
Verksamhetsberättelse för 2017 

Övergripande mål för regionen 
Styrelsen har under året arbetat hårt för att skapa en struktur för att mer effektiv kunna bedriva sitt 

arbete. Detta har skett genom att styrelsen upprättade ett system för uppföljning av beslut och 

samlat dokument som är viktiga för styrelsearbetet. Arbetet har även bestått av att skriva olika typer 

av policydokument för att skapa kontinuitet för kommande styrelser. 

  

Ett stort arbete som påbörjats  är att se över regionens organisation. Målet med översynen är tänkt 

att skapa resurser för att kunna ge stöd till föreningarna i regionen. Arbetet med detta pågår än, i 

och med anpassningen till de nya principiella riktlinjerna från KFUM Sverige, samt den nationella 

utredning av regionerna som påbörjas under 2018.  

Föreningsstöd 

Utbildningar 

Uppmuntra regionens medlemmar att delta i KFUMs utbildningar 
Styrelsen har spridit information om KFUMs utbildningar, främst via våra kanaler i sociala medier 

som ett led i att uppmuntra till att delta i utbildningar. Att sprida kunskap om utbildningar och 

uppmuntra medlemmar att åka på nationella och regionala arrangemang är något som styrelsen 

ser att vi kan bli bättre på. 

  

Verka för att tillgängliggöra relevanta utbildningar för regionens 
föreningar 
Under året har regionen sponsrat medlemmar som visat intresse för att åka på olika utbildningar. 

Ytterligare sätt att tillgängliggöra utbildningar har skett genom att upplåta gården som plats för att 

genomföra utbildningar inom HLR, motorsåg och Trygga Möten. 

  

Bidrag (landstingsbidragen) 

Ansöka om landstingsbidrag för alla regionala arrangemang 
Regionen har ansökt om landstingsbidrag för de evenemang som varit öppna för alla föreningar i 

regionen som vi fått vetskap om. Från styrelsen sida ser vi att vi närmare hade kunnat undersöka om 

föreningar bedriver regional verksamhet. Vi uppmanar också våra medlemmar att kontakta regionen 

om man ska ha ett regionalt arrangemang. 

Ekonomi 



Avsätta medel för kommande renoveringar på Lägergården Sparreviken 
Under verksamhetsåret har vi avsatt pengar i budgeten för renoveringar. 

  

Verka för ökad extern finansiering (fonder, stiftelser, insamlingar m.m.) 
Vi har inte verkat för en ökad extern finansiering men har upprätthållit den befintliga externa 

finansieringen genom att söka bidrag för båtar, bilar och större underhåll av gården samt tagit in 

kollekt under konfirmation. 

Sparreviken 

Fastigheter 

Ta fram en underhållsplan  

Styrelsen har under året arbetat för att få fram en underhållsplan vilken blev klar i slutet av 

december. Den togs fram med hjälp av ett företag som heter Sustend. 

  

Påbörja nödvändig renovering av byggnaderna 
Vi har under tiden underhållsplanen färdigställts upprätthållit det löpande underhållet med 

nyinvesteringar i bageri och kök. Det har även genomförts en el-revision som låg till grund för 

omfattande uppdateringar av gårdens el.  

Personal 

Bedriva en god personalpolitik med 
tydlighet kring ramar, målsättning och inriktning för regionens anställda. 
Arbetet med att skapa en större tydlighet kring regionens anställda har påbörjats och är tänkt att 

fortlöpa under kommande verksamhetsår. 

  

Se över och uppdatera arbetsbeskrivningar, uppdatera lagstadgade 
personaldokument, samt se över delegation för dessa. 
Styrelsen har påbörjat arbetet med att uppdatera ovanstående dokument. 

Ideella 

Förtydliga relationen med KFUM Sparreviken genom att tydliggöra roller 
och mandat 



Ett närmare samarbete är inlett. Ett förtydligande av ansvarsfördelningen i frågor som ledaransvar 

för lägergårdens ideella ledare, utbildningar och grundläggande ansvar har skett genom möte med 

KFUM Sparreviken. 

  

Verka för goda relationer med ideella på gården 
Styrelsemedlemmar har uppmuntrats att delta under arbetshelger för att minska avståndet mellan 

ideella och styrelse. Medlemmar i styrelsen har engagerat sig på olika sätt i gårdens verksamhet 

utanför sitt styrelsemandat. 

Styrelsen 
Styrelsen bestod under verksamhetsåret 2017 av 
Irma-Helen Lorentzon  
Magnus Bernhardson 

Ludvig Aust 

Erik Limberg 

Cecilia Bregell 

Christian Kraft 

Sandra Dauksz 

  

Styrelsemöten 
Styrelsen har sammanträtt 9 gånger samt haft icke protokollfört arbetsmöte 

Styrelsemöten: 
2017-04-09 

2017-05-06 

2017-06-03 

2017-09-03 

2017-09-28 

2017-10-15 

2017-11-25 

2018-01-04 

2018-02-18 

 

Arbetsmöte  
2018-01-17 Arbetsmöte (icke protokollfört) 

  

Representation 
Regionen har varit representerad via styrelse eller anställda på: 

● KFUM Sveriges Riksombudsmöte 

● Regionernas råd 



● Lägergårdsträff 

● Huvudmannaskapet för Ljungskile Folkhögskola 

● Arbetshelger på Lägergården Sparreviken.  

  

Utskott 
Under verksamhetsåret har det funnits 3 aktiva utskott. 

Fastighetsutskottet 

● Ludvig Aust 

● Simon Jännebring 

● Christian Kraft 

● Magnus Bernhardson 

● Therese Berg 

Prärieutskottet 
● Leif Larsson 

● Christian Kraft 

● Magnus Bernhardson 

● Linda Myrstrand 

● Tony Wingqvist 

Ekonomiutskottet 
● Helen Engström 

● Irma-Helen Lorentzon 

● Anna Sunnerdahl 
 

 


