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KFUM i Örebro 
 
KFUM-verksamheten i Örebro är organiserad i ett antal helt fristående föreningar, varav KFUM Örebro 

är en - oftast kallad "huvudföreningen". Trots att vi formellt är olika föreningar vill vi ändå uppleva oss 

som en förening ideologiskt och känslomässigt. Medlemskapet i en grenförening medför inte automatiskt 

medlemskap i KFUM Örebro. 

KFUM Örebro tillsammans med grenföreningarna har knappt 3000 medlemmar. KFUM Örebro kan 

liknas en paraplyorganisation till alla grenföreningar. KFUM Örebro tillsammans med grenföreningarna 

arbetar med många olika aktiviteter som medel för att stimulera unga människor. I Örebro har vi ett stort 

fokus på idrott och lägerverksamhet.  

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår från en 

helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi 

gör utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM.  

KFUM har en enkel grundfilosofi. Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, 

ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, 

symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit. Det är 

grundstenarna för all vår verksamhet, både i Sverige och i hela världen. 

K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 

1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och 

förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har.       
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Styrelsen för KFUM Örebro lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2016: 

Styrelsen och revisor 
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. Revisionsuppdraget har skötts av Ernst & Young genom godkända 

revisorn Christina Suvander. Ideell revisorssuppleant var Anders Hellqvist. Styrelsen har haft åtta 

protokollförda sammanträden under året. Årsmöte hölls den 14/3 2016. KFUM Örebro huvudförening 

hade under 2016 51 medlemmar.  

Personal 
Anders Botvidsson har haft ett övergripande verksamhetsansvar och arbetat med ungdomsverksamhet, 

bland annat kollo- och lovverksamhet. Simon Gelinders huvudsakliga arbetsuppgifter har varit riktade mot 

Klackakollot, gårdar, och fordon. Karin Magnholt har arbetat med Hästhagen, dagläger, 

föreningssamordning och regionsadministration. Stina Öst har skött ekonomihanteringen åt 

huvudföreningen samt några av grenföreningarna. C-G Garpenlund har varit fastighetsskötare på 

kollogårdarna och i Hästhagen. All personal har också lagt mycket tid på arbetet i Tegelbruket och på 

gemensamma arrangemang. Tomas Gustavsson har hjälpt till med olika kansli- och servicesysslor men har 

inte haft en anställning i föreningen.  

Ekonomi 
Årets nettoresultat är en förlust på ca 345 000 kr som främst beror på renovering av våra båda gårdar. 

Likviditeten är fortsatt mycket god. Se separat redogörelse av ekonomin för mer information. 

Marknadsföring och information 
Hemsidan är en viktig informationskanal med länkar både till grenföreningarna och till KFUM Sverige. 

Under året har hemsidan lagts upp på en ny, responsiv mall vilken tillhandahålls av KFUM Sverige. 

Information når också med regelbundenhet ut till grenföreningarnas alla medlemmar genom nyhetsbrev, 

styrelsebrev och facebook. KFUM-tidningen har under 2016 inte getts ut då information i tryckt form 

gradvis under de senaste åren har ersatts av de digitala informationskanalerna. Föreningen vill satsa mer på 

de digitala informationskanalerna i framtiden. KFUM Örebro bekostar årligen ett antal föreningsloggor att 

trycka på grenföreningarnas overaller och liknande. Under året har ett gemensamt värdegrunds- och 

profilarbete genomförts med syfte att föreningarna ska komma närmare varandra.  

Ledarutbildning 
Utbildning av kollo- och lägerledarna genomfördes i anslutning till de olika perioderna. Rada Al-Azawi 

och Sofia Ingvarsson (Tegelbruket) deltog vid Mary-utbildning i Kiev. Nio deltagare med koppling till 

någon av grenföreningarna deltog i Emma-utbildning på Kilsbergsgården. Fyra deltagare från Tegelbruket 

deltog vid KFUM:s öppna verksamhetsträff i Örebro. Kansliet deltog också vid Storföreningsnätverk i 

Malmö och regionernas råd i Stockholm.    
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Hästhagen 
 

KFUM Örebro har drivit kanotuthyrning, kiosk, minigolfbana och andra aktiviteter i Hästhagen. KFUM 

Örebro har entreprenad på skötseln av parkmiljön och städningen av toaletterna i området. Karin 

Magnholt har varit anställd ansvarig. Under maj och augusti kommer under några intensiva veckor ett 

stort antal skolklasser till Hästhagen för aktivitetsdag. Några skolor använder också Hästhagen som bas 

för stora arrangemang med hela skolan, mycket glädjande. Några företagsarrangemang med mat och 

aktiviteter har genomförts. Helgerna har bemannats med ungdomar från grenföreningarna.  

