
 
 

Välkommen till KFUM Solviks årsmöte 
avseende säsongen 2021 

 
Onsdag den 16 mars 2022 kl 18.00 

KFUM-huset plan 2  
Kriebsensgatan 13 

 
Årsmöteshandlingar: 

 Förslag till dagordning 

 Förslag till mötesledamöter 

 Underlag för mötets utlysande 

 KFUM Solviks förvaltningsberättelse 2021 

 KFUM Solviks verksamhetsberättelse 2021 

 Revisionsberättelse 2021 

 Förslag till styrelse för 2022 

 Förslag till revisorer för 2022 

 Förslag till valberedning för 2022 

 Förslag till verksamhetsplan 2022 

 Förslag till budget 2022 

 Styrelsens förslag till medlemsavgifter 

 Styrelsens förslag till namnbyte 

 Styrelsens förslag till nya stadgar 



Dagordning årsmötet Friluftsgården KFUM Solvik 2021 
 
Onsdag den 16 mars 2022, kl 18.00      KFUM huset Kriebsensgatan 13 
___________________________________________________________________ 
 

§ 1.  Mötets öppnade 
 
§ 2. a/ Val av mötesordförande för årsmötet 
 b/  Val av mötessekreterare för årsmötet 
 c/  Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet. 
 
§ 3. Godkännande av dagordning  

 
§ 4. Mötets behöriga utlysande. 
 
§ 5. Fastställande av röstlängd. 
 
§ 6. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse 
 a/  Förvaltningsberättelse/ekonomisk rapport;  resultat och balansräkning 
 b/  Verksamhetsberättelse 
 
§ 7. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning och räkenskaper 

samt rekommendation angående styrelsens ansvarsfrihet 
 

§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 9. Val av föreningens ordförande på ett(1) år 
 
§ 10. Val av minst 4 st ordinarie ledamöter för två år. 

(hälften väljes ena året och den andra hälften nästa år) 
 
§ 11. Val av en revisor och en revisorsuppleant för ett år. 
 
§ 12. Val av valberedning intill nästa års årsmöte. 
 
§ 13. a/ Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

b/ Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
 
§ 14. Fastställande av medlemsavgift. 
 
§ 15. Ärenden framlagda av styrelsen: 
 
 a/ Styrelsens förslag till namnbyte på föreningen 

b/ Styrelsens förslag till stadgeändringar 
 
§ 16. Till årsmötet ställda förslag (motioner), som medlem  

skriftligen lämnat till styrelsen minst tre veckor före mötet. 
 
§ 17.      Ev. övriga frågor av informationskaraktär 
 
§ 18. Mötets avslutande 



STYRELSENS FÖRSLAG TILL PUNKTER PÅ ÅRSMÖTET 2022-03-16 

 

 

 

§2.   Valberedningens förslag att sköta årsmötet 2022-03-16 

Det finns ingen valberedning, så styrelsen agerar valberedning 

 

a/   Förslag till årsmötesordförande: CG Hjelm 

 

b/   Förslag till årsmötessekreterare: Susanne Hjelm 

 

c/   Förslag till justeringsman tillika rösträknare: Kelly Dywling 

c/   Förslag till justeringsman tillika rösträknare: Tobias Karlsson 



STYRELSENS FÖRSLAG TILL PUNKTER PÅ ÅRSMÖTET 2022-03-16 

 

 

 
§ 4. Mötets behöriga utlysande 

 

 

Ur stadgarna från den 22 december 1996 

 

§ 13. Högsta beslutande organ 
KFUM Solviks högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte samlas senast före februari månads 

utgång efter skriftlig kallelse till medlemmarna senast 4 veckor före mötet. 

 

Årsmötets kallelse har gått ut via mail den 16 februari kl 16:20, dvs fyra veckor före mötet 
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FRILUFTSGÅRDEN SOLVIK 
 

 
 

 
Förvaltningsberättelse: 

 
Ekonomisk rapport 

-resultaträkning 
- balansräkning  

 



 KFUMs FRILUFTSGÅRD SOLVIK  Resultatrapport  Sida: 1
 Räkenskapsår: 210101-211231  22-03-08  18:04

 Intern rapport
 Preliminär

 Datum: 210101-211231  Senaste vernr: 281
 Per fg år  Tot fg år  Ack.budget  Årsbudget  Perioden

 Rörelsens intäkter
 3010  PENSION IN  0,00  0,00  20 000,00  20 000,00  15 580,00
 3020  SJÄLVHUSHÅLL IN  89 032,19  89 032,19  230 000,00  230 000,00  107 840,00
 3030  LOGI TURIST IN  0,00  0,00  5 000,00  5 000,00  0,00
 3050  PERSONALMAT IN  2 800,00  2 800,00  3 000,00  3 000,00  7 040,00
 3120  KIOSK IN  6 613,01  6 613,01  0,00  0,00  1 973,00
 3130  TENNIS IN  0,00  0,00  500,00  500,00  0,00
 3210  EGNA LÄGER IN  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00
 3310  LOTTER IN/HEMMAVINSTEN  432,00  432,00  456,00  456,00  432,00
 3510  MEDLEMSAVGIFTER IN  0,00  0,00  100,00  100,00  0,00
 3610  ARRENDE FRÅN BÅTKLKUBBEN  25 400,00  25 400,00  29 800,00  29 800,00  29 800,00
 3615  Båtklubben el, va, sopor  7 500,00  7 500,00  7 500,00  7 500,00  7 500,00
 3890  ÖVRIGA INTÄKTER  0,00  0,00  500,00  500,00  -0,98
 3980  Överskott/svinn ÖRESUTJÄMNING  0,38  0,38  0,00  0,00  -3,56
 3982  DAGKOLLO IN  707 320,00  707 320,00  728 540,00  728 540,00  728 540,00
 3983  AKTIVITETSSTÖD  13 304,00  13 304,00  11 000,00  11 000,00  11 532,43
 3985  STATLIGA BIDRAG  0,00  0,00  0,00  0,00  56 000,00
 3986  FERIEPRAKTIK HANDLEDARSTÖD  0,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00
 3989  ÖVR BIDRAG  0,00  0,00  1 000,00  1 000,00  0,00
 3997  kompensation sjukfrånvaro  0,00  0,00  0,00  0,00  1 926,00

 S:a Rörelseintäkter  952 401,58  952 401,58  1 137 396,00  1 137 396,00  1 088 158,89

 Direkta kostnader
 4010  MAT T PENSION  0,00  0,00  -5 000,00  -5 000,00  -2 638,00
 4012  MAT KOLLO  -57 502,00  -57 502,00  -50 000,00  -50 000,00  -55 288,00
 4013  MAT PERSONAL  -6 221,00  -6 221,00  -6 000,00  -6 000,00  -4 593,00
 4120  KIOSK UT  -10 278,00  -10 278,00  0,00  0,00  -1 543,00
 4123  MEDLEMSAVIFTER UT  -1 920,00  -1 920,00  -2 000,00  -2 000,00  -2 200,00
 4124  KOLLOPROGRAM UT  -3 172,73  -3 172,73  -6 000,00  -6 000,00  -8 168,00
 4125  KOLLOTRANSPORT UT  -87 450,00  -87 450,00  -120 000,00  -120 000,00  -119 886,00
 4130  TENNIS UT  0,00  0,00  -200,00  -200,00  0,00
 4140  Material aktiviteter  0,00  0,00  -3 000,00  -3 000,00  -1 567,00
 4150  SJÖ UT  -9 367,00  -9 367,00  -4 000,00  -4 000,00  -10 234,60
 4210  EGNA LÄGER UT  -17 431,00  -17 431,00  -80 000,00  -80 000,00  -16 747,00

 S:a Direkta kostnader  -193 341,73  -193 341,73  -276 200,00  -276 200,00  -222 864,60
 Bruttovinst  759 059,85  759 059,85  861 196,00  861 196,00  865 294,29

 Övriga externa kostnader
 5010  HYRA ANLÄGGN T KFUM/CA  -162 000,00  -162 000,00  -162 000,00  -162 000,00  -162 000,00
 5020  EL  -52 699,16  -52 699,16  -60 000,00  -60 000,00  -53 929,32
 5062  SOPOR  -7 764,00  -7 764,00  -7 000,00  -7 000,00  -10 568,00
 5065  VÄXTER/BLOMMOR/MARK.KOSTN  -1 738,00  -1 738,00  -1 500,00  -1 500,00  -2 541,00
 5077  REPARATIONER FASTIGHET  0,00  0,00  0,00  0,00  -126,00
 5160  Underhåll byggnader  -1 717,00  -1 717,00  -10 000,00  -10 000,00  -8 774,00
 5170  RENOVERING HYRD LOKAL  -5 622,58  -5 622,58  0,00  0,00  0,00
 5171  RENOVERING TOALETTER  0,00  0,00  0,00  0,00  -1 031,00
 5172  REPERATION INVENTARIER  -7 494,25  -7 494,25  -5 000,00  -5 000,00  0,00
 5178  LÅS, CYLINDRAR, NYCKLAR  0,00  0,00  -1 000,00  -1 000,00  0,00
 5179  ÖVR KOSTN HYRD LOKAL  -5 758,00  -5 758,00  -4 000,00  -4 000,00  -7 573,00
 5380  VATTEN  -6 828,45  -6 828,45  -7 000,00  -7 000,00  -12 770,68
 5410  VERKTYG INKÖP/HYRA  -1 958,00  -1 958,00  -2 000,00  -2 000,00  -1 217,00
 5411  KONFERENS INKÖP  0,00  0,00  -1 000,00  -1 000,00  -188,00
 5460  FÖRBRUKNINGSMATERIAL  -2 286,00  -2 286,00  -1 000,00  -1 000,00  -3 208,00
 5461  STÄDMTR INKÖP  -6 281,00  -6 281,00  -9 000,00  -9 000,00  -6 063,00
 5462  KÖKSMATERIAL/INKÖP  -2 299,00  -2 299,00  -2 000,00  -2 000,00  0,00
 5463  INKÖP INREDNING LOKALER  -791,40  -791,40  -2 000,00  -2 000,00  0,00
 5464  BIL KOSTNADER  -1 035,00  -1 035,00  -5 000,00  -5 000,00  -15,00
 5611  BENSIN  -2 241,00  -2 241,00  -3 000,00  -3 000,00  -9 085,00
 5910  ANNONSER/MARKN.FÖRING  0,00  0,00  -15 000,00  -15 000,00  -12 188,00
 6071  REPRESENTATION  0,00  0,00  -500,00  -500,00  0,00
 6110  KONTORSMATERIEL  -169,00  -169,00  -800,00  -800,00  -656,00
 6111  KOPIOR  0,00  0,00  -200,00  -200,00  0,00
 6160  STYRELSEKOSTNADER  -1 022,00  -1 022,00  -30 000,00  -30 000,00  -3 226,09
 6211  TELEFON UT  -303,00  -303,00  -300,00  -300,00  0,00
 6230  BREDBAND  -7 892,00  -7 892,00  -3 000,00  -3 000,00  -4 053,00
 6250  PORTO  -1 100,00  -1 100,00  -1 100,00  -1 100,00  -1 200,00
 6251  EXP/POST AVGIFTER  0,00  0,00  -300,00  -300,00  0,00
 6310  FÖRSÄKRINGAR  -8 736,00  -8 736,00  -9 000,00  -9 000,00  -3 918,00
 6570  AVGIFT BANK  -1 007,00  -1 007,00  -1 200,00  -1 200,00  -1 688,50



 KFUMs FRILUFTSGÅRD SOLVIK  Resultatrapport  Sida: 2
 Räkenskapsår: 210101-211231  22-03-08  18:04

 Intern rapport
 Preliminär

 Datum: 210101-211231  Senaste vernr: 281
 Per fg år  Tot fg år  Ack.budget  Årsbudget  Perioden

