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FÖRORD

Man hinner knappt blinka innan året har hunnit springa förbi. Ännu ett år i pandemi som vi nu
hoppas se slutet på, men trots pandemi så är Bromma KFUM starka. Tillsammans är vi starkast
och är en viktig del i att barn och unga ska få en meningsfull fritid. Detta ser vi genom att vårt
medlemsantal ökar vilket gör mig väldigt glad.
Under slutet av året kom styrelsen igång med ett strategiarbete för att blicka framåt på vart vi vill
som förening. Vi har bland annat jobbat vidare med vår ledarfråga och det är något som jag och
min styrelse anser är centralt för föreningens framtid. För vi kan inte skapa all vår verksamhet utan
våra fantastiska ledare.
Förra året skrev jag att det var förändringarnas år, det har även i år varit mycket nytt som hänt. Vi
har flyttat ut ur våra lokaler i Alvik och har nu kansli och klubbrum i sporthallen. Vi hoppas detta
ska bli en naturlig samlingsplats både för våra ledare, förtroendevalda och anställda. Flytten har
inneburit mycket jobb och många spännande fynd om vår förenings historia har dykt upp när vi
rensat i arkiven. En annan sak som har varit under arbete länge är vår nya snygga hemsida som
äntligen är lanserad. Detta kommer underlätta för människor att hitta till oss och se all underbar
verksamhet vi bedriver.
Även i år så genomförde vi sommarläger på både Kärsögården och Lovön, med fler deltagare och
ledare än något tidigare år. Det är många barn och unga samt fina ledare som skapar dessa dagar
till fantastiska minnen. Orden “läger med Bromma KFUM” symboliserar glädje för mig. Varje gång
jag ser bilder eller får möjlighet att besöka verksamheten så får jag ett leende på läpparna och en
stor värme sprider sig i bröstet. Jag är extremt stolt att jag får leda styrelsen och denna förening.
Ett stort tack till alla som är en del av Bromma KFUM. Ett extra varmt tack till förtroendevalda,
ledare och kansli för det arbete ni gör.
Annika Strömstedt
Ordförande Bromma KFUM
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ORGANISATIONEN

4

VERKSAMHETSIDÉ

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 viktiga är
egentligen inte vad vi gör, utan hur och varför. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter
hos oss inom KFUM. Till Bromma KFUM är alla välkomna och värdefulla.

KORT OM FÖRENINGEN

Bromma KFUM grundades 1935 och riktar sig till barn och unga i Stockholms västerort
vilket främst inkluderar stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta samt
Rinkeby-Kista. Vi är en icke vinstdrivande, partipolitisk och religiöst oberoende ungdoms- och
kvinnorättsorganisation.
Vi erbjuder ett brett urval av fritidsaktiviteter inom idrott och rörelse, kultur, läger, scouting,
socialt arbete och ledarutveckling riktade främst mot barn och unga. Verksamheterna ska vara fria
från krav på prestation, öppna för alla och ha hela människan i fokus. Tillsammans med KFUM
Söder/Fryshuset driver Bromma KFUM även Kärsögården på Ekerö, ett aktivitetscenter på cirka
70 000 kvm grönområden med fokus på barn- och ungdomsverksamhet med ett socialt perspektiv.
Vi har nära 1000 medlemmar där majoriteten är deltagare eller ledare i någon av våra
verksamheter. KFUM-rörelsen i Sverige samlar 45 000 medlemmar genom 150 föreningar runt om
i landet. Vi är en del av världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA
och YWCA, som finns 130 länder och engagerar över 70 miljoner människor. Som medlem och
deltagare i Bromma KFUM blir man del av något större och det finns möjlighet att delta och träffa
andra engagerade unga människor på arrangemang runt om i världen.

MEDLEMSKAP

Bromma KFUM har under 2021 varit medlemmar i KFUM Sverige och är även ansluten till
Riksidrottsförbundet via Svenska Gymnastikförbundet och Svenska Innebandyförbundet. Utöver
det är vi medlemmar i Riksförbundet Enskilda Vägar, arbetsgivarorganisationen IDEA/Fremia samt
Svenska Volleybollförbundet. I slutet av året ansökte vi även om medlemskap i Riksförbundet Våra
Gårdar.

FÖRENINGSSTYRELSEN

Styrelsens mandatperiod sträcker sig mellan årsmötet som ligger på våren, vanligen i april.
2020/2021 (fram till årsmötet i april)
Ordförande: Lennart Dolk
Vice Ordförande: Annika Strömstedt
Sekreterare: Alexander Lund
Kassör: Claes Eliason
Ledamöter: Karin Pesula, Katarina Gustafsson, Tura Bruce, Matilda Lindh (vald på extra
årsmöte 2020-11-10)
2021/2022 (från årsmötet i april)
Ordförande: Annika Strömstedt
Vice Ordförande: Katarina Gustafsson
Sekreterare: Alexander Lund
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Kassör: Vakant post, ansvaret låg hos personal-och arbetsutskottet under denna period
Ledamöter: Karin Pesula, Katarina Gustafsson, Tura Bruce, Matilda Lindh, Saga Åsbrink
(avgick på egen begäran 2021-08-25).
Under 2021 har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden samt en halvdag med styrelsen
och kansliet i slutet av året. Verksamhetschefen är adjungerad vid styrelsemöten. Med anledning
av pandemin har de flesta styrelsemöten under året varit digitala men några fysiska möten kunde
genomföras under hösten när smittspridningen var lugnare.

PERSONAL- OCH ARBETSUTSKOTTET

Personalutskottet har bestått av Lennart Dolk, Annika Strömstedt och Katarina Gustafsson
fram till årsmötet i april. Resterande del av året har det bestått av Annika Strömstedt, Katarina
Gustafsson och Karin Pesula. Mikaela Wikström har i rollen som verksamhetschef varit ständigt
adjungerad. Utskottet har haft regelbundna avstämningar och samtal kopplat till pandemin och
personalsituationen avseende exempelvis rekrytering och arbetsmiljö.
Vid årsskiftet beslutade styrelsen att separera personal- och arbetsutskottet till två separata
utskott framöver.

VERKSAMHETS- OCH LEDARUTSKOTTET

Verksamhets- och ledarutskottet har under året bestått av både styrelserepresentanter och ledare.
I och med pandemin så har den typen av verksamhet utskottet brukar arbeta med inte kunnat
genomföras. Under året har utskottet arbetat fram ett förslag på ett projektbidrag kallat Snabba
Slanten som syftar till att främja engagemang, idéer och framåtanda i föreningen bland ledare och
aktiva medlemmar. Detta läggs fram som proposition på årsmötet 2022.

