KFUK-KFUM Sveriges
Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011
1. ROMs öppnande
Alla hälsades välkomna.
2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd
Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.
Ordförande för mötet tillfrågar ROM vad mötet vill att man ska göra med fullmakter som inte blivit
påskrivna och inlämnade i stadgeenlig tid och att en fullmakt inte blivit påskriven av stadgeenligt rätt
person (firmatecknaren). Felaktiga stadgar har legat på hemsidan och kan ha bidragit till att
fullmakterna inte lämnats in i tid.
ROM beslutar godkänna samtliga fullmakter som giltiga, vilket innebar att det totalt fanns 75
fullmakter och 65 närvarande ombud. Eftersom inte fullmakterna behandlar alla ärenden och
behandlar olika antal ärenden så beslutar ROM att justera röstlängd vid varje fråga.
Ombud och fullmakter redovisas i bilaga 1.
3. Val av ordförande och sekreterare för ROM
ROM väljer
Katarina Bivald till mötets ordförande och Gustaf Bratt till vice ordförande, samt
Nicklas Sundberg och Lotta Altner till sekreterare för mötet.
4. Val av minst två justerare samt minst två rösträknare, samt fullmaktsgranskare.
ROM väljer
Therese Herrman och Bosse Nyman till justerare,
Rikard Sparby och Henrik Karlsson Rodén till rösträknare, samt
Ingela Fredriksson och Per Dahl till fullmaktsgranskare
5. Fråga om ROMs behöriga utlysande
ROM beslutade att mötet var behörigt utlyst.
5b. Godkännande av dagordningen
ROM beslutar godkänna dagordningen med tillägg av godkännande av dagordning och
förhandlingsordning för mötet. Bilaga 2
5c. Godkännande av förhandlingsordning
ROM beslutar godkänna presentationen i handlingarna, av påverkanstorg, för behandling av
styrelsens förslag och valärendena, som mötets förhandlingsordning. Bilaga 2.
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6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2009 och 2010
Styrelsen redogör för verksamhets- och förvaltningsberättelse. Möjlighet lämnas till frågor. Bilaga 3.
Styrelsen får frågor om medlemsutvecklingen och de beslutade motioner om barnrättigheter och vår
vill-sats att inspirera till kristen tro vid föregående riksombudsmöte.
ROM beslutar hänskjuta ärendet till påverkanstorget. Inga nya förslag uppkommer under
påverkanstorget.
ROM beslutar att fastställa verksamhet- och förvaltningsberättelse för 2009 och 2010.
7. Genomgång av verksamhetsplan och budget för 2012-2013
Styrelsen presenterar sitt förslag till verksamhetsplan och budget för 2012-2013. ROM hänskjuter
ärendet till påverkanstorget. Inga nya förslag uppkommer under påverkanstorget. Eftersom mötet
beslutade om att inte införa en medlemsavgift och budgeten var baserad på ett sådant beslut så
beslutades det att styrelsen för KFUK-KFUM Sverige får mandat att justera verksamhetsplan och
budget så att den är i balans för 2012 och 2013 enligt nya förutsättningar. Samt att KFUK-KFUM
Sveriges styrelse skall återkomma med nytt förslag på budget för 2013 till extra ROM 2012.
8. Revisorernas berättelse för 2009 och 2010
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet, enligt bilaga 4.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2009 och 2010
ROM beslutar att ge förbundsstyrelsen för KFUK-KFUM Sverige ansvarsfrihet för 2009-2010.
10. Remittering till påverkanstorget
ROM beslutar remittera styrelsens propositioner och valärendena till påverkanstorget. Före
påverkanstorget föredras propositionerna av styrelsen och valberedningens förslag av
valberedningen, vilken passar på att initiera en diskussion om att fler kårer och föreningar behöver
engagera sig i framtagandet av kandidater. Valberedningen berättar också att man sökt
representation från hela landet, jämställdhet och bred kompetens.
11. Behandling av propositionerna
11.1 Proposition 1 Angående fastställande av årsavgift 2012-2013
Huvudförslaget avslogs med fullmaktsröster.
Styrelsen tilläggs yrkar att man tillsätter en utredning för att tillsammans arbeta fram hur pengarna
bör användas.
Förslaget lyfts av ROM.
ROM beslutar att: KFUK-KFUM Sverige vill i samarbete med idrott, scout
och triangelförbundet utreda nivå och praktiskt genomförande av årsavgift. Utredningen skall
presenteras till specialförbundens årsmöten i april 2012. Beslutet av en eventuell årsavgift skall fattas
snarast möjligt. Årsavgiften är därmed oförändrad i dagsläget.
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11.2 Proposition angående varumärket – KFUM (Kristliga Förenigen av Unga
Människor)
Styrelsen ger tilläggsyttrande; att man ”snarast möjligt” vill att KFUK-KFUM Sverige hädanefter
använder varumärket KFUM i alla nationella och lokala sammanhang där organisationen
marknadsförs och kommuniceras, att varumärket KFUM och hur det används skrivs in i rörelsens
kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi, och att varumärket KFUM utläses Kristliga
Föreningen av Unga Människor. Logotype diskuterades.
ROM bifaller propositionen med tillägget: Att göra en jämställdhetssatsning och förtydliga arbetet
för flickor och kvinnors situation i såväl Sverige som Världen.
11.3 Angående ett extra Årsmöte/ROM-Förslaget lyfts av ROM
ROM beslutar bifalla styrelsens förslag om att hålla ett extra årsmöte i samband med
specialförbundens årsmöten i april 2012.
11.4 Angående stadgeförändring
ROM beslutar enhälligt bifalla propositionen, enligt bilagda handlingar.
11.5 Proposition angående Verksamhetsrevision
Styrelsens proposition bifalles av ROM, med följande tillägg: - Att komplettera propositionen med
följande punkt: ”Medlemsrevisorn skall löpande föra en dialog med styrelsen under
mandatperioden.”
11. Val av ordförande och vice ordförande
ROM väljer Anna Magnusson till riksförbundets ordförande, samt Fredrik Malmberg till dess vice
ordförande. Valen gjordes enhälligt.
12. Val av styrelseledamöter
En ny kandidat, Jacob Leuchovius, har kommit upp på påverkanstorget. Röstlängden justeras utifrån
att två sjuka ombud byts ut mot två friska, för KFUM Umeå. Christoffer Aronsson och Lisa
Enmark ersattes av Anna Bång och Linda Hjortborg. ROM går till sluten omröstning.
ROM väljer Thomas Holmberg KFUM Umeå, Emil Breman KFUK-KFUM Central Stockholm,
Annie Hedlund KFUM Västerås, Hanna Forsén KFUM Jönköping, Therese Eriksson KFUM
Umeå, Daniel Eidhagen KFUK-KFUM Ängsholmen samt Jacob Leuchovius, KFUM Göteborg
som styrelse för KFUM Sverige.
13. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter för dessa, varvid minst en revisor och
dennes suppleant ska vara auktoriserade eller godkända revisorer
ROM väljer Claes Eliasson till revisor och Ann-Margret Gillerfors till revisorssuppleant, samt att
även fortsättningsvis anlita Lars-Erik Engberg som auktoriserad revisor.
3(13)