 6571  AVGIFT PG  -950,00  -950,00  0,00  0,00  0,00
 6950  LIVSMEDELSLOKAL avg kontroll+registrerin  -3 510,00  -3 510,00  -3 510,00  -3 510,00  -3 585,00
 6980  ÅRSAVG VÄGFÖRENINGEN  -10 000,00  -10 000,00  -10 000,00  -10 000,00  -10 000,00
 6990  ÖVRIGA KOSTNADER  0,23  0,23  -1 000,00  -1 000,00  -1 114,00
 6999  Extra ordinär kostnad  0,00  0,00  0,00  0,00  2 188,47

 S:a Övriga externa kostnader  -303 201,61  -303 201,61  -358 410,00  -358 410,00  -318 529,12

 Personalkostnader
 7010  LÖN KOLLO  -271 494,44  -271 494,44  -250 000,00  -250 000,00  -258 027,56
 7011  LÖN MINIKOLLO  0,00  0,00  0,00  0,00  -45 000,90
 7331  SKATTEFRI BILERSÄTTN  0,00  0,00  -3 000,00  -3 000,00  -1 642,50
 7510  LAGL SOC AVGIFTER  -73 614,74  -73 614,74  -78 000,00  -78 000,00  -77 975,45
 7610  UTBILDNINGSKOSTNAD  0,00  0,00  -1 000,00  -1 000,00  -500,00
 7630  Intern representation  0,00  0,00  -1 000,00  -1 000,00  -672,00
 7690  ÖVR PERSONALKOSTN  0,16  0,16  -2 000,00  -2 000,00  -595,00
 7698  BIDR LÖN T KFUM/CA  -162 000,00  -162 000,00  -174 000,00  -174 000,00  -174 000,00

 S:a Personalkostnader  -507 109,02  -507 109,02  -509 000,00  -509 000,00  -558 413,41

 Avskrivningar
 7832  AVSKRIVN INVENTARIER  0,00  0,00  -3 000,00  -3 000,00  0,00

 S:a Avskrivningar  0,00  0,00  -3 000,00  -3 000,00  0,00
 Rörelseresultat  -51 250,78  -51 250,78  -9 214,00  -9 214,00  -11 648,24

 Finansiella poster
 8270  NEDSKRIVNING FORDRAN RADIO - konkurs  -5 636,00  -5 636,00  0,00  0,00  0,00
 8400  RÄNTEKOSTNADER  -279,14  -279,14  -200,00  -200,00  -2,00
 8422  DRÖJSMÅLSRÄNTOR  -100,00  -100,00  0,00  0,00  0,00

 Resultat efter finansiella poster  -57 265,92  -57 265,92  -9 414,00  -9 414,00  -11 650,24
 Beräknat resultat  -57 265,92  -57 265,92  -9 414,00  -9 414,00  -11 650,24



 KFUMs FRILUFTSGÅRD SOLVIK  Balansrapport  Sida: 1
 Räkenskapsår: 210101-211231  22-03-08  18:03

 Intern rapport
 Preliminär

 Datum: 210101-211231  Senaste vernr: 281

 Ing balans  Perioden  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar
 1220  INVENTARIER  132 132,95  290,00  132 422,95
 1225  INVENTARIER VERKTYG  14 039,00  0,00  14 039,00
 1247  INVENTARIER BÅTAR/SJÖ  67 500,00  -26 000,00  41 500,00

 S:a Anläggningstillgångar  213 671,95  -25 710,00  187 961,95

 Omsättningstillgångar
 1910  KASSA  2 196,50  -107,43  2 089,07
 1940  BANK  264,82  36 971,17  37 235,99

 S:a Omsättningstillgångar  2 461,32  36 863,74  39 325,06

 S:A TILLGÅNGAR  216 133,27  11 153,74  227 287,01
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 Eget kapital
 2018  RED RESULTAT GA SOLVIK  107 324,38  0,00  107 324,38
 2019  REDOVISAT RESULTAT  40 367,06  0,00  40 367,06

 S:a Eget kapital  147 691,44  0,00  147 691,44

 Kortfristiga skulder
 2470  SKULD KFUM-FÖRENINGEN  -301 454,69  42 262,00  -259 192,69
 2475  LEVERANTÖRSKULD  0,00  -61 480,00  -61 480,00
 2490  INTERIMSSKULD  0,00  -4 688,00  -4 688,00
 2650  SKATTEKONTO  -61 830,00  62 392,00  562,00
 2651  SKULD TILLFÄLLIGT BETANSTÅND SKATTEKO  0,00  -61 830,00  -61 830,00
 2940  UPPL LAGL SOC AVG  1 379,98  -1 379,98  0,00
 2997  INTERIMSKULD 2020->2021  -1 920,00  1 920,00  0,00

 S:a Kortfristiga skulder  -363 824,71  -22 803,98  -386 628,69

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -216 133,27  -22 803,98  -238 937,25
 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  -11 650,24  -11 650,24
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Styrelsen 2021 
Ordförande:   CG Hjelm 
Vice ordförande:  Mathias Ekman  
Ledamöter:   Sara Sander 
                             Kelly Dywling (kassör) 
  Susanne Hjelm (sekreterare) 
Adjungerad:   Jarmo Kinnunen 
Valberedning:   Jarmo Kinnunen samt styrelsen  
Revisor:   Mansour Amir Hoseini 
 

Styrelsearbete 2021  
Årsmöte och konstituerande möte hölls den 17 mars 2021.  
Under resten av året genomfördes fem protokollförda styrelsemöten.  
Den 25/9 hade styrelsen en planeringsdag på Solvik.  
 
Ett axplock av vad styrelsen har genomfört under 2021 
Framtagandet av en beslutslogg som uppdateras på styrelsemötena, se bilaga 1 över stängda ärenden. 
Process för rekrytering av kollopersonal, se bilaga 2. Ny mailadress för processen: ansokan@kfumsolvik.se 
Omfattande FB-reklam för KFUM Solviks kolloverksamhet, över 10 000 personer nåddes. 
Helt ny hemsida klar: www.kfumsolvik.se 
Befattningsbeskrivningar för all kollopersonal är klar, ligger på hemsidan. 
Kollodator med mailadress kollo@kfumsolvik.se 
Tagit över uppdrag på ca 120 tim/år som vi tidigare köpte av KFUM Eskilstuna. 
Genomgång av omfattningen av tjänsteköp av KFUM Eskilstuna och justerad budget därefter. 
Förslag till årsmötet 2022 avseende nya stadgar samt förslag på namnbyte av föreningen 

 

Fastighet och inventarier  
Staket på fotbollsplanens kortsida färdigställdes av KFUM Solvik båtklubb. 
Ny kollobåt (Terhi 50 hk) inköptes & två båtar såldes (Buster & Ryds). 

    

Dagkollo 
Årets dagkollo fungerade bra i år. Många nya anställdes och några som arbetat tidigare år.  
Förträff kollo hölls helgen 15-16 maj. Utvärdering; se bilaga 3 och 4  
 

Midsommarfirande 
Inställd på grund av pandemi-restriktioner.  

 

Ekonomi 
Årets resultat var budgeterat till minus 9 414 kr och vi lyckades bra mot budget, vi stängde böckerna med 
minus 11 650 kr. På grund av Coronarestriktioner så tappade vi många bokningar även 2021. Genom att hålla 
igen med utgifter, höjt kolloanslag samt ett beviljat Coronastöd från KFUM Sverige så lyckades vi få ett resultat 
som var bättre än budget. 

 

Anställningar 
Föreståndare, fritidsledare, kolloledare, kock, anställdes som vanligt till årets dagkollo.  
Anställningar gjordes även för årets två minikollo (helg med övernattning).  
Sex ungdomar anställdes genom kommunalt feriepraktikprojekt där kommunen står för löner.  
Arbetsuppgifter för feriepraktikanter var bland annat lokalvård, trädgårdsarbete, mm.     

 

Medlemmar  
2021 hade Solvik totalt 70 medlemmar, de flesta är kollodeltagare, men också styrelsen samt föräldrar till 
kollobarn. 
 

Samarbetet med Båtklubben 
Båtklubben hade arbetsdagar under maj månad då de byggde vidare på staket runt fotbollsplan,  
ett arbete som påbörjades år 2020.   

mailto:ansokan@kfumsolvik.se
http://www.kfumsolvik.se/
mailto:kollo@kfumsolvik.se


 
3 

Bokningar 
 

År 
  Dag- 

besökare 
  Natt-

besökare 

2003 414 1860 

2004 591 1358 

2005 625 972 

2006 485 1673 

2007 290 1598 

2008 397 1634 

2009 589 824 

2010 475 1024 

2011 521 664 

2012 446 1189 

2013 191 1265 

2014 94 1387 

2015 340 710 

2016 760 2708 

2017 647 1900 

2018 665 1950 

2019 360 1514 

2020 100 458 

2021 251 830 

  

 
 

Notering: Egen verksamhet som t.ex. midsommarfirande, valborg, kollo, läger, kurser är inte inräknat i statistiken. 

 
 
 
 
 
 

Noteringar kring bokningar 2021 
 
Solvik besöktes år 2021 av totalt 18 grupper under året.  
Dagsbesökare under året var 251 personer.  
Nattbesökare under året var totalt 830 st.  
 
Flera grupper valde bort övernattning under pandemin och 
boka dagsbesök istället.  
 
Flera stora grupper sköt fram sina bokningar till nästa år,  
bl a CVJM Erlangen, Finska Föreningen och TTMC.  
 
KFUM Eskilstunas Fritidsgård genomförde ett läger under 
jullovet. Eskilstuna Guif ordnade i samarbete med KFUM 
Solvik två övernattningsläger för barn i augusti, 
sammanlagt ca 50 barn. 
 
Skolor, församlingar, föreningar och företag bokade 
mestadels med självhushåll. Många grupper utnyttjade 
också våra aktiviteter kanot och tennis.  
 
Uppdrag till 2022: 
Vi har, redan innan pandemin, haft en nergång av 
besökare mellan åren 2016-2019. Detta syns i statistiken 
och bör adresseras i styrelsens arbete kommande år. 
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Bilaga 1, stängda ärenden i beslutsloggen 
 
Punkt Datum Beslut 

1 2021-04-27 
 

Säkerställ att kolloföreståndare Sussi Raske får en kopia på formulär för 
arbetsmiljöfrågor och arbetsgivaransvar gällande feriepraktikanter.  

2 2021-04-27 Båtklubben har inte betalt driften än, säkerställ att det blir gjort 

3 2021-04-27 
 

Tilläggsavtal som skall medfölja vid uthyrning till företag som har konferens där det 
framgår att Friluftsgården normalt sett har nolltolerans mot alkohol och vi ber 
kunden att iaktta måttlig alkoholförtäring. Jarmo skickar ut förslag till styrelsen på 
tilläggsavtal 

4 2021-04-27 
 

Mötet godkänner att TTMC ha Ruskträff även 2021, men uppdrar till Jarmo att 
meddela TTMC att de behöver se sig om efter alternativ inför 2022. 

5 2021-04-27 
 

Förträff 15-16 maj. Kollopersonalen ska skriva under diverse dokument, bl a 
sekretess. Jarmo tar detta med Sussi R. Sekretessdokumenten ska inhämtas och 
sparas på kansliet. Kopia på brottsregisterutdrag och medlemshantering likaså. 

6 2021-04-27 
 

Feriepraktikanter och dagliga rutiner (Kellys lista/pärm) – Kelly uppdaterar pärmen 
baserat på att vi 2021 bara har en (1) feriepraktikant. Blir det tid över kan de även 
hjälpa Lasse med arbetsuppgifter.  

7 2021-04-27 
 

Information på plats ute i Solvik för feriepraktikanter skall ske så snart det är klart 
hur många och vilka praktikanter vi skall ha. Infoträffen skall INTE vara ihop med 
förträffen. Kelly uppdaterar pärmen och planerar in en infoträff med praktikanterna, 
lämpligen är Lasse med på träffen.  

