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14. Behandling av propositioner
15. Behandling av motioner

a. Motion för samarbete mellan KFUK-KFUM Sparreviken och KFUK-KFUM Västsvenska 
regionen 

16. Fastställande av medlemsavgift för 2021
17. Valfrågor

a. Val av styrelseordförande
b. Val av styrelseledamöter
c. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
d. Val av tre valberedare
e. Val av sammankallande till valberedningen
f. Val av huvudmannareprestentanter för Ljungskile folkhögskola
g. Förslag av kandidater till folkhögskolans styrelse

18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande
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Förslag på förhandlingsordning

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt
Alla medlemmar i regionens medlemsföreningar har rätt att närvara på regionens årsmöte.
Yttrande - och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud också styrelsens ledamöter, valbe-
redningen och revisorer samt i övrigt den mötet beslutar medge sådan rätt. (§9 i regionens stadgar).

Rösträtt vid årsmötet har ombud för medlemsföreningarna inom Regionens område. Ombuden skall 
vara medlemmar i den föreningen de representerar och varje ombud kan endast utöva en röst.

Varje medlemsförening har rätt till ett ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 100-tal 
medlemmar. Medlemsantalet räknas från den 31 december året före årsmötet.
Ombuden skall ha med sig en fullmakt underskriven av ordförande i respektive medlemsförening (§8 i 
regionens stadgar).

Förhandling
Alla förhandlingarna sker i plenum (mötesrummet) och leds av ordförande via talarlistan. Alla yrk-
anden (förslag) skall lämnas till ordförande skriftligt. Yrkandena är automatiskt väckta och skall be-
handlas.

Beslutsordning
Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet (§10 i regionens stadgar). Röstning sker genom acklama-
tion genom acklamation (Ja-rop). Vid stadgeändring gäller att minst tvåtredjedelar av de närvarande 
röstberättigade ombuden bifaller förslaget. Med undantag för §§ 18-19 då minst två tredjedelar av de 
röstberättigade ombuden vid två på varandra följande årsmöten bifaller förslaget (§8 i regionens stad-
gar). Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

Reservation
Om ett eller flera ombud inte anser sig kunna stå bakom fattat beslut kan ombuden lämna in en reser-
vation. Reservationen skall lämnas skriftligt till ordförande innan mötet avslutats. Reservationen skall 
noteras i protokollet.
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Verksamhetsberättelse 2019

Vision, värdegrund och verksamhetsidé

Vision

KFUM Västsvenska regionen står för en hållbar utveckling och har många aktiva medlemmar med Läger-
gården Sparreviken som en gemensam naturlig mötesplats. Regionen är en tydlig del av KFUM nationellt 
och internationellt där alla människors lika värde står i centrum.

Värdegrund

Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att människor har behov av fysisk aktivitet, mental stimu-
lans och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar 
dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande.

K:et i KFUM står för medmänsklighet och respekt. Hos oss ska alla bli sedda och rättvist behandlade. Oav-
sett vem du är eller vilken bakgrund du har, är du välkommen hos oss. För oss är kristligheten en grund för 
dialog och samarbete över religionsgränserna.

Verksamhetsidé

KFUM Västsvenska regionen är en ideell organisation som vill främja människors utveckling både indivi-
duellt och i grupp, genom learning by doing/upplevelsebaserat lärande.

Övergripande om verksamhetsåret

Verksamhetsåret 2019 har varit ett spännande år. Ännu en fantastisk lägersommar genomfördes på Läger-
gården Sparreviken och höstens lägerskolor fick extra kvalitet i och med en huvudansvarig instruktör. Och 
vid ROM 2019 togs beslutet att på ROM 2021 går startskottet för att bilda de nya regionerna. 

I oktober valde vår Regionchef Anna Sunnerdahl att söka sig vidare till nya uppdrag och arbetet med att 
rekrytera en ersättare tog mycket tid under hösten. I december påbörjade vår nya lägergårdsföreståndare – 
Malin Thörner – sitt uppdrag att driva och förvalta Lägergården Sparreviken.

