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VÅR GEMENSAMMA
POTENTIAL ÄR STÖRRE
ÄN VI TROR!
KFUM JÖNKÖPING FORTSÄTTER ATT VÄXA och alltfler fortsätter
att hitta till verksamheten. Det är inte bara en tillväxt i antal medlemmar, vi ser
även att vi växer i vårt sätt att leda och genomföra verksamhet utifrån våra mål och
värderingar.
Vi sticker ut som förening med vårt fokus på att stärka enskilda individer och
tro på att varje enskild individ har stor potential. Vi drivs av att lyfta individer och
addera värde in i sammanhang där verkliga behov finns.
FOLKHÄLSOPRIS

Föreningen fick förmånen att högtidligt ta emot Regionens Folkhälsopris 2019
med motiveringen att KFUM Jönköping visar vägen för hur en förening kan gå från
ord till handling i arbetet för människors rätt till personlig utveckling, hälsa och
trygghet. Genom en unik kombination av målmedvetenhet och kreativitet är KFUM
verksamheten mycket tillgänglig för alla, oavsett bakgrund eller funktionsvariation.

RESIDENSET

Att tålmodigt och målinriktat bygga en bra grund och sedan lita på processen i en
verksamhet med oftast små justeringar är något vi lärt oss och tror på.
I Kulturverksamheten Residenset som KFUM driver tillsammans med Studieförbundet Bilda och Jönköpings kommun har vi under 2019 sett en fantastisk utveckling av Residenset. Det är en unik verksamhet som uppnår fantastiska resultat
ibland våra ungdomar. Residenset stimulerar unga till att vara aktiva genom sina
passioner och intressen i en trygg och jämställd miljö och som skapar ett härligt
myller och engagemang genom musik, dans, konst, foto och musikproduktion etc.

V E R K S A M H E T O C H F Ö R VA LT N I N G 2 0 1 9

VÅR GEMENSAMMA POTENTIAL
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Det är glädjande att se hur grunden för vår verksamhet blir allt starkare genom att
allt fler individer i alla åldrar engagerar sig som ledare i verksamheten.
Vår förmåga att uppnå våra mål och drömmar inom föreningen handlar väldigt om
att vi ser vår gemensamma potential mellan ledare och aktiva men även mellan
våra sektioner. Utvecklingen skall inte vara beroende någon enskild persons överlåtelse eller förmåga. När vi förstår och förlitar oss på det som är vår gemensamma
potential som förening så når vi långt mycket längre.

VAD ÄR DÅ VÅRT MÅL MED FÖRENINGEN?

Vi konstaterar ofta att vi är viktigare än någonsin och att behoven av en trygg och
meningsfull mötesplats är enormt stort och viktigt. Vi drömmer om en plats där
optimala förutsättningar skapas för att prestera och lyckas med sin passion och sitt
intresse. En plats där man når sina mål och drömmar men där ändå prestationen
inte är det viktigaste. Det viktigaste är att bli sedd, bekräftad, älskad och rustad för
att tackla livet på bästa möjliga sätt. Kan vi hjälpa en människa oavsett bakgrund
och intresse till att känna sig älskad, frimodig och motiverad till att vara en bra
förebild för sin omgivning har vi nått fantastiska resultat.

Henrik Lindberg		

Lars Birging

Föreningschef		

Ordförande

Mitt KFUM är ett tema och en röd tråd i vår ambition att
skapa en tydlig KFUM kultur och en stolthet i att vara medlem och ledare på KFUM.
Mitt KFUM vill stärka och bekräfta förebilder och
kulturbärare inom föreningen.
Det är en bra och viktig satsning som bygger våra medlemmar till att se och känna en stolthet i att vara en del av
ett större sammanhang som bär på gemensamma mål och
värderingar.

LEDARFEST

Varje år arrangerar KFUM en ledarfest under temat Mitt
KFUM.
Årets ledarfest var verkligen en fantastisk kväll med bra
uppslutning från alla våra ledare. VI hade ca 140-150 ledare
som kom till festen på Ungdomens hus.
Det bjöds på mycket god mat, mycket bra underhållning på scenen i form av live-musik, live-Quiz och dans. En
ny film om KFUM Jönköpings mål och syfte släpptes i ett
mäktigt intro på kvällen.

Årets ledare (Björn Erlén, Innebandyn) och Årets kultur
bärare (Mats Ohlander, KFUM Personal) utsågs och
hedrades på ett mycket finns sätt uppe på scenen av både
ledare och ungdomar. På KFUM skall det alltid vara kul och
en förmån att vara ledare. Föreningen är enorm stolta och
tacksamma för allt ledarskap som får verksamheten att
fungera så bra som den gör. Vi kan fortsatt se en ökande ny
generation av ledare som tar alltmer plats och fyller på med
stort engagemang i verksamheten och som lovar gott för
KFUM föreningens mål och framtid.

Henrik Lindberg
Föreningschef
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ÅRETS LEDARE & ÅRETS KULTURBÄRARE
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ANTAL MEDLEMMAR

Verksamhet 2019

Varje medlem räknas endast en gång oavsett
om han eller hon finns med i flera grupper.

Barngymnastik		

Antal
56

Bordtennis		

123

Medlemsstatistik

2019

2018

2017

2016

Dans			

201

Antal medlemmar

1666

1595

1440

1412

Gymmet		

179

Killar

1039

957

892

881

Innebandy		

297

Tjejer

627

638

548

531

Integration		

47

Klätter			

82

Myran			

17

Orientering		

4

Orkestern		

6

Senior			
Skate		
Supportmedlem		

50
121
95

Vidablick		 197
Volleyboll		 191
Summa: 		
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STYRELSE OCH PERSONAL
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Styrelsen

Personalen

Avlidna under 2019

Lars Birging
Susanne Alderhammar
Cecilia Karaketo
Jonas Gustavsson
Kerstin Peterson
Göran Simonsson
Gunnar Krantz
Andrea Rasmussen
Cecilia Ödman
Thedor Stolper Fröding
Henrik Lindberg (adj)

Henrik Lindberg
Jonatan Saldner
Madelen Petersson
Mats Olander
Johan Berggren
Daniel Claesson
Lena Werninger
Ingela Sigvardsson
Evert Larsson
Sven Hultman
Xhevat Kabshi
Cecilia Kareketo
Anne Virebrand
Björn Hagstedt
(KFUM/kommunen)
Elin Käll (Bilda/Kommunen)
Simon Söderberg

Lars Zinnerfors
Stellan Cardell
Sven Peterson
Anne-Marie Schälin
Nils Cedervall
Karl-Gustaf Dahlborg

STORT TACK

TILL DE STIFTELSER SOM UNDER
2019 BEVILJAT MEDEL TILL VÅR VERKSAMHET

•
•
•
•
•

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Eva och Oscar Ahrensstiftelsen
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Folke Bernadottes Minnesfond

1666

KFUM

internationellt

Vi hoppas kunna se tillbaka på 2019 som ett avstampsår där en internationell prägel börjat växa fram och en
internationell arbetsgrupp för ökat engagemang nu börjat
ta fart. Nedan följer en lista av projekt och framsteg som
föreningen ser som viktiga händelser under året:
•

•

I ett sektionsöverskridande projekt mellan Innebandy
sektionen, Vidablick och Residenset har föreningen
under sommaren 2019 genomfört ett informationsutbyte och ledarutvecklingsresa till lägergården YMCA
Camp Widjiwagan utanför Nashville i USA. Målet
med resan var att utbyta information, bli inspirerad
till nytänkande och exponera våra unga att växa i
ledarskap. Vi är så stolta och inspirerade av hela
projektet och processen som resulterade i ett lyckat
utbyte. Med hjälp av Stiftelsen Konung Gustaf V:s
90-årsfond, Folke Bernadottes Minnesfond, sponsring och egeninsatser från medlemmar med föräldrar
har föreningen lyckats genomföra ett lyckat projekt.
I augusti månad representerades föreningen av fyra
unga ledare från styrelsen, bordtennis och dans
sektionen i London för den stora ungdomsträffen
som firade 175 år som global rörelse. Under dagarna
i London kunde våra ledare inspireras i workshops,
nätverka med 3,000 ledare från olika länder och få
med sig en längtan för ökat lokalt engagemang för
internationella frågor.