8 2021-04-27 Jarmo kollar med Lasse om han kan ta emot två praktikanter istället för en.  

9 2021-04-27 
 

Jarmo kollar när Lasse har semester för att kunna planera när praktikanterna ska 
arbeta. 

10 2021-04-27 Vi försöker sälja Bustern under våren-sommaren 2021 

11 2021-04-27 
 

Mötet uppdrog styrelsen att till nästa möte fundera och komma med idéer kring 
verksamhetsplaner avseende flera aktiviteter, uppgifter och uppdrag, baserat på vad 
vi själva tror att vi har kapacitet att slutföra 

12 2021-04-27 
 

Efter upprepad skadegörelse står det klart att vi behöver göra åtgärder för att 
ungdomsgäng inte skall hänga vid stranden på kvällstid. Åtgärder som skall göras: 

 Vi sätter upp en fejk-kamera för att avskräcka.  

 Vi tar bort bordet utanför bastun.  

 Vi tar bort altanen utanför bastun, behåller bara en liten entrétrappa 
CG meddelar Lasse ovanstående. 

13 2021-04-27 
 

Vi ska ha ett litet kiosksortiment i samband med övernattningen på kollot, Kelly 
ansvarar för att utforma sortimentet och uppdra till Martin (kock) att sköta inköpen. 

14 2021-04-27 
 

Alla hyresavtal skall framöver även ha en mall för nyckelkvittenser.  
Jarmo får i uppdrag att addera en nyckelkvittens med två exemplar på alla 
hyresavtalet. Jarmo adderar även på avtalet vem som är ansvarig för avsyning efter 
uthyrning, i första hand Lasse och Jarmo.  

15 2021-04-27 
 

Avsyningsansvarig skall även framgå i Excelfilen över alla uthyrningar. Jarmo skickar 
ut förslag till hur ett nytt avtal ska se ut till styrelsen. 

17 2021-04-27 
 

Sara lyfte frågan om att en del träd är angripna av granbarkborre, i nuläget 5 st. Sara 
kollar med grannskapet om de kan hjälpa till att ta ned träden och elda upp dem. 
Sara rapporterade att hon har ombesörjt detta. 

18 2021-04-27 
 

Jarmo informerade om att båtklubben kan tänka sig göra färdigt staketet runt 
fotbollsplanen. Lasse räknar ut materialåtgång för staketet runt fotbollsplanen. 
Jarmo ansvarar för att material kommer på plats för arbetet. 

19 2021-06-15 Jarmo mailar ut information angående bidrag från KFUM Sverige. 

20 2021-06-15 Vi behöver en husmor till mini-kollot 31/7-1/8 + 7-8/8. Eventuellt Eva-Lena? Jarmo 
kollar. 

21 2021-06-15 Hemsidan är klar förutom sidan kring bokning(priser), CG och Jarmo tittar över den 
tillsammans. Därefter publiceras hemsidan och adderas successivt med beskrivande 
fotografier. 

22 2021-06-15 Ny skylt vid infarten behövs. Den gamla ska tas bort. Tas till Lasses Att Göra-lista. 

22 2021-08-26 Projektredovisning som visar intäkter, kostnader och resultat, separat för mini-kollo. 

23 2021-06-15 Sara tillverkar nya toa-skyltar. 

23 2021-08-26 Konto 3610 ska döpas om till ”Arrende Båtklubben”. 
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24 2021-06-15 Jarmo tar upp problem med dålig lukt i rum L4, CG ber Lasse kolla 

24 2021-08-26 Styrelsen läser igenom dokument gällande bidrag och funderar på möjligheter att 
ansöka om bidrag. Förslag lämnas till Jarmo. 

25 2021-08-26 Jarmo avyttrar kioskens överblivna varor. 

26 2021-08-26 I samband med styrelsemötet i december äter vi en jultallrik.  

28 2021-09-25 CG skickar kolloföreståndarnas utvärderingar till kommunens kollosamordnare 
Camilla Lovhult. 

29 2021-09-25 CG skickar in en ansökan om bidrag till KFUM med grundtanken att täcka för 
uteblivna besökare pga Covid då verksamheten med sommarkollo indirekt 
subventioneras av våra övriga intäkter. 
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Bilaga 2, rekryteringsprocess inför 2022 
 
Område Syfte 

1 - Utvärderingar av befattnings-beskrivning från 
årets ledare är klar 

Genom att ta in utvärderingar så förbättrar vi våra 
befattningsbeskrivningar varje år och underlättar i 
såväl rekrytering som genomförande av kollot 

2 - Nya och uppdaterade befattnings 
beskrivningar är klara och publicerade  
på hemsidan 

Viktigt att dessa är tillgängliga för personer som söker 
jobb hos oss 

3 - Platsannonser baserat på nya befattnings-
beskrivningar är klara.  Reklambrev till fd anställda 
samt elever på riktade utbildningar tas fram för 
utskick. 

Platsannonserna skall vara attraktiva och väl stå upp 
mot de annonser som Eskilstuna Kommun lägger ut. 
Reklambrevet skall gå ut mot t ex studenter på 
lärarlinjen, fritidsledarutbildning mm 

4 - Riktade reklambrev skickas ut den 10-15 dec. 
Platsannonser publiceras den 10 dec på AF, webb, 
FB, Instagram.  

Viktigt att vi är ute i god tid samt att vi sprider detta på 
alla tänkbara kanaler 

5 - Sista ansökningsdag 23 jan.   
Från 10/12  kontroll av ansökningar via 
ansokan@kfumsolvik.se.   

Uppsikt efter ”guldkorn” för snabb rekrytering samt 
gör grovsortering i mailmappar för planering av 
intervjuer 

6 - Intervjuer 
Speed dating den 5 febr + den 6 feb. (med foto) 
Ta referenser på tilltänkt föreståndare   

Korta möten är effektiva, det ger sökande en möjlighet 
att presentera sig. 
Referenser krävs fr o m 2022. 

7 - Beslut runt 20/2 
Telefon-kontakt med de sökande som vi vill anställa. 
Alla avtal skickas ut. 

Snabb återkoppling är viktigt, de ”duktiga” har troligen 
sökt andra jobb  

8 - Kontrakt 
Alla avtal skall vara påskrivna inklusive utdrag från 
belastnings-registret 

Det är viktigt att vi skriver avtal med dem snarast 
möjligt 

 

 
Noteringar i processen: 

 Önskemål om större andel manliga ledare till nästa år för att få en jämnare fördelning.  

 Föreståndarollen 2021 blev ett delat ledarskap. Modellen fungerade mycket bra och kan vara värt att 

prova framöver behov.  

  

mailto:ansokan@kfumsolvik.se
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Bilaga 3, Utvärdering kollo (Linnea Carlsson) 
 
Efter en händelserik sommar är Solviks kolloverksamhet slut för i år. Det har varit en tid som haft sina toppar 
och dalar, men tack vare engagerade ledare, ivriga barn och toppenväder kan vi summera sommaren på Solviks 
friluftsgård på ett bra sätt.  
 

Barnen 
Det har vistats cirka 100 barn på Solviks friluftsgård denna sommar och under period 1, 2 och 4 var majoriteten 
tjejer och enbart period 3 hade en jämn fördelning mellan könen. 
Den första dagen var det i samtliga perioder barn som inte dök upp. Vårdnadshavare till dessa barn försökte vi 
få kontakt med under dagen. Få av dem svarade, och de som gjorde det förstod i många fall inte vad kollo var 
och tackade nej trots att vi (så gott vi kunde) försökte förklara hur man ansökt till kollo, hur man kommer dit, 
vad man gör på kollo och så vidare. Det var dessutom några av numren som stod i ansökningarna som var ur 
bruk. För att ersätta de barn som vi inte fick tag i eller som tackade nej, ringde vi till reserver istället. Detta 
skedde vanligtvis på periodens andra dag (tisdag). Under period 2 och 4, där det var många avhopp, hade vi 
blandad framgång med att få in reserver. Vissa av dem som befann sig på reservlistan blev otroligt glada när vi 
kontaktade dem, men många avstod även från sin plats. 
 
 

Vårt upplägg första dagen på kollo 
Uppstart av dagen 
8:00 åkte två ledare med bussen från Tuna trafik på morgonen, med en avprickningslapp med barnens namn. 
8:15 samlades resterande ledare i storstugan för att gå igenom dagen och diskutera eventuella frågetecken. De 
frukostansvariga ledarna gjorde iordning frukost och övriga ledare hjälptes åt med andra eventuella 
förberedelser. 
 
Ankomst, frukost, aktiviter fm 
09:00 kom barnen till Solvik med bussen och möttes upp av alla ledare vid kedjan. Vi (ledarna) presenterade 
oss och sedan ropade vi upp de fem leden/grupperna vi delat in barnen i. Därefter berättade vi vid vilka 
tillfällen de skulle stå i sitt led (varje morgon, varje måltid och i slutet av dagen när bussen kommer) och 
informerade även om att de gruppvis får lämna in mobiltelefonerna i en låda för att sedan gå till 
omklädningsrummet och hänga upp sin väska och tvätta händerna. När de gjort detta ska de gå upp till 
storstugan och ställa sig i sina led igen innan frukost. 
09:15 frukost. När barnen återigen stod i sina fem led (utanför storstugan den här gången) berättade vi om 
skogränsen vid storstugan (period 3 och 4 - period 2 hade vi ingen skogräns) innan de ska gå in och hämta 
frukost och att vi sitter ned vid borden tills någon ledare säger till att det är dags att duka av. Vi berättade även 
att varje grupp har ett eget bord och att man sitter tillsammans med de andra i gruppen. Sedan gick barnen in 
för att hämta frukost och de två ledare som var frukostansvariga är inne i storstugan och hjälper dem med 
brödrostning och ser till att allt är påfyllt som det ska.  
09:45 Meddelade en av oss ledare att efter frukosten samlas vi alltid i storstugan för att ha en genomgång av 
dagen (period 3 och 4). Bordsvis fick barnen gå och duka av och sätta sig på en stol vid tavlan inne i storstugan. 
När alla dukat av och satt sig så berättade en ledare om dagens aktiviteter och måltider samt vilka regler som 
gäller på Solvik. Reglerna hade vi i ledargruppen tillsammans kommit fram till och de omfattade respekt för 
varandra, inga svordomar eller fula ord, vi slåss inte och vi pratar svenska. Vi introducerade även klapp-ramsan 
och övade på den tillsammans med barnen. När vi pratat klart körde vi igång med första aktiviteten för dagen.  
10.00 Rundvandring. Varje måndag på en ny period började vi med att gå runt området och visa var man fick 
vara och leka utan ledare och var gränserna för gårdens område gick. Då tog vi även upp vad som gäller vid 
”stopp-trädet”, att man stannar vid kedjan och inväntar en ledare om man ska till fotbollsplanen, att man inte 
går bakom storstugan och så vidare.  
Efter rundvandringen så började vi med att leka namnlekar. Vi förberedde tre eller fyra  blandade lekar, och 
bland annat körde vi ”lakanet” som går ut på att snabbast identifiera personen som finns bakom lakanet (som 
två ledare håller upp) genom att säga personens namn när lakanet släpps. 
Efter namnlekarna samlade vi barnen vid storstugan för att rita/skriva namnskyltar som sedan tejpades upp på 
deras platser i omklädningsrummen så att varje barn fick en ”egen krok”. 
 
Lunch 
12:00 ringde klockan och det var dags för lunch. Barnen gick till omklädningsrummet för att tvätta händerna 
innan de som vanligt ställde upp i sina led utanför storstugan. Ledvis fick de sedan gå och ställa skorna vid 
väggen innan de hämtade mat. Sedan satt vi och åt tillsammans tills alla var klara.  
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12:30 klappade en ledare och berättade att efter man dukat av skulle man samlas utanför torpet där siestan 
skulle hållas. Sedan fick barnen bordsvis gå och duka av. 
12:35-13:05 var det siesta. Två ledare höll i den och resterande gick på rast. Under siestan lyssnade vi på 
ljudbok och barnen fick möjlighet att vila en stund efter maten och innan eftermiddagsaktiviteten. 
 
