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DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer

a. Val av en mötesordförande
b. Val av en sekreterare
c. Val två justerare tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av förhandlingsordning 
5. Fråga om mötet behörigen utlyst
6. Fastställande av röstlängden
7. Föredragning verksamhetsberättelse
8. Föredragning av årsredovisning med resul-

tat- och balansräkning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Fastställande av bokslut (samt förslag om 

vinstdisposition)
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan för 2021
13. Fastställande av budget för 2021

14. Behandling av motioner
a. Motion 1
b. Motion 2
c. Motion 3
d. Motion 4
e. Motion 5
f. Motion 6

15. Fastställande av medlemsavgift för 2022
16. Valfrågor

a. Val av styrelseordförande
b. Val av styrelseledamöter
c. Val av två revisorer och två revisorss-

uppleanter
d. Val av tre valberedare
e. Val av sammankallande till valberedning-

en
f. Bekräftelse av huvudmannarepresen-

tanter för Ljungskile folkhögskola
g. Bekräftelse av kandidater till folkhög-

skolans styrelse
17. Övriga frågor
18. 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 2020

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 verksamheten.

Verksamhetsåret 2020 har varit ett turbulent och annorlunda år, inte minst på grund av covid-19.  Många 
för oss ovanliga ställningstaganden kring lägergårdens och dess verksamhet togs. I maj månad gick ansvari-
ga myndigheter ut med att det var okej att bedriva lägerverksamhet om man höll sig till rådande restriktio-
ner och vi kunde trots pandemin genomföra en stor del av vår ordinarie verksamhet på lägergården. Både  
lägerskolor och sommarläger kunde genomföras. 

Det osäkra läget både i sverige och internationellt medförde ett minskat antal lägerskolor och att några 
sommarlägersdeltagare av olika anledningar var tvungna att avstå från att delta. Flera större återkommande 
uthyrningar av gården och prärieområdet fick tyvärr ställas in. Det minskade antalet lägerskolor och uthyr-
ningar påverkade ekonomin negativt.  Dock har vår fina bastu hyrts ut flitigt under vintern. 

Alla icke nödvändiga underhållsarbeten och investeringar, pausades tillsvidare på grund av det osäkra eko-
nomiska läget. 

I november avslutades uppdraget för vår tillförordnade lägergårdschef. Men hon jobbar kvar på lägergården 
på den helt nya tjänsten som teamledare. I väntan på att den vakanta tjänsten som lägergårdschef tillsätts 
har styrelsens ordförande gått in och tagit en mer operativ roll i verksamheten.
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Styrelsen har under året arbetat med att se över och förändra regionens ekonomirutiner, vi har kommit en 
god bit på vägen men har arbete kvar.  Att det nya rutinerna inte fullt ut var färdig genomarbetade resulte-
rade i en försening av bokslutet.

I den nationella styrgrupp som tillsattes på regionernas råd 2020, med uppdrag att arbeta fram underlaget 
till en proposition till ROM 2021, har två representanter från vår styrelse deltagit. Vi har även i styrelsen 
arbetat med att se över vår nuvarande regions och lägergårds behov vid en ombildning. 

Under året har vi vidareförmedlat information om de utbildningar vi fått kännedom om till medlemmar 
via sociala medier.

Hanteringen av Covid-19 

För att hantera de frågor som pandemin skapade bildades en ledningsgrupp där anställda och medlemmar 
ur styrelsen arbetade på daglig basis för att tolka, förstå och anpassa verksamheten efter rådande restriktio-
ner. 

Lägergården Sparreviken

KFUM Västsvenska regionen äger och driver Lägergården Sparreviken som ligger där skog och hav möts 
vid en vik i Hakefjorden vid Ljungskile i Bohuslän. Sparreviken ligger på ett ca 44 hektar stort markom-
råde 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 
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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

• Lägergårdsföreståndare 100% i 10 månader, därefter teamledare i 2 månader

• Verksamhetsansvarig 60% helår 

• Kökschef 50% helår

• Vaktmästare 100% 8 månader

samt: köksbiträden 3 st, lägerskoleansvarig, instruktörer, lägergårdskordinator, präst och präst assistent.  

Ideella ledare 

Ett hundratal ideella ledare har under kortare eller längre perioder varit engagerade i verksamheten. Dessa 
ideella är avgörande för Sparreviken och dess fortlevnad.
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Verksamhetsansvarig har ett särskilt ansvar för de ideella ledarna i verksamheten på Sparreviken och har 
under 2020 försett dem med den utbildning och det stöd som de behöver. Till sin hjälp har verksamhets-
ansvarig en lägergårdskoordinator.

Utbildningar har huvudsakligen hållits för de ideella ledarna under upptakt och start. De utbildningar som 
sommarlägrens ledare gått är: trygga möten, psykisk ohälsa, kris och säkerhet, samt diskussionspass kring 
normer och regler på lägergården.

Fastigheter, utomhusområden och hamn

Under året har de ideella ledarna samt anställda arbetat såväl med fasta byggnader som utomhusområden 
runt lägergården.

På Prärien har prärieutskottet tillsammans med scouterna i Ljungskile planerat och genomfört arbeten, i 
syfte att göra området ännu mer ändamålsenligt och vackrare för alla besökare, tex så har det jordfrästs och 
såtts nytt gräs på nedre delen av prärien. 