Under några intensiva sommarlovsveckor har dagläger bedrivits av KFUM Örebro Ungdom och KFUM 

Örebro Frisbee. KFUM Örebro Ungdom har testat att familjerna betalar efter förmåga för deltagande 

med gott resultat. Som ännu en åtgärd för att uppnå en mer blandad barngrupp på daglägren har det 

funnits ett samarbete med Föreningen Afrikas Horn vilket har lett till att fler barn från Brickebacken och 

Vivalla har hittat till lägren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KFUM Örebro Frisbee har också arrangerat några större tävlingar i Hästhagen. KFUM Örebro 

Orientering har varit medarrangör till Multisporttävlingen Örebroloppet Multisport. Glädjande nog hittar 

fler och fler ungdomsgrupper från grenföreningarna och Tegelbruket ut till Hästhagen. Tegelbrukets 

fritidsklubb har förflyttat verksamheten en dag i veckan till Hästhagen. Fler och fler av skolornas 

fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet har också börjat hitta ut till Hästhagen under eftermiddagarna.  
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Lägergårdar och Kollo 
Klacka och Kilsbergsgården 

KFUM Örebro äger lägergårdarna Klacka, strax utanför Nora och Kilsbergsgården utanför Garphyttan. 

På båda lägergårdarna har vi under sport-, sommar- och höstlov bedrivit vår egen kolloverksamhet. Några 

av grenföreningarna har nyttjat gårdarna för läger och andra arrangemang. Gårdarna har också hyrts ut till 

externa hyresgäster.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Elfte året som entreprenör av all Örebro kommuns kolloverksamhet är genomfört med elva års rutin i 

ryggen. Upplägget liksom tidigare år har varit att vi själva genomfört fyra kolloperioder, för andra året på 

vår egen lägergård Kilsbergsgården i närheten av Garphyttan samt tre perioder för särskolebarn och 

ungdomar vilket skett på vår egen kollogård Klacka utanför Nora. Två perioder köptes på Stenboda vid 

Östra Laxsjön av Immanuelsförsamlingen. 

Totalt har drygt 500 barn och ungdomar kunnat erbjudas lägerupplevelser sommaren 2016. 

Förberedelserna inför kollosommaren genomfördes i huvudsak av Anders Botvidsson (grundskolekollot) 

och Simon Gelinder (särskollekollot) i samarbete med tjänstemän på Örebro kommun. Arbetet med 

genomförandet av kollo har utförts av ett 100-tal arvoderade ledare.  

Här kommer ett exempel på hur en helt vanlig kollodag kan se ut, hämtat från kollobloggen: Idag vaknade 

vi på lite olika platser… Granis 2 vaknade på Falkasjöns Ö (hajk) tillsammans med sina rumsledare. Tallis 

1 vaknade även dom på en ö, fast en helt annan, nämligen Stora Axsjön Ö:n. Resten av barnen vaknade i 

sina sängar här på Kilsbergsgården. 

Förmiddagen bestod av smörgåsbord: Snicken, Enchillada och Kolloseum höll öppet och det var fullt 

drag i varje aktivitetshus. Efter lugna stunden var det dags för Spökboll: Det börjar med att en person är 

ett spöke som ska försöka träffa resten av kollot med en boll för att få över dom till spöksidan. Den som 

sist blir träffad har även vunnit, idag var det Albert och Diana som fick bli vinnarna. Stort grattis till dom! 