Eftermiddag 
13:05 samlades barnen vid kedjan och vi gick tillsammans ner till fotbollsplanen där vi lekte flaggan. 
15:00 mellis. Mellis serverade vi för det mesta på serveringsvagnen som vi ställde i dörren så att det blev som 
en liten ”kiosk”. 
15:30 Fri lek. Den sista stunden innan bussen kom hade vi fri lek - alltså att barnen själva fick bestämma vad de 
ville göra/leka med. Vi plockade fram lite bollar, pyssel, rockringar, frisbees, spel med mera som de fick välja 
bland.  
15.45 fick barnen gå och hämta sina väskor i omklädningsrummet och sedan samlades vi vid kedjan för att 
prata om vilka regler som gäller när man är på bussen. Bland annat att man har bälte på sig, att man sitter ner 
på sin plats hela vägen och att man inte stör. 
 
Dagen avslutas 
16:00 bussen kom. Vi säger hejdå till barnen och de får gruppvis ta sin telefon ur mobillådan (som en ledare 
tagit med) innan de stiger på bussen och åker hem tillsammans med de ledare som åkte med dem på 
morgonen.  
16:05 eftermiddagsmöte med personalen. Här gick vi igenom hur dagen gått, vad som fungerat bra och vad vi 
behöver tänka på framöver, vi planerade morgondagen och gjorde eventuella förberedelser. 
Ungefär såhär såg första dagen för varje ny period ut på kollot denna sommar. Strukturmässigt var de andra 
dagarna lika, men vi varierade aktiviteterna från dag till dag. Vår målsättning var att ha minst två temadagar 
under varje period - vilket uppskattades mer av vissa barngrupper och mindre av andra. Vi planerade dagarna 
mycket utefter vad vi upplevt att barnen tyckte om att göra. Gemensamt för alla barngrupper var att de 
älskade att bada, men när det kom till andra aktiviteter kunde man se en tydlig skillnad mellan grupperna. En 
grupp tyckte om styrda lekar/aktiviteter medan en annan ville ha fri lek. En grupp älskade pyssel och en annan 
föredrog kortspel. Vi fick ganska snabbt en känsla för vad som fungerade med vilken grupp, men att ha många 
alternativa aktiviteter/lekar/spel gör att man trots det kan lyckas få bra variation.  
 

Vårt arbetssätt 
Inför period 2 - som blev min och Tobias första period som föreståndare - hade vi inte så mycket 
förberedelsetid alls. Jag hade redan jobbat två veckor under den första perioden och Tobias blev inringd med 
kort varsel. Därav fick vi under de första dagarna lov att ta en sak i taget. Min tidigare erfarenhet av arbete med 
barn och unga kommer främst från skolverksamhet och Tobias har haft rollen som arbetsledare, så det föll sig 
mest naturligt att jag stod för strukturen och Tobias tog ledarrollen. En fördelning som enligt min åsikt fungerat 
jättebra!  
Som redan nämnts, gjorde den korta förberedelsetiden att vi inte hade någon utarbetad strategi när vi började 
vårt samarbete och lösningen blev att ta det steg för steg och föra dialog med de andra ledarna för att 
tillsammans som grupp göra upp en plan inför varje ny period. Många misstag gjordes längs vägen, men vi 
kunde ta lärdom av de misstagen och omvärdera och utveckla till nästa grupp, eller i vissa fall redan till nästa 
dag. En viktig nyckel till detta har varit kommunikationen i ledargruppen. Det har varit guld värt att kunna dra 
nytta av varandras tidigare erfarenheter, från tidigare somrar här ute i Solvik såväl som andra erfarenheter från 
jobb och skola. Tillsammans har vi med denna bank av kunskap och erfarenhet lyckats skapa bra 
förutsättningar för kreativa aktiviteter och roliga dagar för barnen som vistats på kollo i Solvik den här 
sommaren.  
 

Personal 
Gruppen som jobbat under sommaren har bestått av 11 fantastiska kolloledare, fritidsledare och husmor med 
blandade åldrar mellan 16-30 (borträknat mig och Tobias). I och med det stora åldersspannet var även 
erfarenheterna olika, men trots det gjorde majoriteten av alla ledare ett helt otroligt arbete!   
 

Planering 
Söndagen inför varje ny period träffades vi ledare som skulle jobba den kommande perioden ute i Solvik för att 
prata ihop oss angående rutiner/regler/förhållningssätt och planering och så gick vi igenom pärmen med 
barnen.  
Inför kommande dag skrev vi en närvarolista för att kunna pricka av vilka barn som var närvarande och 
bestämde vilka två ledare som skulle åka med bussen den första eller de första dagarna. Samtliga perioder 
körde någon till Tuna trafik från Solvik på morgonen och åkte med bussen tillbaka på eftermiddagen. Vi gjorde 
även upp ansvarsfördelningen gällande måltider och siesta och skrev ett schema för detta veckovis. 
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Under söndagen delade vi även in barnen i fem grupper. Dessa grupper ropade vi upp på måndagen när de klev 
av bussen och de fick ställa upp på led bakom kedjan. Grupperna behöll de sedan under hela perioden och 
ställde sig i varje morgon när de klivit av bussen, framför storstugan inför varje måltid och vid kedjan när de 
skulle åka hem. 
Under alla perioderna körde vi även med en klappramsa som barnen skulle repetera. Denna klappramsa 
använde vi så fort vi i någon situation ville ha barnens uppmärksamhet. Ju mer man använder den, desto 
effektivare blir den. Denna metod var som sagt otroligt effektiv och sparade på många stämband! 
På eftermiddagsmötet på måndagen satte vi oss ner och diskuterade hur vi upplevt dagen, ifall det var något vi 
behövde förbättra/tänka på inför nästkommande dag och slutligen planerade vi för tisdagen. 
Tidigare år har man haft en föräldrakväll och övernattning för barnen andra torsdagen i varje period. 
Föräldrakvällen var något vi även detta år fick ställa in på grund av Covid-19, men vi beslutade att ha 
övernattningen iallafall. Inför övernattningen skrev vi ihop ett brev som vi delade ut på fredagen första veckan 
där det stod information om att vi skulle ha en övernattning, att barnen behövde få skjuts ut till Solvik på 
kvällen, vad de behövde ha med sig och att vårdnadshavarna behövde vara förberedda på att hämta sitt barn 
om hen skulle ångra sig på kvällen/natten. Vi skrev även att de skulle kontakta oss senast på onsdagen innan 
övernattningen för att berätta ifall dennes barn skulle sova kvar eller inte. De som vi inte hade fått svar av 
kontaktade vi under onsdagen. 
 
Övernattning 
På torsdagen för övernattningen så hade vi skrivit en liten to-do-list för att alla skulle veta vad som behövdes 
göras under kvällen inför övernattningen. Den såg ungefär ut såhär:  

- Sätta på bastun. 

- Bära in madrasser. 

- Pynta storstugan. 

- Blanda saft.  

- Blåsa och hänga upp ballonger. 

- Tejpa för fönstren med stora sopsäckar.   

- Planera fredagen. 

 

Att tänka på till nästa sommarkollo 
Något som vi upplevt under sommaren är att det finns en viss otydlighet kring rollfördelningen bland 
personalen. Detta var något som togs upp i en kortare muntlig utvärdering efter första perioden, vilket 
resulterade i att styrelsen mailade ut ett förtydligande dokument gällande detta. Jag (Linnea) tycker trots det, 
att det är något som kan lyftas igen eftersom det framkom osäkerhet rörande detta vid flera tillfällen senare 
under sommaren.  
Förslagsvis kan detta förtydligande ske under förträffen eftersom rollen som fritids- och kolloledare i nuläget 
bara är en tom titel utan någon innebörd. Min tro är även att större trygghet kring den förväntade arbetsrollen 
kommer att resultera i en mer sammansvetsad ledargrupp och höja kvaliteten på verksamheten med barnen 
avsevärt.  
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Bilaga 4, Utvärdering kollo (Tobias Karlsson)  
 
Jag tycker överlag att kolloverksamheten för år 2021 har fungerat väldigt bra.  
Vi har haft få incidenter och de som har uppstått har vi löst tillsammans på ett bra sätt. 
 

Temadagar 
Vi har under sommaren genomfört diverse temadagar. Temadagarna har fungerat bra och de har i det stora 
hela varit uppskattade av barngrupperna. Det var särskilt i den sista barngruppen som det var svårt att 
genomföra temadagar eftersom de föredrog att pyssla och bada framför mer strukturerade aktiviteter. Nedan 
kommer en redogörelse för vilka olika teman vi haft.  
 
Färgtema 
Vi genomförde ett färgtema där alla aktiviteter hade med färg att göra. Dessa dagar hade personalen färgglada 
kläder samt färgat hår vilket var väldigt uppskattat hos barnen.  
De aktiviteter vi körde var: 

 Colour run vilket är en hinderbana där personalen kastar färgpulver på barnen samtidigt som de tävlar 

sig igenom hinderbanan.  

 Ansiktsmålning där barnen fick välja olika motiv som personalen sedan målade.  

 Asfaltskritor. Barnen fick rita stora färgglada motiv med hjälp av kritorna.   

 Leken ”Under hökens vingar kom”. 

 Alla barnen fick rita egna flaggor där målet var att flaggorna skulle vara så färgglada som möjligt.   

 
Vattentema 
Vi genomförde vattentemadag där alla aktiviteter hade med vatten att göra.  
De aktiviteter vi genomförde var:  

 Vattenkrig med små blomsprutor.  

 ”Slip n slide” vilket är en vattenrutschkana gjord av presenning och såpa.  

 Båt och ring. 

 Bad. 

 
Pirattema 
Vi genomförde en temadag där temat var pirater. Dessa dagar hade personalen klätt ut sig till pirater. 
De aktiviteter vi genomförde var:  

 Pirathattar. Barnen fick chans att dekorera sina egna pirathattar samt få ögonlappar. 

 Barnen delades in i lag där uppdraget var att samla nycklar genom att klara olika celler. Några exempel 

på celler:  

o Gåtor. 

o Minneslek. (föremål under skynke) 

o Gömt träpussel storlek XL. 

o Spindelmannenrum. (rum med ”spindeltråd” som barnen skulle ta sig igenom med 

ögonbindel) 

o Föremål ur hink med spagetti.  

o När cellerna var avklarade och nycklarna insamlade fick barnen byta nycklarna mot kartbitar 

som de i den stora gruppen fick pussla ihop. Kartan ledde sedan till skatten som alla barnen 

fick dela på. 

OS-tema 
Vi genomförde OS-tema eftersom det var sommar-OS. Personalen hade Sverige-tröjor och ansiktsmålning 
dagen till ära.  
De aktiviteter vi genomförde var: 

 60 meter. 

 Dragkamp. 

 Säckhoppning. 

 Kast med boll på poängtavla.  

 Hinderlöpning. (stafett med hinderbana) 

 Barnen fick ansiktsmålning och delades in i olika landslag.   
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Personal 
Jag tycker att samarbetet inom personalstyrkan överlag har fungerat bra. Vi har dragit nytta av varandras 
styrkor och på så sätt skapat en rolig och trygg miljö för barnen. Något jag tycker är särskilt positivt är att 
kolloledarna som arbetat i år har varit väldigt mogna för sin ålder. Trots att vissa enbart är 16 år har de axlat 
rollen som ledare på kollo utan problem.  
 
Ett önskemål till nästa år är att försöka få in fler manliga ledare. Jag är medveten om att det är svårt att locka 
dessa att vilja arbeta på kollo men det skulle underlätta verksamheten eftersom det bland annat skulle 
innebära att inte samma person behöver följa med till omklädningsrummet jämt. Det skulle även skapa en 
trygghet och en större möjlighet till de barn som har lättare att knyta an till manliga ledare samtidigt som det 
inte blir lika stor belastning på de få manliga ledare som faktiskt finns.  
 