PERSONAL

Personalen är placerad på kansliet på Gustavslundsvägen 168A I Alvik. På kansliet inklusive
handläggare för Stiftelsen och Fastighetsbolagen har under året följande personer arbetat:
Mikaela Wikström, verksamhetschef 100%
Rokibath Alssane, vik. verksamhetsutvecklare 100% till 2021-09-30
Rebecca Seoud Bladh, verksamhetsutvecklare 100%, 75% under januari
Julia Illanes, administratör och projektassistent 100% från 2021-08-24
Johanna Gejdebäck, vik. verksamhetsutvecklare 100% från 2021-11-01
Elin Braun, assistent 100% från 2021-11-08 till 2021-12-17
Erik Ekberg, verksamhetsutvecklare, studieledig hela året
Kansliet bestod fram till augusti av 1 verksamhetschef och 2 verksamhetsutvecklare. Det har
under året varit sjukskrivningar bland personalen och det har varit ett år som i likhet med
föregående år präglats av hög arbetsbelastning och bristande arbetsmiljö. Ett arbete har startats
för att förbättra situationen framåt. Detta innebar bland annat att stärka upp kansliet från augusti
med ytterligare en tjänst som administratör och projektassistent. I samband med flytt av kansli
hade vi ytterligare en person anställd under en dryg månad. I och med covid-19-pandemin har
året inneburit en hel del hemarbete i likhet med föregående år.

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Bromma KFUM har under många år haft en svag ekonomi som under 2020 började vända tack
vare bland annat minskade fasta kostnader samt ökade hyrintäkter. Den auktoriserade revisor har
trots det starkt uppmanat att kapitalet behöver öka ytterligare för att ekonomin ska vara stabil på
kort och lång sikt. Att bygga en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och finansiering har därför
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varit ett av huvudmålen/fokusområdena i verksamhetsplanen som antagits av årsmötet. Detta är
viktigt eftersom det är svårt för föreningen att planera och utvecklas på lång sikt utan en stabil
ekonomi.
Under 2020 stärktes ekonomin då vi tack vare minskade fasta kostnader och ökade
hyresintäkterna. Flera åtgärder som gjordes under 2021 har gett gott resultat och föreningen
gör 2021 ett större plusresultat. Viktigt är att framhålla att detta överskott inte kommer
från ändamålsbestämda medel samt att allt överskott kommer att användas för att främja
föreningens ideella syfte. Anledningen till detta är framför allt kopplat till att fasta kostnader
för kansli och administration är lägre än tidigare år samt att hyresintäkterna för sporthallen
har ökat för andra året i rad. Föreningen fick även ta del av ett oväntat stort coronastöd
samt fick försäkringsutbetalning. Finansieringen för vissa delar av verksamheten som
tidigare varit underfinansierad stärktes. Vi fick för första gången ett 3-årigt bidrag för vår
sommarlägerverksamhet, vilket bidrar till viktig stabilitet och möjlighet till utveckling. Kopplat till
detta har även vissa kostnader blivit lägre.
Personalkostnader har till följd av sjukskrivningar och vakanser blivit lägre och en del större
kostnader kopplat till flytt av kansli och renovering av klubbrum blev förskjutet och kommer
belasta 2022 istället. I och med pandemin har vi även inte kunnat genomföra fysiska interna träffar
och möten mer än i undantagsfall under året, eller delta i externa träffar och utbildning i lika
hög utsträckning som vi brukar, vilket innebär lägre kostnader. Vi hoppas kunna slå på stort när
pandemin förhoppningsvis släpper sitt grepp under kommande år.
Avtal för kanslifunktioner värt intäkter på cirka 700 000 kr under året sades upp på grund av
flytt och upphör vid 2021 års utgång. Föreningen har redan under detta år behövt anpassa för ett
kommande år med lägre intäkter. Årets resultat möjliggör stabilitet under det kommande året,
säkerställer föreningens likviditet samt ändamålsspecifika sparanden kan genomföras. Detta till
flera stora renoveringarna som inom kort kommer krävas i våra fastigheter som efter många års
eftersatthet börjar bli allt mer akut, där visst förberedelsearbete har påbörjats. Det har även
möjliggjort satsningar på ny och utökad verksamhet såsom Satsning Västerort, som påbörjats
under hösten 2021 men kommer märkas mest under kommande år.
Tack vare att vi samlat det mesta av vårt administrativa arbete i ett system, SportAdmin, har vi
kunnat effektivisera och förenkla arbetet med bokningar och medlemsavgifter. Att utveckla och
förbättra rutinerna har pågått under hela året då det är första året med detta system och vi lär oss
hela tiden. Vi har via KFUM Sverige tagit del av UPHO Inköpssupport för att hitta bättre lösningar
på inköp av material. Vi har fått sponsring av målarfärgen för renoveringen av klubbrummet via
Alviks måleributik och det finns nu möjlighet för alla att skänka sin pant via Pantamera Express på
Bromma Återvinningscentral till Bromma KFUM.

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Ett fokusområde i verksamhetsplanen har varit att stärka och utveckla Bromma föreningens
varumärke samt bli en effektivare förening genom att utveckla våra kommunikationskanaler.
Bland det viktigaste och största vi har gjort under året är att ta fram en ny hemsida. Arbetet har
pågått under hela året och den lanseras i början av 2022. Det kommer innebära en stor förbättring
och göra det lättare för oss att presentera vår verksamhet.
Vi fortsatte att filma och fota våra sommarläger för att uppdatera och komplettera de bilder och
filmer vi gjorde under 2020 då vi inte hann fota och filma alla olika läger. Vi valde att fortsätta med
samma fotograf och blev återigen mycket nöjda, glada och kunde börja visa upp nya filmer och
bilder under hösten. Dessa har vi använt i alla våra kanaler för att visa upp vad det innebär att gå
på våra läger eller vara ledare i vår förening och förhoppningsvis även sänka trösklarna för fler
att hitta till oss och vår verksamhet. Inte minst har de varit ovärderliga i att använda på vår nya
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hemsida.
På Facebook och Instagram har vi minskat något i räckvidd i jämförelse med föregående år, delvis
till följd av att hemsidan har varit årets stora utvecklingsprojekt och fokus. Trots en minskning i
jämförelse med 2020 års siffror ligger vi mycket högre än i jämförelse med 2019.

COVID-19

2021 har fortsatt varit väldigt påverkat av pandemin. Föreningen har arbetat hårt under hela
året för att anpassa verksamheten för att följa Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters
rekommendationer. Samt att kommunicera detta med såväl ledare som deltagare och deras
föräldrar.
Det har krävt extra resurser och material, inte minst i form av tid och personalresurser för
att lyckas med detta. Då det har tagit mer tid och resurser att genomföra samma verksamhet
under pandemin innebär det att visst utvecklingsarbete har fått skjutas på framtiden och vissa
verksamheter som vi hade innan pandemin har varit fortsatt på paus.
Men vi är mycket glada och tacksamma att vi med anpassningar har kunnat genomföra majoriteten
av vår verksamhet för barn och unga. Att vara fysiskt aktiv och ha roligt tillsammans främjar inte
bara en god hälsa, det bidrar även till att minska oro och ångest, något som kan vara minst lika
viktigt i en tid som denna. Det är viktigt att fortsätta hålla öppet eftersom barn och unga behöver
det vi erbjuder – trygga, roliga och utvecklande mötesplatser, inte minst när annat runtomkring
stormar.
Trots att dessa anpassningar har krävt mer av personal och ledare verkar det inte ha haft en
negativ påverkan på deltagarens upplevelser. Den återkoppling från såväl deltagare som föräldrar
är att årens aktiviteter har varit mycket lyckade och uppskattade och det har funnits en stor
tacksamhet över att vi har lyckats hålla igång.
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Totalt har vi under året haft 330 deltagare i våra terminsverksamheter, en minskning med cirka 13
% från föregående år. Per termin har vi haft cirka 200 deltagare. Antalet deltagartillfällen är lägre,
vilket är i linje med rapporter från Riksidrottsförbundet som har visat en nedgång på cirka 15% i
antal deltagartillfällen under 2021 där hallidrotter likt våra terminsaktiviteter har drabbats hårdast
av pandemin.