Hamnen har under året varit i full gång med kajaker, kanoter och segelbåtar. Övrigt arbete i hamnen har 
mest bestått av underhållsarbete. 

Marknadsföring

Kampanjer och marknadsföring har skett på Facebook genom tex erbjudanden om lägerskolor och konfe-
renspaket, bilder på Sparreviken, utomhusområden och bastu samt en tävling om en bastukväll.

Höstlovets läger annonserades via Uddevalla kommuns skolplattformar, via våra egna kanaler i sociala 
medier samt i Uddevalla kommuns broschyr med höstlovsaktiviteter som skickas hem till alla med skolbarn 
i kommunen.

Ledarhelger 

Vårstart 
På grund av pandemin så ställdes vårstart in. Mycket av det jobb som brukar göras under vårstart, gjordes 
i år av anställda på gården, men även av de ideella ledarna när de kom till gården innan sommarlägren. 
Programmisutbildningen som normalt sker på vårstart,  fick istället delvis ske digitalt. 

Upptakt 
Under Kristi himmelsfärdshelgen arrangerades Upptakt och 66 medlemmar deltog. Under helgen testades 
de Covid-restriktioner som planerades inför sommarens läger.  

Under Upptakt så höll Hamnansvarig i de KNÖÖS-pass där Bahiorna färdigställdes inför sommaren och 
arbetet med Giggarna påbörjades. 

Under upptakt hölls det utbildningar för sommarens ledare i brand, trygga möten, psykisk ohälsa och 
Sensus. Under helgen genomfördes också lägerspecifika pass där programansvariga för lägren genomförde  
kamratövningar för i sitt ledargäng och påbörjade planeringen inför sommaren.
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Framåt
Under Framåt 2020 deltog 78 medlemmar. Under helgen iordningställdes gården inför vintern, båtarna 
riggades av och lades i sin vinterförvaring, kanoterna sågs över, bryggor togs upp och motorbåtarna förbe-
reddes för att köras till vinterförvaringen. Under helgen målades även Backstugan och på Prärien byggdes 
en fin bänk runt ett träd.

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 av kamratbanor, hajker och dylikt för att nå de sista stegen i 
ITSU. Alla våra läger erbjuder olika havspassaktiviteter som segling, kanot och kajak. Alla läger jobbar 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.  

I år genomfördes lägerverksamheten med nya förhållningssätt och rutiner för att minimera risken för 
smittspridning av Covid-19.  Restriktioner med bland annat specifika hålltider för ankomst och hämtning, 
Deltagarna delades in i grupper som i större utsträckning än vanligt hölls åtskilda och nya utökade rutiner 
för städning och hygien infördes.

Konfirmationslägret
Under konfirmationslägret 2020 arbetade totalt 26 ledare, två programmisar, en prästassistent och en präst 
så att 35 konfirmander skulle ha en så bra upplevelse av lägret som möjligt. 
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De utvärderingar som skrevs från såväl deltagare som ledare var mycket positiva. De framfördes dock kritik 
kring restriktionerna mot covid-19. 

Konfirmationslägret visades vara en stor utmaning rent logistiskt att lösa utifrån de rådande restriktionerna. 
Verksamheten valde att ställa in den sedvanliga besöksdagen och ersätta denna med videosamtal mellan 
konfirmand och anhöriga under lägrets gång. Vi valde också att ersätta konfirmationen med en digital 
streaming så att de anhöriga kunde se konfirmationen, trots att de inte fick vara på plats i kyrkan. 

De konfirmander som döptes under lägret fick göra detta i kyrkan utan att ha möjligheten att bjuda in 
några närstående till dopet. Dopet filmades och fotograferades. 

Elko
Under Elko 2020 arbetade fyra ledare och två programmisar för att  16 kursdeltagare skulle få ut så mycket 
som möjligt av den utbildningen som ledarna tagit fram. Elko är ett kurs där där ledarutbilding är i fokus. 
Ledarna och programansvariga 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. Lägret är var 
mycket uppskattat av kursdeltagarna vilket framgår i de utvärdering som görs efter lägret. Senare under 
Lilla sommarlägret 2020 kom flera deltagare tillbaka för att vara ledare och genomförde då ett fantastiskt 
jobb. 

Best of Sparre
Under Best of Sparre 2020 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.

Stora Sommarlägret
Under stora sommarlägret arbetade 30 ledare och tre programmisar 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 uppskattat. 

Lilla Sommarlägret 
Under Lilla sommarlägret arbetade 36 ledare och tre programmisar för att de 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 uppskattat.

Höstlovsläger
Under höstlovet anordnades ett dagläger där ca 22 barn deltog under tre dagar. På lägret arbetade en läge-
ransvarig samt två ideella ledare. Det blev många lekar, paddling, samarbetsövningar på kamratbanan och 
minihajk med korvgrillning. Det var flest barn från närområdet. 

Lägerskola och uthyrning

Det var en osäker vår med många avbokningar av lägerskolor och andra uthyrningar, tex familjeläger, kon-
firmationsläger och kommunala grupper på grund av pandemin.
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De flesta lägerskolor har stannat två dagar och sammanlagt har det varit runt 12 uthyrningar under våren 
och runt 11 uthyrningar under hösten.