Ett ytterligare önskemål som jag vet att ni lyfter på intervjuerna men som jag ändå vill ta upp eftersom jag 
anser att det är så himla viktigt är det här med att sova över på Solvik. Det är jättestor skillnad på gemenskapen 
och samarbetet mellan personalen när man jämför de som sovit kvar och de som åkt hem. Under period 2 sov 
alla förutom en person kvar varje dag vilket gjorde att vi synkade mycket mer i arbetet på dagarna och det 
berodde på att vi hade det så trevligt på kvällarna. Under period 3 och 4 var det betydligt många fler som åkte 
hem och sov var och varannan dag vilket märktes på dagtid eftersom vi inte alls synkade på samma sätt som 
under period 2. I det här jobbet arbetar vi så kort tid vilket innebär att det är mycket viktigare att vi knyter an 
till varandra snabbt jämfört med ett vanligt jobb där det kan få ta månader innan man knyter an. På kollo finns 
inte den tiden och för att skapa den här familjekänslan som är så viktig för att få somrarna att bli de bästa för 
barnen krävs det att personalen förstår att det här inte är ett 8-17-jobb. Med det sagt vill jag fortsätta 
uppmana er att få personalen att sova kvar eftersom det verkligen är det bästa för kvaliteten på kollot.  
  

Vaktmästare/feriepraktikanter 
När det kommer till feriepraktikanterna och vaktmästaren finns det utrymme för förbättring inför nästa år. Det 
vi upplevde blev ett problem var att vaktmästaren hade semester under tiden då gården hade feriepraktikanter 
vilket innebar att ansvaret för att handleda dem föll på oss som föreståndare och mig (Tobias) främst. Det här 
gjorde att jag var tvungen att skifta fokus från barngruppen vid flera tillfällen varje dag vilket inte alltid kändes 
rättvist mot mina kollegor. Jag är medveten om att handledningen är en del av föreståndarens ansvarsområde 
men det tog ibland för mycket tid från barnen eftersom det inte fanns någon lista att tillgå med projekt som 
praktikanterna kunde genomföra vilket gjorde att jag var tvungen att hitta på saker för dem att göra. Vid ett 
tillfälle fungerade inte gräsklipparen vilket gjorde att tid togs från barnen och lades på att få i gång den så att 
praktikanterna överhuvudtaget skulle ha något att göra.  
 
Det största problemet med att vaktmästaren hade semester under feriepraktikanternas perioder var när 
feriepraktikanterna var sjuka. Då blev det vårt ansvar att städa toaletterna/omklädningsrummen vilket inte 
togs emot särskilt väl av den resterande personalen. När jag förklarade att det inte fanns någon som kunde 
städa och att ansvaret då faller på oss fick jag till svar att de inte tänker göra det eftersom det inte står i deras 
kontrakt. Det här är något som jag inte uppskattade särskilt mycket eftersom jag anser att man i vissa lägen får 
ställa upp för att försöka lösa situationen på ett bra sätt.  
 

Att tänka på till nästa sommarkollo 
Något som vi upplevt som ett problem i kontakten med vissa föräldrar är att de på grund av språkbarriärer inte 
förstår vad kollo är för något. De har anmält sina barn utan att förstå innebörden vilket har resulterat i att de 
tackat nej till platsen när vi förklarat vad det innebär att gå på kollo. Vi skulle önska att kommunen tydliggör 
och förklarar vad kollo innebär i den information som går ut till skolorna för att på så sätt minska antalet 
avhopp och ge andra barn möjlighet att få komma på kollo.  
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§10.   Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2202 
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Notering: 
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§11.   Valberedningens förslag till val av revisor. 
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§12.  Valberedningens förslag till valberedning inför årsmötet 2023 

 Inget förslag finns, så styrelsen får sannolikt agerar valberedning även nästa år. 
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Inledning 

KFUM Solviks historia och syfte 

KFUM Solvik är en ideell förening som sedan 1922 bedriver sommarläger i Eskilstuna.  
Vårt övergripande mål är att bedriva läger på friluftsgården Solvik, verka för en 
välfungerande och ändamålsanpassad anläggning, stärka förutsättningarna för föreningens 
långsiktiga varande samt utveckla verksamheten i enighet med syfte och värdegrund. 
Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger under sommarhalvåret då runt 100–150 
barn/ungdomar får plats på våra sommarläger. 
 

Utdrag från KFUM Solviks stadgar, § 1 Syfte: 
”KFUM Solvik har till uppgift att organisera och främja frilufts- och sjöverksamhet, 
idrottsaktiviteter, läger, kurser samt koloniverksamhet i god KFUM-anda.   
KFUM Solvik bedriver också uthyrningsverksamhet för medlemmar och sektioner  
inom KFUM Eskilstuna samt för andra föreningar och sammanslutningar.” 

Föreningens organisation 

KFUM Solvik styrs av sina medlemmar. Medlemmarna beslutar vid ett årsmöte om 
styrelse, budget, verksamhetsplan och andra väldigt viktiga frågor som rör 
verksamheten. Mellan årsmötena är det den valda styrelsen som ansvarar för föreningen 
och dess verksamhet. Styrelsen består av ordförande samt minst fyra ledamöter. 

Föreningens tillhörighet 

KFUM Solvik är en medlemsförening i KFUM Eskilstuna och därmed ansluten till KFUM-
regionen Mälardalen samt riksförbundet KFUM Sverige. KFUM Solvik är också ansluten till 
YMCA/YWCA, världens största och äldsta ungdoms- respektive kvinnorättsrörelse.  

Om verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen är det uppdrag som årsmötet ger styrelsen för det kommande 
verksamhetsåret. Styrelsen lämnar inför årsmötet sitt förslag på verksamhetsplan och 
medlemmarna har på årsmötet möjlighet att föreslå ändringar och tillägg. Om 
verksamhetsplanen blir antagen kommer styrelsen, tillsammans med anställda och 
medlemmar, att börja förverkliga verksamhetsplanen. På nästkommande årsmöte redovisas 
vad som är gjort i form av en verksamhetsberättelse som medlemmarna kan läsa och ställa 
frågor om. Förhoppningen är att våra medlemmar på detta sätt uppfattar föreningen som 
transparent och demokratisk samt att medlemmarna känner ett ägandeskap för 
verksamheten. Verksamhetsplanen är underställd KFUM-rörelsens övergripande ändamål 
samt stadgar. 
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MÅL 1 – KOLLO, LÄGER OCH UTHYRNING 
KFUM Solvik ska bedriva kollo och läger på friluftsgården Solvik. Kollo och läger skall 
genomföras i enlighet med KFUM Solviks ändamål och med KFUM-rörelsens verksamhetsidé 
och värdegrund. KFUM Solvik har under föreningens historia fått kvittens på att kollo/läger 
är en bra mötesplats där unga människor utvecklas och får tid för återhämtning, nya 
kunskaper, knyter vänskapsband och utmanar sig själva. 
 

Delmål 1.1 – Sommarkollo 

KFUM Solvik ska årligen arrangera sommarkollo på friluftsgården Solvik under sommarlovet. 
Varje kolloperiod är vanligen två veckor lång och har plats för ca 25 barn. Kollot skall rikta sig 
till barn i åldern 7 - 13 år. Målet är att sammanlagt cirka 100 barn kan delta på dessa kollon 
och att cirka 15 ledarpositioner rekryteras. De kollon som föreningen anordnar med 
Eskilstuna Kommun som beställare skall prioriteras. 
 

Delmål 1.2 – Minikollo 

KFUM Solvik ska under sommaren arrangera helgkollo/minikollo. Minikollot skall rikta sig till 
barn i åldern 6 - 18 år. Målet är att sammanlagt cirka 50 barn kan delta på minikollo och att 
cirka 15 ledarpositioner rekryteras. Minikollot skall vara öppen för alla sökande och vara helt 
kostnadsfritt för deltagarna. 
 

Delmål 1.3 – Uthyrning 

KFUM Solviks skall verka för att hyra ut friluftsgården till organisationer som har en tydligt 
inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet. Exempel på organisationer kan vara 
skolor/skolklasser, ungdomsföreningar eller samfund. KFUM Solvik skall även verka för att 
hyra ut friluftsgården till företag som önskar tillgång till en enklare konferensanläggning som 
en del i en sponsring av KFUM Solviks verksamhet. Ytterligare en målgrupp är föreningar som 
behöver en lokal för ett årsmöte. Friluftsgården hyrs inte ut till privatpersoner. 
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MÅL 2 – FÖRVALTA FRILUFTSGÅRDEN SOLVIK 
KFUM Solvik ska vara en välfungerande och ändamålsanpassad friluftsgård.  
Friluftsgården består av mark, skog, vägar, byggnader, fotbollsplan, tennisbanor, badstrand, 
båtar, kanoter, bryggor, maskiner och allt annat som behövs för att hålla i gång 
verksamheten. 

Delmål 2.1 – Underhåll 

För att KFUM Solvik ska kunna bedriva sin verksamhet krävs ett systematiskt och långsiktigt 
underhåll för att hålla friluftsgården i gott skick. Detta underhåll består bland annat av 
service och besiktningar av till exempel byggnader, båt, maskiner, material och mycket 
annat. Det årliga underhållet finns beskrivet i en underhållsplan som är uppdelad i de olika 
moment som förkommer för respektive årstid.  
Utöver underhållsplanen är målsättningen under verksamhetsåret: 

 Påbörja ett successivt utbyte av madrasser, täcken och kuddar 

 Påbörja en successiv generationsväxling av kanoter 

 Byta luftvärmepumpen i Torpet 

 Byte av tvättmaskin 

Delmål 2.2 – Renovering 

Vissa byggnader stora behov av omfattande renovering.  
Utöver underhållsplanen är målsättningen under verksamhetsåret: 

 Flytta det gula huset till en permanent plats mellan Bergstugan och stuga 3  
alternativ sälja den. 

 Uppdatera ventilationen i servicehuset 

 Ta fram en plan för hur Soldattorpet skall användas 

Delmål 2.3 – Anpassning  

Förutom underhåll och renovering så behöver friluftsgården anpassas till nya verksamheter, 

till exempel att företag kan ha konferens på friluftsgården.  

Utöver underhållsplanen är målsättningen under verksamhetsåret: 

 Rusta upp Storstugan för uthyrning till enklare konferenser: 

o måla innertak och/eller innerväggar 
o montera ändamålsenlig belysning 
o byta ut eller komplettera bord och stolar 
o byta ut projektorn 

 Förbereda för en separat båtbrygga för kollobåten för att på sikt kunna använda en 
större del av vattenlinjen för vattenverksamhet t ex SUP-brädor. 

Delmål 2.4 – Säkerhet och skydd mot skadegörelse 

Utöver underhållsplanen är målsättningen under verksamhetsåret: 

 Göra en säkerhetsplan gällande brand med till exempel rondschema för 
brandvarnare samt säkerställ att det finns utrymningsplaner uppsatta 

 Inbrottssäkra byggnader och inventarier vid stranden 

 Uppdatera instruktion hur larm/kamerasystemet fungerar 

 Undersök möjligheten att dra ner en fiberkabel till badet för att kunna montera ett 
webbaserat övervakningssystem med kameror 
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MÅL 3 – LÅNGSIKTIGHET 
KFUM Solvik har bedrivit en uppskattad kolloverksamhet sedan 1922 och ämnar fortsätta 
med detta en lång tid framöver. Vi ser att våra verksamheter fyller ett behov i samhället, att 
unga människor utvecklas av sitt deltagande i föreningens verksamheter och att vi skapar 
mötesplatser som kommer att leda till en större förståelse för olikheter. För att bibehålla 
detta behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt samt skapa förutsättningar för fortsatt 
verksamhet i KFUM Solviks regi.  