Valet av byte från regionchef till lägergårdsförestånadre, innebär att styrelsen tog beslutet att ta hem en del 
av det regional uppdraget som tidigare legat på regionchefen.

Övergripande mål för regionen

Styrelsens uppdrag är att; stödja, utveckla, nydana och samordna verksamheten för regionens föreningar. Vi 
ska också äga och förvalta lägergården Sparreviken och genom verksamheten där främja barn och ungdo-
mars utveckling. 
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Styrelsen hade som mål att ta fram en långsiktig plan för hur KFUM Västsvenska ska möta de förväntning-
ar som ställs på en region. Styrelsen valde att inte påbörja ett omfattande arbete i frågan direkt då vi ville 
invänta riksombudmötets beslut kring förändringen av regionerna, vilket togs i oktober. Därefter har arbe-
tet påbörjats. Kontakt för påbörjande av samarbete med de nuvarande regioner som vi ska bilda ny region 
med har tagits. 

Föreningsstöd

Utbildningar

Under 2019  har regionens anställda vidareförmedlat de utbildningar de fått kännedom om till medlem-
mar via sociala medier. 

Emma-utbildning
I september 2019 hölls en EMMA-utbildning för regionens medlemmar. Inbjudan till att delta gick under 
sommaren ut till hela regionen och 10 personer anmälde sig. Kursens deltagare fick under en helg på Lä-
gergården Sparreviken uppleva nio olika pass med teori och praktiska övningar i ämnen såsom personligt 
ledarskap, coachande samtal, body-mind-spirit och feedback. Deltagarna fick ta del av coachingverktyget 
NÖHRA och kommunikationsmodellen NVC vilket var mycket uppskattat. Kursen var mycket givande 
och en önskan om att få nå ut till ännu fler av regionens medlemmar väcktes.

Bidrag

Regionen har som uppdrag att inför regionala myndigheter inom vårt område svara för ansökan om bidrag. 
Under året har vi sökt regionsbidrag, aktivitetsstöd från Sensus samt församlingsbidrag för konfirmation. 
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Lägergården Sparreviken

KFUM Västsvenska regionen äger och driver Lägergården Sparreviken i Ljungskile i Bohuslän. Sparreviken 
ligger på ett ca 44 hektar stort markområde med ca 2,5 km strandlinje. Naturen som är omväxlande med 
klippor, stränder, skogsmark och öppna gräsmarker inbjuder till både små och stora läger, utflykter och 
äventyr.

På gården finns åtta olika bostadsstugor av varierande storlek och standard med totalt cirka 100 sängplatser. 
Vi har kajaker, kanadensare segelbåtar, en ravin att klättra i och en kamratbana. Tillsammans med ett väl 
fungerande storkök, samlingslokaler i olika storlekar, aktivitetsutrymmen, hamn och bastu gör detta att 
vistelsen på Sparreviken kan innehålla både god mat, givande möten och friska aktiviteter.

Vår viktigaste strävan på Lägergården Sparreviken är att få människor att mötas, växa och utvecklas. En 
del verksamheter bedrivs under höst, vinter och vår men den största vikten läggs under sommarmånaderna 
då alla våra olika läger anordnas. Under sommaren sker också ledarutbildningar. Vi erbjuder många olika 
aktiviteter där vi strävar efter att både barn och ungdomar som vuxna vill bidra med ideellt arbete i olika 
former. Allt detta i en fantastisk miljö. 

Sparrevikens styrka ligger i alla ovärderliga ideella insatser som ledare, styrelser, kommittéer och utskott 
utför. Vi har även alla duktiga medarbetare som brinner för sin uppgift att hjälpa unga människor att växa 
och utvecklas.

Anställda

På Sparreviken har det under 2019 varit 3 helårsanställda. Under hösten 2019 avslutade regionchefen sin 
tjänst och i slutet av 2019 anställdes en ny lägergårdsföreståndare.
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• Regionchef 100%, 

• Verksamhetsansvarig, timanställd. 

• Kökschef 50%

Utöver de helårsanställda har Sparreviken under 2019 haft säsongsanställd personal. Styrelsen har under 
hösten, haft samtal med samtliga anställda och i samband med det sett över alla anställdas avtal. 