•

KFUM Jönköping har under många år haft en koppling
till YMCA organisationer i Thailand och under 2019
har Evert Larsson fortsatt att anordna informationskvällar, insamling av medel och genomfört en arbetsinsats i Thailand för att förbättra deras förutsättningar att bedriva bra barn och ungdomsverksamhet. I
över 25 år har nu Evert besökt YMCAs i Thailand och
under lika många år gjort en stor insats för att sprida
information om behoven som finns och vikten av att
vi som föreningen gör en insats för internationellt
utveckling.

•

Ur ett glokalt perspektiv har vi sett ett fortsatt stort
engagemang runt integrationsarbetet på KFUM som
projektet mötesplats driver. Vi är stolta över de
ideella insatser som gjort det möjligt för så många
människor i Jönköping att komma in i samhället och
hitta meningsfulla platser och sammanhang att bygga
ett nytt liv runt.

Utöver listade punkter har föreningen varit del i konversationer med KFUM Sverige om ökat engagemang i internationella projekt som drivs på en nationell nivå, välkomnat
två amerikanska ungdomslag i Innebandy till Ungdomens
Hus, samverkat med Sanda gymnasiet i frågor om integration samt medverkat i en internationell konferens för att få
inspiration från andra KFUM föreningar rörande kommunikation och sponsring.
Visionerna för framtida internationella projekt är stora och
arbetet i stort kommer att drivas av föreningens internationella arbetsgrupp. Arbetsgruppen har som uppdrag att
samordna de internationella satsningar som föreningen
önskar genomföra samt skapa förutsättningar för medlemmar att på olika plan kunna engagera sig.
Vi välkomnar intresserade medlemmar att höra av sig till
jonatan@kfum.org för att samtala mer runt föreningens
internationella arbete.
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ATT VARA EN INTERNATIONELLT engagerad
förening kan betyda många saker och se annorlunda ut
i olika organisationer. För vår förening har arbetet för
internationellt engagemang under åren gått upp och ner
och haft olika uttryck men längtan efter ett stark och
tydlig internationellt koppling är idag fortsatt stort. Under
2019 har föreningen tagit stora kliv framåt för ett ökat
engagemang och kunnat ge medlemmar möjlighet att
vidga vyerna, utvecklas som personer, ledare och globala
medborgare.
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KFUM

studio in motion
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DANSVERKSAMHETEN Studio In Motion har
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avrundat sitt fjärde år som sektion i KFUM Ungdomens
Hus. Vårterminen inleddes traditionellt med ett Öppet
Hus - där flera barn, ungdomar och vuxna provade på
vår verksamhet för första gången – och avslutades med
den lika traditionella elevshowen, denna gång i Energi
hallen; höstterminen följde samma rutin utöver att vi
åter genomförde våra föreställningar för en fullsatt
publik i KFUM salen. Utöver våra ordinarie kurser och
samlingar anordnades två workshops inom den växande
dansstilen dancehall under ledning av en nationellt
erkänd danstalang såväl som internationellt baserade
dansare hela vägen från Jamaica. Nämnvärt är att tre
av våra framstående dansare inom sektionen under
ledning av vår tidigare ledare Tevin Redvall under hösten
vann regionens tävling Skapa Dans och senare även tog

hem vinsten i riksfinalen. Våra engagerade ledare och
deltagare fortsätter ambitiöst att träna i husets tillgängliga danslokaler inför tävlingar och framträdanden och
anordnar flitigt arrangemang där gemenskapen och
intresset för kulturen växer. Under vårterminen hade
sektionen 200 anmälningar till 18 kurser under ledning
av 12 ledare och under höstterminen 142 anmälningar
till 13 kurser under ledning av 6 ledare. Team Studio In
Motion lyfter blicken mot ett kommande 5-årsjubileum
och ser fram emot att fira vad vi åstadkommit samtidigt som vi fortsätter vårt engagemang för att utveckla
verksamheten mot målet om att bli en trygg plats för
våra dansare och en av de starkaste verksamheterna i
Sverige inom streetdance.

KFUM

OLLIEWOOD INDOORS (KFUM Skatehall) har
öppet vardagar 15-21 och lördagar samt söndag 11-17.
Verksamheten består av skateboard, BMX, Inlines och
kickbikes. Kfum-skate bedriver både riktad och öppen
verksamhet där vi vill främja spontaniteten och glädjen i
all åkning. Verksamheten har viss tillsyn under öppet
tiderna och ansvarig för verksamheten är Mats Ohlander
med hjälp av Residenset som bla driver Skateskolan och
är event/tävlingsansvariga tillsammans med utövarna.
På söndagar har vi även slutna grupper som tjejskate
och gubbskate. Skatehallen går även att boka till kalas.
Lagom till sommarlovet flyttar vi ut verksamheten till
betongparken ”OllieWood” där vi bemannar och bedri-

ver verksamhet samt skötsel och tillsyn. Under sommarlovet har vi ett snitt på ca 80 personer per dag allt ifrån
nybörjare till proffs. Åldrarna på våra skateanläggningar
är från 6-50 år.
Vi har under 2019 har vi arrangerat 4 st. tävlingar
(sommar och vinter) även dessa organiseras av utövarna.
Verksamhetens målgrupp är främst tonår och uppåt
och vi är ca 100 medlemmar.
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skate
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KFUM

jönköping energigym

GYMMET VÄXER

Föreningens gym har under 2019 haft ett positivt år
och med ökande medlemsantal. Vi gläds åt att allt fler
föräldrar kommer till gymmet och tränar under tiden
barnen och ungdomarna är på sina aktiviteter, vi ser
även att föräldrar och barn tränar alltmer tillsammans
på gymmet. KFUM sektionerna använder också alltmer
gymmet som en bra skadeförebyggande träning och
stärkande träning.
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PERSONLIGA TRÄNARE
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Under året så har vi inlett 2 samarbeten med personliga tränare (Jan Olof ”Jino” Eriksson och Kristian
Thalin) som alla tränande kan nyttja för mer en personlig vägledning i träningen. Dessa 2 instruktörer leder
även utöver individuell träning en del gruppträning på
Ungdomens Hus med idrottslag och div olika senior
träningsgrupper.

SAMARBETEN

Vi samarbetar med en rad olika andra föreningar som
exempelvis: Hallby handboll, Jönköpings Innebandy

klubb, Mullsjö Innebandy, IKHP, Fagerhult, IK Vista mfl.
Vårt fina samarbete med Prolympia fortsätter även
i gymmet då vi 2 gånger i veckan står värdar för skol
träning i gymmet.

TILLGÄNGLIGHET & INTEGRATION

Gymmet har från början haft ett tydligt mål att erbjuda
funktionsnedsatta ett riktigt bra gym och en mötesplats.
Vi gläds åt att alltfler med funktionshinder kommer till
gymmet och tränar.
Under året var vi även med och arrangerade Impossible Camp som är ett prova på camp för funktionsnedsatta.
Tillgänglighet skapar vi även igenom vår fina
verksamhet KFUM Mötesplats där målet är att öppna
upp för en Integrationen inne på gymmet. Vi kan se att
många nyanlända hittar en gemenskap och en positiv
aktivitet på KFUM Energigym.

