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Verksamhetsidé

Vi erbjuder mötesplatser där barn och unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en
helhetssyn på människan och möter barn och unga människors aktuella behov.

Uppdraget

Vårt uppdrag är i grunden detsamma som för hela vår rörelse. Det innebär att vi ska jobba i enlighet med
KFUM Sveriges uppdrag, såsom beskrivs i bland annat stadgar, idé- och värdegrund samt strategin What
We Want. KFUM är en partipolitisk, feministisk och religiöst oberoende ungdoms- och kvinnorättsorganisation som skapar möjligheter för barn och unga att utvecklas till sin fulla potential. Vi är en del av världens
största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA och YWCA som finns i 130 länder och
engagerar över 70 miljoner människor.
Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi
betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.
Bromma KFUMs upptagningsområde är Stockholms västerort, vilket inkluderar Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta samt Rinkeby-Kista, men vi välkomnar naturligtvis de från andra geografiska områden
om de vill engagera sig.
Vi vill:
• Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas
• Genom vår verksamhet inspirera till respekt 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, 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

Förhållningssätt och värdegrund

Vi brinner för att skapa möjlighet för barn och unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som
både värdesätter sig själva och bryr sig om sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. För att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad
kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra.
Utifrån det skapar vi mötesplatser och aktiviteter som möter barn och ungas aktuella behov, där de kan
stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential. Det handlar om att sätta barn och unga i centrum,
att låta dem ta plats och få utlopp för sina intressen och viljor. Det handlar om att ta sig tid att lyssna och
uppmärksamma, att engagera och entusiasmera. Genom att göra det får vi så väldigt mycket tillbaka. Unga
människor som tar hänsyn och visar respekt, som tar ställning och bryr sig om andra, sin omvärld och sig
själva. För människor, även unga, som mår bra och trivs har förmågan att få andra människor att må bra
och trivas. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan hur och varför. Därför kan man hitta alla tänkbara
olika aktiviteter hos oss inom KFUM.
Grundläggande inom KFUM är principen om alla människors lika värde. Bromma KFUM eftersträvar att
detta får större genomslagskraft i praktiken i vårt samhälle och i resten av världen. KFUM verkar för internationell solidaritet och rättvisa, internationellt såväl som lokalt i vårt närområde. Vi vill förändra ojämlika
strukturer och värna om oprivilegierade grupper både i vårt land och i andra länder. Detta visar sig genom
tydliga ställningstaganden av oss som organisation och av enskilda medlemmar, till förmån för i samhället
orättfärdigt behandlade grupper och enskilda individer.
Visionen i KFUM är att unga skapar ett samhälle som präglas av gemenskap i mångfald, som bygger på
unga människors behov och åsikter samt präglas av social rättvisa och jämställdhet.
Till Bromma KFUM är alla välkomna och värdefulla.

Fokusområden

Vi har organiserat vår verksamhetsplan i ett antal fokusområden. Under varje fokusområde finns
sedan inriktningsmål kopplade till respektive fokusområde men en kortare bakgrundsbeskrivning
om varför just de här fokusområdena är viktiga.
Vi vill öka engagemanget i föreningen. Ledare, deltagare, förtroendevalda och föräldrar ska känna
delaktighet och ägandeskap för föreningen som helhet, vilket kan visa sig i ett brett engagemang i
föreningens arbete och verksamhet.
Vi vill aktivt arbeta för att för att föreningen ska nå barn och unga med en större mångfald sett till
personliga erfarenheter, socioekonomisk bakgrund och geografiskt område med första fokus på
Järva-området.
Vi vill fortsätta förstärka vår finansiering och jobba mot att få en hållbar ekonomi samt utveckla
våra fastigheter och lokaler för att gynna vårt ändamål.
Vi vill vidareutveckla våra verksamheter för att ge fler barn och unga möjligheten att bli en del av
Bromma KFUMs gemenskap, detta genom att fokusera mer på områden där vi har möjlighet att ta
in fler deltagare. Därför vill vi fokusera på att utveckla lägerverksamheten.

Inriktningsmål
1. Öka engagemanget i föreningen
Precis som alla ideella föreningar är engagemanget från medlemmar och ideella grunden för vår
förening. Genom att bjuda in fler målgrupper och personer med koppling till föreningen att engagera sig på olika sätt kan vi bli starkare som förening och fler känner ägandeskap och ansvar. Ett
exempel är föräldrarna till våra många deltagare. Ett viktigt sätt att engagera sig är som ledare
men vi vill även möjliggöra till engagemang inom fler områden och på fler sätt, så att fler kan hitta
ett engagemang som passar dem och bidrar till föreningen. Genom att Bromma KFUM bibehåller
engagerade i föreningen kan vi säkerställa en god kvalitet på verksamheten för barn och unga.
•

Skapa förutsättningar för hur deltagare, ledare, förtroendevalda, föräldrar och andra medlem-

•
•

mar kan utveckla och bibehålla sitt engagemang i föreningen med en mångfald av olika typer av
uppdrag och möjligheter till engagemang.
Ta fram en strategi hur vi kan engagera inte bara deltagare utan även deras hela familjer i vår
förening.
Vi fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för unga ledare (15-22 år) att långsiktigt
utvecklas till sin fulla potential inom föreningen.