Ideella ledare 

Ett hundratal ideella ledare har under kortare eller längre perioder varit engagerade i verksamheten. Verk-
samhetsansvarig har ett särskilt ansvar för de ideella ledarna i verksamheten på Sparreviken och har under 
2019 försett dem med den utbildning och det stöd som de behöver. Till sin hjälp har verksamhetsansvarig 
en lägergårdskoordinator.

Styrelsen har fört dialog med Prärieutskottet för att samla idéerna och på sikt nå fram till en gemensam 
plan kring utvecklandet av Prärieområdet.

Fastigheter och utomhusområden

Under 2017 upprättades, med hjälp av konsultbyrån Sustend, en underhållsplan som sträcker sig 30 år 
framåt. Utifrån fastställd underhållsplan har vi under 2019 renoverat fastigheterna på gården. Fastighets-
utskottet får fortsatt ansvar att arbeta vidare med underhållsplanen.

Under året har de ideelalla ledarna samt anställda, under ledning av regionchefen, arbetat såväl med fasta 
byggnader och utomhusområden runt lägergården.

På Prärien har prärieutskottet tillsammans med scouterna i Ljungskile planerat och genomfört ett flertal ar-
beten, i syfte att göra området ännu mer ändamålsenligt och vackrare för alla besökare. De har även anlagt 
en väg runt vedskrapan och byggt ut skärmtaket på vedskrapans baksida.

Ekonomi/underhåll

Under 2019 har fortsatt fokus legat på långsiktig hållbar ekonomi för att skapa utrymme för kommande 
behov. Ett arbete med en 5 årig underhållsplan har påbörjats. 

Internt arbete

I slutet av 2019 anställdes ny lägergårdsföreståndare, då förra regionchef avslutade sin anställning på hös-
ten. Styrelseordförande och styrelsens viceordförande har då fått strukturera och upprätta nya och gamla 
system för att arbetet fortsatt skulle kunna hållas flytande under hösten 2019 och i längden också kunna 
bedrivas mer effektivt.

Lägerverksamhet 

Alla våra läger jobbar intensivt med att få samman grupper för att på detta sätt ge en härlig upplevelse för 
våra deltagare. Vi använder oss av ITSU (Isbrytning,Trygghet, Samarbete, Utmaning) som verktyg för att 
få så bra grupper som möjligt. Vi använder oss kamratbanor, hajker och dylikt för att nå de sista stegen i 
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ITSU. Alla våra läger erbjuder olika havspass aktiviteter som segling, kanot och kajak. Alla läger jobbar in-
tensivt för en trygg miljö på lägret samt att alla deltagare ska ha möjlighet att växa hos oss. Ett viktigt inslag 
i detta är sparrekänslan som i grunden handlar om medmänsklighet, jämlikhet och att vara en god kompis.  

Konfirmationslägret
Under konfirmationslägret 2019 arbetade totalt 38 ledare så att 40 konfirmander skulle ha en så bra upp-
levelse av lägret som möjligt. Lägret som helhet var mycket lyckat, ett gott betyg för detta är de 5 minuter 
som Best of Sparre sålde slut på efter konfirmationslägret. Ledarna på lägret gjorde alla ett gediget arbete.

Elko
Under Elko 2019 arbetade 5 ledare för att 17 kursdeltagare skulle få ut så mycket av den utbildningen som 
de fem ledarna tagit fram. Lägret är var mycket uppskattat av kursdeltagarna vilket framgår i de utvärdering 
som görs efter lägret. Elko är ett läger där utbildning av ledare är i fokus. Ledarna och programansvarig 
för Elko har uppvisat ett stort engagemang och kunskap som de fört över på deltagarna. Under Elko lär 
sig kursdeltagarna både teorier bakom ledarskap samt praktik i området. De lär sig också en del om hur 
Sparreviken fungerar och hur KFUM som organisation jobbar. Under Lilla sommarlägret 2019 var flera 
deltagare tillbaka för att vara ledare och genomförde ett fantastiskt jobb.