KFUM

klättring
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KLÄTTERSEKTIONEN är fortsatt full av
glada barn och unga som gillar att utmana sig själva
under ledning av våra kompetenta ledare. Vi ser
ständigt hur viktig klättringen är för att stärka självförtroende och motivera våra aktiva att hela tiden
anta nya utmaningar. Klättersektionen på KFUM
har under 2019 gått igenom en större förändring då
sektionens rutinerade ledare Molly Sivertsson tagit
ett steg tillbaka. Detta har resulterat i att antalet
grupper har minskat men även att nya ledare har
tagit större ansvar i de grupper som finns kvar. I
dagsläget har sektionen 5 träningsgrupper varje
vecka med mellan 10-12 barn i varje grupp. Sektionen kämpar fortsatt med att identifiera ledare
som kan starta fler grupper för att lätta på den
ständigt växande kölistan. Klättring är uppenbart
en fortsatt populär aktivitet och föreningen hoppas
att kunna starta nya grupper under 2020. Stort
tack till er föräldrar som tagit en större ledarroll
samt hjälpt till att säkra våra ungdomar i veckorna.
Trots ett utmanande år går sektionen in i 2020 med
många nya ledare och ny energi som vi hoppas kan
resultera i en växande sektion.
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KFUM
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DET HAR ÅTER VARIT ett framgångsrikt år för
KFUM Pingis. Antalet medlemmar har varit stabilt och
träningsgrupperna har varit fulla. Vi har samarbetat
en del med olika skolor med inbjudningar och besök.
Christoffer Ahlin har haft Prolympiaungdomar på
måndagar och på loven har Ekhagsskolan besökt oss.
Alexander Widing har varit tränare för de satsande ungdomarna och gjort det bra.
Vi arrangerade i mitten av april Jönköpingsspelen.
Åter succé med rekordmånga starter. Över 900 matcher
spelades på två dagar, 24 bord fick användas på lör
dagen, 20 på söndagen.
Vi arrangerade även Veteranupptakten i september.
Ett nytt initiativ som KFUM tagit. En populär tvåmanna
tävling för länets veteraner som får sin fortsättning kommande säsong. Vi genomförde i december en Distriks
domarkurs med Alexander Nilsson som utbildare och
har nu 13 nya domare. Viktigt vid seriesammandrag och
tävlingar.
Sydsvenska Mästerskapen arrangerade vi 7-8
december. Det gick bra och tävlingen flöt enligt tid
planen. Charlie Widing höll sig väl framme i alla klasser
han ställde upp i. Han blev mästare i HJ 17. Charlie
har flyttat till Halmstad för studier och träning under
Tickans ledning. Bättre förutsättningar kan han inte få.
Det är också väldigt roligt att vi kan klara ett sådant
här mästerskap i våra hallar. Vi är ett pingiscentrum i
kommunen och kanske också i länet.
Victor Sjöqvist blev tvåa i SM i sin klass R3 (rullstol)
och vann ytterligare medaljer i dubbel och i den öppna
klassen.

Seniorverksamheten växer och Per-Ivar /Magnus
genomförde en pingisskola för seniorer. 12 deltagare
genomförde kursen och det var mycket uppskattat av
alla. Vi startade under hösten ytterligare ett veteranlag.
Huvudtränare Alexander Widings sammanfattning:
I september åkte klubben på träningsläger till Varberg.
Mycket bra uppslutning och mycket bra sammanhållning
på alla plan.
Efter detta läger startade A-B-lag träningen 2-3
dagar per vecka. Vi plockade upp några ungdomar som
ville satsa från Blå ungdoms grupp. Har varit fullt på
träningarna och det har bidragit till framgångarna som vi
haft under året.
Det har gått bra för alla våra spelare som har varit
ute och tävlat. Många ungdomsspelare har tagit stora
steg på rankingen och utvecklas mycket bra.
Vi har haft 5st spelare som har kvalificerat sig till
Ungdoms SM och Junior SM. Mycket bra resultat för vår
klubb. Spelarna var, Jacob Hempel, Edvin Ekblad, Hugo
Rommedahl Albin Ledell och Charlie Widing.
Klubben fick en bronsmedalj i SM genom Charlie
Widing i P15. Charlie och Joel Jonsson BTK Frej kom
tvåa i dubbel P15. De bästa resultaten i klubbens historia.
Under året blev Charlie Widing också uttagen i en
SOK satsning för killar i landslaget.
A-laget kom tvåa i div 2 men kunde efter att i
kvalspel förlorat mot Horred, ändå få en plats i div 1.
Rasmus Ekström, Theodor Fröding, Lukas Uveborn
och Oscar Bogren gick steg 1 tränarutbildning. T
 heodor
och Rasmus har haft regionala träningsuppdrag för

Smålands bordtennisförbund.Bra betyg för vår verksamhet. Visar att vi ligger i framkant.
Ungdomsgrupperna i övrigt har deltagit i zon
tävlingar på länsnivå. Dessutom har vi arrangerat interna
tävlingar. Månadstävlingar för seniorer på måndagar och
på lördagar motsvarande för ungdomar. Resultaten kan
man följa på vår hemsida.

UNGDOMSGRUPPERNA

INTEGRATIONSPROJEKTET

KFUM BANKERYD

Pingissektionen fortsatte med integrationsprojektet som
syftade till att skapa bra och intressant sysselsättning
för nyanlända och ännu inte integrerade ungdomar och
vuxna med utländsk bakgrund. Ahmad Al Akel leder
söndagsgruppen för pojkar och män.

Efter pingisskolan slussas ungdomarna vidare till
Orange och Brun på lördagar med samma tränare. Därefter tar Kennert Johansson över på onsdagar. Viktigt
att alla hittar sin nivå och får utvecklas efter sina egna
förutsättningar. Ett stort tack till dessa ledares engagemang.

Det har under hösten tagit fart igen och ett 30-tal
ungdomar är igång och spelar. Även Habo har blivit ett
upptagningsområde. Björn Geijer är en drivande ledare
där.

SERIESPELET

Fortsatt satsning med ett begränsat antal barn mellan
7-10 år har tränat varje lördag under året vilket givet
positivt resultat. Rasmus Ekström och Oskar Davidsson
har dragit det största lasset som huvudtränare med
Albin Ledell som kompletterande tränare. Magnus har
stöttat detta.

Flera bra prestationer denna säsong där många spelare
har bidragit till dessa. Vår styrka är vår jämnhet. Alla
deltagare och resultat hittar ni på vår hemsida k
 fum.org
/pingis

KFUM A

2:a i div 2

Lagledare Alexander Widing

KFUM B

3:a i div 3

Lagledare Mikael Fröding/Henrik R

KFUM C

6:a i div 4

Lagledare A Strandberg/V Sjöqvist

KFUM D

2:a i div 5

Lagledare Rasmus Ekström

KFUM E2

4:a i div 6

Lagledare Anders Bogren

KFUM E1

6:a i div 6

Lagledare Magnus Persson

Veteranlag 1 4:a i serie A

Lagledare Ove Sandberg

Veteranlag 2 1:a i serie D

Lagledare Sveneric Martinsson

Ungdomar

Lagledare Anders Linsmo

5:a i U2

STYRELSE OCH PERSONAL
Styrelsen har under säsongen varit
Magnus Persson, Ordförande
Rebecca Stolper, Sekreterare
Magnus Larsson, Ekonomi
(kassör: Madelen Pettersson, Exp)
Claes Englund, Ledamot
Lars-Anders Strandberg, Ledamot
Alexander Widing, Ledamot (A-truppen)

