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UTMANANDE ÅR
Året 2020 har varit ett år då vi verkligen fick kämpa med utmaningar i vår  
verksamhet. Det har varit ett konstant fokus på att ställa om, sätta nya mål, 
anpassa och hitta nya tillvägagångsätt för ekonomins och verksamhetens bästa. 
Vi har tyvärr varit tvungna att stänga ner verksamhet under nästa hela året för 
många, tänker främst på vår seniorverksamhet som har fått betala det högsta 
priset. Vi har verkligen saknat våra seniorer. Samtidigt är vi tacksamma för att 
kunnat hålla i gång verksamheten för ungdomar födda 2005 och yngre. Vår  
förhoppning och viktigt fokus framöver är att göra vårt yttersta för att behålla  
alla våra medlemmar.   

EN TRYGG PLATS
Vi har under hela året dagligen blivit påminda om att Covid-19 smittar och alla 
medföljande restriktioner som skapar en oro över dagen och framtiden för 
många. Behovet av en trygghet och positiv inställning är viktigare än någonsin 
så vi bestämde oss tidigt för att även glädje, engagemang och passion också ska  
få stort utrymme och smitta av sig i verksamheten. Vi är trots pandemin fulla  
av framtidsvisioner och ser fram emot kommande verksamhetsår. Vi är så  
tacksamma för alla våra ideella ledare som verkligen har varit med och hanterat 
situationen på bästa möjliga sätt. Vår personal och alla ledare har gjort ett  
fantastiskt jobb, anpassat sig och fungerat som bärande väggar i föreningen.

KÄNSLAN AV MENINGSFULLHET  
OCH SAMMANHANG HJÄLPER
Det har nog aldrig känts mer angeläget att se och bekräfta medlemmar i  
verksamheten. Vi hoppas och tror att KFUM Jönköping under 2020 har varit  
en avgörande och trygg plats för många att komma till mitt i pandemin men som 
även framöver kommer vara en mycket viktig plats för ungas fysiska och mentala 
hälsa. Vi sticker ut som förening med vårt fokus på att stärka enskilda individer. 
Vi drivs av att lyfta individer och addera värde in i sammanhang där verkliga 
behov finns. Vi vet att en känsla av meningsfullhet, att få vara en del av en  
meningsfull vision och verksamhet hjälper individer till mental hälsa.

Henrik Lindberg  Lars Birging

Föreningschef  Ordförande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VI SER FRAMÅT MED 
HOPP OCH VISIONER 
INFÖR FRAMTIDEN!

INLEDNING 2

ANTAL MEDLEMMAR 3

STYRELSE OCH PERSONAL 3

TACK TILL STIFTELSER 3

KFUM STUDIO IN MOTION 4

KFUM SKATE 5

KFUM JÖNKÖPING ENERGIGYM 6

KFUM KLÄTTRING 7

KFUM PINGIS 8

KFUM BARNGYMNASTIK 9

KFUM INNEBANDY 10

KFUM VOLLEYBOLL 11

KFUM RESIDENSET 12

KFUM MÖTESPLATS  13

KFUM SKAFTÖGÅRDEN 14

KFUM VIDABLICK 15

MYRAN, SENIOR, BASAREN,  

ORKESTERN & SSKG 16

KFUM CARE 17

EKONOMISK REDOVISNING 18



V
E

R
K

SA
M

H
E

T
 O

C
H

 F
Ö

R
V

A
LT

N
IN

G
 2

0
2

0

3

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

ANTAL MEDLEMMAR

Medlemsstatistik  2020 2019 2018 2017

Antal medlemmar 1675 1666 1595 1440

Killar 1106 1039 957  892

Tjejer  569  627 638 548

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

Personalen
Henrik Lindberg
Jonatan Saldner
Madelen Petersson
Mats Olander
Johan Berggren
Daniel Claesson
Evert Larsson
Xhevat Kabshi
Björn Hagstedt
Elin Käll
Simon Söderberg

Avlidna under 2020
Bo Holm
Bertil Ryden
Gösta Modig

STYRELSE OCH PERSONAL

Antal

Barngymnastik  51

Bordtennis  190

Dans   158

Gymmet  126

Innebandy  302

Integration  45

Klätter   59

Myran   13

Senior   50

Skate  158

Supportmedlem  80

Vidablick  209

Volleyboll  223

Summa:                  1675

Verksamhet 2020

STORT TACK TILL DE STIFTELSER OCH ÖVRIGA SUPPORTERS SOM  
UNDER 2020 BEVILJAT MEDEL TILL VÅR VERKSAMHET

• Helge Ax:son Johnsons stiftelse
• Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
• Eva och Oscar Ahrensstiftelsen
• Syskonen Inger & Sixten Norheds Stiftelse
• Prins Gustav Adolf & Prinsessan Sibyllas Minnesfond
• Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

• Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes Minnesfond
• Åhlens Stiftelse
• Sparbankstiftelsen Alfa
• Jönköpings Kommun
• Föreningens Sponsorer och Samarbetspartners 
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KFUM
studio in motion

DANSVERKSAMHETEN Studio In Motion som 
KFUM driver i samverkan med Studieförbundet Bilda 
har avrundat sitt femte år som sektion i KFUM Ung-
domens Hus. Det är väldigt mycket som har hänt de 
senaste 5 åren som dansstudion varit aktiv och vi är 
enormt stolta över alla danspass som vi har levererat till 
människor i alla åldrar.

Vårterminen inleddes traditionellt med ett Öppet 
Hus - där flera barn, ungdomar och vuxna provade på 
vår verksamhet för första gången. Vi hade bra uppslut-
ning med många förväntansfulla dansare och ledare. 
Tyvärr så fick vi sätta stopp för mycket av de planerade 
eventen och föreställningarna på grund av pandemin. 
Dock lyckades de flesta grupperna fullföljas under 
både vår och hösttermin med några undantag. Vad som 
verkligen varit roligt att se är det enorma tryck vi haft på 
våra barn-grupper där ledarna haft fullt upp att engage-
ra och träna framtidens dansare och dansledare. 
Vi hade stora förhoppningar att under sommaren 2020 
kunna genomföra ett arrangemang för att fira 5 år som 
dansstudio på KFUM i Jönköping. Dock gick ju detta 
inte att genomföra under rådande omständigheter – 

men när möjligheten finns hoppas vi givetvis kunna 
återkomma. 

Under hösten 2020 har sektionen gått igenom en 
större förändring i samband med att vår sektionsleda-
re Cecilia Kareketo flyttade och två nya ledare delade 
på uppdraget. Studio In Motion och KFUM Jönköping 
skulle återigen vilja skicka med ett stort tack till Cecilia 
för det engagemang, ledarskap och vision hon bidragit 
med och hjälpt sektionen att växa. Efter Cecilia har 
Jenny och Josefin tagit vid. Båda är erfarna dansare 
som funnits med Studio In Motion under en längre tid. 
Studion är därmed fortsatt i goda händer och ser fram 
emot att fortsätta leverera högkvalitativa danskurser till 
människor med olika förkunskaper i alla åldrar. 

Totalt under året har vi engagerat 158 dansare i 33 
olika kurser under där många av våra aktiva deltar i flera 
danskurser under samma termin. Sett till medlemsantal 
har sektionen av förståeliga skäl minskat men vi ser 
positivt på att vi under året haft nästan 20 olika ledare 
som ger oss bra förutsättningar att utvecklas i olika 
dansformer framöver.
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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 öppetti-
derna 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 brukar vi flytta ut verksam-
heten till betongparken ”OllieWood” där vi bemannar 
och bedriver 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 2020 som alla andra verksamheter 
påverkats av pandemin där vi i perioder haft stängt 
eller begränsat verksamhetens öppettider. Vi har ändå 
lyckats att arrangera 2 tävlingar (sommar och vinter) 
dock väldigt begränsade. Tävlingarna organiseras alltid 

av utövarna med hjälp av Residenset. Verksamhetens 
målgrupp är främst tonår och uppåt och vi är ett ökande 
medlemsantal på ca 180 medlemmar.

KFUM
skate
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GODA RESULTAT
Verksamheten i vårt gym har rullat på ganska bra trots 
Covid-19 även om året har varit utmanande och lett till 
att vårt gym tyvärr tappat i medlemsantal med ca 30 % 
på grund av de rådande omständigheterna. Vi har inte 
kunnat marknadsföra och uppmuntra till verksamheten 
på samma sätt som vi brukar göra. Ekonomin däremot 
har fortfarande kunnat uppnå ett positivt resultat på ca 
200 000 kr. Gymmet fortsätter vara en bra och viktig 
mötesplats för funktionsnedsatta då vi ser ett ökat antal 
som tecknar gymkort. 