Best of Sparre
Under Best of Sparre 2019 arbetade 18 ledare så att 30 deltagare skulle ha en så bra upplevelse av lägret 
som möjligt. Lägret var mycket uppskattat och omtyckt av deltagarna. Majoriteten av de deltagare som 
kommer på lägret har tidigare erfarenhet av Sparreviken sedan konfirmationslägret året innan. 
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Stora Sommarlägret
Under stora sommarlägret arbetade 30 ledare för att 58 deltagare skulle ha en så bra upplevelse av lägret 
som det bara går. Av de utvärderingar som görs i slutet av lägret kan utläsas att lägret var mycket uppskat-
tat. Ledargänget på Stora sommarlägret var mycket skickligt och hade en bra gemenskap samt mycket 
glädje inom gruppen. 

Lilla Sommarlägret 
Under Lilla sommarlägret arbetade 30 ledare för att 78 deltagare skulle ha en så bra upplevelse av lägret 
som det bara går. Av de utvärderingar som görs i slutet av lägret kan utläsas att lägret var mycket upp-
skattat. 

Ledarhelger 

Vårstart 
Under vårstart 2019 deltog 46 ledare. Helgen är från fredag kväll till söndag eftermiddag. Under helgen 
tog ledare fram allt som läggs i vinterförvaring året innan och ser till att gården är redo för lägerskolor och 
sommarlägren. Det jobb som görs är t.ex rigga alla bahior, lyfta i flytramp, bära kanoter, bära bugar, skrapa 
och tvätta motorbåtar, maxin och giggar. Kamratbanorna ses över och en del krattning, bäddning och 
städning utförs. Under vårstart hålls även programmisutbildningen av verksamhetsansvarig och lägerkoor-
dinator. 

Framåt
Under framåt 2019 deltog 65 ledare. Helgen är från fredag kväll till söndag eftermiddag. Under helgen 
arbetade ledare med att vinterförvara material så att det inte går sönder under vintern. Det jobb som görs 
är avriggning av bahior, bära kanoter från stranden, bära buggar till skagerak, ta upp flytramp, ta in motor-
båtar och vinterförvara maxin. Under helgen byggdes även ett nytt kanotställ. 

Upptakt 
Under upptakt 2019 deltog 69 ledare. Helgen är under Kristi himmelsfärd från torsdag lunch till söndag 
eftermiddag. Under upptakt så hålls knöös av Hamnansvarig där man fixar det sista med bahiorna inför 
sommaren och börjar med giggarna. Under upptakt hålls utbildningar för sommarens ledare. Utbildning-
arna är följande: Brand, trygga möten, psykisk ohälsa och sensus. Under helgen finns också lägerspecifika 
pass där programmansvariga för lägren jobbar med kamratövningar i sitt ledargäng och planerar inför 
sommaren. Under helgen går några av ledarna på hajk. 

Lägerskola och uthyrning

Det har varit en fullspäckad vår med rekordmånga lägerskolor! Många skolor återkommer från tidigare år. 
De flesta lägerskolor har stannat två dagar och sammanlagt har det varit runt 25 klasser under våren och 
runt 10 klasser under hösten.

Det har varit fartfyllda lekar, utmanande klättring i ravinen, paddlingar med lekar och stafetter, utvecklan-
de samarbete på kamratbanan och mysiga grillkvällar. 
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Utöver lägerskolorna har vi haft flera grupper som haft helpension eller självhushållning. Det har varit 
familjeläger, veckolångt konfirmationsläger, kommunala grupper och skolklasser. På prärien har det varit 
scoutläger och familjeläger. Gården har också varit uthyrd för ett bröllop. 

2019 hade vi en huvudinstruktör som höll i de flesta lägerskolor. Det har också varit ett helt gäng andra 
härliga, både nya och rutinerade, instruktörer. Vissa instruktörer har stannat längre och arbetat på gården 
med t.ex. disk och målning. 

Sjöverksamheten

Sedvanliga aktiviteter med segling, kanot och kajak har utförts och underhåll såsom nya segel, centerbord 
och några mindre båtdelar har skett under 2019. Till kajakerna har det köpts några kapell, vajrar till skäd-
dor och nya lock. 

