hela eller delar av utbildningar digitalt. 

• Stötta lokalföreningar i genomförandet av de webbaserade KFUM-utbildningarna George och 
Williams inom Helheten. 

• Genomföra den helglånga ledarskapsutbildningen Emma. 

• Administrera och genomföra den veckolånga ledarskapsutbildningen Mary på uppdrag av 
KFUM Sverige. 

• Erbjuda utbildning i kommunikation och konflikthantering baserat på Nonviolent 
Communication. 

• Aktivt arbeta för att enskilda medlemmar deltar på olika KFUM-arrangemang och 
utbildningar, både nationellt och internationellt.  

 

GEMENSAMMA SAMLINGAR 

Under 2021 kommer följande gemensamma samlingar erbjudas för anställda, styrelseledamöter och 
ideella ledare inom KFUM Stockholm Gotland: 

• Medarbetarsamlingar, MAS, med teman utifrån önskemål. 

• En inspirationsdag genomförs i mars med obligatoriskt deltagande där Region Stockholms 
fyra målområden kommer lyftas; demokrati, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. 
Anledningen till detta är att inspirera lokalföreningar att fundera kring i vilken utsträckning 
och hur deras egen förening jobbar med dessa områden. I samband med denna dag 
genomförs regionens årsmöte. 

• Fira och uppmärksamma World YWCA-dagen i april. 

• En ordförande- och medarbetarkonferens under hösten vars funktion är att vara en 
plattform där föreningar kan mötas, utbyta erfarenheter, lyfta Region Stockholms fyra 
målområden och skapa möjligheter till samarbete. Dessutom ges det möjlighet att mötas 
under gemytliga former. 

• Erbjuda minst en ungdomsledarträff inom regionen. 

• Stötta och främja ungas deltagande på KFUM Sveriges Riksombudsmöte 



 

 

FÖRENINGSUTVECKLING 

Lokalföreningarna kommer som tidigare erbjudas utvecklingsstöd utifrån Region Stockholms fyra 
målområden: demokrati, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Detta görs i huvudsak genom 
utbildningar och aktiviteter som anordnas av regionen samt genom bidrag till föreningars 
verksamhetsutveckling och utbildning. Utöver detta erbjuds föreningskontakt genom besök av kansli 
och styrelse. Ett arbete med ambassadörskap är påbörjat och är ytterligare ett sätt att hålla kontakt 
med våra föreningar. En ambition är att minska avståndet mellan lokalföreningarna genom att 
ytterligare stärka nätverken av framförallt unga människor i regionen. Regionen har öronmärkt en 
summa i budgeten för covid-19-stöd som föreningarna kan söka för att kompensera för minskade 
intäkter och/eller ökade kostnader som har en direkt koppling till pandemin.  

 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

KFUM Stockholm Gotland har en kommunikationsplan för att förbättra och utveckla den interna och 
externa kommunikationen. Vi arbetar framförallt med sociala medier för att sprida goda exempel och 
stärka nätverket mellan föreningarna i regionen. Under 2021 bygger regionen en ny hemsida med 
KFUM Sveriges nya grafiska profil för att förenkla och förbättra vår kommunikation. 

 

SAMARBETEN 

KFUM Stockholm Gotland kommer fortsatt arbeta för att främja och stärka samarbetet från lokal till 
internationell nivå genom att löpande informera om möjligheter inom den globala rörelsen samt 
stärka kontakten via deltagande i internationella samlingar.  

KFUM Stockholm Gotland kommer arbeta vidare med samarbetet med Sensus studieförbund. 