PARKOUR

Parkouren är fortsatt vår största terminsverksamhet med flest grupper och deltagare.
Under vårterminen hade vi 141 deltagare fördelat på 12 grupper (varav en grupp hade två
träningstillfällen i veckan) på måndagar-onsdagar i KFUM-hallen i Alvik samt i Bromma
Gymnasiums nedre gymnastikhall. Till höstterminen gjordes schemat om något till 10 grupper
(varav en grupp hade två träningstillfällen i veckan) fördelade på måndagar, onsdagar och
torsdagar och vi hade 128 deltagare. Att minska antalet dagar från fyra till tre har gjort det
lättare att bemanna med ledare då färre dagar behöver täckas upp. Verksamheten har letts
och genomförts av totalt 15 unga ledare under året. En av våra seniora ledare har haft ett
samordningsansvar för ledargruppen och planering av passen, under våren var det Jacob
Bryntesson och till hösten tog Elin Braun över.
Totalt under året har vi haft 189 individuella deltagare, vilket är en minskning med 13% i
jämförelse med tidigare. Parkouren som verksamhet har under många år tappat i antal deltagare.
Då utvärderingar visar hög nöjdhet från deltagare och föräldrar tror vi att denna minskning framför
allt beror på högre konkurrens från bland annat företag som specialiserar sig på just parkour
med egna parkourhallar samt att vi inte har haft kapacitet att nå ut med marknadsföring, vilket
försvårats under pandemin.

DANS & CHEER

Dans & Cheer är en av våra egenskapad aktivitet av våra unga ledare som kombinerar de två
aktivisterna. Under terminen prövar vi sportens olika moment och sätter med hjälp av dessa ihop
en koreografi. Koreografin framför vi sedan på en uppvisning!
Alla är välkomna till Dans & Cheer, oavsett könstillhörighet. Vi lägger ett stort fokus på att skapa
en säkerhet mellan deltagarna och en bra gruppdynamik. Under terminen lär vi oss tillsammans
acceptans, självförtroende samt samarbete och hur vi kan skapa detta inom gruppen. Vi utgår från
deltagarnas önskemål och behov under träningen. Med andra ord kan två grupper skilja sig åt en
del i vilka moment de genomför under en termin.
Under vår och höst arrangerades en må-bra-dag. Syftet med må bra-dagen var att man skulle
få möjlighet att bekanta sig med bland annat begrepp som acceptans och respekt men också att
genomföra olika lekar och samarbetsövningar samt arbeta med att stärka självförtroende och
självkänsla.
Vi hade ljusspår, där man i grupp fick diskutera olika ämnen, som till exempel vänskap, drömmar
och förebilder. Vid varje ämne som diskuterades fick man lägga på pärlor på ett armband som
var och en sedan fick ta med sig hem vilket var väldigt uppskattat. Deltagarna fick även skapa
en teater där man framförde hur ett lag med bra respektive dåligt samarbete kan se ut. Sedan
hade vi andra typer av lekar där samarbete var i fokus. Många av deltagare har sagt att detta var
det bästa på hela terminen. Vid varje tillfälle deltog ungefär 15 av deltagare från Dans & Cheer
verksamheten.
Under året har vi haft totalt 29 individuella deltagare, en minskning med cirka 40 % i jämförelse
med tidigare år 2020 då vi fördubblade antalet deltagare. Under vårterminen hade vi 3 mindre
grupper med totalt 27 deltagare. Till hösten blev det bara en grupp med 7 deltagare. Detta kan
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bero att vi bytte veckodag från en söndag till torsdag. Under året har 7 unga varit ledare för
aktiviteten.

LEK & SKOJ

Lek & Skoj riktar sig till de allra minsta mellan cirka 3-7 år med fokus på lek, sport och
rörelseglädje. Ledarna ger det där lilla extra för att ge barnen en spännande och rolig upplevelse
och hittar ofta på spännande historier kopplat till aktiviteten. Exempelvis blir en hinderbana inte
bara en hinderbana utan ett spännande äventyr med pirater och barnen blir själva pirater om de
tar sig igenom det med hjälp av ledarna. Vi har haft en grupp per termin under året med totalt 18
individuella deltagare, vilket är en minskning med 10 deltagare vilket motsvarar 36 % i jämförelse
med tidigare år. Under året har 8 unga varit ledare för aktiviteten.

TEATER & RÖRELSE

Under våren startades den nya verksamheten Teater & Rörelse, skapad av några av våra ledare.
Under terminens gång utforskar vi tillsammans teaterns magiska värld med våra kroppar och
rörelse i centrum. Genom att blanda teater med lek samt rörelse tränar vi upp scenmodet
och självkänslan för att i sluten av terminen spela upp en pjäs. Några moment vi testat på är
improvisation, stagefighting och röstövningar. Vi har haft en grupp per termin med totalt 15
individuella deltagare och under året har 4 unga varit ledare för aktiviteten.

INNEBANDY

Inom innebandyn sker säsongerna höst/vår vilket medför att vårterminen ofta fortsätter på samma
sätt som under hösten. Däremot sker större förändringar på hösten när vi blir tilldelade nya
halltider samt seriespelet börjar. Under vårterminen hade vi fyra lag, P08, P10, P12 och P15. Till
hösten flyttade P10 över till Ängby IF då de behövde samverkansmöjligheter med fler lag i samma
ålder vilket vi saknade, men de har fortsatt nära koppling och samverkan med vår förening. Denna
övergång möjliggjorde även en ny och givande samverkan med Ängby IF gällande sporthall och
innebandyverksamheten.
Dessa lag tränade 1-3 tillfällen per vecka och P08 och P10 spelade seriespel under våren och
under hösten inledde även P12 sin första säsong med seriespel. De yngre lagen tränar i KFUMhallen i Alvik och de äldre i Stora Mossens idrottshall. Totalt har vi haft 78 deltagare under året,
vilket är en liten minskning med 7 %. Lagen leds av cirka 20 tränare som mestadels består av
föräldrar till deltagare. Innebandyn har påverkats av covid-19 genom att matcher och cuper har
ställts in och färre deltagartillfällen.