14. Val av ordförande och ytterligare 6 ledamöter i valberedning
Eftersom det saknas kandidater lämnas öppet för ytterligare nomineringar. ROM diskuterar om det
är olämpligt med tjänstemän i valberedningen, men beslutar att det ska anses okej detta ROM.
ROM väljer Anders Johansson, KFUM Jönköping till ordförande för valberedningen.
ROM väljer till ledamöter: Ludvig Aust KFUM Göteborg, Andreas Johansson KFUM Boo, Jenny
Kihlander KFUM Örebro, Helena Lewandowska KFUM Umeå, Nicklas Sundberg KFUM Umeå
och Veronica Holtsjö KFUK-KFUM Central.
15. Avtackningar och information
Ordförande och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen som avgår avtackas, samt mötespresidiet för
ROM och värdföreningen KFUM Umeå. Under mötet informeras också om Europafestivalen i Prag
2013 och Världsfestivalen i Umeå 2014.
16. Behandling av motioner
ROM konstaterar att inga motioner hade inkommit.
17. ROMs avslutande
Anna Magnusson avslutar med en ”hög femma.”

________________________________
Mötesordförande

________________________________
v. Mötesordförande

_______________________________
sekreterare

________________________________
sekreterare

_______________________________
justerare

________________________________
justerare
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Beslutsunderlag från påverkanstorget
Proposition 1: Fastställande av årsavgift 2012-2013
Huvudförslag från Påverkanstorget:
Att avslå styrelsens proposition om att införa medlemsavgift. Förslaget stödjs av:
Fullmaktsröster, 74.