Det har varit fartfyllda lekar, utmanande klättring i ravinen, paddlingar med lekar och stafetter, utvecklan-
de samarbete på kamratbanan och mysiga grillkvällar. 

Under 2020 hade vi en säsongsanställd lägerskoleansvarig på som höll i de flesta lägerskolor. Det har också 
varit andra härliga instruktörer. Vissa instruktörer har utnyttjat möjligheten och stannat längre på gården 
och knöösat.

Scouternas Kristihimmelsfärdsläger

Under Kristihimmelsfärdshelgen träffades sedvanligt scouter från delar av Västra Götaland på Sparrevikens 
lägerområde, Prärien.  
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NU VÄNDER VI BLICKEN FRAMÅT

VERKSAMHETSÅRET 2021
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VERKSAMHETSPLAN 2021

Övergripande mål för regionen

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

Föreningsstöd

Utbildningar

Vår ambition under 2021 är att:

Uppmuntra regionens medlemmar att delta i KFUMs utbildningar och andra utbildningar som ligger i 
linje med KFUMS ideologi och verksamhet.

Erbjuda stöd till föreningar och deras medlemmar vid utbildningar.  

Personal 

Bedriva en god personalpolitik med tydlighet kring ramar, målsättning och inriktning för regionens anställ-
da.

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

Ideella

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

Styrelsen ska verka för att föra en dialog med de ideella och anställda på lägergården för att försäkra sig om 
att samarbetet fungerar. 

Ekonomi

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

• Fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla ekonomistyrningen.

• 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
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 » 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 2021 i väntan på rekrytering av en lägergårdsföreståndare ta ett operativt ansvar:

• för personalfrågor och delegerar vid behov uppgifter. 

• för regionuppdraget utifrån de principiella riktlinjer för regioner 

• för underhållsplanen för fastigheterna

• för uppföljning av den löpande ekonomin, bokslut och budget frågor

• för löpande ekonomifrågor och strategiska ekonomifrågor

• för att bevaka rådande pandemi läge och följa upp och anpassa verksamheten enligt gällande rekom-
mendationer och lagar. 

Regionsombildningen

Styrelsen ska undersöka, vara aktiva i dialog på lokal,regional och nationell nivå och göra nödvändigt förar-
bete inför beslut om den regionbildningen som förväntas fattas vid ROM 2021. Styrelsen avser: 

• att föra dialog med övriga regioner.

• att skapa dialog med våra medlemsföreningar kring regionombildningen

• att fortsätta det påbörjade arbetet med att se över västsvenska regionens behov

• att fortsätta det påbörjade arbetet med se över lägergården Sparreviken och dess behov 

• att uppdatera den upprättade handlingsplanen där ovan nämnda punkter ingår, samt en överskådlig 
bild av processen med tidsmål.  

• att fortsätta  vidta de åtgärder som krävs för att regionomvandligen ska kunna ske enligt beslut om på 
ROM 2021. 

• anordna ett medlemsmöte när beslutsunderlag för ROM 2021 finns publicerat. 

Uppdrag som huvudman för Ljungskile folkhögskola

KFUM Västsvenska regionen företräder KFUM Sverige som en av tre huvudmanannaorganisationer i 
stiftelsen Ljungskile folkhögskola. Under 2021 avser KFUM Västsvenska regionen i dialog med KFUM 
Sverige att se över vår representation i vår huvudmannagrupp.
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BUDGET 2021

Budget 2021

 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021
RÖRELSENS INTÄKTER
Sommarläger              1 711 272 kr             1 539 000 kr 1 557 127,32 kr                1 800 000,00 kr                 
Lägerskola              1 059 092 kr                 900 000 kr 707 541,00 kr                   450 000,00 kr                    
Marka 80 260 kr                 70 000 kr                 75 213,13 kr                      50 000,00 kr                       
Uthyrning                 655 627 kr                 592 000 kr 164 616,00 kr                   150 000,00 kr                    
Övriga intäkter 31 213 kr -  kr 2 290,00 kr                        -  kr                                   
Summa försäljning 3 506 318 kr            3 101 000 kr           2 506 787,45 kr                2 450 000,00 kr                 
Övriga rörelseintäkter / bidrag 1 005 918 kr            861 000 kr               1 121 826,05 kr                1 100 000,00 kr                 
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 4 512 236 kr            3 962 000 kr           3 628 613,50 kr                3 550 000,00 kr                 

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
Verksamhetsplanering regionen 37 123 kr-                 40 000 kr-                 -  kr                                  -  kr                                   
Medlemsutbildningar 7 497 kr-                    30 000 kr-                 -  kr                                  30 000,00 kr-                       
Sommarläger 86 698 kr-                 88 000 kr-                 169 999,50 kr-                   170 000,00 kr-                    
Lägerskola 766 kr-                       20 000 kr-                 -  kr                                  -  kr                                   
Hushållskostnader 425 356 kr-               505 000 kr-               358 149,74 kr-                   350 000,00 kr-                    
Marka 33 491 kr-                 45 000 kr-                 16 369,67 kr-                      25 000,00 kr-                       
Ledarkostnader (utbildning, kläder) 131 358 kr-               108 000 kr-               -  kr                                  -  kr                                   
Drivmedel 63 875 kr-                 63 000 kr-                 -  kr                                  -  kr                                   
Resekostnader ledare 31 675 kr-                 38 000 kr-                 -  kr                                  -  kr                                   
Summa material och varor 817 839 kr-               937 000 kr-               544 518,91 kr-                   575 000,00 kr-                    