SENIORVERKSAMHET

Som barn och ungdomsförening fokuserar vi på vår målgrupp men vi har även verksamhet för
vuxna och pensionärer i folkhälsans tecken. Gruppen Basketveteraner har verksamhet i KFUMhallen i Alvik en gång i veckan och Morgongymnasterna träffas en morgon i veckan i KFUM-hallen
och avslutar med gemensam frukost i föreningslokalen och en morgon för utomhusaktivitet.
Med lärdom av första året med pandemi har en del av seniorverksamheten genomförts utomhus
då detta blev ett uppskattat inslag. I och med vaccinationer har denna verksamhet framförallt
under hösten kunnat fortsätta mer i som tidigare i jämförelse med pandemins första år.
Även Bromma-Alvik Seniorklubb har använt våra föreningslokaler men med anledning av
pandemin har mängden fysiska träffar varit mycket färre än innan.
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SOMMARLÄGER
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Under våren rådde det länge en stor osäkerhet kring om sommarens läger skulle kunna
genomföras och i vilken form samt vad det skulle krävas för anpassningar. Slutligen gav
Folkhälsomyndigheten grönt ljus för lokala sommarläger och kolloverksamheter och vi
kunde genomföra sommarläger med anpassningar för att följa de rådande riktlinjerna och
rekommendationerna. Anpassningarna av både de förberedande ledarutbildningarna och själva
lägren gjordes bland annat i samråd med Smittskydd Stockholm.
Under sommarens läger deltog totalt cirka 530 barn, en ökning med 35% från tidigare år.
Deltagarna var barn och unga mellan 8-16 år och med 65 stycken ledare mellan 15-22 år. Ledarna
gjorde helhjärtat allt de kunde för att ge barnen en oförglömlig sommarupplevelse med trygghet,
äventyr och gemenskap trots omständigheterna.

KÄRSÖSOMMAR

På Kärsögården som är vår stora lägergård har vi de flesta av våra läger. Förutom inriktningarna
Sport, Teater och Animation har vi introducerat inriktningarna Äventyr & Vildmark samt
Kärsökul som båda var mycket populära. Vi spenderar mycket tid utomhus där vi har lekar,
fokus på rörelse, samarbetsövningar med gruppen och temadagar och självklart de klassiska
lägeraktiviteterna som bad, paddla kanot, flottbygge och låghöjdsbanan.
Under dessa veckor har deltagarna på sportlägret testat på olika sporter såsom basket,
beachvolleyboll, fotboll och lekar med fokus på rörelse. Deltagare på teaterlägret har gjort olika
övningar för att utveckla scennärvaron och testat på stage fighting. Animationslägret har skapat
figurer och kulisser i lera och andra material. Båda de kreativa lägren har skrivit manus och
producerat fantastiska uppvisningar och animerade filmer som spelades in och skickades till
föräldrarna efter lägrets slut, då pandemins restriktioner inte möjliggjorde en fysisk uppvisning.
Äventyr & Vildmarkslägret har delat sin tid mellan Kärsögården och vår mindre lägerplats i
naturreservatet på Lovön. Lägret började på Kärsögården och dess omgivningar med olika
aktiviteter utomhus med fokus på samarbetsövningar. Efter ett par dagar bar det av med hajk till
Lovö naturreservat. Där har de testat på att hugga ved, tända eld med eldstål, bygga vindskydd,
skapa naturhalsband med brännpenna och lagat middag under öppen eld med den obligatoriska
hajkbananen, paddlat kanot samt övernattat med de många myggorna.
Kärsökul är vår andra nya lägerinriktning. Under veckan får deltagare mycket tid att ligga
i hängmatta och läsa, spela sällskapspel och pyssla. De har även fått utföra våra klassiska
aktiviteter såsom låghöjdsbanan, flottbygge, frisbeegolf och bad.
En stor del av veckan är den gemensamma temadagen, en heldag där ledarna skapar en
äventyrsbana och spännande historia som bygger på att gruppen tillsammans löser olika uppgifter
för att få ledtrådar till en gåta.
Vi har fortsatt utveckla rutiner för att minska smittspridning. Vi utnyttjar hela lägerplatsen på ett
annat sätt och har tydliga rutiner för handtvätt och måltider. Olika starttider, gruppfärger och
hemstationer har möjliggjort att hålla grupper separerade.
Vi har använt olika utvärderingsmetoder för löpande utvärdering under och efter lägerslut. Efter
varje lägerdag kollar vi vad barnen tyckte var roligast under dagen. Kontinuerlig utvärdering sker
även i kontakt med föräldrar under lägren. Genom dagliga samtal och övningar har ledare tyckt till
för att ta fram det som funkar och det som behöver utvecklas eller förändras.
På utvärderingen som skickades ut till föräldrar och barn efter lägrets slut, var det genomsnittliga
omdömet 4,5 av 5 och andelen som rekommenderar verksamheten är 97%
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GRÖNA DAR

På vår mindre lägerplats på Lovö i naturreservatet genomfördes under vecka 26 och 27 det
tionde året av Gröna Dar, vårt sommarläger för barn och unga mellan cirka 8-16 år med olika
funktionsvariationer. Under dessa veckor gavs 22 deltagare mellan 8-16 år möjligheten att paddla
kanot, bada, leka, pyssla och uppleva friluftsliv.
Vi har målat lägerflagga, spelat kubb, limbo och capture the flag, dekorerat utedasset med våra
handavtryck, utforskat skogen och haft fina stunder och samtal tillsammans i hängmattorna.
Särskilt uppskattat bland deltagarna i år var att åka motorbåt och att gå på skattjakten ledarna
arrangerar under sista dagen på varje lägervecka.
Varje dag inleds men en gemensam samling där vi går igenom dagen med deltagarna. Det finns
alltid en grundplanering men som anpassas efter både väderlek och deltagarnas behov just
den dagen. Ett verktyg vi använder oss av är en tavla med bilder på de olika aktiviteterna vilket
underlättade för deltagarna att ta till sig och visualisera vad som händer under dagen samt White
board där vi skriver ned dagens schema.
Varje dag avslutas med att vi gemensamt åker buss från lägerplatsen till uppsamlingsplatsen där
föräldrarna hämtar barnen. Under denna åktur sammanfattar vi dagen på ett fint sätt och ett bra
och naturligt avslut uppstår innan det är dags att åka hem.
Vi vet av erfarenhet att framgångsfaktorer för lyckade läger är att deltagargruppen inte är för stor
och att vi har hög ledartäthet. Med bakgrund i detta har vi därför utökat antalet ledare något och
vi var detta år 11 ledare på plats under lägerveckorna. Att alla deltagare känner sig sedda, hörda
och bekräftade är en viktig nyckel för att nå fram och skapa tillit.
En högre ledartätheten möjliggör flexibilitet och individanpassning och vi har under lägret
2021 arbetat aktivt med tydliga rutiner för informationsinhämtning och utvärdering inom
ledargruppen och i nära kommunikation med föräldrar. Varje dag under lägret genomför ledarna
ett morgonmöte innan deltagarna kommer där dagen gås igenom. Efter att deltagarna lämnat
lägret på eftermiddagen samlas ledarna igen för att utvärdera dagen. Denna rutin för information
och utvärdering skapar ett viktigt forum för ett agilt arbetssätt utveckla lägret dag för dag. Varje
dag på lägret skräddarsys för att fungera optimalt både för gruppen i stort och för de enskilda
individerna.
Vi är mycket nöjda med det här arbetssättet som gör det möjligt att snabbt anpassa och följa upp
aktiviteter och rutiner på lägret.
På utvärderingen som skickades ut till föräldrar och barn efter lägrets slut, var det genomsnittliga
omdömet för lägerveckorna 4,5 av 5, alla rekommenderar verksamheten till andra och önskan att
komma tillbaka nästa år är stor.
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PROJEKT
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LEDARUTVECKLINGSPROJEKT 2020-2021