BRA MÖTESPLATS
Våra samarbeten med skolor och föreningar är en 
väldigt betydelsefull del för gymmet som ger oss en 
bra relation till skolor, föreningar och företag men som 
också ger oss ett värdefullt bidrag till ekonomin.

GYMMET UTÖKAR FÖR BREDARE  
VERKSAMHET 
Under året 2020 inledde vi arbete mot våra nya mål med 
gymmet som innebär att utöka och utveckla vårt arbete 
inom fysisk och mental hälsa. Gymmet är en plats där 
många hittar sin träning och gemenskap på ett enkelt 
och naturligt sätt. Vi planerar för att bygga ut gymmet 
för att kunna erbjuda ännu mer öppen yta till funktio-
nell träning. Vi vill bredda konceptet och erbjuda mer 
och bättre möjligheter för alla målgrupper både mot 
individnivå och gruppverksamheter med fokus på fysisk 
och mental hälsa. 

KFUM 
jönköping energigym
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KFUM 
klättring

Liksom många andra verksamheter på KFUM blickar 
Klättersektionen tillbaka på ett år där mycket kretsat 
runt frågan hur man skapar bästa möjliga förutsättningar 
att bedriva verksamhet mitt i en pandemi. Vi har inom 
klättersektionen tvingats hålla ner antalet barn i grup-
perna och inte fyllt på med nya deltagare. Verksamheten 
som har bedrivits har dock varit mycket bra och vi ser 
ständigt hur viktig klättringen är för att stärka självför-
troende och motivera våra aktiva att hela tiden anta nya 
utmaningar. 

Vi har under 2020 haft 5 aktiva träningsgrupper där 
flera nya ledare har tagit ett större ansvar och grepp 
om sektionen. Man har tillexempel haft gemensamma 
ledarträffar och där man utbytt idéer och tips för en kre-
ativ, rolig och utmanande verksamhet. Ledarna har även 
samlats och byggt om en del leder för att barnen skall få 
lite nya utmaningar. 

Klättring som verksamhet är fortsatt en mycket populär 
aktivitet och föreningen letar ständigt efter nya ledare 
med intresse och kompetens inom sporten för att kunna 
växa. 

Vi har en lång lista med deltagare som skulle önska 
att komma in i sektionen om tillfälle gavs. Stort tack till 
er föräldrar som tagit en större ledarroll samt hjälpt till 
att säkra våra ungdomar i veckorna. Trots ett utmanan-
de år går sektionen in i 2021 med en stabil ledargrupp 
som vi hoppas resultera i en växande sektion.
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2020 blev som för alla andra idrottsföreningar ett 
omtumlande år även för KFUM Pingis.  Idrottsträningar 
och tävlingar pausades från och till och inte hade vi väl 
kunnat ana att den världsomspännande pandemin skulle 
drabba idrotten så hårt. 

Vårt A-lag i division 1 hann inte spela färdigt samt-
liga omgångar under våren och vi landade slutligen på 
nedflyttningsplats vilket gjorde att vi i september månad 
stod redo för spel i division 2 i stället. Laget, som hann 
och spela fyra omgångar från september till och med 
oktober, bestod av Alexander Widing, Mikael Fröding, 
Theodor Stolper Fröding och Bobi Tasik. 

Ungdomsverksamheten har varit igång till och från 
precis som övriga idrotter. Vi har försökt att hålla igång 
våra ungdomar så gott det går och tänka framåt. Under 
våren och delvis hösten har några av våra ungdomar va-
rit igång och tävlat innan tävlingsverksamheten lade ner 
i november månad. Vi kan konstatera att inte få vara ute 
och tävla påverkar ungdomarna negativt och det gäller 
att försöka hålla motivationen uppe. 
En handfull ungdomar har tävlat frekvent när det varit 
tillåtet, en av dessa är 12-årige Axel Geijer. Han kvali-
ficerade sig både till ungdoms-SM och Top-12 Syd i sin 
åldersklass och gjorde bra ifrån sig i båda även om det 
inte blev några topplaceringar. Flera av ungdomarna 
har även varit med i breddtävlingar med många goda 
resultat. 

I oktober arrangerade vi en zontävling med många 
deltagare från distriktet. En mycket lyckad tävling där 
vi hade många deltagare från vår egen klubb. Tyvärr 
kunde inte fler zontävlingar i distriktet arrangeras. 

Nytt för året är att KFUM Bankeryds pingis har gått 
in i sektionen. Björn Geijer med flera ledare har haft 
träningar på Vidablick och några ungdomar tränar även i 
Ungdomens Hus.   