BRUTTOVINST 3 694 397 kr            3 025 000 kr           3 084 094,59 kr                2 975 000,00 kr                 

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
El 142 589 kr-               150 000 kr-               153 808,00 kr-                   155 000,00 kr-                    
Sopor, latrin, slam 38 261 kr-                 65 000 kr-                 11 781,52 kr-                      35 000,00 kr-                       
Tillsynsavgifter, myndigheter 73 496 kr-                 75 000 kr-                 20 205,00 kr-                      50 000,00 kr-                       
Övriga fastighetskostnader 678 kr-                       -  kr                       4 397,00 kr-                        -  kr                                   
VVS 94 153 kr-                 50 000 kr-                 -  kr                                  -  kr                                   
Underhåll stugor -              246 487 kr -              507 000 kr 120 273,79 kr-                   160 000,00 kr-                    
Maskiner, bil, buss, släp - Underhåll 131 473 kr-               70 000 kr-                 53 305,26 kr-                      60 000,00 kr-                       
Utskott 57 261 kr-                 65 000 kr-                 66 666,15 kr-                      50 000,00 kr-                       
Underhåll vägar och uteplatser 10 000 kr-                 10 000 kr-                 19 927,00 kr-                      25 000,00 kr-                       
Förbrukningsinventarier och material 190 999 kr-               147 000 kr-               71 881,68 kr-                      100 000,00 kr-                    
Försäkringar 67 348 kr-                 68 000 kr-                 74 568,00 kr-                      75 000,00 kr-                       
Marknadsföring -  kr                        25 000 kr-                 22 461,50 kr-                      40 000,00 kr-                       
Kontorsmaterial och administration 78 265 kr-                 66 000 kr-                 92 903,90 kr-                      90 000,00 kr-                       
Redovisning och revisionskostnader 58 629 kr-                 58 000 kr-                 158 939,25 kr-                   150 000,00 kr-                    
Övriga kostnader -  kr                        -  kr                       24 641,53 kr-                      55 000,00 kr-                       
Summa externa rörelseutgifter/kostnader 1 194 324 kr-            1 359 000 kr-           895 759,58 kr-                   1 045 000,00 kr-                 

Utgifter / kostnader personal (lön m.m.) 2 068 589 kr-            2 250 000 kr-           2 226 060,24 kr-                2 250 000,00 kr-                 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 4 080 752 kr-            3 609 000 kr-           3 121 819,82 kr-                3 295 000,00 kr-                 

Avskrivningar 169 253 kr-               143 000 kr-               164 517,00 kr-                   160 000,00 kr-                    

Finansiella intäkter och kostnader 58 kr                         2 000 kr-                   4 506,00 kr-                        5 000,00 kr-                         

REDOVISAT RESULTAT 262 289 kr      729 000 kr-     206 748,23 kr-       485 000,00 kr-        
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MOTION 1: ARBETSGRUPP FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING

Sparrevikens lägergård har en fantastisk sommar-
verksamhet, otroliga resurser i form av ideellt 
engagemang och jättebra lägerskolor under vår 
och höst. 

Sparreviken har också ett stort behov av att 
förbättra sin ekonomi. Detta behövs dels som 
ett förarbete för att klara sig ekonomiskt efter 
regionsförändringen, dels för att våra fastigheters 
underhåll är eftersatt och det finns behov av att 
komma i kapp med underhållet. Vidare vore det 
fantastiskt om det fanns ekonomiskt utrymme 
att vidareutveckla verksamheten.

Jag tror att man kan använda sig av våra enor-
ma ideella resurser för att öka våra ekonomiska 
intäkter på sikt. Jag tror att genom att nyttja 
engagemanget som finns för gården och vår 
verksamhet, kan vi få en levande gård året runt 
med en bredare verksamhet, vilket i sin tur kan 
medföra ökade intäkter.

Jag föreslår

• att en arbetsgrupp tillsätts bestående av per-
sonal på Sparreviken och ideella representan-
ter från verksamheten,

• att arbetsgruppens syfte är att arbeta fram 
och implementera lösningar, idéer, projekt 
och verksamhetsformer för att öka intäkterna 
till gården,

• att arbetsgruppens ideella representanter 
rekryteras och tillsätts av personal på Sparre-
viken efter en öppen ansökningsprocess på 
Sparrevikens hemsida, exempelvis i formulä-
ret för intresseanmälan som ledare.