Vi blev 2020 beviljade projektmedel för att under året arbeta med ledarutveckling i föreningen.
Fokus har varit att stärka det ideella ledarskapet och dess drivkrafter samt stärka identiteten
om vad det innebär att vara ledare i just Bromma KFUM I och med Corona-pandemin har vi
likt många andra föreningar fått tänka om kring hur och när detta projekt genomfördes utifrån
myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Tidsperioden förlängdes till sommaren 2021och
vi kunde delvis ändra metodiken, detta efter dialog med stiftelsen.
Med anledning av Corona-pandemin har det under projektets period inte varit möjligt annat än
i undantagsfall samla till fysiska träffar. Därför har fokus fått skifta från större träffar till samtal
med individer eller små grupper som ett naturligt invävt samtal i den vardagliga verksamheten
vi enligt restriktionerna ändå fick fortsätta med. Vi har enligt myndigheters riktlinjer inte kunnat
ha separata träffar för de unga ledarna men en del träffar kopplat till våra barnaktiviteter har
kunnat genomföras och vi har vävt in detta arbete i de träffarna. Vi har löpande under projekttiden
medvetet vävt in detta projekt i de träffar och utbildningar vi brukar och har kunnat genomföra och
haft diskussioner och workshops kopplat till dessa frågor. Detta innebär att ett stort antal ledare
under perioden har deltagit i arbetet i varierande grad.
De olika träffarna och samtalen har varit underlag och inspel till framtagandet av rekryteringsplan,
ledarfilosofi och ledarvårdsprogram. Det har inte funnits intresse av att ha separata diskussioner
och workshops om dessa dokument och med hänsyn till restriktionerna hade det inte varit möjligt
att samla ledarna i enbart detta syfte, och därför har vi istället likt resten av projektet vävt in
detta i individuella samtal och de ordinarie träffarna och aktiviteterna för att få deras input. Detta
har sammanställts och utformats i ett dokument stegvis med stöd av en konsult som med sitt
utifrånperspektiv har kunnat ställa de frågor vi behövt för att ta komma djupare i arbetet med
dessa dokument som under 2022 kommer lyftas till styrelsen för ytterligare bearbetning och
beslut.

16

UTBILDNING, TRÄFFAR OCH
ANDRA ARRANGEMANG
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Många av våra utbildningar sker kopplat till våra verksamheter såsom sommarläger eller
terminsverksamheter. Vi har ett stort fokus på ledarskap, både att leda sig själv och andra och
mer specifikt kan det handla om ledarskap för barn och unga, inkludering och normkritik, att möta
barn och unga med NPF-diagnoser och funktionsvariationer eller idrottsspecifika utbildningar
inom innebandy och parkour.
Den delen av verksamheten som har påverkats mest under pandemin är träffar, utbildningar
och medlemsaktiviteter och deltagande i externa aktiviteter för ledare och medlemmar, då
restriktionerna främst har möjliggjort för verksamheten för barn att kunna fortgå. Men vissa delar
har vi ändå kunnat genomföra.

UTBILDNINGAR FÖR LEDARE I TERMIN- OCH
SOMMARLÄGERVERKSAMHET

Inför sommarlägren fick de ledare som inte tidigare hade gått KFUMs grundläggande utbildningar
i ledarskap, George och William, genomföra denna digitalt. En heldags utbildning med både
teori och praktisk övning i Första hjälpen, Hjärt-och lungräddning och vattenlivräddning
genomfördes med hjälp av kunniga instruktörer från Svenska Livräddningssällskapet på plats på
vår lägerplats Kärsögården. Vi hade även en utbildningsdag med fokus på inkludering, normkritik,
härskartekniker och praktiska lägergårdsövningar samt att ledarna för varje läger träffades för att
tillsammans planera lägerdagarna i mer detalj. På dessa utbildningar deltog alla lägerledare samt
kansliets personal.
Inför höstens terminsstart genomförde vi en utbildning för att möta barn och unga med NPFdiagnoser.
I innebandy har Per Villaume och Oskar Dannwitz genomfört grundutbildning, Per Villaume har
genomfört röd steg 1 och träningsplanering röd och Agaton Österlund har gått röd målvakten
ledarutbildning.
I slutet av året anmälde vi de flesta av våra parkourledare till en parkourutbildning via
gymnastikförbundet som genomförs i januari 2022.

BODY MIND SPIRIT-LÄGRET

Syftet med Body Mind Spirit-lägret, är att möjliggöra för unga mellan cirka 15-17 år att ta steget
från deltagare till ledare eller erbjuda en väg in i att hitta sitt engagemang i föreningen. Unga är
inte bara möjliga ledare i framtiden - de är ledare här och nu. Detta gör vi genom att erbjuda en
gedigen ledarutbildning innehållandes teoretiska och praktiska moment såväl som mentorskap för
att ge unga verktyg och stöd att utvecklas i sin nya roll som ledare. Lägret genomförde under v.2526 på Kärsögården med totalt 14 deltagare, en markant ökning från förra året.
Huvudansvaret hade anställda på kansliet som arbetade nära två unga ledare som hade rollen
som programansvariga, vilket Denna roll innebär att med stöd av kansliet planera och genomföra
utbildningen på plats.
De programansvariga för lägret var i år två unga erfarna ledare som själva har starka rötter
inom KFUM, en från Bromma- och den andra från Alnäs-föreningen. Tillsammans bildade de
en kunskapsbas där nya perspektiv och aktiviteter blandades med traditionsbundna och väl
beprövade övningar.
En stor del av första lägerveckan var att öka deltagarnas samarbetsförmåga och bygga en stark
grupp med god kunskap om Bromma KFUM och Kärsölägren. Under denna vecka gjordes bland
annat övningarna Roboten och låghöjdsbanan. När deltagarna överkom utmaningar tillsammans
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kom de närmare varandra som grupp och lärde sig förstå den process som grupputveckling
innebär. Första lägerveckan innehöll även teoripass och övningar kopplat till ämnen som
ledarskap, kommunikation, inkludering och grupputveckling, där syftet var att förstå rollen
som ledare och att kunna applicera det i olika delar av sin vardag, i samhället samt föreningens
verksamhet. Ett uppskattat inslag var teori och workshop om jämställdhet. Under dagarna blev det
också bad och andra roliga aktiviteter. En utmaning under lägret var att antalet praktiska övningar
minskade för att minimera fysisk kontakt. Första veckan avslutades med att deltagarna blev
tilldelade mentorer, som var erfarna ledare på våra andra sommarläger. Deltagarna tilldelades
ledartröjor och togs emot av andra ledare i en liten välkomstceremoni. BMS-deltagarna går, i och
med en avslutad första vecka på utbildningen, till att vara adepter.
Fas 2 i utbildningen, som börjar under den andra veckan, är praktik i att leda barn och unga på
föreningens övriga sommarläger. De programansvariga observerade både adepter i deras nya roll
som ledare och mentorerna i deras roll som mentor. Utbildningsledarna gav feedback, tips och
stöd till mentorer och adepter för att alla skulle utvecklas och känna sig starkare i sin roll som
ledare. De mer erfarna unga ledarna som var mentorer fick därmed också möjlighet att utvecklas i
sitt ledarskap genom rollen som mentor.