I september hade sektionen ett försenat årsmöte, 
normalt sett äger det rum i maj-juni. Då tackade vi av 
vår mångårige ordförande Magnus Persson. Magnus har 
varit ordförande i många år och flera omgångar och det 
är svårt att i ord formulera hans betydelse för sektio-
nen. Vi är glada över att Magnus finns med i kulisserna 
även fortsättningsvis. Under årsmötet tackade vi även 
av Lars-Anders Strandberg och Claes Englund. Som ny 
ordförande valdes Bo Törnblad.

KFUM 
pingis

Styrelsen har under säsongen varit

Bo Törnblad ordförande
Rebecca Stolper sekreterare
Björn Geijer ledamot
Alexander Widing ledamot
Magnus Larsson ekonomi
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GYMNASTIKEN  
Gymnastiken har haft ytterligare ett fantastiskt år trots 
pandemin. Populariteten har gjort att kölistan är extremt 
lång. Efterfrågan av gymnastik är stor på KFUM men 
också i hela Jönköping. Under 2020 är det två grupper 
igång. De är indelade i grupperna utifrån ålder. Totalt är 
det 48 aktiva varav 11 är ledare.  I den yngre gruppen är 
barnen 4–5 år och i den äldre gruppen är barnen mellan 
6–9 år 

UPPVISNING
Varje termin avslutas med en uppvisning för släkt och 
vänner vilket uppskattas mycket hos barnen men också 
av åskådarna. I år anpassades verksamheten utifrån 
pandemin, släkt och anhöriga fick följa uppvisningen 
genom Zoom. Gymnastiken har valt att inte tävla utan 
verksamheten ska präglas av rörelseglädje och person-
lig utveckling utan prestationskrav. För de yngre barnen 
kan gymnastiken vara ett första möte med föreningsli-
vet. 

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 momen-
ten matta, ringar, hopp och fristående. 

KFUM
barngymnastik
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BRA VERKSAMHET TROTS  
UTMANANDE ÅR
Innebandysäsongen 2020-2021 har ju så klart varit en 
besvikelse med alla matcher och cuper som tyvärr har 
blivit inställda. Vi har samtidigt trots allt lyckats ganska 
väl med att hålla i gång träningarna och aktiviteterna för 
att behålla gemenskapen och intresset uppe i alla lagen. 

TACK TILL LEDARNA
Ledarna har gjort ett fint jobb med att skapa lite roliga 
och annorlunda aktiviteter för att behålla och bygga 
lagsamanhållningen. Trots det svåra läget så har man 
lyckats behålla medlemsantalet och förhoppningsvis ser 
alla våra spelare fram emot en ny säsong med KFUM 
Innebandy.

HERRLAGET SER FRAMÅT MOT NYA MÅL 
Det största priset har nog vårt seniorlag fått betala som 
inte alls haft möjligheten att mötas och träna. Vi hoppas 
dock på att den fina starten som laget fick i höstas gav 
en tydlig mersmak som håller i sig så att laget kan ta ny 
sats mot en ny säsong med ny motivation framöver. Mitt 
i pandemin så ser vi ändå att vår verksamhet har varit 
en trygghet och en viktig mötesplats för alla unga och 
ledare. 

KFUM 
innebandy
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KFUM 
volleyboll

2020 HAR PRÄGLATS AV  
COVID 19-PANDEMIN.
Vi har gjort det bästa vi kunnat utifrån rådande rekom-
mendationer. Vi är trots alla omständigehet väldigt stolta 
över att vi haft verksamhet igång i stort sett hela året. 
Våra äldsta och yngsta medlemmar har fått pausa stor 
del av året. 

Under hösten hade vi rekordstor tillströmning av 
ungdomar från mellan- och högstadiet. Vi blev tvungna 
att skapa ett kösystem pga platsbrist men när vi summe-
rar året så kan vi trots den rådande pandemin konstate-
ra att vi har fått ett ökat deltagarantal i volleybollen. 

Inomhussäsongen fick ett abrupt tävlingsslut tidigt 
under våren, men utomhus visade vi framfötterna. Vi 
hade rekordmånga tävlande med i beachvolleyboll-SM, 
En tidvis enormt blåsig tillställning, där de som kom 
längst var Ellen Junelind och Milica Babalj som tog silver 
i U19. Ellen tog även guld i U18 tillsammans med habo-
knutna Line Andersson.