Diskussionerna berörde: Vara eller icke vara. Jämknings förslaget berör
mestadels ”taket” för detta!

Övriga förslag:
Förslag 1: LYFTS
Bakgrund: Därför yrkar vi att:
Att KFUK-KFUM Sverige vill i samarbete med idrott, scout och triangelförbundet utreda nivå och
praktiskt genomförande av årsavgift. Utredningen skall presenteras till specialförbundens
årsmöten i april 2012. Beslutet av en eventuell årsavgift skall fattas snarast möjligt.
Förslaget stöds av: 37, 11, 18, 14, 2, 32, 47, 64, 33, 15, 78, 24, 81, 49, KFUK-KFUM Sveriges
styrelse

Förslag 2 (tillägg till Förslag 1) LYFT
Bakgrund:
Styrelsens tilläggsyrkande förtydligar inte ”så snart som möjligt” BIFALLES. Votering!
BIFALLES!!!!

Därför yrkar vi att:
Att Styrelsens tilläggsyrkande angående utredning kompletteras med ”till det extra årsmötet,
eller senast nästa ordinarie ROM”
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Förslaget stöds av: 19, 51, 8, 4, 48, 13, 22, 60, 23, 36, 61, 35, 7, 45, 79, 77, 46, 31
Observera att förslag om utredning av medlemsavgift också dyker upp under Verksamhetsplan
och budget. Mötesordförandena kommer reda ut det här i plenum.

Förslag 3: LYFT

-

Bakgrund:
Om förslaget går igenom skall två föreningar på Fryshuset betala 400000 kronor. Detta i en tid
då KFUM centralt behöver många medlemmar för sina bidrag. AVSLAG. VOTERING.
30 för 29 emot …bifalles
Åravgiften är oförändrad!

Därför yrkar vi att:
Att

En medlemsavgiftn på 20 kr samt,

Att

Ett tak på 15000kr/förening

Anders Carlberg, KFUM Fryshuset Basket
Eftersom huvudförslaget är att avslå propositionen om medlemsavgift, och det förslaget genom
fullmaktsrösterna har majoritet, kommer den första att-satsen att ”falla”. Vi kommer alltså inte
rösta om den.
Om ROM beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och nivåerna kring
medlemsavgift (Förslag 1) så är mötesordförandenas förslag att vi ändå tar ställning till den
andra att-satsen, om tak för medlemsavgifterna. Det kommer dock inte bli ett formellt beslut,
utan istället ses som ett medskick till utredningen.

Proposition 2: Varumärket
Huvudförslag från Påverkanstorget:
Förslag 4:
Bakgrund: 78
Därför yrkar vi att:
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-

Att bifalla propositionen
Livliga diskussioner. Logotypen.
Det vill säga:
Att KFUK-KFUM Sverige hädanefter använder varumärket KFUM i alla nationella och lokala
sammanhang där organisationen marknadsförs och kommuniceras
Att Varumärket KFUM och hur det används skrivs in i rörelsens kommunikationspolicy och
kommunikationsstrategi,
Att Varumärket KFUM utläses Kristliga Föreningen av Unga Människor

Övriga förslag:
Förslag 1: LYFT

Bifalles

Bakgrund:
Intentionen med propositionen är bra. Det behövs ett tydligare varumärke, men viljan att ena
både KFUK-KFUMs profil och kommunikation. Dock måste det förmedlas rätt och positivt.
Därför yrkar vi att:
Att verka för att arbeta in begreppet människor, som står bakom bokstaven M, i både
marknadsföring såsom i en kommunikationsstrategi för att skapa trovärdighet och förändring
från KFUK-KFUM till KFUM.
Med tillägg: Att göra en jämställdhetssatsning och förtydliga arbetet för flickor och
kvinnors situation i såväl Sverige som Världen.
Förslaget stöds av: 78, 80, 18, 11 och Vanessa

Förslag 2: ströks pga ny fråga
Kan vi ens rösta kring detta? Förslag nummer 2 faller pga att det är en ny fråga.