Scouternas Kristihimmelsfärdsläger 

Den 30 maj till 2 juni träffades scouter från delar av Västra Götaland på Sparrevikens område kallat Prärien 
för ytterligare ett läger över Kristihimmelsfärd. Det blev totalt ca 450 personer under helgen. Årets tema 
var ”tidsresor” med kluriga stationer och andra äventyr. Lägret blev lyckat med många glada och trötta 
scouter efter långhelgen som ser fram emot nästa års läger på Prärien.

Marknadsföring 

Alla scoutdistrikt får vår folder om prärien skickad till sig.  

Ekonomi

Styrelsen har under november och december anlitat extern hjälp med att sköta bokföringen samt att göra 
regionens boklut. Styrelsen har även påbörjat en dialog med extern part att anlita för att skapa ett lätt och 
begripligt bokföringssystem.

Intern arbetsordning

Under verksamhetsåret 2017 påbörjades ett arbete med att strukturera och upprätta system för att sty-
relsens arbete ska kunna bedrivas effektivt. Detta har arbete har fortsatt under verksamhetsåret 2018 och 
2019. Vidare planer för effektivisering av arbetsstruktur jobbar vi på.
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NU VÄNDER VI BLICKEN FRAMÅT

Verksamhetsåret 2020
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Verksamhetsplan 2020 

Övergripande mål för regionen

KFUM Västsvenska regionens övergripande mål är att stödja, utveckla, nydana och samordna verksam-
heten för regionens föreningar. Vi ska också äga och förvalta lägergården Sparreviken och genom verksam-
heten där främja barn och ungdomars utveckling. 

Vi vill ta fram en långsiktig plan för hur KFUM Västsvenska ska möta de förväntningar som ställs på en 
region. På Riksombudsmötet 2017 antogs en motion om att utreda alla regioners uppdrag, ett arbete som 
inleddes under 2018, kommer att presenteras under 2019 av KFUM Sverige. KFUM Västsvenska regionen 
kommer att följa deras rekommendationer. 

Föreningsstöd

Utbildningar

• Erbjuda utbildningar till ledare och medlemmar genom SENSUS och KFUM.

• Uppmuntra regionens medlemmar att delta i KFUMs utbildningar.
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Samarbeten

• Utveckla samarbete med närliggande kommuner

Personal

• Bedriva en god personalpolitik med tydlighet kring ramar, målsättning och inriktning för regionens 
anställda.

• Fortsätta se över och uppdatera arbetsbeskrivningar, uppdatera lagstadgade personaldokument, samt se 
över delegation för dessa

Ideella

Verka genom stötta att de anställda och ideella till att hitta bra former att kunna jobba tillsammans med 
verksamheten på lägergården. 

Ekonomi

KFUM Västsvenska regionen ska verka för en fortsatt långsiktig hållbar ekonomi och skapa utrymme för 
kommande behov.

• Göra om bokföringen och använda kostnadsställen för att skapa ökad tydlighet, bland annat för att 
synliggöra regionens respektive lägergårdens del i ekonomin.

• Fortsätta söka extern finansiering där möjlighet finns ( fonder, stiftelser, insamlingar m.m.)

• Regionen har som uppdrag att inför regionala myndigheter inom vårt område svara för ansökan om 
bidrag, däribland regionsbidrag.

 » Ansöka om regionsbidrag för alla regionala arrangemang.

 » Ansöka om bidrag från SENSUS.

 » Ansöka om församlingsbidrag från stiftet i samband med konfirmationsläger.

• Arbeta med att säkerställa att vi framöver har en ekonomi som tillåter renoveringar enligt underhålls-

planen för lägergården Sparreviken.

Styrelsen 

• Styrelsen avser att samlas för ca nio ordinarie styrelsemöten.