HELHETEN – KFUMS UTBILDNINGAR I LEDARSKAP OCH
KFUM

Inför sommarlägren fick de ledare som inte tidigare hade gått KFUMs grundläggande utbildningar
i ledarskap, George och William, genomföra denna digitalt. Även övriga aktiva ledare bjöds in till
detta.
KFUM Stockholm Gotland brukar anordna minst en Emma-utbildning under året men den blev
tyvärr inställd. Även årets Mary-utbildning som KFUM Sverige brukar arrangera blev även den
inställd.
Uni Jennersjö genomförde Emma-utbildningen inom ramen för ett erfarenhetsutbyte med
lägerledare.

SAMVERKAN MED OCH DELTAGANDE I KFUM-RÖRELSEN
Att samverka med olika delar av KFUM-rörelsen är en viktig del av vår verksamhet. Under
pandemin harfortsatt många mötesplatser ställts in eller blivit digitala men vi har ändå kunnat
delta på en hel del under året.

Vi har varit aktiva i nätverket för lägergårdar som under året har haft flera digitala träffar och
Mikaela Wikström deltog på höstens lägergårdsträff på KFUM Ängsholmen i Värmdö Kommun för
flera dagar med erfarenhetsutbyte och inspiration.
Mikaela Wikström och Jacob Bryntesson har även deltagit på nätverksträffar för
parkourföreningar. Under sommaren genomfördes ett första miniutbyte av lägerledare mellan
Bromma KFUM och KFUM Alnäs där Siri Ferngren och Uni Jennersjö åkte iväg och var lägerledare
på Alnäs en vecka medan Bromma KFUM tog emot ledare från Alnäs. I utbytet ingick även att gå
Emma-utbildningen där Uni Jennersjö deltog.
Under våren arrangerades KForum under 2 dagar i april där syftet var att lära känna varandra,
inspireras, utbyta erfarenheter och tycka och tänka om några av våra viktigaste samhällsfrågor
som inkludering, jämställdhet och klimat och få digitalt besök av internationella gäster. Från
Bromma KFUM deltog Annika Strömstedt, Ellen Wessén, Siri Ferngren, Stella Fagerlind, Thea
Madisson och Uni Jennersjö.
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I november var det dags för Riksombudsmöte för KFUM Sverige som genomfördes i Uppsala. Från
Bromma KFUM deltog Annika Strömstedt, Matilda Lindh, Susanna Olsson, Ingrid Fagrenius, Frida
Öhgren,Tura Bruce, Ellen Wessén, Alexander Lund, Anna Rosell, Sixten Lejdström Hansson, Karl
Mellberg, Lucas Finnermark och Carl Bermhed, ett stort gäng som var aktiva i att lägga förslag
och diskutera aktuella frågor. Ingrid Fagrenius från Bromma KFUM valdes in i KFUM Sveriges
riksstyrelse.
Under året arbetade KFUM Sverige fram en serie olika filmer om KFUM-rörelsen, där Ingrid
Fagrenius från föreningen deltog.
Annika Strömstedt och Alexander Lund deltog på KFUM Stockholm Gotlands årsmöte.

JULMINGEL

Föreningen bjöd in alla föreningens medlemmar med familjer och vänner till ett julmingel med allt
från pyssel till frågesport i början av december. Detta var i samband med att smittspridningen
åter igen tog fart och vi hade en längre tids öppet hus för att sprida ut människorna. Även om
antalet som deltog inte var jättehögt var det en trevlig stund och vi ser fram emot att arrangera fler
aktiviteter som riktar sig till föreningens alla medlemmar framöver.

STIPENDIE FRÅN STOCKHOLM-VÄSTERLEDS
ROTARYKLUBB

Stockholm-Västerled Rotaryklubbs A12-fond har under de senaste 37 åren delat ut stipendier till
idrottsklubbar och föreningar i Bromma för ungdomsledarutbildning. Bromma KFUM är glada och
stolta att under 2021 ha blivit utsedda till årets stipendiat och fick motta ett stipendium på 10 000
kr till klubben för stöd till utbildning av ungdomsledare.
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LOKALER OCH ARRENDEN
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GUSTAVSLUNDSVÄGEN 168A - FÖRENINGS OCH
KANSLILOKALER

Föreningen har under många år haft sitt kansli samt andra medlemsaktiviteter och verksamheter
på Gustavslundsvägen 168A. I och med att föreningen inte längre kunde få lokalhyresbidrag
från Stockholms stad valde man att inte förlänga avtalet när det löpte ut, med anledning av
ekonomiska skäl. Utflytt sker 31 januari 2022 men förberedelserna för flytten av ett stort kansli
med en material-och arkivtung verksamhet påbörjades under hösten. Sökandet efter en ny
kanslilokal påbörjades men med många osäkerhetsfaktorer valde man att tills vidare göra i ordning
klubbrummet i sporthallen att fungera som både kansli och klubbrum och testa det en period för
utvärdering.
Vi har under ett vanligt år även styrelsemöten, ledarträffar och utbildningar, planeringstillfällen
men detta har till stor del varit digitalt med anledning av pandemin. I lokalen har vi även vårt kansli
där personalen arbetar. Vi delar kansli och lokalerna med Stiftelsen KFUM:s studenthem i Alvik
och AFS Interkultur.
Lokalen är även bitvis uthyrd eller utlånad till externa grupper eller samarbetspartners.
Grupper som brukar ha verksamhet i lokalerna är; Bromma-Alvik Seniorförening (Fd Y’s men),
Stockholmsburfågelförening och Målarglädje. Detta är främst olika seniorgrupper och deras
verksamhet har därför varit mindre omfattning och begränsad med anledning av pandemin. Det
har varit fortsatta problem med ventilation och dålig luftkvalitet och dialog med hyresvärden.

VIDÄNGSVÄGEN 11 - KFUM-HALLEN OCH KLUBBRUMMET
I sporthallen i Alvik har vi många av våra egna terminsaktiviteter och icke-pandemi år även
aktiviteter på olika skollov. Föreningen har aktiviteter där flera kvällar i veckan, bland annat
innebandy, parkour, lek och skoj, teater och rörelse och dans och cheer. Det är även här vi
har vårt klubbrum som används av våra ledare i samband med aktiviteter samt för förvaring av
material.

