VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

KFUM Örebro Ungdom
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Styrelsen för KFUM Örebro Ungdom avger härmed följande
verksamhetsberättelse för 2016:

Styrelsen och revisorer
Styrelsen bestod under 2016 av ordförande Ingela Fredriksson, vice ordförande Lars-Erik Gustafsson
samt ledamöterna Caroline Buckley, Markus Groth, Mats Landholm, Per-Anders Norman, Göran Sandahl
(avgick under året) Johan Thunell. Christer Wetteus valdes till revisor. Till revisorssuppleanter valdes
Anders Hellqvist och Örjan Landell.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året.

Förbundstillhörigheter
Föreningen är ansluten till KFUM hälsa och idrottsförbund, Korpen och Svenska
Handikappidrottsförbundet.

Medlemmar
679 st fördelningen mellan tjejer och killar har varit i stort sett jämn med någon övervikt för flickor i
lovverksamheten och dansverksamheten och övervikt av killar i rampverksamheten.

Anställda
Tjänster har köpts av KFUM Örebro (Anders Botvidsson, Karin Magnholt, Simon Gelinder och Stina
Öst) för att klara dagläger, administration och föreningens bokföring. Arbetstillfällen för ett 30-tal yngre
ledare har kunnat erbjudas genom föreningens sommarlovsverksamheter i samarbete med Örebro
kommun.
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Verksamhet
Dagläger Hästhagen
Cirka 250 barn deltog på vårt dagkollo i Hästhagen, vilket erbjuder allmänna aktiviteter och lekar men
också några av våra idrotter. Under två av veckorna skedde ett samarbete med Tegelbrukets fritidsklubb
och under hela daglägerperioden gjordes en riktad insats för att locka deltagare från Brickebacken och
Vivalla. För att möjliggöra denna satsning inleddes ett samarbete med Föreningen Afrikas horn som sökte
sommarbidrag från Örebro kommun för att kunna anställa projektledaren Abdirahman Hussein samt hyra
minibuss för skjuts av barnen. Föreståndare var Lina Grell och Hanna Ernestam. Ett 20-tal
feriepraktikanter hjälpte till att skapa oförglömliga sommarupplevelser för barnen, varav många kommer
från KFUM-familjen.

Övrig lovverksamhet
Under sportlovet och höstlovet inbjöds sommaraktiviteternas barn till aktiviteter med Tegelbruket som
bas enligt dagkolloprincipen, i samarbete med Tegelbrukets fritidsklubb. Ett 30-tal barn deltog vid båda
tillfällena. Under sportlovet och höstlovet anordnades också övernattningsläger på Kilsbergsgården med
50-talet deltagare. Under höstlovet anordnades ett mycket uppskattad läger för äldre särkollodeltagare.

BMX:
I ramperna på Tegelbruket har mängder av barn, ungdomar och vuxna åkt bland annat BMX, skateboard
och kickboard. Ramperna i Tegelbruket blir mer och mer populära. Ett steg på vägen till att bilda en egen
KFUM-förening är att tillsätta en styrgrupp som arbetar med utveckling av verksamheten i ramperna.
Denna styrgrupp består av representanter från olika discipliner med uppdrag att ansvara för schema, regler
och evenemang.

Cricket:
Med stöd av Örebro Läns idrottsförbund har Cricket startats upp som ny verksamhet inom KFUM
Örebro Ungdom. Två ledare har gått Emma-utbildning. Cricketungdomarna har genomfört träningar på
Rosta gärde och i Tegelbruket samt spelat matcher i Kolsva.

Dans:
Under året har KFUM:s dansverksamhet bedrivits i Tegelbruket under ledning av Camilla Örvill. Street
och hip hop har dansats av barn och ungdomar mellan 5 och 15 år i flera olika grupper ledda av unga
ledare. Terminernas avslutningsuppvisningar har dragit stor publik i form av familjer och andra anhöriga.
Under året har även dansare som velat dansa självständigt erbjudits möjlighet att boka tider i
danssalarna genom sitt medlemskap i KFUM Ungdom dans. Under året har de första stegen tagits för att
skapa en egen förening med namnet KFUM Örebro Dans.

Futsal:
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Med stöd av Örebro Läns idrottsförbund har Futsal startats upp som ny verksamhet inom KFUM Örebro
Ungdom. Ungdomarna har tränat futsal på Tegelbruket och arrangerat en futsalturnering, Luciacupen.

Styrelsen för KFUM Örebro Ungdom,
mars 2017
Ingela Fredriksson, ordförande

Lars-Erik Gustafsson, v ordf

Markus Groth

Caroline Buckley

Mats Landholm

Per-Anders Norman

Johan Thunell

Revisionsberättelse har avgivits i mars 2017.
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Christer Wetteus, revisor