Bakgrund:
KFUM Umeå anser att det inte är värt 1 miljon att ändra logotype enligt skiss

Därför yrkar vi att:
Att logotypen inte bör ändras just nu.
Förslaget stöds av: 46, 79, 23, 48
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Förslag 3: LYFT Avslag
Bakgrund: Därför yrkar vi att:
Att Avslå propositionen
Förslaget stöds av: 37, 79, 42

Förslag 5: Lyftes ej!
Bakgrund:
Yrkande:
Att stryka ”i alla nationella och lokala” från punkt 1
Förslaget stöds av: 80, 18, 11, 78, 46

Proposition 4: Verksamhetsrevision
78 ombud

Huvudförslag:

Styrelsens proposition
Det vill säga: Bifallen
Att fastställa ”Uppdragsbeskrivning för revisorer”:
Ø Följa god revisionssed
Ø Granska årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning
Ø På rimliga grunder säkerställa att redovisningen inte innehåller väsentliga fel
Ø Medlemsrevisorn har ett särskilt ansvar att granska av styrelsen fattade
väsentliga beslut och åtgärder
Ø Medlemsrevisorn har ett särskilt ansvar att bedöma om styrelsen handlat i strid
mot förbundets stadgar

Övriga förslag:

8(13)

Förslag 1: ”Förtydliga uppdragsbeskrivningen” Bifallet
Bakgrund:
Att förtydliga uppdragsbeskrivning för revisorer.

Därför yrkar vi:
Att komplettera propositionen med följande punkt: ”Medlemsrevisorn skall löpande föra en
dialog med styrelsen under mandatperioden.”
Förslaget stöds av: 78, 30, 81

Förslag 2: ”Följ upp ROM-beslut” (med förtydligen)
Bakgrund: Bifallit
Styrelsens uppdrag ges av ROM. Att det är viktigt att alla ROM-beslut följs upp av revisorerna.
Medlemsrevisorn har ett särskilt ansvar

Därför yrkar vi att:
Att tillägga ”ROM-beslut” under ”uppdragsbeskrivningen för revisorer.”
Förslaget stöds av: 19, 51, 8, 48, 13, 22, 60, 23, 36, 61, 35, 7, 45, 20, 15

Proposition 5: Stadgeändring
78 röster
59/2 bifaller för

Huvudförslag:
Förslag 1
Bakgrund
- diskussioner kring hur mycket
Därför yrkar vi att:
Att

Bifalla propositionen
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Det vill säga:
Att
Sveriges stadgar:

Följande tillägg görs sist i 26§ Upplösning i KFUK-KFUM

”Om KFUK-KFUM Sverige upplöses tillfaller föreningens tillgångar och handlingar till lika delar
World YWCA och World Alliance of YMCAs. Tillgångarna ska användas för att stödja YWCA
och YMCA verksamhet med fokus på barn och unga.”
Förslaget stöds av: 57, 37, 54, 31, 42, 2, 47, 32, 79, 72, 70, 14, 3, 55, 33, 78, 30, 24, 19, 51, 8,
4, 48, 13, 22, 60, 23, 36, 61, 35, 7, 45, 46, 77, 50, 9, 49
Eftersom beslutet innebär en stadgeändring, och dessutom en ändring av paragraf 26, krävs två
saker:
1, Beslutet måste fattas med 2/3 majoritet, Samt
2, Beslut måste fattas på två vid varandra följande årsmöten.

Övriga förslag:
Förslag 2:
Bakgrund:
Tillgångarna skall ej gå till YWCA och YMCA

Därför yrkar vi på:
Att

”Om KFUK-KFUM…. Till föreningarna istället”

Det vill säga

Att
Sveriges stadgar:

Följande tillägg görs sist i 26§ Upplösning i KFUK-KFUM

”Om KFUK-KFUM Sverige upplöses tillfaller föreningens tillgångar och handlingar
föreningarna.”