I och med byte av kanslilokaler beslutades att klubbrummet även skulle fungera som kansli från
1 februari 2022. I samband med detta beslutades att rummet skulle göras i ordning då det var
slitet både gällande ytskikt och belysning samt möbler, vilket inte gjorde det så trevligt för våra
medlemmar att använda.
Rummet har målats om, ny belysning har installerats och rummet har inretts med funktionsenliga
och fräscha möbler såsom en myshörna med soffa och fåtöljer, en kontorsdel med skrivbord och
administrativt samt förvaringsdel med skåp och lagerhyllor. Klubbrummet har länge varit eftersatt
och därför inte inbjudit till att användas. Vi hoppas med att en avklingande pandemi och ett
fräsch och trevligt rum kommer innebära att det används desto mer som samlingsplats med aktiva
medlemmar och ledare.
Under sommaren ställde en person upp ideellt och arbetade cirka 4 veckor med att måla om båda
omklädningsrummen och trapphuset samt renovera bänkar och hängare. Färgerna gick i KFUMs
profilfärger och nya skyltar med Bromma KFUMs logga sattes upp. Det blev ett stort och viktigt
lyft för miljön för alla barn och unga som vistas där varje vecka. Det har tyvärr under året även
skett en del skadegörelse, framför allt i omklädningsrummen.
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Även om flera viktiga uppdateringar har gjorts under året har sporthallen fortsatt omfattande
renovering-och uppgraderingsbehov under kommande år. Exempelvis behövs ett nytt hallgolv,
duschar behöver renoveras och nyckelsystemet behöver uppgraderas. Arbetet med att säkra
finansiering för dessa renoveringar som är i miljonklassen har fortsatt under året, dels genom att
säkra ett överskott bland annat tack vare hyresintäkter men även genom samverkan med andra

föreningar såsom Ängby IF och riksförbundet Våra gårdar.
För att finansiera kostnaden för sporthallen hyrs den ut till exempelvis skolor och andra föreningar
de tider vi inte själv använder den. Med tanke på hallbristen i Stockholm så är det viktigt att den
kommer så många barn och unga som möjligt till del.
Verksamheten i sporthallen har påverkats kraftigt av pandemin och de rekommendationer
och riktlinjer som funnits, det har även tidvis funnits specifik lagstiftning för den här typen av
lokaler. Att hålla sig insatt samt kommunicera detta till samtliga som har verksamhet har varit
tidskrävande.

LÄGERPLATS PÅ LOVÖ

På Lovön äger föreningen sedan länge en mindre bit mark med ett gammalt hus som kallas
Blockhuset i Norrbyskogen i Lovö naturreservat. Det används idag främst för förvaring av material
samt som skydd från väder vid aktiviteter. Det har under en längre tid enbart funnits en ranglig
stege upp till husets övervåning vilket har gjort det otillgängligt och svåranvänd, men under året
byggdes en ny trappa upp till övervåningen, på samma plats där det längre tillbaka har funnits.
Nära denna plats arrenderar föreningen även två markdelar, där det på den ena finns en
scoutstuga, kallad Rövarkulan. Denna sköts av Vinsta Scoutkår, en sektion i föreningen. Den andra
markbiten är stranden nedanför Blockhuset där vi badar och lägger i kanoter och båtar.

KÄRSÖGÅRDEN OCH KFUM KÄRSÖ

Föreningen arrenderar sedan lång tid mark på Kärsön av Drottningholms Slottsförvaltning.
Tillsammans med KFUM Söder/Fryshuset driver Bromma KFUM Kärsögården i föreningen
KFUM Kärsö på Ekerö, ett aktivitetscenter på cirka 70 000 kvm grönområden med fokus på
barn-och ungdomsverksamhet med ett socialt perspektiv. Kärsögården är helt avgörande för
Bromma KFUMs största verksamhet, sommarläger, där vi varje sommar erbjuder över 500 barn
och unga en fantastisk sommarupplevelse. Vi har även utbildningar, ledarträffar och andra
föreningsaktiviteter här.
Bromma KFUM arbetar aktivt med att driva och utveckla Kärsögården genom exempelvis
representation i styrelsen för KFUM Kärsö, den ideella förening som driver Kärsögården. Bromma
KFUM är en av huvudmedlemmarna och som arrendator har en viktig roll. Bromma KFUM
representeras i styrelsen av Katarina Gustafsson, ordförande, Alexander Lund, Anna Magnusson
och Saga Löved, ledamöter och Mikaela Wikström, suppleant.
Kärsögården har drabbats hårt av pandemin men utvecklingen har under 2021 med hårt
arbete börjat vända till en positiv utveckling. Det finns stor potential framåt och fokus är på
att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi och organisation samt utveckla platsen för barn-och
ungdomsverksamhet.

VÄGÄRENDEN

Bromma KFUM är gentemot Trafikverket ansvarig väghållare för körvägen Kärsögården
-Ekerövägen. Bromma KFUK-KFUM är i dag ensam väghållare och KFUM Kärsö har uppdragits
att svara för den praktiska vägskötseln. Med hänsyn till nyligen ändrad och ökad trafiksituation
samt byggprojekt i anslutning till vägen har vi arbetat för att få till samverkan med övriga
vägintressenter utanför KFUM (Drottningholms Slottsförvaltning, Restaurang Brostugan och
Statens Fastighetsverk), vilket har fördröjts med anledning av pandemin. Under slutet av 2021 fick
vi till möte och dialog kring framtida samverkan där vi även kommer kunna dela på kostnader för
kommande åtgärder. Under 2021 skickades en vägdeklaration in och Trafikverket genomförde
en tillsyn inför omprövning av bidragsrätt för enskild väg, detta görs minst vart femte år. Vi fick
besked att bidrag är beviljat till 2026.
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SAMVERKAN
24

STIFTELSEN KFUM:S STUDENTHEM I ALVIK

Föreningen har under många år haft en nära samverkan med Stiftelsen KFUMs Studenthem i
Alvik. Detta sker genom arbetet att ge stiftelsen en KFUM inriktning, i lokalfrågor samt genom att
föreningen svarar för delar av Stiftelsens kanslifunktioner. Föreningen utser Stiftelsens styrelse
och revisorer. Samverkan avser också boende i KFUM:s anda liksom möjligheterna till lokaler
för KFUM verksamhet, allt i enlighet med Stiftelsens stadgar. Avtalet där föreningen svarar för
stiftelsens kanslifunktioner sas upp och upphörde vid årsskiftet 31 december 2021 samt att den
delade kanslilokalen tidigare sagts upp och utflytt är 31 januari 2022. Dialog om framtida former
för samverkan har pågått och kommer fortsätta under 2022.

MÄLARSCOUTERNA

Vi har pågående samarbete med Mälarscouterna då deras stuga K2 är våra grannar i
Norrbyskogen på Lovö.