Vi längtar efter mer normala förhållanden.  
Vi saknar våra tävlingar.
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KFUM
residenset

2020 har varit ett speciellt år för den öppna verksam-
heten men även för den riktade. Vi började året med 
fotoskola, konserter, skateskola och planering inför Im-
ba-festivalen. Imba-festivalen är en festival med fokus 
på unga artister från regionen, arrangerat av oss tillsam-
mans med unga arrangörer från kommunen. Festivalen 
fick skjutas fram flertal gånger och har fortfarande inte 
ägt rum. 

Innan första nedstängningen av Residenset, 16/3-
30/3 hann vi med att genomföra en skivmässa med 
säljare från hela landet. Veckan innan det uppmärk-
sammade vi kvinnodagen genom en tillställning med live 
musikquiz framfört av lokala kvinnliga musiker. 
Under de två stängda veckorna passade vi på att pla-
nera och marknadsföra sommarens kulturkollo. Kollot 
som ägde rum på Vidablick 22-26 juni bestod av tre 
inriktningar: graffiti, film och musik, alla med inslag av 
fritidsaktiviteter ledda vidablicks personal. Kollot blev 
lyckat med nöjda deltagare, föräldrar och ledare. 

Dessutom under sommaren var mycket av verksam-
heten utomhus i skateparken, där vi grillade och an-
ordnade loppisar där deltagarna sålde sina kläder och 
sedan skänkte pengarna till BLM.

Vi kickstartade höstterminen med skate och rap-
skola som båda två blev lyckade och som lockade nya 
besökare till verksamheten. Samtidigt startade Girls 
Allowed upp igen efter några terminers uppehåll. Det är 
en bandskola för unga tjejer i åldrarna 13-19. Dessvärre 
var vi tvungna att stänga vår verksamhet mot slutet av 
året men erbjöd istället digital verksamhet i form av mu-
sikquiz, tävlingar och luciatåg. Utöver digital verksamhet 
fokuserade vi på flytt till ny lokal och rensade ut samt 
nedmonterade skateloftet. 
Trots ett omtumlande år har vi bibehållit en trygg plats 
och verksamhet med aktivt kulturutövande hos våra 
besökare. 
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meetingplace

KFUM 
mötesplats-ungdomens hus

MÖTESPLATS – UNGDOMENS HUS har 
sedan 2014 hjälpt många människor att komma in i det 
svenska samhället. Under åren har insatserna ändrats 
efter behov och året 2020 fokuserades på språkut-
veckling i Språk caféet som varje vecka lockade ca 
20 besökare per tillfälle. Tidigare år har en stor grupp 
volontärer engagerat besökarna i många olika samlingar 
men planerna för 2020 fick som så många andra ge vika 
för pandemin. 

Mötesplatser arrangerade under 2020 samlingar ge-
nom februari månad innan man pausade verksamheten 
och fick tyvärr inte möjlighet att starta upp igen innan 
året var slut. Det finns dock ljusglimtar som bör tas med 
i en årsberättelse. Flera av gruppens volontärer har un-
der året hjälpt flera individer genom asylprocessen och 
gett diverse stöd med dokument och ansökningar som 
ofta är mycket svårt att göra på egen hand. En viktig del 

i projektet har varit att erbjuda deltagarna meningsfulla 
fritidsaktiviteter som idrott och gymträning. Många av 
dem har kunnat fortsätta spela både Volleyboll och 
Fotboll och nyttja gymmet för träning under året. 

Mötesplats har under året haft en stark och hängi-
ven grupp volontärer som vi är väldigt måna om skall 
finnas kvar i vår verksamhet när pandemin är över. Vi 
har därför under året arrangerat 5 träffar utomhus i 
Rosariet för att hålla kontakten och prata om framtiden. 

Under året har vi även haft en nära kontakt med 
Jönköpings Kommun och KFUM Jönköping gjorde 
en ansökan om stöd för ett integrationsprojekt under 
kommande år på Ungdomens Hus. Tyvärr avslogs an-
sökan men föreningen ser fortsatt ett stort behov av att 
arbeta kreativt för att även i framtiden kunna erbjuda en 
trygg plats för nyanlända barn, unga och vuxna att hitta 
fotfästet i Sverige.  
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KFUM 
skaftögården

UNDER ÅRET HAR PROCESSEN fortsatt, 
om även i ett lägre tempo, kring försäljningen av Skaftö 
gården. Samtal har förts kring förutsättningar kring 
förändringar kring byggnad, vatten och avlopp samt 
avstyckning med Lysekils kommun och lokala intressen-
ter. I slutet på 2020 valde vi att gå vidare till försäljning 
med Lundin Fastighetsbyrå efter anbud från tre lokala 
byråer. 