Förslaget stöds av Bo Nyman, 6, 56
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Verksamhetsplan och budget
Huvudförslag
Röstlängd 72

Förslag 1Lyft BIFALLA!
Bakgrund
Med anledning av utfallet kring proposition 1 yrkar KFUK-KFUMs styrelse att:

Därför yrkar vi att:
Att Den framtida styrelsen för KFUK-KFUM Sverige får mandat att justera verksamhetsplan och
budget för 2012 och 2013 enligt nya förutsättningar
Förslaget stöds av: 14, 52, 78, 11, 18, 19, 51, 8, 4, 48, 13, 22, 60, 23, 36, 61, 35, 7, 45, 2, 32,
47, 49, 67, 70, 15 samt KFUK-KFUM Sveriges styrelse

Övriga förslag
Förslag 2 Lyft (tillägg till 1) BIFALLA!
Bakgrund
KFUM Umeå vill vara med och påverka budget 2013s prioritering vid extra ROM

Därför yrkar jag/vi att
Att KFUK-KFUM Sveriges styrelse skall återkomma med nytt förslag på budget för 2013 till
extra ROM 2012 både med beräkning på och utan bifallen årsavgift.
Förslaget stöds av: 46, 19, 51, 8, 4, 48, 13, 22, 66, 23, 36, 61, 35, 7, 45, 15, 70, 6

Förslag 3 Icke
Bakgrund
Budgeten måste vara i balans.

Därför yrkar jag/vi att
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Att Styrelsen skall presentera en ny budget på söndag.
Förslaget stöds av: 6, 68, 56

Förslag 4 Lyft (tillägg till 1) ? AVSLAG!
Bakgrund
Verksamhetsplan och budget är baserade på att proposition 1 antas av ROM. Vad händer nu
när det verkar som att Proposition 1 inte går igenom?

Därför yrkar vi att:
Att Styrelsen redogör för ROM vad man tänker stryka i verksamhetsplanen och budget.
Förslaget stöds av: 79

Förslag 5:Lyft(tillägg) AVSLAG!
Bakgrund:
”Möjliggörare” är en bra lösning, men projekt Ökad insamling får inte innebära att vi blir en
renodlad insamlingsorganisation, så att vi ska stå med ”KFUM-bössor” på torget.

Vi yrkar därför
Att KFUM inte behöver positionera sig som en insamlingsorganisation just nu (s. 9, under ”ökad
insamling”).
Förslaget stöds av: 57, 54

Förslag 6:Lyft (tillägg) BIFALLA!
Bakgrund:
1, I diskussionen framkommer att planen bygger på att medlemsavgiften höjs till 40 kr. Det är
rent felaktigt och att föregå beslut. 2, Mötets majoritet är inte närvarande

Därför yrkar vi att:
Att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att grundligt arbeta igenom styrelsens och KFUMs
arbetsformer och stadgar för att åstadkomma ett aktivt demokratiarbete.
Förslaget stöds av: Helena Nyhus, 17, 79, 40, 2, 67, 32, 49
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Förslag 7:Lyft (tillägg) BIFALLA!
Bakgrund:
Vid internationella möten, exempelvis kvinnlig ledarskapsutbildning (Budapest augusti 2011) har
behovet av och viljan att få ta del av bra utbildningar i ledarskap, gruppdynamik och
organisationen varit mycket stor!
Vi har en grupputbildningsplattform som vi borde göra tillgänglig för fler.

Därför yrkar vi att
Att Se över möjligheten (och möjliggör) en internationalisering av HELHETEN
Förslaget stöds av: Vanessa Marko, Giggi Steier, Veronica, 31, 52, 57, 15, 20

Förslag 8: Lyft BIFALLIT!!!
Bakgrund:
Med anledning av proposition 1 fallande gör KFUK-KFUMs Sverige …

Därför yrkar vi att:
Att
KFUK-KFUM Sverige vill i samarbete med idrott, scout- och triangelförbundet utreda
nivå, och praktiskt genomförande av årsavgift. Utredningen ska presenteras till
specialförbundens årsmöten till april 2012. Beslut av en eventuell årsavgift ska fattas snarast
möjligt.
Förslaget stöds av: KFUK-KFUM Sveriges styrelse, 78

Förslag 9 (tillägg till förslag 8): BIFALLIT!
Bakgrund:
Det förslag som lagts täcker bara specialförbundsanslutna medlemmar.

Därför yrkar vi att:
Att
Utredningen utökas med att även sångarförbundens, KFUK-KFUM Sveriges
direktanslutna medlemmar innefattas, även skall lokalt anslutna medlemmar som inte tillhör
något förbund redovisas
Förslaget stöds av: 9, 31, 17, 42, 50, 19, 51, 8, 4, 48, 13, 22, 60, 23, 36, 61, 35, 7, 45, 15
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