Delmål 3.1 – Ekonomi 

En stark och stabil ekonomi gör att föreningen kan fortsätta bedriva sina ordinarie 
verksamheter och samt våga testa nya koncept och aktiviteter utan att vara helt säker på 
utfallet. Detta handlingsutrymme är en förutsättning för att utveckla föreningen. Det är 
också nödvändigt att ha en buffert för att kunna täcka oförutsedda utgifter.  
Målsättning under verksamhetsåret: 

 Nå det ekonomiska resultat som årsmötet beslutar om  

 Uppdatera arrendeavtalet med KFUM Eskilstuna avseende ekonomi samt tydliggöra 
gränsdragning i arrendeavtalet om ansvar för underhåll och reparationer 

Delmål 3.2 – Intäkter 

Intäktsmässigt så behöver vi ha flera ben att stå på för att ha en säker ekonomi. 
Sommarkollot står för 65% av intäkterna, resterande 35% är osäkra intäkter som varierar 
över tid. Parallellt med att jobba med att säkra upp de osäkra intäkterna så behöver vi aktivt 
jobba med att hitta nya intäktsströmmar.  
Målsättning under verksamhetsåret är att jobba med dessa områden:  

 Hitta sponsorer som bidrar antingen ekonomiskt eller genom varor/tjänster 

 Försöka nå företag som lägger en konferens hos oss som del i sponsring 

 Hyra ut Storstugan till olika föreningars årsmöten 

 Hitta bidrag genom KFUM, kommunen, Boverket, arvsfonden, stiftelser mm 

Delmål 3.3 – Marknadsföring  

För att nå våra ekonomiska mål samt hitta nya intäkter behöver vi prioritera marknadsföring 
så att vi når ut till föreningar och företag/sponsorer. Genom en ny hemsida och en 
ny/uppdaterad FB-sida så har vi möjlighet att marknadsföra oss digitalt samt driva trafik till 
vår webbaserade information.  
Målsättning under verksamhetsåret: 

 Ny hemsida 

 Uppdatering av Facebook  

 Betald FB-reklam inom 10 mils radie (FB-inlägget Guifs läger med deras bilder) 

 Framtagande av reklamfilmer 

o nr 1 - riktad till ungdomsföreningar  

o nr 2 - riktad till sponsorer 

 Mailutskick till  

o ideella föreningar inom 10 mils radie 

o lokala föreningars styrelser, syfte att hyra ut till årsmöten 

o lokala företag, syfte att hyra ut till konferens samt att hitta sponsorer 
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Delmål 3.4 – Administration och återkommande rutiner 

Vår administration, som sköts av KFUM Eskilstuna, ska skötas på ett så effektivt sätt som 
möjligt och i enlighet med rådande regelverk. En övergripande beskrivning över 
verksamhetens olika faser sett över ett verksamhetsår skall finnas dokumenterat i ett årshjul 
med tydliga tidpunkter och aktiviteter. Med stöd av en modern IT-miljö skall vi kunna lagra 
dokumenterade rutiner, arbetsbeskrivningar mm så att t ex anställda på kansliet, 
projektanställda samt styrelse kan komma åt dessa.  
Målsättning under verksamhetsåret: 

 Ta fram/visualisera ett årshjul över verksamhetens olika faser 

 Klargöra och dokumentera tillgång på kansliresurs och vaktmästare i förhållande till 

budgeterad kostnad 

 Fastställa vilket behov (antal timmar) vi behöver från kansliresurs 

 Fastställa hur vi sköter arbetsledning av feriepraktikplatser 

 Skapa en webbaserad kompetenspärm för den övergripande verksamheten med 

bland annat 

o Stadgar 

o Årshjul 

o Anställningsprocesser 

o Underhållsplaner 

o Avtal, till exempel arrendeavtal, avtal med båtklubben, etc 

 Skapa en webbaserad kompetenspärm för kolloverksamheten med bl a 

o Tidigare utvärderingar: ”detta fungerade bra, detta behöver bli bättre” 

o Mallar för bland annat den årliga utvärderingen(kollorapport) 

o Idébank för lekar, temadagar, mm, komplett med inköpslistor 

o Rutin för att inventera snickarboden 

o Förslag på upplägg ”En vanlig dag i Solvik” 

o Förslag på maträtter och mellanmål som har fungerat bra, gärna med 

inköpslistor  

 

Delmål 3.5 – Ideellt engagemang, medlemmar och ledare 

Ideellt engagemang är en grundsten i KFUM Solvik. Utan medlemmarnas engagemang skulle 
det inte vara möjligt att genomföra och utveckla verksamheten samt underhålla och 
förbättra friluftsgården. Att tänka långsiktigt och strategiskt kring det ideella engagemanget 
är en nödvändighet för att säkra föreningens fortlevnad. KFUM Solvik ska arbeta för att vara 
en demokratisk och transparent förening där medlemmar känner att de har möjlighet att 
påverka och att utvecklas. KFUM Solvik ska arbeta för att öka våra ledares kunskap om 
föreningens värdegrund och policys så att de känner sig trygga i sina uppdrag. KFUM Solvik 
ska aktivt arbeta för att sprida information om de möjligheter som ledare får tillgång till 
genom sitt engagemang i föreningen, till exempel utbildningar och/eller utbytesprogram.  
 
Målsättning under verksamhetsåret: 

 Hitta fler medlemmar som engagerar sig i friluftsgården och/eller styrelse 

 Marknadsföra föreningen mot närområdet samt mot tidigare kollopersonal 
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Delmål 3.6 – Styrelsearbete 

Ett styrelseuppdrag är ett förtroende som ska förvaltas väl, något som invalda ledamöter ska 
vara medvetna om. Detta innebär att avsätta tid för uppdraget och prioritera detta under 
innevarande mandatperiod. 
För att under året arbeta med att uppfylla de mål och delmål som formulerats i 
verksamhetsplanen och antagits på årsmötet ska KFUM Solviks styrelse under året ha 
regelbundna styrelsemöten. Under dessa möten ska möjlighet finnas att informera, 
diskutera och besluta om frågor rörande verksamhetsplanen och andra ämnen som berör 
hela styrelsen samt kansliet. Styrelsemötena skall protokollföras. 
KFUM Solviks styrelse ska även ha två längre sammankomster med möjlighet till 
fördjupade diskussioner, visionärt arbete samt att jobba på gruppens sammanhållning. Det 
första av de två tillfällena ska genomföras under våren och fungera som en uppstart av den 
nya styrelsens arbete inför verksamhetsåret. Det andra är KFUM Solviks styrelsekonferens, 
som ska genomföras under hösten i nära anslutning till att kolloverksamheten är slut. 
KFUM Solviks styrelse ska efter bästa förmåga följa verksamheten på nära håll, delta på 
lokala och nationella sammankomster inom KFUM-rörelsen samt ha ett erfarenhetsutbyte 
med andra organisationer som har en tydlig barn- och ungdomsverksamhet.  
Målsättning under verksamhetsåret: 

 Översyn av KFUM Solviks stadgar i förhållande till KFUM Eskilstunas stadgar 

 Säkerställa att alla styrelsemedlemmar har gått de inledande kurserna i KFUM:s 

utbildning (se punkt 4.2) Kurserna är gjorde för digital distansutbildning, ca 2-3 tim: 

o George (introduktion till KFUM) 

o Williams (introduktion till personlig utveckling och ledarskap) 

 Erbjuda möjligheten till utbildning i styrelsekunskap till alla styrelsemedlemmar 

Delmål 3.7 – Miljöarbete 

För att KFUM Solvik och den naturmiljö som vi vistas i ska kunna fortsätta existera och 
fylla viktiga behov i samhället är det av yttersta vikt att vi tar vår miljöpåverkan på stort 
allvar. Genom att aktivt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan skapar vi förutsättningar 
för en fortsatt verksamhet och för kommande generationers livskvalité. KFUM Solvik ska 
sprida information och inspirera medlemmar, deltagare och ledare till ett liv med hållbarhet i 
fokus.  
Målsättning under verksamhetsåret: 

 Ta fram en miljöpolicy  

 Ta fram förslag på olika steg för att förbättra miljö, återvinning, med mera 
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MÅL 4 – UTVECKLING 
För att kunna fortsätta erbjuda mötesplatser där unga människor utvecklas till sin fulla 
potential och som möter unga människors aktuella behov behöver KFUM Solvik vara en 
förening som konstant utvecklas. 

Delmål 4.1 – Värdegrundsarbete 

KFUM Solvik är en del av KFUM-rörelsen vilket innebär ett starkt värdegrundsbaserat 
ställningstagande. Det ligger i alla KFUM-föreningars uppdrag att arbeta för att alla, oavsett 
förutsättningar och bakgrund, ska känna sig välkomna i verksamheten. I detta ligger också en 
strävan efter att föreningens medlemmar ska spegla samhället i stort.  
Målsättning under verksamhetsåret: 

 Definiera vår värdegrund och publicera den på hemsidan 

Delmål 4.2 – Utbildning 

KFUM Sverige har basutbildningar för medlemmar, ledare och styrelse i form av bland annat 
kurserna George, Williams, Emma och Mary. Inom föreningen finns även utbildningar kring 
bl a ledarskap i ideell verksamhet, första hjälpen, hantering av mobbning och psykisk ohälsa. 
KFUM är även ansluten till studieförbunden Sensus samt RF-SISU Sörmland som bland annat 
håller kurser kring styrelsearbete samt ungt ledarskap. 
Målsättning under verksamhetsåret: 

 Inventera KFUMS utbildningar samt kurser som erbjuds via syskon- och 

partnerorganisationer som är relevanta för vår verksamhet och skapa en 

utbildningsplan med anpassat innehåll för respektive målgrupp: 

o Föreståndare 

o Fritidsledare 

o Kolloledare 

o Kock 

o Styrelseledamöter 

 Säkerställa att alla ledare har gått de två inledande kurserna i KFUM:s 

utbildningspaket. Kurserna är gjorda för digital distansutbildning, ca 2-3 tim: 

o George (introduktion till KFUM) 

o Williams (introduktion till personlig utveckling och ledarskap) 

Delmål 4.3 – Nya aktiviteter 

KFUM Solvik är öppna för nya verksamheter och initiativ som ryms inom KFUM:s grundsyfte 
och värderingar.  
Målsättning under verksamhetsåret är att se över följande initiativ: 

 Skapa ett motionslopp, 5 kilometer löpning, halva sträckan för barn? 

 Förslag på egna läger till exempel: miniläger, e-sport, generationsläger, motverka 

ensamhet, pensionärer, höstläger, läger för olika vattensporter (kanot, SUP-läger) 

 Utveckla södra delen av fotbollsplan, till exempel utomhusgym, lekplats. Frisbeegolf? 

 Vad gör andra KFUM-lägergårdar, har de aktiviteter som vi kan kopiera? 

 Loppis, marknad? 

Delmål 4.4 – 100-årsjubileum 

Under 2022 firar Friluftsgården 100 år i KFUM:s ägo. Detta skall uppmärksammas med någon 
form av aktivitet i augusti 2022. Kansliet är ansvarig för att ta fram en jubileumsplanering. 
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Delmål 4.5 – Långtidsplanering inför verksamhetsår 2023–2025 

Om vi tittar längre fram i planeringen, finns det några långsiktiga projekt som vi vill börja 

jobba med som kommer bära frukt först om några år? 

 

Exempel ur KFUM Ängsholmens verksamhetsplan 2020.  
Något som vi kan/vill agera inom? Klarar vi att hantera integrationsfrågor? 
Som medlemsförening i KFUM Central deltar också KFUM Ängsholmen om part i projektet 
”Integration och hälsa” vilket syftar till att ge nyanlända barn och ungdomar i stadsdelen 
bättre möjligheter till fritidsaktiviteter och därmed stärka möjligheterna till integration och 
hälsa. KFUM Ängsholmen har sedan 2019 utökat samarbetet till att även innefatta helgläger 
med simskolor för nyanlända familjer och intentionen är att fortsätta med detta även 2020. 
 