Målet är att under kvartal 2 2021 genomfört en 
försäljning av Skaftögården. 
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KFUM
vidablick

Detta år känns svårt att sammanfatta, det har på många 
sätt varit turbulent år på Vidablick. Under våren 2020 
brottades vi med avbokningar, tveksamheter kring läger 
och inställda besök. Det var först i maj som vi fick grönt 
ljus för läger och då började även bokningarna komma 
in för höstens aktiviteter. 

Tyvärr fick vi ställa in årets midsommarfirande vilket 
kändes väldigt tråkigt. Dessutom blev även Hantverks-
mässan inställd under hösten.

KOLLOLÄGER
Fyllda läger är ju helt fantastiskt. Vi är så tacksamma 
att vi kunde genomföra dessa som planerat även om det 
krävde en hel del omorganisering. Ledarna fick ta ett 
större ansvar än normalt och gjorde det med bravur. Det 
var en nyttig sommar men inget vi vill göra om. Vidablick 
hade inte varit Vidablick utan sina ledare.

TSU-GRUPPER 
TSU står för Trygghet, Samarbete, Utmaning och är en 
del av den äventyrsmetodik vi jobbar med. Under våren 
så var det många grupper som ställde in sina besök hos 
oss men under hösten tog det fart igen. Det var många 
konfirmationsgrupper och skolklasser som besökte oss. 
Tyvärr såg vi ett stort tapp på företagssidan, vilket vi 
tolkar som omställningar i mötes- och konferenskultur 
hos företagen

GÅRDEN 
Vi har haft ett stort gäng ideella som verkligen gjort ett 
fantastiskt arbete på gården detta år. Under året har 
det byggts nya toaletter, fixats konferensrum, målats 
hus, bytts dörrar, dragits el, satts in nya armaturer samt 
mycket, mycket annat. Vidablick hade inte varit Vida-
blick utan sina ideella.

MÖTESPLATS FÖR BANKERYD 
Under 2020 bestämde kommittén på Vidablick att vi 
skulle bli en gård som finns till för Bankeryd. Vi vill för-
knippas med öppenhet och friluftsliv. Det gör att vi nu 
under 2021 jobbar med en spårcentral med placering 
på Vidablick samt att vara ambassadörer för Svenskt 
friluftsliv 2021.

Som avslutning vill jag rikta ett extra tack till de som 
engagerat sig i Vidablick detta år; ideella, kommitté, 
ledare, instruktörer. Att få jobba i en verksamhet med så 
många goda krafter är verkligen härligt, så stort tack.

Daniel Claesson 
Verksamhetsansvarig – Vidablick
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KFUM 
myran, senior, basaren, orkestern & sskg

KFUM Jönköping har en lång tradition av att erbjuda 
mötesplatser för medlemmar i alla åldrar. Föreningens 
verksamhet har under året påverkats mycket och de 
aktiviteter som pandemin slått hårdast mot är mötes-
platser riktade mot våra äldre medlemmar. När vi ser 
tillbaka på alla de aktiviteter som anordnats under  
tidigare år blir det tydligt vad vi går miste om i alla  
inställda träffar, arrangemang och möten under året. 

Sedan pandemin började och restriktioner infördes 
i mars har samtliga träffar för Myran, Orkestern, Senior 
& SSKG ställts in. Utöver de inställda träffarna på Ung-
domens Hus & längst vandringslederna har föreningen 
fått ställa in flera event som tidigare engagerat många 
medlemmar i planering och utförande. Under 2020 

fattades det historiska beslutet att ställa in KFUM Fest 
& Basar efter att ha arrangerats i 140 år. Föreningen har 
även fått ställa in årliga event som Valborg, Midsommar 
och samtliga av KFUM Orkesterns konserter. 

Istället för ordinarie träffar och verksamhet har flera 
medlemmar istället engagerat sig i ideella arbetsinsatser 
utomhus på Vidablick samt genomfört ett Jullotteri för 
att stötta föreningens verksamhet. 