VÄSTERLEDSFÖRSAMLING

Vi hyr sporthallen i Alvik, KFUM-hallen av Västerleds församling och samverkar främst kring
detta. Vi har jobbat på att stärka relationen och samverkan under året, inte minst inför flytt av
kansliet till sporthallen.

ÄNGBY IF

Under hösten började ett nytt samarbete med Ängby IF, en förening med fokus på fotboll och
innebandy, utvecklas. Bromma KFUM har en mindre innebandyverksamhet och har behov av att
samverka med en annan klubb för att utveckla denna. Med Ängby IF har vi påbörjat samverkan
kring utveckling av KFUM-hallen i Alvik och upprustning av denna samt erfarenhetsutbyten och
att stötta varandra med fokus på innebandy-verksamheten där vi har gemensam beröringsyta.
Tillsammans kan vi använda våra resurser mer effektivt och erbjuda fler barn och unga en
meningsfull fritid. Vi ser fram emot att de vart denna samverkan kan ta oss, möjligheterna är stora.

GÅLÖSTIFTELSEN OCH JÄRVA I SAMVERKAN

Gålöstiftelsen blev under året föreningens största bidragsgivare och samarbetspartner. De har
startat initiativet Järva i samverkan där de samlar föreningar som bedriver verksamhet i Järva
eller riktat mot boende i området för att möjliggöra samverkan och mer möjligheter för barn
och unga i området. Bland annat erbjuder de föreningar tillgång till lokaler i Rinkeby för arbete,
möten och aktiviteter. Vi har deltagit på möten och haft kontinuerlig dialog med representanter
med förhoppning att kommande år bli antagen som medlem i nätverket. Via nätverket har vi även
kunnat sprida information om föreningens verksamhet.
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SEKTION
VINSTA SCOUTKÅR
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I Vinsta Scoutkår genomförs scoutingverksamhet med fokus på social och personlig utveckling
genom friluftsliv. I likhet med all verksamhet har scouternas verksamhet påverkats av pandemin
på olika sätt. Det arrangerades ett Corona anpassat läger under hösten 2021 där många av
gruppernas deltagare deltog.

SPÅRARSCOUTER

Spårarsscouterna har enbart ledarledda och ledarplanerade aktiviteter men då ledarna till denna
grupp tillhör riskgrupper har de tyvärr haft mindre antal träffar i år. Det som har genomförts har
varit utomhus. Vi har testat på allting från att laga mat på stormkök, göra hantverk samt lärt oss
om naturen. Under våren 2021 genomfördes en del dagsutflykter under helgerna för att men hjälp
av andra ledare i kåren täcka upp för eventuell ledarsjukdom men fortfarande ge scouterna en
rolig fritid.

ÄVENTYRARSCOUTER

Äventyrarscouter får chansen att vara med och påverka sitt eget program. Därför har vi fortsatt
med tidigare års projekt att göra egna knivar, något scouterna har tyckt varit väldigt kul. Under
våren 2021 genomfördes en del dagsutflykter under helgerna där många äventyrare deltog.
Sommarens kårläger samt den årliga Gotlandsresan blev tyvärr inställd på grund av pandemin.
Dock under hösten 2021 kunde det genomföras ett anpassat höstlovsläger. Höstterminen behövde
avlutas tidigare då alla ledare insjuknade och inte kunde hålla scoutverksamhet.

UTMANARSCOUTER

Utmanarscouterna bedriver sin egen verksamhet med stöd från ledarna. Detta har gjort
att året har blandats av digitala och fysiska möten anpassade efter pandemins framfart.
Utmanarscouterna planerade och med stöd av kårens ledare genomförde ett höstlovsläger för de
yngre deltagarna i kåren. Då den årliga Gotlandsresan blev inställd genomfördes en paddelhajk
under sommaren.

KNALLHATTARNA

För de äldre ledarna kunde flera av våra vanliga aktiviteter inte genomföras på grund av
pandemin. Ledarna har istället deltagit och drivit verksamheten för de barn och unga i kåren
framåt under året. När pandemins grepp på samhället släpper hoppas vi kunna genomföra våra
tidigare ledaraktiviteter så som bangolf, gökotta, loppisar, julmarknader och julmiddagar igen.
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MEDLEMSSTATISTIK
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Bromma KFUM hade totalt 941 individuella medlemmar under 2021.
Den totala siffran under 2020 var 814 personer.*
2020
0-25 år 93%
26 år och upp 6%
ej uppgift 1%

2020*
Kvinnor 44%
Män 74%

ÅLDER

kön

Kvinnor 41%
388 st

0-25 år 92%
870 st

Män 59%
552 st

26 år och upp 7%
64 st

39

Antal deltagare
Vinsta scoutkår.

105

BMS-lägret
14 st

Äventyr
60 st

Kärsökul
58 st

Teater
85 st

Animation
54 st

SOMMARLÄGER

Sport
244 st

Innebandy
79 st

Teater & Rörelse
15 st

Lek & Skoj
18 st

Dans & Cheer
29 st

Parkour
189 st

TERMINSAKTIVITETER

Utan uppgifter 1%
8 st

Gröna Dar
22 st

941

Antal individuella
ledare i Bromma KFUM.

* Under 2021 räknades det om på antalet medlemmar, detta då tidigare år räknat med gratis medlemmar genom
intresseanmälningar. Då rutinerna kring medlemsregistrering förändrats under året kan vi inte längre räkna med de
personer som har anmält intresse men ej deltagit på våra aktiviteter. Detta gör att det ser ut som om vi har minskat i
antal jämfört med tidigare årsrapporter, men det stämmer inte som ni kan se ovan.
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TACK!
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TACK!

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla och envar, medlemmar, ledare, personal, organisationer,
myndigheter, privata välgörare, bidragsgivare och samarbetspartners under året.

Bromma Stadsdelsnämnd
Gustav V 90-årsfond
Gålöstiftelsen
Helge Ax:sons Johnsson Stiftelse
Stiftelsen Bernströms Barnfond
Stiftelsen Karin och Ernst Bångs minne
Stiftelsen Kung Oscar II och Drottning 		
Sophia Guldbröllopsminne
Stiftelsen Oscar Hirsch Minne
Stockholms Fjällkoloniförening
Åhlen-stiftelsen
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Kungliga sällskapet Pro Patria
Olle Engkvist stiftelse
Prins Carl Gustafs stiftelse
Stockholm Västerled Rotaryklubb
Timmermansorden
Scouterna

KFUM Central
KFUM Kärsö
KFUM Stockholm Gotland
KFUM Sverige
KFUM Söder/Fryshuset
Riksidrottsförbundet
RF-SISU
Svenska Gymnastikförbundet
Stockholms Innebandyförbund
Idrottsförvaltningen i Stockholms stad
Sensus Stockholm-Gotland regionen
Statens Fastighetsverk
Drottningholms Slottsförvaltning
Stiftelsen KFUM:s studenthem i Alvik
Trafikverket
Västerleds församling
Alviks måleributik
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