Styrelsens svar

Styrelsen är mycket positiv till initiativet i motio-
nen att stärka det ideella engagemanget för verk-
samheten inom KFUM Västsvenska regionen 
med lägergården Sparreviken.  Med den region 
förändring som nu utreds behöver Sparreviken 
verksamhet utvecklas, i närmare samarbete med 
KFUMs medlemsföreningar i Västra Sverige.  
Styrelsen instämmer med motionärens beskriv-
ning om en “en levande gård året runt med en 
bredare verksamhet”. Det är samtidigt styrelsens 
absoluta uppfattning, tydliga mål och allas ansvar 
på alla nivåer att arbeta för att alla unga som 
möter oss i våra verksamheter ska ges förutsätt-
ningar att kunna utvecklas till sin fulla potential 
bland annat i sina ledaruppdrag med utvecklan-
de ansvarsuppgifter. Det kan ske på olika sätt 
och styrelsen identifierar följande styrmodell och 
ledningsnivåer:

• Årsmötet väljer en styrelse att, med beslutad 
verksamhetsplan och budget som grund, på 
årsmötets uppdrag styra, utveckla och för-
valta regionen med lägergården Sparrevikens 
verksamhet

• Styrelsen har i uppdrag att strategiskt styra, 
utveckla och förvalta regionen med lägergår-
den Sparrevikens verksamhet, och tillsätter 
verksamhetschef/ lägergårdsföreståndare

• Styrelsen har i uppdrag att samråda med 
regionens medlemmar, dvs med medlemsför-
eningarna i Västsvenska regionen

• Lägergårdsföreståndare/regionschef leder, på 
uppdrag av styrelsen, regionens och Lägergår-
den Sparrevikens verksamhet.

Motionens insänd av Malin Hjort, medlem i KFUM Hvitfeldts scoutkår och KFUM Sparreviken
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• Personal leder och genomför, på uppdrag av 
verksamhetschef/ lägergårdsföreståndare, drif-
ten av regionens och lägergården Sparrevikens 
verksamhet

• Ledare & volontärer leder och genomför, på 
uppdrag av verksamhetschef/ lägergårdsföre-
ståndare, tillsammans med personalen driften av 
regionens och lägergården Sparrevikens verk-
samhet

• Ledare & volontärer medverkar tillsammans 
med personalen och på uppdrag av verksam-
hetschef/ lägergårdsföreståndare i verksamhetens 
planering och utvecklingsarbete

Det är styrelsens förhoppning, att under 2021, 
kunna inleda en rekrytering av en verksamhetschef/ 
lägergårdsföreståndare för lägergården. Det kommer 
sedan att ligga i verksamhetschefens uppgift, på 
styrelsens uppdrag, att leda och samordna gårdens 
verksamhetsutveckling och finansiella frågor. Detta 
sker tillsammans med verksamhetens personal, där 
även ledare & volontärer, på uppdrag av verksam-
hetschef/ lägergårdsföreståndare, medverkar.

Styrelsen föreslår 

• att bifalla första att-satsen, med komplettering 
att detta kan inledas när tjänst som lägergårdsfö-
reståndare/regionschef är tillsatt

• att yrka avslag på andra att-satsen då tillsättning 
av arbetsgrupper, och beslut om arbetsgruppers 
syfte och mål avgörs av lägergårdsföreståndare/
regionschef.

• att yrka avslag på tredje att-satsen då beslut om 
sätt för rekrytering av ledare & volontärer till 
arbetsgrupper avgörs av verksamhetschef/läger-
gårdsföreståndare.
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MOTION 2: ÖKAD TRANSPARENS I STYRELSEARBETET

Motionens insänd av Malin Hjort, medlem i KFUM Hvitfeldts scoutkår och KFUM Sparreviken

KFUM Västsvenska regionen är i processen att 
genomgå stora förändringar i och med den eventu-
ella regionsförändringen. Mot denna bakgrund blir 
transparens i styrelsens arbete särskilt viktigt. Vidare 
är transparens och tillgänglighet även överlag och 
generellt en viktig del av allt föreningsarbete/demo-
kratiskt arbete.

Jag föreslår

• att alla protokoll och övriga handlingar som 
berör Västsvenska regionen tillgängliggörs för 
regionens medlemmar genom att laddas upp på 
Sparrevikens hemsida under regionsfliken.

• att framtida protokoll och handlingar laddas 
upp på samma plats, inom en månad från tillfäl-
let de berör.

Styrelsens svar

Styrelsen delar motionärens synpunkter om vikten 
av transparens i alla delar av organisationen och för-
eningens arbete. Vi ser också att vi under det gång-
na året har brustit i rutinerna kring att få protokoll 
justerade och signerade i tid och avser att förbättra 
oss på detta område.

Vi vill därför uttrycka vårt stöd till idén om att 
styrelsen bör ha som ambition att protokoll ska 
finnas justerade och signerade senast en månad efter 
mötestillfället.

När det gäller publicering av styrelsens protokoll ser 
vi att motionärens förslag om publicering digi-
talt på föreningens hemsida inte är förenligt med 
GDPR-lagstiftningen då protokollen som regel 
innehåller personuppgifter. Protokoll som publicer-
as på webben måste annars redigeras så att alla upp-
gifter som kan kopplas till person tas bort. Däremot 
anser vi att mötesprotokoll skall kunna begäras ut av 
föreningens medlemmar och då levereras till med-
lemmen.