ÖVRIGT

Tack till alla som på ett positivt sätt bidragit till alla
sportsliga framgångar, och inte minst tack till de som
har bidragit med frivilligarbete under säsongen.
Tack också till alla som bidragit till trivseln med sitt
sätt att vara och se och hjälpa andra i sann KFUM anda.
Slutligen tack till expeditionens personal med
Henrik, Johan B, Lena m fl. Ett speciellt tack till
Madelen och Jonatan som skött allt praktiskt med
ekonomin.
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PINGISSKOLAN
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KFUM

barngymnastik
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GYMNASTIKEN HAR HAFT ytterligare ett
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fantastiskt med fulla grupper. Populariteten har gjort
att kölistan är extremt lång. Efterfrågan av gymnastik är
stor på KFUM men också i hela Jönköping. En utmaning för gymnastiken är att hitta fler träningstider och
ledare för att kunna möta samhällets behov av gymnastik. Under 2019 är det två gymnastik grupper med
47 aktiva varav 10 är ledare. I den yngre gruppen är
barnen 4–6 år och i den äldre gruppen är barnen mellan
7–9 år. Ledarutvecklingen i gymnastiken har förbättrats,
både i antal och spridningen mellan åldrarna och kön.
Det är extra roligt att se vår unga ledare växa i barn
gymnastiken. Selma Gotting har tagit ett alltmer ansvar i
gymnastiken samtidigt som hon är en fantastisk förebild
för de aktiva.

UPPVISNING

Varje termin avslutas med en uppvisning för släkt och
vänner vilket uppskattas mycket hos barnen men också
av åskådarna. Gymnastiken har valt att inte tävla utan
verksamheten ska präglas av rörelseglädje och personlig utveckling utan press.

VARIERAD TRÄNING OCH INNEHÅLL

Syftet med gymnastiken är träna barnens motoriska
utveckling och det sociala samspelet. Barnen utmanas i
färdigheterna koordination, styrka och balans. Ledarna
utgår från barnens individuella förutsättningar i momenten matta, ringar, hopp och fristående. Varannan vecka
byggs en lekfull hindbana upp för att de aktiva ska få
träna sin styrka och kondition. Gymnastiken siktar framåt och hoppas att till nästa år öka i antalet grupper.
Susanne Alderhammar

KFUM

innebandy

HERRLAGET I DIV 2

Herrlaget har som nykomlingar i Div 2 gjort en bra insats
med en ny tränare i spetsen som heter Daniel Persson,
men också genom ett antal nya spelare. Laget ser i
skrivandets stund ut att hålla sig kvar i DIV 2 till nästa
säsong. Sektionen har under lång tid sett fram emot att
få börja spela in egna unga talanger i seniorverksamheten och det ser ut att kunna bli dags att göra verklighet av den ambitionen på allvar till nästa säsong.

BARN & UNGDOM

På barn och ungdomssidan är det ett kokande engagemang med seriespel och poolspel varje helg. Alla våra
KFUM lag gör otroligt bra ifrån sig både sportsligt och

i uppträdande, alltifrån spelare, ledare och föräldrar
som sluter upp med härligt engagemang och goda
värderingar. Många av ungdomslagen har även spelat
cuper med goda framgångar som exempelvis Fair Play
Cup, Gothia Cup, Sibben Cup och Hovslättscupen mfl.

INNEBANDY & FYSTRÄNING

I ungdomslagen byggs en ambition och en röd i tråd i att
träna gediget i en god balans mellan mycket innebandy
och fysträning. En långsiktig skadeförebyggande träning
för att minska risk för skador, bygga en god kondition,
styrka och snabbhet. Detta genomförs med hjälp av
både ledarledd gruppträning men alltfler satsar på att
lägga tid i det fina gymmet på Ungdomens hus.
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KFUM INNEBANDY HAR HAFT en intensiv
och härlig säsong med massor av träningstimmar och
spännande matcher. Innebandysektion består av ca 250
aktiva spelare som leds av ett 40 tal hängivna ledare.
Det finns 11 lag i respektive åldrar: Herr Senior i Div 2,
P05, P06, P07, F07, P08, P09, P10, P11, P12/13, P14.
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KFUM

volleyboll
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U18 DAM
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Vi har 14 tjejer i åldrarna 13-22 år i träningsgruppen. I år
spelar vi i Division 2 där vi ligger i den övre halvan av serien. Dessutom spelar vi VSS-sammandrag i Division 3.
Detta gör vi för att erbjuda alla tjejer så mycket speltid
som möjligt. Under året har vi spelat diverse turneringar; U-16 Mästerskapet, Mikasa Challenge och den
öppna klassen i U18-SM på hemmaplan. Efter sommaren åkte laget som vanligt till Kungälv och Trekunga
slaget där vi slutade på en fin femteplats. Strax före jul
gick U18-laget vidare i sitt SM-kval och kom tvåa i vår
region. Till våren fortsätter kvalet, men det tar vi nästa
år. Ellen Junelind och Ida Almkvist har etablerat sig i
U17-landaslaget och var båda med i första kvalrundan
till U17-EM som spelades i Danmark. Nästa omgång
spelas under våren. Under sommaren spelade flera
tjejer beachvolleyboll. Främsta placeringen blev Ellen
Junelind i par med Milica Babalj som tog en silverplats i
U16-SM.
Sammanfattningsvis ett mycket kul år där alla våra
tjejer tagit stora kliv framåt.
Tränare: Henrik Nordström, Bo Almkvist, Johan
Junelind

U18 HERR

Under året som gått har vi haft ett 10-tal killar i åldrarna
13 - 17 år i träningsgruppen, i stort sett samma killar
som året innan. Vi har tränat 3ggr/vecka och det är
långa spänstiga och träningsvilliga killar som tagit stora
steg under året och levererar ett riktigt vasst anfall.
Flertalet av killarna deltog också i den träningsgrupp
som Andreas och Peter hade tillsammans med JBC på
Vätterstranden under våren/sommaren.
Vi har haft ett lag i seriespel VSS div 3. Säsongen
2018/19 slutade vi på en tionde plats och när säsongen
2019/20 tog juluppehåll låg vi på delad förstaplats. I
U16 Mästerskapet spelade vi i svart grupp mot tufft
motstånd och slutade på femte plats. I Trekungaslaget
kom vi sexa i A-slutspelet och där gjorde vår hittills
bästa match, mot Stökke. Vi deltog i Mikasa Challenge
och kom fyra i Level 7 svart grupp. Vi har också deltagit
i ett svensk/danskt utbyte i Ängelholm.
Årets höjdpunkter har varit att vi kvalade in till U18
SM där vi kom på 10:e plats och att Hannes Simonsson
tillsammans med Lukas Morency, Habo, kom på andra
plats i beachvolleyboll U15 SM.
Under höstlovet var Jakob Norrby uttagen till

s venska volleybollförbundets utvecklings läger i
Falköping. Ht19 började Hobbe Zachlund Andersson
NIU volleyboll på Sandagymnasiet.
Tränare: Andreas Simonsson, Leif Norrby, Peter Björnström