KFUM Jönköping vill skicka med att vi saknar er 
otroligt mycket och ser fram emot den dagen vi återigen 
kan samlas. Ni betyder mycket för föreningen och vill 
skicka med ett stort tack för ert stöd och tålamod under 
året. Tack och Välkomna tillbaka! 
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BOSSE LEDDE VISIONEN 
OM UNGDOMENS HUS TILL 
ATT BLI FÖRVERKLIGAD 
Ungdomens Hus var en vision som låg 
nära Bosses hjärta. Ungdomens Hus 
är idag en fantastisk mötesplats för 
vår kommun och stad där hundratals 
unga hittar hem dagligen och får en 
trygg och meningsfull fritid. Bosse bar 
på visionen om att skapa en trygg plats 
där unga får möta ett värdegrundsba-
serat ledarskap med kristen profil och 
att KFUM skulle ledas och drivas av kärleksfulla 
kristna värderingar. 

 
 
 
 

KFUM STARTAR  
KFUM CARE FONDEN 
Styrelsen vill nu inspirerat av Bosses 
hängivenhet och värderingar upprät-
tat en ny fond i föreningen som kom-
mer kallas KFUM Care fonden. Syftet 
med fonden är att genom givare och 
sponsorer årligen uppmuntra och 
stötta interna eller externa initiativ, 
projekt eller förebilder som enligt 
KFUM:s mål och värderingar gjort en 
hedervärd insats. 

KFUM CARE DAGEN 
Varje år kommer ett event arrangeras under  
namnet KFUM Care dagen för att rama in och ge  
utrymme till att dela ut utmärkelsen men också 
peka på våra egna olika sociala projekt och initiativ 
som föreningen driver lokalt och internationellt.

Under året 2020 fick vår vän och före detta föreningsordförande  
Bo Holm flytta hem efter en tids sjukdom. Bosse var under hela sitt 
liv en mycket aktiv KFUM medlem och förebild. Han började tidigt 
att vara med i KFUM genom GA (Gossavdelningen på Mariebo), 
pojkmusikkåren och sedan musikorkestern men var även aktiv  
genom en rad olika idrotter på KFUM som exempelvis Handboll  
och friidrott.



KFUM
ekonomisk redovisning
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HUVUDFÖRENINGEN

HUVUDFÖRENINGEN

HUVUDFÖRENINGEN

Rörelsen intäkter 2020 2019

Medlems-och aktivitetsavgifter 1 032 956 1 107 100

Bidrag, kollekter och gåvor 1 794 627 1 721 354

Sponsorer 501 763 558 695

Lotterier, basar och event 128 723 392 940

Övriga Arrangemang 45 545 180 241

Försäljning 471 110 301 186

Hyresintäkter lokaler 484 030 687 477

Övriga intäkter 450 686 651 544

Summa intäkter 4 909 440 5 600 537

Sammanställning 2020 2019

Rörelsens intäkter 4 909 440 5 600 537

Rörelsens kostnader -4 791 860 -6 135 781

Avskrivningar inventarier -58 032 -58 029

Finansiella Kostnader/Intäkter -3 660 493 331

Resultat Huvudföreningen 55 888 -99 942

Rörelsen kostnader 2020 2019

Verksamhetskostnader -1 210 654 -1 733 187

Arbetskraft -2 098 850 -2 447 905

Drift & Övriga kostnader -1 482 356 -1 954 690

Summa direkta kostnader -4 791 860 -6 135 781

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier -58 032 -58 029

Finansiella poster

Ränteintäkter/utdelning 0 500 000

Räntekostnader -3 660 -6 669

Summa finansiella poster -3 660 493 331

RESULTAT

EKONOMISK REDOVISNING
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VIDABLICK