Styrelsen avser att under 2020 ta ett operativt ansvar för,

• regionuppdraget utifrån de principiella riktlinjer för regioner, 

• underhållsplanen för fastigheterna,

• den löpande ekonomin, bokslut och budget läggning,

• löpande ekonomifrågor och strategiska ekonomifrågor.
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Regionsombildningen

Styrelsen ska undersöka, vara aktiva i dialog på lokal, regional och nationell nivå och göra nödvändigt för-
arbete inför regionbildningen som sker efter ROM 2021. Styrelsen avser att,

• föra dialog med de nuvarande regionerna som vi ska bilda en ny region med,

• skapa dialog med våra medlemsföreningar kring regionombildning,

• se över västsvenska regionens behov,

• se över lägergården Sparreviken och dess behov,

• upprätta en handlingsplan där ovan nämnda punkter ingår, samt en överskådlig bild av processen med 
tidsmål,

• vidta de åtgärder som krävs för att regionen ska kunna upplösas och ombildas.   

Marknadsföring Lägergården

• Utveckla en broschyr och digitalt dokument för att sprida till skolor, föreningar, mm

•  Bearbeta hyresgäster från tidigare år

•  Uthyrning av bastu under lågsäsong

•  Se över möjlighet till vildmarksinspirerade kick-offer/konferenser för företag under lågsäsong

•  Vi ska delta i Demokratijamboreen för att marknadsföra oss.

Uppdrag som huvudman för Ljungskile folkhögskola

KFUM Västsvenska regionen företräder KFUM Sverige som en av tre huvudmannaorganisationer i stiftel-
sen Ljungskile folkhögskola. Inför 2020 vill vi vidareutveckla samverkan och samarbetet där folkhögskolan 
kan vara en värdefull arena att till utveckling av KFUM. Under april månad har KFUM Sveriges förbunds-
styrelse sitt sammanträde förlagt till folkhögskolan, med tillfälle för en regional dialog kring uppdraget som 
huvudman för skolan.
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Budget 2020

 Budget 2019 Utfall 2019

Utfall i 
förhållande 
till budget Budget 2020

RÖRELSENS INTÄKTER
Sommarläger              1 554 000 kr              1 711 272 kr 110%              1 539 000 kr 
Lägerskola                 900 000 kr              1 059 092 kr 118%                 900 000 kr 
Marka                   60 000 kr 80 260 kr                  134% 70 000 kr                 
Uthyrning                 612 000 kr                 655 627 kr 107%                 592 000 kr 
Övriga intäkter -  kr 31 213 kr -  kr 
Summa försäljning 3 126 000 kr            3 506 318 kr            112% 3 101 000 kr            
Övriga rörelseintäkter / bidrag 770 000 kr                1 005 918 kr             131% 861 000 kr               
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 3 896 000 kr            4 512 236 kr            116% 3 962 000 kr            

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
Verksamhetsplanering regionen -                 40 000 kr 37 123 kr-                  93% 40 000 kr-                 
Medlemsutbildningar -                 30 000 kr 7 497 kr-                    25% 30 000 kr-                 
Sommarläger 74 000 kr-                  86 698 kr-                  117% 88 000 kr-                 
Lägerskola 20 000 kr-                  766 kr-                       4% 20 000 kr-                 
Hushållskostnader 560 000 kr-                425 356 kr-                76% 505 000 kr-               
Marka -                 50 000 kr 33 491 kr-                  67% 45 000 kr-                 
Ledarkostnader (utbildning, kläder) 100 000 kr-                131 358 kr-                131% 108 000 kr-               
Drivmedel 60 000 kr-                  63 875 kr-                  106% 63 000 kr-                 
Resekostnader ledare 39 000 kr-                  31 675 kr-                  81% 38 000 kr-                 
Summa material och varor 973 000 kr-               817 839 kr-               84% 937 000 kr-               