TABERG LEVEL 2-4

VOLLEYBOMPA är vår verksamhet för barn mellan

FYRMANNA LEVEL 5-6

Tränare: Martin Billow, Paulina Birgersson, Sara
Berglund

KIDS VOLLEY LEVEL 1-2 OCH
F YRMANNA LEVEL 4

Level 1-2 är en mixad träningsgrupp med ca 15-20 barn
i åldrarna 5-8 år som övar sig på grunderna i KidsVolley.
Det är mycket kasta och fånga bollen, men även en hel
del lekar. Att kunna lyssna, fokusera och ha bollkontroll
är kluriga grejer i denna ålder. Träningsgruppen växer
hela tiden, särskilt under hösten. Ett gäng skickades
även upp till nästa steg efter sommaren. Började under
hösten att erbjuda 2 träningstillfällen i veckan, vilket gör
att fler kommer på ena eller andra träningen.
Vi åker på endagsturneringar i närområdet, alla mycket
uppskattade, och väldigt lärorika.
Level 4 är en mixad träningsgrupp med ca 20 barn
i åldrarna 7-11 år. Gruppen delades under sommaren
och de flesta i den tidigare gruppen gick upp till level 5.
Under hösten har gruppen invaderats av nya spelare.
Underbart kul, men en stor utmaning då spridningen på kunskapsnivån är stor. Vi tränar på torsdagar
och söndagar. Vi har åkt på turneringar i närområdet
och hoppas på bra uppslutning till Mikasa Challenge i
Örebro i Maj. Höstens uppstartsträff på Vidablick var
mycket uppskattad av både barn och föräldrar.
Tränare: Viktoria Björnström, Lukas Pavova, Jenni
Vartiainen, Gustav Pettersson, Andreas Birgersson,
Unga ledare: Andreea Vanciuu, Algot Bjarnehall,
Maksym Melnyk, Simon Björnström, Jonathan Widegren
Grupperna har tränat på samma träningstid, och då är
det fullt i hallen.

Level 5/6 är en grupp med 25-30 tjejer och killar i å
 ldern
10-14 år. Under året har vi spelat Level 5 och vi kan
konstatera alla våra spelare har tagit stora steg framåt.
Fyrmannafestivalen i Habo, Mikasa Challenge i Örebro
och Trekungaslaget i Kungälv var årets höjdpunkter. I
Mikasa Challenge, Sveriges största fyrmannaturnering,
blev det guld för ett av våra tjejlag och en fin fjärdeplats
för ett av våra pojklag. I Trekungaslaget i Kungälv, gick
samtliga våra lag till A-slutspel och vi åkte hem med ett
silver och ett brons. Sammanfattningsvis har vi haft en
riktigt kul säsong tillsammans och ser fram emot ett
spännande 2020 med nya levlar, spel med seniorboll
och för delar av gruppen också sexmannaspel.
Tränare: Tuomo Vartiainen, Jonas Nero, Adnan Herco
och Jörgen Johansson

A-LAG DAM

Laget kämpade tappert under hela vårterminen 2019,
men hamnade till slut i division 2. Få spelare fanns kvar
till hösten 2019, så Laget löstes upp efter våren 2019,
och U18 Dam tog över division 2-platsen.

SENIORVOLLEY OCH VETERANVOLLEY

Under volleybollsektionen vill vi även nämna våra
grupper som spelat absolut längst tid i KFUM Volley.
Volley Senior är en grupp pensionärer som möts
varje måndag mellan 15.00-17.00 och spelar volleyboll men stannar sedan också kvar på Ungdomens hus
där gemenskapen fortsätter genom att engagera sig i
Fastighetsskötseln på KFUM. Det är en varm gemenskap i gänget men detta är också en grupp som har en
oerhört viktig betydelse för hela KFUM Ungdomens Hus
med sitt stora engagemang.
Volley veteranerna möts och spelar varje söndagskväll och består av ca 15-20 spelare och är ungefär i
åldrarna 45-65år. De flesta har spelat volleyboll länge
och har så gjort i KFUMs flagga under många år men
även några nytillkomna deltagare har tillkommit.
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3-6 år som blandar lek, rörelse och bollträning. Vi
har behållit vårt barnantal trots att flera barn har gått
vidare till KidsVolley. Gruppen med barn som kommer
varje söndag för att tillsammans med sina föräldrar ta
sig igenom hinderbanor, träna med ballonger och öva
smashar är glada och fulla av rörelselust. Vi är nu 19
glad barn + föräldrar som träffas.

Tabergsgänget krympte på slutet, och kunskapsnivån
blev för stor och växte ur lokalen. Vi slog ihop g
 änget
med gruppen i stan. Sedan hösten 2019 finns inte
gruppen längre.
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KFUM

residenset

V E R K S A M H E T O C H F Ö R VA LT N I N G 2 0 1 9

UNDER VERKSAMHETSÅRET 2019 har
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 esidenset valt att fokusera på den öppna verksamR
heten. Att skapa en ännu tryggare plattform har känts
viktigt för att öka antalet besökare. Ett av våra mål
2019 var att ungdomarna själva skulle ta initiativ till att
arrangera evenemang. För att få bollen i rullning drog
vi igång 2019 med en arrangörsgrupp för ungdomar
som fick i uppdrag att hålla i den lyckade festivalen
Scensommar. Ungdomarna delades in i tre grupper
och fick själva boka artister och söka bidrag. IdéJkpg
har varit till stor hjälp även 2019 och namnet har blivit
välkänt hos våra besökare. Pengar har sökts till andra
arrangemang som till exempel dans-workshops, jams
och konserter.
Vi i personalen finns alltid till hjälp under processen
och kommer med tips och råd. Ett krav som vi har på
våra unga arrangörer är att alltid boka jämställt. Detta
är viktigt för vårt värdegrundsarbete. Att visa våra
kvinnliga besökare att allt är möjligt även som tjej är
en självklarhet. Vi hade under våren en lyckad DJ-kurs
på 10 tillfällen för icke-män. Under kvinnodagen valde

vi att skapa arrangemang med livemusik och fika för
att ytterligare lyfta vikten av en jämställd verksamhet
samt ett jämställt samhälle. Vi hade även en loppis
där ungdomarna själva valde att donera pengarna till
organisationen FATTA. Inför kvinnodagen gjorde vi
ett stort kollage med bilder på starka kvinnor genom
tiderna, kraftfulla citat och stärkande ord. Vi har valt att
låta det hänga kvar på väggen för att uppmuntra till en
jämlik verksamhet. I den öppna verksamheten jobbar
vi för att få alla att känna sig sedda, uppskattade och
motiverade. Vi vill stärka våra besökare i både sig själva
och i sina kultur-uttryck.
Efter sommarlovet åkte vi på en skolturné för att
marknadsföra verksamheten och locka fler ungdomar
till Residenset. Besökarantalet sköt i taket bara någon
vecka efter vår turné. Under höstterminen har antalet
besökare ökat kraftigt och det kommer fortfarande
nya besökare varje vecka. Vi har haft i genomsnitt 38,4
besökare per öppet tillfälle som består av 42% tjejer. Att
satsa på den öppna verksamheten och att göra Residensets kärna till något tryggt, meningsfullt och kreativt har
verkligen lönat sig.