Exempel ur KFUM Ängsholmens verksamhetsplan 2020.  
Något som vi kan/vill agera inom? Har vi kompetens inom LSS? 
Sedan många år har KFUM Ängsholmen samarbetat med företaget Kollektivet Livet i att 
arrangera läger för barn med LSS-stöd, kallat Pluton Kärlek. Efter att ha fått en förfrågan 
från Kollektivet Livet kommer KFUM Ängsholmen under 2020 att undersöka möjligheten till 
att ta över verksamheten i egen regi. KFUM Ängsholmen ska under 2020 ansöka om tillstånd 
att bedriva kollo för barn med LSS-stöd samt sätta upp nödvändiga system för att, 
förhoppningsvis, arrangera Pluton Kärlek i egen regi från och med 2021. 



Budgetförslag KFUM Solvik 2022 till årsmötet 2022-03-16

Intäkter Konto Utfall 2021 Budget 2022
3010 Pension in 15 580 20 000
3020 Självhushåll in 107 840 230 000
3030 Logi Turist 0 5 000
3050 Personalmat in 7 040 7 000
3120 Kiosk in 1 973 0
3130 Tennis in 0 0
3210 Egna läger in 100 000 110 000
3222 Midsommar in 0 15 000
3310 Lotter in Hemmavinst 432
3510 medlavg in 0 1 000
3610 Båtklubben arrende 29 800 34 200
3615 Båtkl.el, va,sopor 7 500 9 000
3982 Kollobidrag ökar 3% 728 540 750 396
3983 Aktivitetsstöd 11 532 11 000
3985 Statliga bidrag 56 000
3986 Feriepraktik handledarstöd 20 000 20 000
3989 Övriga bidrag -5 0
3997 Kompensation sjukfrånvaro 1 926 0
Summa intäkter 1 088 158 1 212 596

Kostnader Konto Prognos 2021 Budget 2022
4010 Mat bokning/pension 2 638 5 000
4012 Mat kollo 55 288 55 000
4013 Mat personal 4 593 5 000
4120 Kiosk ut 1 543
4122 Midsommar ut 0 10 000
4123 Medlavg ut 2 200 2 000
4124 Kolloprogram ut 8 168 6 000
4125 Kollotransport ut 119 886 120 000
4140 Material aktiviteter 1 567 3 000
4150 Sjö ut 10 235 10 000
4150 Kanoter, reparation 2 000
4150 Kanoter, inköp en beg kanot/år 5 000
4210 Egna läger ut 16 747 20 000
5010 Hyra anläggn. Till kfum 162 000 162 000
5020 El 53 929 70 000
5062 Sopor 10 568 10 000
5062 Sopsortering 10 000
5065 Mark/växter/blommor 2 541 2 000
5077 Reparationer fastighet 126 0
5160 Underhåll byggnader 8 774 10 000
5171 Renovering toaletter 1 031 1 000
5172 Rep.inventarier 0 5 000
5178 Lås, Cylindrar, Nycklar 0 1 000
5179 Övriga kostn. Hyrd lokal 7 573 7 000
5380 Vatten 12 770 13 000
5410 Verktyg inköp/hyra 1 217 2 000
5411 Konferens inköp 188 1 000
5460 Förbrukn.material 3 208 3 000
5461 Städmater. Inköp 6 063 8 000
5462 Köksmat.inköp 0 2 000
5463 Inredn lokaler inköp 0 10 000
5463 Inredn lokaler inköp 0 5 000



Kostnader Konto Prognos 2021 Budget 2022
5464 Bilkostnader 15 0
5611 Bensin 9 085 7 000
5910 Marknadsföring/annonser 12 188 15 000
6110 Kontorsmaterial 656 800
6160 Styrelsekostnader 3 226 30 000
6211 Telefonkostnader 0 1 000
621x Datakostnader, beg HP ProBook 5 000
6230 Bredband 4 053 3 000
6250 Porto 1 200 1 100
6310 Försäkringar båten 3 918 2 500
6570 Avgift bank 1 688 1 800
6950 Livsmedelslokal avg 3 585 3 510
6980 årsavg vägför 10 000 10 000
6990 Övriga kostnader 1 114 1 000
6990 Trädfällning 20 000
6999 Extra ordinär kostnad (intäkt) -2 188
7010 Lön Kollopersonal 258 028 280 000
7011 Lön minikollo 45 000 45 000
7331 Bilers skattefri 1 643 2 000
7510 Lagl sociala avg 77 975 85 000
7610 Utbildningskostnader 500 1 000
7630 Intern representation 672 1 000
7690 Övriga personalkostn 595 2 000
7698 Bidr lön t kfum 174 000 110 000
7912 Avskrivning inventarier 3 000
Summa kostnader 1 099 805 1 195 710

Resultat för bokslutsdispositioner -11 647 16 886



STYRELSENS FÖRSLAG TILL PUNKTER PÅ ÅRSMÖTET 2022-03-16 

 

 

§14.   Styrelsen förslag gällande medlemsavgifter för verksamhetsåret 2022 

 

 Förslag på oförändrade medlemsavgifter:  

o Vuxna 100:- , barn 50:- , familjeavgift 200:-  

o För styrelsen så ingår medlemsavgift.  

o Skriftlig medlemsansökan behövs för de som inte betalar. 

 

 



§ 15. Ärenden framlagda av styrelsen: 
 a/ Styrelsens förslag till namnbyte på föreningen 
 
Styrelsens förslag till årsmötet 2022-03-16 avseende namnändring och SNI-kod. 
Förslag till årsmötet 16 mars 2022 att vi ändrar föreningens namn från ”KFUK-KFUM Friluftsgården 
Solvik” till ”KFUM Solvik”. 
 
Bakgrund 
Sedan ett stort antal år tillbaka har verksamheten på Solvik saknat KFUM-profilering i namnet och 
istället gått under populärnamnet ”Friluftsgården Solvik”. Det omfattar bl a vägskyltar, hemsida, FB, 
gatuadress, reklam mm.  Få utomstående personer har vetat om att det är en verksamhet som drivs 
av KFUM och gården har i mångas ögon uppfattats som kommunal.  
 Att det är KFUM som driver verksamheten är av yttersta vikt för att sprida medvetenheten kring 
KFUMs sociala arbete samt för att attrahera bidrag och sponsring. 
 
Varumärkesförflyttning 
Med detta som bakgrund så påbörjade vi år 2015 en varumärkesförflyttning för att stärka upp 
varumärket KFUM. Vi inledde processen genom ett tillägg till ”Friluftgården Solvik” och började 
använda begreppet ”Friluftsgården KFUM Solvik”. Vi satte även upp nya vägskyltar och på Facebook 
började vi använda ”Friluftsgården KFUM Solvik”. 
 
Sommaren/hösten 2021 tog vi nästa steg genom att kapa bort begreppet ”Friluftsgården” på bl a 
Facebook till att bara heta ”KFUM Solvik”. När vi tog beslut på att bygga en ny hemsida gjorde vi det 
på domännamnet www.kfumsolvik.se istället för tidigare www.friluftgardensolvik.se (som inte ens 
fanns längre) Vidare; Google Maps är uppdaterat så där återfinns endast begreppet KFUM Solvik, 
ordet ”Friluftsgården” är bortplockat 
 
Från och med februari 2022 är även vår formella gatuadress uppdaterad. Tidigare var adressen 
”Solvik Friluftsgården” som på vissa ställen t o m har stått helt felaktig som Vesslevägen.  
Adressändringen är gjord i Kommuns gaturegister samt registrerat hos Skatteverket: 
”Fastigheten Solvik 5:1 har fått en ändrad adress från och med 2022-01-28.  
Namnet Friluftsgården är borttagen och KFUM Solvik är tillagt som populärnamn.  
(ett populärnamn är inte sökbart för alla, men de flesta blåljusmyndigheter brukar abonnera på den 
datamängden) Gammal adress: Solvik Friluftsgården. Ny adress: Solvik 1 (KFUM Solvik)” 
 
KFUK-KFUM vs KFUM 
Det tidigare namnet innehöll förkortningen KFUK-KFUM vilket stod för Kristliga Föreningen Unga 
Kvinnor respektive Kristliga Föreningen Unga Män. Riksförbundet KFUM Sverige använder numera 
begreppet Kristliga Föreningen Unga Människor och styrelsen föreslår att föreningen nya namn går i 
linje med KFUM Sverige, dvs att det nya namnet blir KFUM Solvik med innebörden (M)änniskor.  
 
Formella steg för att genomföra namnändring 
Det sista stegen vi behöver göra är att formellt ändra föreningens namn, uppdatera stadgarna samt 
uppdatera namnet hos Bolagsverket. Vi behöver även ändra SNI-kod/verksamhetsinriktning till mer 
lämpliga ” Intresseorganisationer, övriga” som övriga KFUM-gårdar använder. 
 

 Nuvarande uppgifter Styrelsen förslag 

Föreningens namn KFUK-KFUM Friluftsgården Solvik KFUM Solvik 

Organisationsnummer  818001-5144 818001-5144 

SNI-kod 94000 94990 

Verksamhetsinriktning Religiösa samfund Intresseorganisationer, övriga 

 

http://www.kfumsolvik.se/
http://www.friluftgardensolvik.se/


 

Stadgar för KFUM Solvik 
Dessa stadgar har antagits på KFUM Solviks årsmöte den 16 mars 2022  

samt har godkänts av KFUM Eskilstunas föreningsstyrelse den 31 mars 2022. 

 
 

Sida 1 

§ 1 ORGANISATIONSFORM 
KFUM Solvik är en ideell förening. Juridiskt namn: KFUM Solvik.  Organisationsnr: 818001-5144. 
 

§ 2 SYFTE 
KFUM Solviks syfte är att främja barns och ungdomars fostran, utbildning och personliga utveckling. 
KFUM Solvik organiserar koloniverksamhet, främjar frilufts- och sjöverksamhet, idrottsaktiviteter, 
läger och kurser i god KFUM-anda på friluftsgården Solvik vid Väsbyviken. KFUM Solvik bedriver också 
uthyrningsverksamhet för medlemmar, sektioner inom KFUM Eskilstuna och för andra föreningar. 
KFUM Solvik förvaltar och sköter fastigheten Solvik enligt separat arrendeavtal med KFUM Eskilstuna. 
 

§ 3 ANSLUTNING 
KFUM Solvik är med i samarbetsorganisationen KFUM Eskilstuna och är genom denna, eller direkt, 
dels anslutet till regionen KFUM Mälardalen, Riksförbundet KFUM Sverige, Europaförbunden YWCA 
Europe och YMCA Europe och Världsförbunden World YWCA och World Alliance of YMCAs.  
På begäran av ovan nämnda organs styrelser är KFUM Solvik skyldig att ställa föreningens handlingar 
till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.  
KFUM Solvik är i förhållande till KFUM Eskilstuna en egen ekonomisk och juridisk enhet. 
 

§ 4 MÅL 
KFUM Solvik är en del av KFUM Sverige som är en gränsöverskridande internationell kristlig 
ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. KFUMs triangel symboliserar utvecklingen av kropp, 
själ och ande.  Att vi är en kristlig förening betyder att vi har en kristen värdegrund, vi visar varandra 
respekt och medmänsklighet och agerar med kärlek och förlåtelse, men vi är religiöst obundna, dvs vi 
är inte en kristen organisation. Alla människor är välkomna i vår verksamhet oavsett vem man är eller 
vilken bakgrund man har. Alla ska bli sedda och respekterade och vi betonar speciellt vikten av unga 
människors inflytande. KFUM Solvik arbetar tillsammans med övriga verksamheter inom KFUM 
Eskilstuna för att förverkliga den svenska KFUM-rörelsens mål (KFUM Sveriges åtta punkter nedan).  
 