2. Öka mångfalden i föreningen
Som aktörer i Stockholms västerort ser vi tydliga tecken på utanförskap och brist på representation
av barn och unga från alla områden och med en bredd av bakgrunder och erfarenheter. Trots att
vi arrangerar icke-vinstdrivande verksamhet når vi sällan ut till alla de barn som är i behov av en
mer aktiv och meningsfull fritid. I den här nya satsningen tar vi ett helhetsgrepp kring att inkludera
några av samhällets mest utsatta; barn i socioekonomiskt svagare områden.
•
•
•

Bromma KFUM eftersträvar att nå fler deltagare, ledare, ideella, förtroendevalda, medlemmar
och aktiva ungdomar som representerar en mångfald av erfarenheter, socioekonomisk bakgrund och geografiskt område
Samarbeta med lokala aktörer, organisationer och initiativ för att tillsammans stärka barn och
ungas tillgång till en aktiv och givande fritid.
Stärka och utveckla Bromma KFUMs varumärke gentemot våra målgrupper, intressenter och
samarbetspartners

3. Ekonomi och fastigheter
Likt de flesta ideella föreningar är det för oss en utmaning att ha en stabil och långsiktig finansiering. Under de senaste åren har stora förbättringar skett inom det här området men det finns fortsatt mycket att göra. Bromma KFUM har flera olika lokaler och fastigheter som vi äger, arrenderar
och driver. Dessa är en grundläggande förutsättning för vår förmåga och möjlighet att bedriva
verksamhet nu och i framtiden. Underhåll och utveckling av våra lokaler och fastigheter är överlag
väldigt eftersatta och det finns omfattande renoveringsbehov. Men det finns också stora möjligheter i att utveckla dessa platser för vår och andra föreningars barn-och ungdomsverksamhet. Båda
dessa faktorer är grundläggande för att kunna genomföra och utveckla vår barn-och ungdomsverksamhet.
•
•

Skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar finansiering och en stabil ekonomi.
Arbeta med att renovera och utveckla våra lokaler och fastigheter: Kärsögården, väg 10474,
KFUM-hallen i Alvik samt lägerplatsen på Lovö, så att de kan användas på bästa sätt i vår
verksamhet.

4. Utveckla verksamheten
Vi ser att den verksamhet som har växt mest under de senaste åren och där det är mest tryck är
sommarlägren. Det är även denna verksamhet som flest personer förknippar med Bromma KFUM
och har ett stort engagemang för. Vi ser även ett stort intresse från föräldrar och deltagare vilket
gör att det finns underlag att växa. Sommarläger är även det verksamhetsområde där vi har lättast att nå en större mångfald av deltagare och ledare av många olika anledningar, bland annat då
det är en begränsad tid av året vilket möjliggör resande samt att vi ser att det finns ett behov och
intresse av den typen av verksamhet brett i västerort. Vi har även stor möjlighet att utveckla den
verksamheten då vi har våra egna lägergårdar på Kärsögården och Lovö.
•

Att erbjuda lägerverksamhet under fler veckor på skolloven, exempelvis genom att erbjuda
läger även på sport-, påsk- och höstlov.

•
•

Att öka åldersspannet på deltagare under lägerverksamheten och därför kunna erbjuda fler
barn och unga möjligheten att få uppleva läger.
Att se över utbudet av läger och komplettera med nya inriktningar vid behov

Verksamheter
Inom föreningen bedrivs det mängder med verksamhet som alla handlar om att förverkliga vår
verksamhetsidé. Att utveckla unga människor till deras fulla potential. Styrkan i vår förening har
varit och är att kunna lyssna på efterfrågan av ungdomar och växla aktiviteter. Det är detta som
tydliggör och exemplifierar att vad vi gör inte är det viktiga utan hur vi gör det.
Under 2022-2024 kommer genomföra sommarläger med många olika inriktningar, läger på övriga skollov, terminsaktiviteter inom parkour, innebandy, dans och cheer, lek och skoj, teater och
rörelse, samverkan med andra lokala aktörer, samverkan med KFUM-rörelsen, ledarutveckling,
scouting, seniorverksamhet, sociala medlemsaktiviteter, delta på lokala aktiviteter i vårt upptagninsområde mm,