Inkomna handlingar och underlag till beslut kan 
biläggas protokollen i de fall styrelsen beslutar att 
det är lämpligt, men vi ser inte att alla handlingar 
och underlag generellt skall biläggas protokollen, då 
dessa kan innehålla känslig information.

Styrelsens föreslår

Styrelsen föreslår avslag på motionen, men föreslår 
samtidigt att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att 
tillse att rutiner tas fram för att färdigställa, justera 
och signera protokoll inom en månad, samt att tillse 
att dessa protokoll tillgängliggörs för medlem vid 
begäran.
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MOTION 3: INVOLVERA MEDLEMMAR I BEMANNINGSFRÅGOR

Motionens insänd av Malin Hjort, medlem i KFUM Hvitfeldts scoutkår och KFUM Sparreviken

De gångna två åren har personalförändringar skett 
på Sparrevikens lägergård. Tjänster har omformats, 
tagits bort och tillkommit. Personalförändringar har 
stora konsekvenser, positiva likväl som negativa, för 
sommarlägerverksamheten på Sparrevikens läger-
gård. I förlängningen berör konsekvenserna även 
de ideella ledarna på gården, därför är det särskilt 
viktigt att deras upplevelser och åsikter tas i särskilt 
beaktande inför sådana förändringar.

Jag föreslår

• att en förändring av tjänsters arbetsbeskrivning 
eller en förändring av vilka tjänster som skall 
finnas/tillsättas skall föregås av en risk- och kon-
sekvensanalys,

• att alla regionens medlemmar erbjuds möjlighet 
att komma med återkoppling på innehållet i 
risk- och konsekvensanalysen innan den upp-
rättas samt innan beslut om förändringar av 
tjänster fattas, 

• att risk- och konsekvensanalysen finns tillgänglig 
att ge återkoppling på digitalt samt via med-
lemsmöte.

Styrelsens svar

Styrelsen delar uppfattningen att en förändring av 
tjänster skall föregås av en risk- och konsekvensana-
lys och normalt sätt sker inga förändringar i be-
manningen eller i tjänstebeskrivingar utan att vi gör 
någon form av genomgång av rollerna och åtgärder 
vidtas för att kunna hantera eventuella konsekven-
ser.

Styrelsen anser dock att ansvaret för bemanning 
och tillsättning av roller på gården bör ligga hos 
lägergårdsföreståndaren och att denna ges mandatet 
att själv bygga en effektiv organisation utifrån de 
ramar som styrelsen/årsmötet ger. Vi ser också att 
det ligger i uppdraget som lägergårdsföreståndare att 
föra en löpande dialog med ideella för att inhämta 
verksamheternas behov.

Styrelsen föreslår

Styrelsen föreslår bifall på motionärens första punkt, 
men yrkar avslag på de följande två punkterna med 
motivationen ovan.
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MOTION 4: LÄGG DET OPERATIVA ANSVARET HOS PERSONALEN

Motionens insänd av Malin Hjort, medlem i KFUM Hvitfeldts scoutkår och KFUM Sparreviken

I samband med att Anna Sunnerdahl lämnade sin 
post som regionschef har rollerna mellan anställda 
och regionstyrelsen blivit mer sammanblandade 
och förvirrade. Personalsituationen har präglats av 
otrygghet och otydlighet, vilket i förlängningen fått 
konsekvenser för effektiviteten och verksamhetsut-
vecklingsarbetet.

Som medlem är det svårt att veta vem som ansvarar 
för vilka verksamhetsområden idag. Vem har man-
dat för vad? Som medlem har man ej heller man 
fått tillgång till information kring de förändringar 
av tjänster som skett under hösten 2019, hösten/
vintern 2020 eller vintern 2021. Detta berör exem-
pelvis vilka ansvarsområden som legat på Anna Sun-
nerdahl som plockades bort när Malin Törner rekry-
terades, resonemang bakom att man tänkte lämna 
Malin Törners tjänst vakant efter sommaren 2020, 
att man omformade lägergårdskoordinatorstjänsten 
och slog ihop det med en ny tjänst för Malin Törner 
samtidigt som styrelsen åtog sig ”chefsansvar” utan 
en tydlig plan på när en anställning av en chef skall 
genomföras eller hur de i praktiken skall hinna 
dessa arbetsuppgifter eller klara dem när de ej ”är i 
verksamheten”.

Visst operativt ansvar har landat på den ideella, 
förtroendevalda styrelsen. Sedan Malin Törners 
tjänst omformades hösten 2020 ligger mer ”chefs-
ansvar” på styrelsen. Att ha en stor del av chefsan-
svaret liggande på en ideell styrelse, istället för en 
anställd med mer tid, kompetens och betalning, var 
något medarbetarna på Sparreviken uttryckte stor 
oro kring i slutet av sommaren 2020 när det var 
beslutat att ej förlänga eller ersätta Malin Törners 
tjänst. Detta beslut fattades utan att involvera med-
arbetare eller medlemmar i beslutsprocessen. Trots 
att detta beslut till viss del revs upp efter kritiken, 

så kvarstår flertalet av farhågorna. Dessa farhågor 
berör ett otydligt/obefintligt ledarskap för en så stor 
verksamhet som Sparreviken är, med flera anställda 
som behöver stabilt chefsskap, samt i ett skede där 
omfattande organisationsförändringar är på gång.