BRUTTOVINST 2 923 000 kr            3 694 397 kr            126% 3 025 000 kr            

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
El -               155 000 kr 142 589 kr-                92% 150 000 kr-               
Sopor, latrin, slam -               100 000 kr 38 261 kr-                  38% 65 000 kr-                 
Tillsynsavgifter, myndigheter -                 60 000 kr 73 496 kr-                  122% 75 000 kr-                 
Övriga fastighetskostnader -  kr 678 kr-                       -  kr                       
VVS -                 30 000 kr 94 153 kr-                  314% 50 000 kr-                 
Underhåll stugor -               414 000 kr -               246 487 kr 60% -               507 000 kr 
Maskiner, bil, buss, släp - Underhåll 80 000 kr-                  131 473 kr-                164% 70 000 kr-                 
Utskott 40 000 kr-                  57 261 kr-                  143% 65 000 kr-                 
Underhåll vägar och uteplatser -                 10 000 kr 10 000 kr-                  100% 10 000 kr-                 
Förbrukningsinventarier och material 147 000 kr-                190 999 kr-                130% 147 000 kr-               
Försäkringar 68 000 kr-                  67 348 kr-                  99% 68 000 kr-                 
Marknadsföring 10 000 kr-                  -  kr                       0% 25 000 kr-                 
Kontorsmaterial och administration 95 000 kr-                  78 265 kr-                  82% 66 000 kr-                 
Redovisning och revisionskostnader 23 000 kr-                  58 629 kr-                  255% 58 000 kr-                 
Summa externa rörelseutgifter/kostnader 1 235 000 kr-            1 194 324 kr-            97% 1 359 000 kr-            

Utgifter / kostnader personal (lön m.m.) 2 107 000 kr-            2 068 589 kr-            98% 2 250 000 kr-            

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 3 342 000 kr-            4 080 752 kr-            122% 3 609 000 kr-            

Avskrivningar 178 000 kr-               169 253 kr-               95% 143 000 kr-               

Finansiella intäkter och kostnader 5 000 kr-                   58 kr                        -1% 2 000 kr-                   

REDOVISAT RESULTAT 602 000 kr-       262 289 kr       -44% 729 000 kr-      
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Motion för samarbete mellan KFUK-KFUM Sparreviken och KFUK-
KFUM Västsvenska regionen 
  

Vi i styrelsen för KFUK-KFUM Sparreviken har uppmärksamat behov av samarbete med Lägergården 
Sparreviken gällande medlemsregistrering. Då ledare och sommarlägers deltagare på Lägergåden 
Sparreviken genom sitt deltagande i verksamheten på lägergården blir medlemar i 
Sparreviksföreningen.  

Detta leder till att Sparreviksföreningen i nuläget är beroende av uppgifter från Lägergården 
Sparreviken för att upprätta sitt medlemsregister.    

Ett behov av att KFUK-KFUM Västsvenska regionen ser över sina rutiner och processer angående 
medlemsregister, dokumenthantering och förhållande till Dataskyddsförordningen (GDPR). 

I detta samarbete vill vi bygga välfungerande genomtänkta gemensamma processer och rutiner som 
gynnar båda föreningar i deras arbete. 

 

Därmed yrkar vi: 

Att KFUK-KFUM Västsvenska regionen samarbetar med KFUK-KFUM Sparreviken för att gemensamt 
förbättra processer och rutiner kring medlemsregister och dess tillhörande dokument, samt 
förhållandet av ovan nämnda rutiner till GDPR. 

 

Datum: 2020-02-15 Kungsbacka 

Författare: Mathias Hallander 
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Styrelsens svar

Styrelsen för KFUK-KFUM Västsvenska regionen ser att det finns starka skäl att arbeta tillsammans 
med KFUK-KFUM Sparreviken i fråga om medlemsregistrering och hantering av personuppgifter. 
Styrelsen yrkar därför bifall till motionen.
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Förslag till medlemsavgift för 2021
Medlemsavgift för innevarande år fastslogs vid årsmötet 2019 och vid detta årsmöte skall medlemsavgift 
för nästkommande verksamhetsår fastslås.

• Styrelsen föreslår mötet att fastställa regionens medlemsavgift för 2021 till 0 kr per medlem*.

*) ”Medlem” i det här fallet innebär enskild medlem i föreningen. Här kan det bli viss begreppsförvirring då 
föreningarna också brukar omnämnas som regionens medlemmar. Medlemsavgiften som föreningarna ska betala 
till regionen baseras alltså på beslutad avgift multiplicerat på antal medlemmar som den enskilda föreningen 
har.
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