KFUM

mötesplats-ungdomens hus

MÖTESPLATS – UNGDOMENS HUS vänder

sig till asylsökande i Jönköpings kommun samt personer
som nyligen fått uppehållstillstånd. På tisdagsför
middagar samlas asylsökande till Språk-Café och
erfaren-hetsutbyte. Projektet startade 2014 och har
pågått i fem år. Verksamheten är i huvudsak igång under
skolterminerna. Vi har under 2019 genomfört drygt 50
samlingar. Under verksamhetsåret har vid varje tillfälle
ett 25-tal besökare mött ett 20-tal engagerade och
motiverade volontärer. Verksamheten genomförs i huvudsak i lediga lokaler i KFUM – Ungdomens Hus.
Deltagarna i verksamheten är i asylsökande som
har sitt boende anvisat av Migrationsverket. Flertalet
kommer från Anläggningen Centria. Andra från centrala
lägenheter i Jönköping som hyrts av Migrationsverket.
De asylsökande kommer i huvudsak från Afghanistan,
Irak, Eritrea, Syrien, m.fl
Verksamheten har i huvudsak varit uppbyggd på
Språkträning där deltagarna tillsammans med volon
tärer sitter vid mindre bord och prövar ”enkla svenska
ord och fraser”. Vår metodmässiga inriktning är präglad
av ”dialog och samtal”, vilket skapar närhet och trygghet
och kommer därmed också att beröra de problem som
de asylsökande upplever till vardags. Undervisningsmaterial och arbetsböck-er används för att förbereda
våra besökare inför eventuellt uppehållstillstånd och
SFI-undervisning.
Varje månad har samhällsorienterande Temakvällar
genomförts med inriktning på de som är asylsökande
men också de som har fått tillfälliga uppehållstillstånd.
Avsikten är att successivt slussa in deltagare i vårt samhälle men också i KFUM Jönköpings ordinarie verksamheter. Samlingarna är en del i KFUM:s Integrationsverksamhet. För de idrottsliga verksamheterna; Volleyboll,
Bordtennis, Fotboll, och GYM-verksamhet, har visats
störst intresse. Utöver deltagarnas ”egen-avgift”
subventionerar projektet resterande del av medlems-,

aktivitets- och GYM-avgifter. Såväl asylsökande som
de som erhållit tidsbegränsade uppehållstillstånd har
deltagit även i andra samlingar (Basar, Hantverksmässa,
Konserter mm) som KFUM genomfört.
För att täcka kostnaderna har KFUM Jönköping har
erhållit bidrag för del av uppkomna kostnader. Bidrag
har erhållits från Jönköpings Kommun Kultur/Fritid
samt från Jönköpings Kommuns Integra-tionsanslag.
Smålandsidrotten har tilldelat KFUM Integrationsbidrag
för den idrottsliga verksamhe-ten. Några lokala företag
har sponsrat och privatpersoner i och utanför KFUM,
har vid högtidsdagar lämnat gåvor. För hösten 2019
och våren 2020 har projektet också erhållit bidrag från
Regionen.
För att genomföra ”Mötesplats – Ungdomens
Hus” krävs tillgång till ”fria lokaler”. Projektet har tagit
Ungdomens Hus lediga lokaler i anspråk (möteslokaler,
sammanträdesrum, idrottshall mm.) vid cirka 100 tillfällen under 2019. Utan denna lokalupplåtelse hade
projektet inte gått att genomföra.
”Mötesplats – Ungdomens Hus” har haft förmånen
att ha god anslutning av volontärer. Ett 40-tal aktiva
personer står till projektets förfogande. Volontärernas
aktiva deltagande är en ”spegel” av det engagemang
som finns för projektets verksamhet, men också för
de asylsökande individerna. Flertalet volontärer har
dessutom ett stort eget engagemang som ”fadder” för
enskilda personer.
Projektets paroll; ”Ingen kan hjälpa alla – men
alla kan hjälpa någon” har inneburit att KFUM Jönköping blivit en ”Mötesplats” och ett andra hem för de
människor som till vardags saknar allt. En Mötesplats
präglad av; ”Människors lika värde, Stor Omtanke,
Generositet, Värme och Kärlek”.
Benita Josefsson och Ola Friberg
samordnare
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meeting-place
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KFUM

skaftögården

V E R K S A M H E T O C H F Ö R VA LT N I N G 2 0 1 9

UNDER 2019 PÅBÖRJADES ARBETET med
en försäljning av Skaftögården. Försäljningsprocessen
har inletts genom en arbetsgrupp bestående av ordförande KFUM, ordförande fastighetsbolaget samt
representant för Skaftö kommittén.
Några intressenter har anmält intresse och en
bredare sökning förbereds nu genom mäklare. Frågor
återstår att lösa avseende vatten och avlopp samt
detaljplanering och diskussion pågår med Lysekils
kommun. Mindre underhåll som exempelvis byte av
några vitvaror har genomförts.
Vi kan även konstatera att bokningsläget har varit i
nivå föregående år genom bland annat våra återkommande grupper som föregående år från Tyskland och
Danmark.
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KFUM

vidablick

tiska insatser som har gjorts på gården under detta år.
Ett stort tack till alla ideella, sommarledare och medlemmar som engagerat sig under 2019

EVENT

I år har det varit gott om besökare på både midsommar
och Hantverksmässan. Två viktiga mötesplatser som
drar besökare till Vidablick och ger möjligheter att
sprida kunskapen om KFUM.

Äldrekollo; två dagar i somras när vi fyllde gården
med besökare i åldern +65. Buss som stannade vid de
olika träffpunkterna i Jönköping, för att sedan köra
vidare till Vidablick. Två dagar fyllda av mat, promenader, melodikryss, samarbetsövningar, gå-fotboll, båg
skytte och mycket mer. Dessutom gjordes det samtidigt
som vi hade vårt tonårsläger, för att skapa möten som
ger härliga minnen för livet. Syftet var att bryta ensamhet och få komma ut i naturen.

FÖRÄNDRINGAR PÅ GÅRDEN

EXTERNA GRUPPER

Konfirmationsgupper, skolklasser, personalgrupper,
idrottsföreningar. Det är många som hittar till oss. I år
har det skett en minskning av antalet företagsgrupper
och en ökning av skolklasser.

Vi har renoverat Stora vidis, både utvändigt och till viss
del även invändigt.
Byggt ett utekök
Målat om sporthallen
Byggt två nya höghöjdbanor

SOMMARKOLLO

TISDAGSGÄNGET

Tonår, Vidis och Minividis är våra traditionella sommar
läger. I år hade vi ca 150 deltagare och 30 ledare.
Responsen från föräldrarna har varit fantastisk. Led
orden för våra kollo är trygghet, vänskap, utveckling.
I sommar testade vi även två nya kollo-koncept:
Sköna dar, är ett koncept som finns på två andra lägergårdar inom KFUM. Vi vänder oss specifikt mot olika
utsatta områden i Jönköping. Deltagarna körs med buss
till Vidablick där de får vara med om klassiska Vidis-
aktiviteter men även möta föreningar från sitt boende
område. Målet är att bryta stillasittande och ensamhet
samt ge deltagarna vidgade vyer och ett förenings
nätverk. Dagarna är gratis.
Midsommarfirandet på Vidablick är alltid en verklig
folkfest och blev så även detta år. Gården fylldes av besökare i alla åldrar och en härlig midsommarstämning.
Midsommarfirandet ger Vidablick och föreningen
en positiv uppmärksamhet och välkommet tillskott i
föreningskassan.

I år har tisdagsgänget blivit lite fler under hösten. Flera
av våra projekt har genererat fler engagerade ideella.
Dessutom har vi haft god hjälp i köket vid större grupper
under året.