En ideell styrelse av det slag som Västsvenska regi-
onen är brukar ej ha operativt ansvar i särskilt stor 
utsträckning, enligt mig skall skall och bör detta 
förläggas och delegeras på anställda. Anställda som 
otvivelaktigt har mer utrymme att hantera ansvaret. 
Styrelsen bör ägna sig åt mer strategiskt arbete, samt 
arbete med att ge operativa uppdrag till sina anställ-
da. Styrelsen bör enligt mig skapa visioner för verk-
samheten, medan de anställda bedriver verksamhet 
och driver verksamheten mot visionen. Enligt mig 
bör styrelsens uppdrag vara att skapa förutsättning-
ar för de anställda att föra verksamheten framåt, i 
enlighet med regionens långsiktiga visioner, snarare 
än att själva huvudansvar för den operativa proces-
sen framåt.

För mig är det tydligt att styrelsen ej kunnat hante-
ra det enorma ansvar de åtagit sig genom att ej ha 
en anställd med chefsansvar. Ett konkret exempel 
är att jag ej kunnat få svar på centrala frågor om 
tjänsteförändringar på tre månader, trots upprepade 
påminnelser. 

Ett annat exempel är den oroväckande bristen på 
kommunikation till medlemmar likväl som per-
sonal. Inför beslutet avseende att omforma läger-
gårdskoordinatorstjänsten fattades rådfrågades 
varken tidigare koordinatorer, tidigare lägerledning 
eller medlemmar. Beslutet fattades utan delaktig-
het, och utan transparens. Även om besluten hade 
blivit desamma, är det ett tillvägagångssätt jag anser 
bör vara föremål för stort ifrågasättande. Bristen på 
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kommunikation är en stark indikator på bristande 
ledarskap och överbelastning i åtagande. Bristen på 
delaktighet skedde även vid första beslutet om att 
Malin Törners tjänst skulle lämnas vakant.

Min motion berör primärt Västsvenska regionens 
roll i relation till Sparrevikens Lägergårds verksam-
het, men även arbetet i stort. Exempelvis planering 
inför regionsförändringen anser jag att anställda 
skall och bör ha en aktiv och tydlig roll inom.

Jag föreslår

• att det operativa ansvaret för verksamheten på 
Sparreviken. återgår till anställda.

• att regionstyrelsen primärt ägnar sitt arbete åt 
strategiskt arbete, samt arbete med visioner som 
vägleder anställdas arbete. 

• att en anställd återfår chefsansvaret som tidigare 
låg på regionschef Anna Sunnerdahl. Exempel-
vis gällande lönefrågor, arbetsmiljöansvar och 
arbetsledning, och

• att det för medlemmarna tydliggörs vilka tjäns-
ter som bär vilket ansvar, exempelvis genom 
beskrivningar på hemsidan.

Styrelsens svar

Styrelsen delar åsikt med motionens författare i flera 
avseenden, t.ex. att det operativa ansvaret för drift 
och förvaltning av lägergården åter skall hamna hos 
lägergårdsföreståndaren, samt att styrelsens roll är 
att arbeta strategiskt och långsiktigt. Gården har 
dock inte haft en renodlad lägergårdsföreståndare på 
många år utan ansvaret för driften och förvaltning 
hamnade på den tidigare regionchefen, ett uppdrag 
som blev för stort och omfattande för att kunna 
hanteras i en enda roll. Av den anledningen började 
styrelsen, i och med att den tidigare regionschefen 
sade upp sig, arbeta för en ny organisation där vi 
lyfter regionsansvaret från rollen och gör om den till 
en renodlad lägergårdsföreståndartjänst. 

Dock såg styrelsen även ett behov av att se över och 
utvärdera organisationen som helhet och tillsatte 
därför en tillförordnad lägergårdsföreståndartjänst i 
en förvaltande funktion under 2020 där vi lyfte bort 
flera ansvarsområden från tjänsten. Vi gjorde så i 
syfte att under 2020 kunna lägga tid på att utforma 
en ordinarie lägergårdsföreståndartjänst utifrån de 
behov som finns i verksamheten.

Tjänsten planerades ursprungligen att tillsättas un-
der hösten 2020, men på grund av flera olika fakto-
rer har vi inte hunnit med att göra klart arbetet med 
en behovsanalys för tjänsten och därmed inte heller 
kunnat rekrytera/tillsätta tjänsten. Detta är dock en 
fråga som har högsta prioritet för styrelsen.

Rekrytering/tillsättning av tjänsten som lägergårds-
föreståndare måste dock ligga hos styrelsen, då 
lägergårdsföreståndaren är styrelsens förlängda arm 
i verksamheten och då styrelsen bär det slutgiltiga 
ansvaret för verksamheten. Men så snart tjänsten är 
tillsatt är styrelsens mening att operativt ansvar för 
drift och utveckling av Lägergården Sparreviken helt 
skall återföras till lägergårdsföreståndaren.