VIDABLICK

VIDABLICK

Rörelsens intäkter 2020 2019

Deltagaravgifter 270 132 199 950

Uthyrning lokal och konferens 1 469 741 1 886 889

Bidrag och sponsorintäkter 849 797 780 785

Övriga intäkter 3 044 19 999

Summa intäkter 2 592 714 2 887 623

Rörelsens kostnader 2020 2019

Verksamhetskostnader -371 377 -461 038

Driftskostnader -316 864 -314 446

Övriga kostnader -697 276 -868 115

Arbetskraft -1 304 711 -1 554 501

Summa direkta kostnader -2 690 228 -3 198 100

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier -35 424 -61 612

Sammanställning 2020 2019

Rörelsens intäkter 2 592 714 2 887 623

Rörelsens kostnader -2 690 228 -3 198 100

Avskrivningar -35 424 -61 612

Resultat Vidablick -132 938 -372 089

RESULTAT

EKONOMISK REDOVISNING
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BALANSRÄKNING TOTALT

RESULTAT TOTALT
Sektion Intäkter Kostnader Resultat 2020 Resultat 2019

Ungdomens Hus 4 909 440 -4 853 552 55 888 -99 942

Vidablick 2 592 714 -2 725 652 -132 938 -372 089

Skaftö 139 550 -156 576 -17 026 58 073

Bordtennis 170 616 -163 400 7 216 98 929

Summa KFUM 7 812 317 -7 899 177 -86 860 -315 029

Sektioner Tillgångar Skulder Eget Kapital Skulder &  
Eget Kapital

Summa KFUM Jönköping 7 901 037 1 029 639 6 871 397 7 901 037

Helägda dotterbolag Tillgångar Skulder Eget Kapital Skulder & Eget 
Kapital

KFUM JKPGs Fastighets-
bolag 29 695 862 14 675 729 15 020 133 29 695 862

Intern justering -7 000 000 -7 000 000 -7 000 000

Hela koncernen 30 596 899 8 705 368 21 891 530 30 596 899

Helägda  
dotterbolag Intäkter Kostnader Resultat 2019 Resultat 2018

Fastighetsbolaget 3 178 997 -3 215 340 -36 343 302 702

Hela koncernen -123 203 -12 327

RESULTAT

EKONOMISK REDOVISNING
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BUDGET
HUVUDFÖRENINGEN

HUVUDFÖRENINGEN

HUVUDFÖRENINGEN

Rörelsen intäkter Utfall 2020 Budget 2021

Medlems-och aktivitetsavgifter 1 032 956 1 098 000

Bidrag, kollekter och gåvor 1 794 627 1 560 500

Sponsorer 501 763 600 000

Lotterier, basar och event 128 723 85 000

Övriga Arrangemang 45 545 45 000

Försäljning 471 110 585 000

Hyresintäkter lokaler 484 030 550 000

Övriga intäkter 450 686 265 000

Summa intäkter 4 909 440 4 788 500

Sammanställning  Utfall 2020 Budget 2021

Rörelsens intäkter 4 909 440 4 788 500

Rörelsens kostnader -4 791 860 -5 130 500

Avskrivningar inventarier -58 032 -58 000

Finansiella Kostnader/Intäkter -3 660 495 000

Resultat Huvudföreningen 55 888 95 000

Rörelsen kostnader Utfall 2020 Budget 2021

Verksamhetskostnader -1 210 654 -1 449 779

Arbetskraft -2 098 850 -2 311 321

Övriga kostnader -1 482 356 -1 369 100

Summa direkta kostnader -4 791 860 -5 130 500

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier -58 032 -58 000

Finansiella poster

Ränteintäkter/utdelning 0 500 000

Räntekostnader -3 660 -5 000

Summa finansiella poster -3 660 495 000

EKONOMISK REDOVISNING
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BUDGET

VIDABLICK

VIDABLICK

VIDABLICK

TOTALT

Rörelsens intäkter Utfall 2020 Budget 2021

Deltagaravgifter 270 132 315 000

Uthyrning lokal och konferens 1 469 741 1 396 000

Bidrag och sponsorintäkter 849 797 500 000

Försäljning & Övriga Intäkter 3 044 35 000

Summa intäkter 2 592 714 2 246 000

Rörelsens kostnader Utfall 2020 Budget 2021

Verksamhetskostnader -371 977 -409 000

Driftskostnader -316 864 -230 396

Övriga kostnader -697 279 -349 604

Arbetskraft -1 304 711 -1 360 000

Summa direkta kostnader -2 690 228 -2 349 000

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier -35 424 -22 000

Sammanställning Utfall 2020 Budget 2021

Rörelsens Intäkter 2 592 714 2 246 000

Rörelsens Kostnader -2 690 228 -2 349 000

Avskrivningar -35 424 -22 000

Resultat Vidablick -132 938 -125 000

Sammanställning Utfall 2020 Budget 2021

KFUM Ungdomens Hus 55 888 95 000

KFUM Vidablick -132 938 - 125 000

KFUM Skaftö -17 026 -30 000

KFUM Bordtennis 7 218 0

Föreningen -86 860 -60 000

KFUMs Fastighetsbolag -36 343 26 000

Totalt hela koncernen -123 203 -34 000

EKONOMISK REDOVISNING
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EKONOMISK REDOVISNING
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