PERSONAL

I år har vi haft många personer och uppgifter på gården;
samhällstjänst, praktikanter, arbetsträning, sommar
ledare, ideella, instruktörer, kökspersonal.
Vi är tre heltidsanställda på Vidablick
Daniel Claesson
Evert Larsson
Ingela Sigvardsson

SUMMERING

Ett intensivt år är till ända. Vi är glada och tacksamma
för alla insatser som görs för föreningens härliga
gård. Vill du engagera dig så är du så klart hjärtligt
välkommen.
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VI ÄR VÄLDIGT TACKSAMMA för alla fantas-
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KFUM´s
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orkester
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VI KAN ÅTER KONSTATERA att Orkestern
haft ett intensivt år men med något färre konserttill
fällen än föregående år. Efterfrågan på speltillfällen för
en o
 rkester i detta format och vår inriktning är något
mindre än för en marscherande Musikkår. Vid vårt
100-årsjubileum 2010 blev KFUMs Musikkår KFUMs
Orkester. Skillnaden blev den att vår tillträdande
dirigent Per-Åke Wennerberg med sina specialskrivna
arrangemang för Orkestern moderniserade soundet och
repertoaren. Vid årets Julkonsert i Sofiakyrkan fick vi
möjlighet att avtacka Per-Åke för 10 framgångsrika år
med KFUMs Orkester. Det finns en notskatt på ca. 200
arrangemang att jobba vidare med. För fortsättningen
ser vi framåt, med vår nya ledare Mikael Olofsson, att
förvalta arvet efter Per-Åke Wennerberg. Med vår breda
repertoar och sätt att arbeta vill vi även fortsättningsvis
vara en länk att förverkliga KFUMs målsättning.
För KFUMs Orkester
Pelle Holm

KONSERTER OCH SPELTILLFÄLLEN 2019
10 mars
Musikcafé på KFUM med Staffan Lindeborg
30 april
Valborgsfirande på Värendsberget
25 maj
Jönköpings Marknad, Konsert på Hotellplan
20 augusti
Kyrkogårdsvandring på Skogskyrkogården
13 oktober
Konsert med Magnus Johansson på Jönköpings Teater
26 oktober
KFUMs Basar
18 december
Julkonsert i Sofiakyrkan

KFUM

BASARKOMMITTEN FORTSATTE under

 östen förberedelser för vår än en gång över hundra
h
åriga tradition KFUM Basar där engagerade ideella
krafter och ambitiös insamling mötte hängivna besökare
av alla åldrar och intressen. Lotterier och loppisfynd
prydde Gallerian med Bagarboden i spetsen och i
KFUM Salen dukade serveringen till fika med rosor på
borden och kaffedoftande stämning. Underhållning
och aktiviteter stod på programmet under dagen där
erfarna KFUM Kvintetten, folkvisornas Hans Frisell och
vinylexperten DJ Dogbite stod på scenen tillsammans
med unga vackra röster från Molly och Nicole ackompanjerat av Millan Holm. Dansare från från Studio In

Motion visade upp och bandet Psykonauterna bjöd på
rivig punk i Residenset under kvällen. Dagen efter följde
basarveteranerna KFUM Orkester med pampiga och
samspelta verk med de yngre gästerna från Habo Small
Band kort därefter. Ungdomstalanger i form av piano
spelaren Martin och sångerksan Amelie framförde piano
och akustiska låtar. i Energihallen spelade Innebandy
matcher med hängviven publik och i Lilla Idrotten
arrangerade barngymnastiken hinderbana. Med många
skratt och möten mellan sektioner, medlemmar och besökare tackar vi för ännu en lyckad basar och ser fram
emot nästkommande.
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KFUM
senior
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fantastiskt fort. KFUM Senior kan se tillbaks på ett
positivt verksamhetsår med en mycket trogen grupp
besökare på våra samlingar vilket gör att ledartrion med
stor tacksamhet och glädje känner stor tillfredsställelse
efter våra samlingar.
Vi har vår verksamhet i huvudsak på KFUM Ungdomens
Hus där Triangelsalen är vår samlingsplats, en lokal som
passar oss utmärkt.
Här kommer några axplock ur årets programkatalog:
Vi har under året haft åtta sammankomster med ett
mycket varierat innehåll. 2019 års verksamhet började med ett besök av Curt Ankarberg som berättade
om människoöden som han möött under sitt mycket
varierande arbete inom olika arbetsområden. En mycket
intressant start på våren.
den 15 mars skulle vi haft besök av fb. civilministern
men på grund av förhinder fick Vätterhems vd göra ett
inhopp med ett lysande framträdande. ”Agda — ett
människoöde på trådrullens tid” - AnnBritt Jansson
besökte oss som Agda och hon fick oss verkligen att
leva med och känna historiens vingslag. En fascinerande
berättelse.
I april bjöd vi också in till nattvardsgudstjänst i

Bymarkskyrkan på fredagen efter tradition.
Vårterminen avslutades som vanligt med stugmöte
i Källebäcken tillsammans med Pär AJ Persson. Pär har
en fantastisk förmåga att fånga sina lyssnares intresse.
Höstterminen 2019 var en ”slowstarter”. Vår första
samling var den 11 oktober med besök av Ingemar
Bodin som visade bilder och berättade om det gamla
Jönköping. Under basaren 2019 deltog seniors medlemmar i olika funktioner och arbetsinsatser. Doktor
Folke Solheim besökte oss den 15 november. En mycket
intressant och välbesökt samling.
Vid årets sista sammankomst besöktes vi av Magnus
Lönnberg. Dagen var den 13 december och Magnus gav
oss en historisk återblick och kunskap om Lucia — detta
ljusomspunna helgon.
Slutligen vill vi tacka alla våra trogna senior
medlemmar som delar med sig av så mycket ljus och
glädje. Alla bidrar till en härlig gemenskap och vi kan
konstatera att vi har plats för fler!
Ett speciellt tack till Hans Frisell som hjälper oss
med musik vid våra samlingar. Värdefullt!

Anita, Kerstin och Lennart

KFUM

myran
MEDLEMSANTALET I GRUPPEN är 15 vid

årets slut. Närvaron har varit god och vi har haft totalt
16 sammankomster under året. Ordförande har varit
Anita Holm och vice ordförande Agneta Sethberg. Eva
Nilsson har varit kassör och Margita Junedahl sekre
terare. Tre 80-åringar firades med vackra blommor
under året.
Vårterminen startade traditionsenligt med julfest med gröt och skinksmörgås hos Anita Holm den
21 januari. I februari gick vi på bio och såg filmen
”Britt-Marie var här” med Pernilla August. Före filmen
samlades vi och fikade på Napoleon.
Vårt årsmöte hölls den 18/3, varvid 17 medlemmar
deltog. Omval av styrelsen skedde på alla poster: ordförande Anita Holm, vice ordförande Agneta Sethberg,
kassör Eva Nilsson och sekreterare Margita Junedahl.
Årsberättelse och kassarapport föredrogs.
Vid samlingen den 1 april fick vi goda tips av Eva
Nilsson på hur vi kan knyta våra scarfar på ett elegant
sätt. Det passade ju bra till våren! Efter en pratkväll
med gemytligt samtal den 29/4 avslutades terminen
med lunch på Fjällstugan den 13 maj.
Den 2/9 startade vi för hösten med utfärd till
Birgitta Svenssons sommarhus i Bottnaryd. Där avnjöt
vi en god räkmacka under trevlig samvaro. Vid nästa
samling i september gavs information om resten av

höstprogrammet. Den 14/10 samlades vi på Napoleon
för fika och därefter gick vi till Filmstaden och såg den
nya filmen Downton Abbey.
Så var det dags för basaren då vår grupp alltid
ställer upp med två lotterier – orkidé- och sockerkaks
lotterier. Båda är populära bland basarbesökarna
och lotterna säljs lätt och inbringar ett bra resultat till
KFUM. – Vi hade också hand om Midsommarlotteriet
på Vidablick.
Den 28/10 besökte Ingvar Bodin oss och berättade
och visade bilder från Gamla Jönköping. Det var mycket
intressant att se de gamla miljöerna i vår stad. Den
11 november fick vi lära oss allt om Framtidsfullmakt.
Det var Carolina Morberg från Verahill Familjejuridik
som gav tydlig information i ämnet. Den 25 november
åkte vi till Curenstams Handelsträdgård, där vi handlade blommor till Advent. Vi kunde också fika där bland
alla vackra blommor.
Avslutning för året ägde rum med lunch på Restaurang Basilika den 9/12.
Stort tack till medlemmarna för ännu ett år med
goda insatser och trevlig samvaro!
Jönköping den 24 februari 2020
Anita Holm, ordförande				
Margita Junedahl, sekr.