Vi vill: 
• Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas 
• Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang 
• Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället 
• Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar 
• Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle som är baserat på övertygelsen 

om människors lika värde 
• Verka för solidaritet och rättvisa 
• Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk 
• Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor 
 

§ 5 MEDLEMSKAP 
Medlem i KFUM Solvik är den som har ansökt om medlemskap i KFUM Solvik, som respekterar KFUM 
Solviks syfte och målsättning samt därvid betalt fastställd medlemsavgift. Medlem i KFUM Solvik är 
automatiskt medlem i KFUM Eskilstuna. Medlem kan när som helst anmäla sitt utträde ur KFUM 
Solvik genom skriftlig anmälan till KFUM Solviks styrelse. Medlem som trots påminnelse inte har 
betalt medlemsavgift under ett år anses ha utträtt vid årets slut.  
 
Medlems rättigheter och skyldigheter: 
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• Medlem har rätt att delta i föreningens aktiviteter 
• Medlem har rätt att delta på sammankomster som anordnas för medlemmarna 
• Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter  
• Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningen 
• Medlem ska betala de avgifter som beslutats av föreningen 
• Medlem har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av 

föreningen 
 
Uteslutning 
Medlem som allvarligt skadar KFUM Solvik kan efter utredning och yttrande från KFUM Solviks 
styrelse uteslutas ur KFUM Solvik och samtidigt därmed ur KFUM Eskilstuna genom beslut av KFUM 
Solviks styrelse. Medlemmen äger rätt att överklaga uteslutning inför KFUM Eskilstunas styrelse. I 
avvaktan på beslut kan KFUM Solvik avstänga medlemmen från all verksamhet. 
 

§ 6 STYRELSEN 
Styrelsen handhar KFUM Solvik angelägenheter och är ansvarig för detta inför årsmöte.  Styrelsen har 
sitt säte i Eskilstuna. Styrelsen skall verka för att styrelse, valberedning, arbetsgrupper och andra 
organ får en jämställd och jämlik sammansättning. 
 
Organisation 
Styrelsen består av ordförande samt av ytterligare minst fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig en 
vice ordförande, kassör samt sekreterare. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna 
uppgifter på ordförande, sekreterare samt kassör. Styrelsen skall utgöras av förtroendevalda 
myndiga röstägande medlemmar vilka inte genom fast anställning är knutna till något organ inom 
KFUMs organisation. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte 
rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande-och förslagsrätt. Han/hon får utses till 
befattning inom styrelsen. Föreståndare för sommarkollo har närvaro- och förslagsrätt, men inte 
rösträtt. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.  
 
Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden då denne anser att det behövs eller då fyra 
ledamöter begär det, styrelsen skall dock sammanträda minst fem gånger per år. Styrelsen är 
beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning genom fullmakt får inte äga rum. 
Sammanträden äger rum fysiskt, men kan under speciella omständigheter genomföras som 
telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden, 
protokollsekreterare samt utsedd justeringsman. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. 
Beslut träder i kraft när protokollet har justerats. Ett brådskande beslut kan registreras som 
direktjusterat vilket innebär att beslutet träder i kraft omedelbart. 
Styrelsen har rätt att överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till ett verkställande utskott som 
utses inom styrelsen, till arbetsgrupp, på enskild styrelseledamot eller anställd. Sådan delegation 
skall framgå av styrelseprotokoll. Styrelsen får när som helst förändra eller återkalla sådan 
beslutanderätt. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall 
regelbundet underrätta styrelsen härom. 
 
Styrelsen åligger att: 
• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
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• Verkställa av årsmötet fattade beslut gällande bl a verksamhetsplan och budget 
• Aktivt agera i enighet med KFUM Solviks medlemmars intressen 
• Fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter 
• Behandla förslag som inkommer från föreningen eller från enskilda medlemmar 
• Förvalta KFUM Solvik egendom, dess tillgångar, pengar och inventarier 
• Säkerställa att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler 
• Anställa erforderlig personal 
• Vara ansvarig inför årsmötet 
• Till årsmötet avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föregående 

verksamhetsår 
• Förbereda årsmöte med förslag på budget och verksamhetsplan till kommande verksamhetsår 
• Vid behov för KFUM Solviks del uppta lån, dock ej pantsätta själva fastigheten Solvik  
 
Ordförande  
Denne är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att 
styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler 
och beslut. Innehar personalansvar för anställda såvida inte annan person utses genom protokollfört 
beslut av styrelsen. Har ordförande förhinder skall vice ordförande träda in i dennes ställe.  
 
Sekreteraren  
Sekreterarens uppgifter är att: 
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten tillsammans med ordförande  
• föra protokoll över styrelsens sammanträden  
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt  
• årligen tillsammans med ordförande upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen  
 
Kassören  
Kassörens uppgift är att: 
• föra medlemsförteckning  
• se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen  
• svara för föreningens bokföring 
• svara för att räkenskaper fullgörs på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed 
• årligen upprätta balans- samt resultaträkning 
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning  
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid  
• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, 

uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom-skatte och avgiftsområdet  
• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer mm 
• föra inventarieförteckning, i vilken även av föreningen förvärvade priser införs  
• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens tillhörigheter 

är försäkrade på ett betryggande sätt  
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§ 7 FIRMATECKNING 
KFUM Solviks firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt eller en styrelseledamot 
gemensamt med föreningskonsulent.  
 

§ 8 RÄKENSKAPER 
KFUM Solviks räkenskapsår avser ett kalenderår. Räkenskaper skall fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed.  KFUM Solviks styrelse skall senast tre veckor före 
årsmötet överlämna räkenskaper och protokoll till revisorerna. Revisorerna äger rätt att när som 
helst under året granska räkenskaperna och förvaltning. 
 

§ 9 REVISORER 
Styrelsens förvaltning och KFUM Solviks räkenskaper granskas av två revisorer. Dels av revisor som 
utses av årsmötet, dels av revisor utsedd av KFUM Eskilstunas föreningsstyrelse. Revisorerna skall 
vara auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorerna skall till årsmötet avge en skriftlig 
revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt en rekommendation angående styrelsens 
ansvarsfrihet. KFUM Eskilstunas styrelse och bägge revisorer äger rätt till full insyn i KFUM Solviks 
räkenskaper.  
 

§ 10 VALBEREDNING 
Vid årsmötet väljs en valberedning, bestående av fyra ledamöter, av vilka en är sammankallande.  
Endast ordinarie årsmöte äger rätt att välja ledamöter till valberedning samt att utse 
sammankallande. Endast medlemmar som har erlagt medlemsavgift kan väljas till valberedningen. 
Valberedningen ansvarar för att:  
• På nästkommande årsmöte avge förslag till samtliga personval 
• Förslag till personval tillgängliggörs samtidigt som övriga möteshandlingar till årsmötet 
• Verka för att förslagen från valberedningen ska spegla föreningens bredd, en jämställd och jämlik 

sammansättning samt tillse att styrelsen har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag 
• En tydlig och transparent rekryteringsprocess genomförs 
 

§ 11 ÅRSMÖTEN 
Ordinarie årsmöte 
KFUM Solviks högsta beslutande organ är årsmötet. KFUM Solviks ordinarie årsmöte skall hållas före 
mars månads utgång. Kallelse utsändes till röstägande medlemmarna senast fyra veckor före 
årsmötet. Kallelse till årsmöte skall även anslås på KFUM Solvik hemsida senast fyra veckor före 
årsmötet. Enskilda medlemmar som har erlagt medlemsavgift äger rätt att motionera till årsmötet. 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.  
 
Möteshandlingar till årsmötet så som dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter, 
förslag på budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, propositioner och eventuella 
motioner med motionssvar skall finnas tillgängliga på KFUM Solviks kansli för medlemmarna senast 
två veckor före årsmötet. 
 
Beslut av årsmötet fattas med enkel majoritet. Frågor som gäller KFUM Solviks upplösning (§13) eller 
stadgeändring (§14) tillämpas bestämmelserna i respektive paragraf. Beslut fattas genom 
acklamation eller sluten omröstning om så begärs. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande 
utslagsröst utom vid personval då lottning används. Röstning genom fullmakt får ej förekomma. 
Medlem som har betalt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår äger rösträtt på årsmötet. 
Styrelsemedlem får ej rösta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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Styrelsen väljs på följande vis: 
• Ordförande väljs på ett (1) år vid varje ordinarie årsmöte. 
• Övriga ledamöter väljs in på två år, företrädelsevis växelvis vartannat år så att styrelsen får en 

kontinuitet och inte en hel styrelse byts ut vid ett årsmöte 
• Medlem måste vara 18 år för att kunna väljas in i styrelsen 
• Endast medlemmar som har erlagt medlemsavgift kan väljas till styrelseposter. 
 
Vid ordinarie årsmöte för KFUM Solvik skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande  
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Godkännande av dagordning 
6. Fråga om mötets behöriga utlysande 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse  
9. Styrelsens ekonomiska redogörelse, balans- och resultaträkning 
10. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning och räkenskaper 

samt rekommendation angående styrelsens ansvarsfrihet 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Fastställande av medlemsavgift 
13. Till årsmötet inkomna motioner av medlemmar 
14. Ärenden som framlagts av styrelsen i samband med kallelsen 
15. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
16. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 
17. Val av styrelseordförande för ett år 
18. Val av styrelseledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval för ett år 
19. Val av revisor för ett år samt suppleant till denna 
20. Val av fyra medlemmar, varav en sammankallande, till valberedningen till nästa årsmöte 
21. Övriga frågor 
22. Mötets avslutande 

 
Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls då styrelsen anser detta påkallat eller då minst hälften av KFUM Solviks 
röstägande medlemmar skriftligen så begär. På extra årsmöte får endast beslut fattas i ärenden som 
är upptagna i kallelse som skall skickas ut till röstägande medlemmar senast fyra veckor före mötet. I 
fråga om röstning och dylikt gäller samma regler för extra årsmöte som för ordinarie årsmöte. 
 
Konstituerande möte 
Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där de förtroendeposter fördelas mellan 
styrelsens ledamöter. På detta möte utses även vilka som ska teckna KFUM Solvik. Protokollet från 
det konstituerande mötet ska skrivas ut och justeras. I protokollet skall det framgå vem eller vilka 
som tecknar KFUM Solvik för det kommande verksamhetsområdet. 
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§ 12 ARBETSGRUPPER 
Medlemmar har rätt att starta arbetsgrupper inom ramarna för KFUM Solviks verksamhet. 
Arbetsgruppens ansvar upprättas i samråd med styrelsen. Varje arbetsgrupp bör ha en 
kontaktperson i styrelsen. Arbetsgrupp sammanträder på kallelse av sin sammankallande eller när 
minst hälften av ledamöterna så begär. 
 

§ 13 UPPLÖSNING 
För KFUM Solviks upplösning erfordras samstämmiga beslut med 2/3 majoritet på såväl KFUM Solviks 
årsmöte som KFUM Eskilstunas årsmöte. KFUM Solviks beslut skall fattas vid två på varandra följande 
årsmöten med minst sex månaders mellanrum. Ett av dessa årsmöten skall vara ordinarie årsmöte. 
Förslag om upplösning kan behandlas först sex veckor efter det att förslaget skriftligen inkommit till 
KFUM Solviks styrelse. Med förslaget om upplösning skall bifogas kallelse till årsmötet med ett 
särskilt yttrande från KFUM Solviks styrelse. Vid upplösning skall KFUM Solviks tillgångar tillfalla 
KFUM Eskilstuna. 
 

§ 14 STADGEÄNDRING 
För förslag om stadgeändring gäller samma tidsramar som för motioner.  
Stadgeändring träder i kraft först sedan den blivit godkänd av KFUM Eskilstunas styrelsemöte. 
• Ändring av stadgar kan ske genom beslut med 2/3 majoritet av årsmötet. 
• För §1, §2, §3, §13 samt §14 erfordras att ändringsförslag skall antas med minst 2/3 majoritet av 

två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum. Ett av dessa årsmöten 
skall vara ordinarie årsmöte.  