Styrelsen föreslår

Styrelsen yrkar avslag till motionen då ansvaret för 
organisationen läggs på styrelsen vid årsmötet och 
styrelsen därmed också måste äga mandatet att till-
sätta rollen som organisationens chefstjänsteperson. 
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Det behövs en aktiv marknadsföringsplan som ska 
genomföras kommande år om vi ska få tillbaka de 
investeringar i pengar och ideellt arbete som genom-
förts inom Prärieområdet. Då behövs det modernt 
marknadsföringsmaterial och aktiv bearbetning av 
möjliga kunder. 

Vi har två riktigt stora investeringar kvar på Prärie-
området och det är 

• Toalett/duschhus

• Pumpstation med tillhörande arbeten

För att detta ska vara kloka investeringar så måste 
hitta flera kunder som vill upptäcka vårt magiska 
prärieområde.

Därför vill vi att årsmötet ger styrelsen i upp-
drag att  

• Alltid ha en uppdaterad aktiv marknadsförings-
plan för kommande fem års period.

• Genomföra de aktiviteter som finns med i mark-
nadsföringsplanen.

• Se till att Prärieområdet marknadsförs på hem-
sidan, via sociala medier, på de forum där möjliga 
kunder finns.

Styrelsens svar:

Vi delar utskottets analys att framtida satsningar 
prärien på exempelvis avloppslösning kräver en 
utvecklad uthyrningsverksamhet av området för 
att kunna motiveras ekonomiskt. Detta kräver i 
sin tur en utvecklingsplan för prärien som är del i 
en utvecklingsplan för hela lägergården. En dylik 
verksamhetsutvecklingsplan ska också åtföljas av 
en marknadsföringsplan. Styrelsen anser dock att 
detta inte i första hand är en styrelsefråga, utan ett 
uppdrag till lägergårdens föreståndare, en tjänst som 
i nuläget är obemannad men som vi hoppas kunna 
tillsätta snarast möjligt.

Styrelsen föreslår

Vi ser att behovet av en lägergårdsföreståndare med 
ansvar för utveckling av gårdens hela verksamhet är 
en prioriterad fråga och att styrelsens arbete således 
bör prioritera detta snarare än att åläggas fler opera-
tiva uppdrag. Därför yrkar vi avslag på motionen.

Dock föreslår vi att årsmötet ger styrelsen i uppdrag 
att tillse att verksamhetsutveckling för lägergården 
Sparreviken, inklusive Prärien, är en tydlig del i 
uppdraget som lägergårdsföreståndare.

MOTION 5: MARKNADSPLAN FÖR PRÄRIEN
Motionens insänd av delar av Prärieutskottet
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MOTION 6: SOLPANELER FÖR ÖKAD HÅLLBARHET
Motionens insänd av Äventyrarscouterna och Upptäckarscouterna, KFUM Scout Ljungskile

Under hösten och våren har vi Äventyrare och Upp-
täckarscouter arbetat med klimatet. Under hösten 
räknade vi ut och lång tid det tog att värma upp 
duschvatten till att under våren titta på bl a KFUMs 
klimatbingo 40 dagar för klimatet. 

Eftersom vi har mycket av våra möten på Sparrevi-
ken så tittade vi på. Vad skulle lägergården kunna 
göra.

Vi tycker att det är en bra ide med att sätta upp 
solpaneler på storstugans tak, eftersom att det 
är bra för miljön och det kommer att gynna oss 
ekonomiskt. Scouterna strävar också efter ett bättre 
klimat.

Vi vill ge regionstyrelsen i uppdrag att

• Utreda en möjlighet att investera i solpaneler tex 
Storstuganstak

• Se över finns möjligheten att sätta upp solpane-
ler

• Vad skulle det kosta ekonomiskt att sätta upp 
solpaneler

Motionen skriven av
Äventyrarscouterna och upptäckarscouterna KFUM 
Scout Ljungskile 

Äventyrare: Julia Almgren, Adam Larsson, Otto Jern-
sand, 

Upptäckare: Anna Myrstrand, Sofia Westerlind- Olsson 

Tagit del av denna motion

Linda Myrstrand Ordförande scoutkåren  

Styrelsens svar

Styrelsen instämmer med att det är allas vårt ansvar 
att tillsammans arbeta för ett hållbart liv i en hållbar 
värld, där klimatfrågan är ett en de 17 målen i Ag-
enda 2030. Därför behöver vi tillsammans fortsätta 
att minska våra miljöavtryck och ställa om till mer 
förnyelsebar energi. Detta gäller transporter, upp-
värmning och annan energiförbrukning. Styrelsen 
är positiv till initiativet men ser utmaningar med 
förslaget att t ex sätta solpaneler på Storstugan tak. 
Styrelsen bedömer även att KFUM Västsvenska re-
gionen har stora ekonomiska utmaningar för 2021. 

Styrelsen vill, inom den långsiktiga planen för fast-
ighetsunderhåll och fastighetsrenovering, utreda frå-
gan om energibesparande åtgärder och omställning 
till mer fossilfri och förnyelsebar energianvändning, 
där solpaneler kan vara en av flera åtgärder. 

Styrelsen föreslår

- att bifalla motionens första förslag att utreda en 
möjlighet att investera i solpaneler som en del i den 
långsiktiga planen för fastighetsunderhåll och fastig-
hetsrenovering

- att avslå motionärens övriga förslag
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FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022
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 2022 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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