KFUM
VANDRINGSGÄNGET SSKG

Gänget firar 40 år i år. Varje år genomförs 30 vandringar, alltid till nya platser. Stigfinnaren skall också berätta
om något intressant vid elden där fika intas. Till fikat
kommer ibland även deltagare bilandes som inte längre
vandrar men som uppskattar gemenskapen vid elden.
Med en sträcka på 6 km och 20 deltagare i snitt blir
den gemensamma sträckan under 40 år 14440 mil eller
3,5 varv runt jorden om man så vill. Inte konstigt om vi
känner oss trötta ibland. SSKG står för ” Sålänge Skutan
Kan Gå”.
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KFUM

ekonomisk redovisning

EKONOMISK REDOVISNING

RESULTAT
HUVUDFÖRENINGEN
Rörelsen intäkter

2019

2018

Medlems-och aktivitetsavgifter

1 107 100

1 029 395

Bidrag, kollekter och gåvor

1 721 354

1 922 856

Sponsorer

558 695

509 090

Lotterier, basar och event

392 940

330 450

Övriga Arrangemang

180 241

296 534

Försäljning

301 186

352 494

Hyresintäkter lokaler

687 477

735 339

Övriga intäkter

651 544

524 193

5 600 537

5 700 351

2019

2018

Verksamhetskostnader

-1 733 187

-1 719 216

Arbetskraft

-2 447 905

-2 877 601

Övriga kostnader

-1 954 690

-1 558 003

Summa direkta kostnader

-6 135 781

-6 154 820

-58 029

-94 362

500 000

500 000

-6 669

-15 585

493 331

484 415

2019

2018

5 600 537

5 700 351

-6 135 781

-6 154 820

Avskrivningar inventarier

-58 029

-94 362

Finansiella Kostnader/Intäkter

493 331

484 415

Resultat Huvudföreningen

-99 942

-64 416

Summa intäkter

HUVUDFÖRENINGEN
Rörelsen kostnader

Avskrivningar
Avskrivningar inventarier
Finansiella poster
Ränteintäkter/utdelning
Räntekostnader

Summa finansiella poster

Sammanställning
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

V E R K S A M H E T O C H F Ö R VA LT N I N G 2 0 1 9

HUVUDFÖRENINGEN

25

EKONOMISK REDOVISNING

RESULTAT
VIDABLICK
Rörelsens intäkter

2019

2018

199 950

185 830

1 886 889

2 288 227

780 785

206 737

19 999

33 598

2 887 623

2 714 392

Rörelsens kostnader

2019

2018

Verksamhetskostnader

- 461 038

- 664 770

Driftskostnader

- 314 446

- 314 384

Övriga kostnader

- 868 115

- 232 414

Arbetskraft

- 1 554 501

- 1 435 623

Summa direkta kostnader

- 3 198 100

- 2 647 191

- 61 612

- 48 908

2019

2018

2 887 623

2 714 392

- 3 198 100

- 2 647 191

- 61 612

- 48 908

- 372 089

- 18 293

Deltagaravgifter
Uthyrning lokal och konferens
Bidrag och sponsorintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

VIDABLICK

Avskrivningar
Avskrivningar inventarier

VIDABLICK
Sammanställning
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
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EKONOMISK REDOVISNING

RESULTAT
RESULTAT TOTALT
Sektion

Intäkter

Kostnader

Resultat 2019

Resultat 2018

Ungdomens Hus

6 093 868

- 6 193 810

- 99 942

- 64 419

Vidablick

2 887 623

- 3 259 712

- 372 089

18 293

Skaftö

302 460

- 244 387

58 073

47 475

Bordtennis

333 415

- 234 486

98 929

8 963

9 617 366

- 9 932 395

- 315 029

10 312

Summa KFUM

Helägda
dotterbolag

Intäkter

Fastighetsbolaget

Kostnader

3 137 576

- 2 834 874

Hela koncernen

Resultat 2019

Resultat 2018

302 702

644 413

-12 327

654 725

BALANSRÄKNING TOTALT
Tillgångar

Skulder

Eget Kapital

Skulder &
Eget Kapital

Summa KFUM Jönköping

7 868 856

910 598

6 958 258

7 868 856

Helägda dotterbolag

Tillgångar

Skulder

Eget Kapital

Skulder &
Eget Kapital

KFUM JKPGs Fastighetsbolag

30 443 504

15 387 028

15 056 476

30 443 504

Intern justering

- 7 000 000

- 7 000 000

Hela koncernen

31 312 360

9 297 626

- 7 000 000

22 014 734

31 312 360
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EKONOMISK REDOVISNING

BUDGET
HUVUDFÖRENINGEN
Rörelsen intäkter

Utfall 2019

Budget 2020

Medlems-och aktivitetsavgifter

1 107 100

1 135 000

Bidrag, kollekter och gåvor

1 721 354

1 636 000

Sponsorer

558 695

670 000

Lotterier, basar och event

392 940

360 000

Övriga Arrangemang

180 241

135 000

Försäljning

301 186

225 000

Hyresintäkter lokaler

687 477

695 000

Övriga intäkter

651 544

605 000

5 600 537

5 461 000

Rörelsen kostnader

Utfall 2019

Budget 2020

Verksamhetskostnader

- 1 733 187

- 1 715 000

Arbetskraft

- 2 447 905

- 2 460 000

Övriga kostnader

- 1 954 690

- 1 590 000

Summa direkta kostnader

- 6 135 781

- 5 765 000

- 58 029

- 58 000

500 000

500 000

- 6 669

- 8 000

493 331

492 000

Utfall 2019

Budget 2020

5 600 537

5 461 000

- 6 135 781

- 5 765 000

Avskrivningar inventarier

- 58 029

- 58 000

Finansiella Kostnader/Intäkter

493 331

492 000

Resultat Huvudföreningen

- 99 942

130 000

Summa intäkter

HUVUDFÖRENINGEN

Avskrivningar
Avskrivningar inventarier

Finansiella poster
Ränteintäkter/utdelning
Räntekostnader
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HUVUDFÖRENINGEN
Sammanställning
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

EKONOMISK REDOVISNING

BUDGET
VIDABLICK
Rörelsens intäkter

Utfall 2019

Budget 2020

199 950

364 000

1 886 889

2 054 000

780 785

510 000

19 999

20 000

2 887 623

2 948 000

Rörelsens kostnader

2019

Budget 2020

Verksamhetskostnader

- 461 038

- 686 500

Driftskostnader

- 314 446

- 299 000

Övriga kostnader

- 868 115

- 322 500

- 1 554 501

- 1 685 000

- 61 612

- 60 000

- 3 198 100

- 2 993 000

- 61 612

- 60 000

Utfall 2019

Budget 2020

2 887 623

2 948 000

- 3 198 100

- 2 993 000

- 61 612

- 60 000

- 372 089

- 105 000

Utfall 2019

Budget 2020

- 99 942

130 000

- 372 089

- 105 000

KFUM Skaftö

58 073

25 000

KFUM Bordtennis

98 929

-

- 315 029

50 000

KFUMs Fastighetsbolag

302 702

81 000

Totalt hela koncernen

- 12 327

131 000

Deltagaravgifter
Uthyrning lokal och konferens
Bidrag och sponsorintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

VIDABLICK

Arbetskraft
Avskrivningar
Summa direkta kostnader
Avskrivningar
Avskrivningar inventarier

VIDABLICK
Sammanställning
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Resultat Vidablick

Sammanställning
KFUM Ungdomens Hus
KFUM Vidablick

Föreningen
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TOTALT
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