Vi premiäråkte även med munken, (ring efter båt), det var superroligt tyckte dom 12 barnen som vågade 

sig på det. Därefter lekte vi flaggan i förebyggande syfte, för imorgon är det dags för: 

COOOWBOOOYYS OCH INDIAAANER! Nu ska vi sova och vi sammanfattar dagen med 4 ord: 

Blött, rolig, GalenIDig och Munken.  
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Kalltjärn 

Kalltjärnsstugan ligger i de djupa Kilsbergsskogarna, vackert belägen vid sjön Kalltjärn. Här finns 

möjlighet till vandring, lekar, bad, grillning med mera. Orienterarna, som även under 2016 ansvarat för 

underhållet av anläggningen, är den KFUM-kategori som flitigast utnyttjat anläggningen. De externa 

uthyrningarna har dominerat.  

 

Tegelbruket 
KFUM Örebro är huvudman i föreningen Tegelbruket. Vårt fjärde år i Tegelbruket har till stor del handlat 

om att fortsätta utveckla verksamheten i huset. Tegelbruket är både lokaler och verksamhet. Föreningen 

Tegelbruket driver egen verksamhet i form av öppen verksamhet för ungdomar i åldrarna 16-25 samt en 

lång rad samhällsnyttiga projekt.  

Våra grenföreningar har anordnat ett stort antal större arrangemang i huset och många av dem har flitigt 

nyttjat huset på olika sätt. På uppdrag av KFUM Sverige arrangerade KFUM Örebro och Tegelbruket 

öppen verksamhetsträff som arrangeras en gång per år. Fritidsledare och fritidsverksamhetschefer 

träffades under drygt ett dygn och lärde av varandra genom diskussioner, workshops och föreläsningar.  

Verksamheten i Tegelbruket drivs av en mängd olika aktörer och är mycket omfattande, se därför 

Föreningen Tegelbrukets verksamhetsberättelse för mer information om verksamheten i Tegelbruket 

under 2016.  
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Arrangemang för och med grenföreningarna. 
Under året (med undantag för sommarmånaderna) har grenföreningarnas styrelser en gång i månaden 

bjudits in till styrelseluncher där gemensamma frågor har diskuterats. Styrelseluncherna är ett värdefullt 

forum för föreningarna inom KFUM i Örebro att träffas och nätverka. En gemensam styrelsedag med 

representanter från de flesta grenföreningarna genomfördes på Tegelbruket i januari. Under dagen 

arbetades det framförallt med vår gemensamma värdegrund.  

I februari firades med mingel, trerätters middag och underhållning, att KFUM Örebro under 2015 fyllde 

125 år. Till festen bjöds det in personer som är och har varit viktiga för den fantastiska KFUM-

verksamheten i Örebro och ca 160 personer kom till Tegelbruket där festen hölls. 

Världens fest är ett arrangemang som Tegelbruket, KFUM Örebro och Sensus gör tillsammans. Flera av 

våra grenföreningar var med och skapade en oförglömlig aktivitetskväll på Tegelbruket med ca 1 200 

besökare.  

Vid Julkonserten i Centrumgården medverkade Voxette, KFUM-kören och orientering. Konsert och 

fikaförsäljning lockade in besökare från julhandeln som pågick utanför.   

I vanlig ordning tackades KFUM-ledare i form av julmat i mitten av december. 70-talet ledare från de 

flesta grenarna, hörsammade kallelsen. Kvällen inleddes i vanlig ordning med lekar och tävlingar och 

avslutades med julbuffé och stipendieutdelning på Tegelbruket. Stort grattis till Elin Berg, Orientering och 

Madeleine Eriksson, Volley, utnämnda till 2016 års KFUM-ledare! Stort grattis också till Daniel Persson, 

Friidrott som tilldelades 2016 års Wernhoffstipendium i samband med ledarjultallriken 2016.  

2016 engagerade Musikhjälpen stora delar av Örebro för att samla in pengar till barn i krigs rätt att gå i 

skola. Tegelbruket tillsammans med verksamheterna i huset gjorde en insamling under 

Musikhjälpenveckan. Cirka 150 ungdomar från olika verksamheter tågade sedan tillsammans från 

Tegelbruket ner till buren på Stortorget och överlämnade pengarna i direktsändning.  
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Grenföreningarnas verksamhet  
I våra grenföreningar bedrivs en imponerande verksamhet. Här kommer en kort sammanfattning av 

verksamheten under 2016 från KFUM Örebros grenföreningar. För kompletta redogörelser, se respektive 

grenförenings verksamhetsberättelse.  

Ungdom 

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. Vi införde också ”ledarakademin”, ett alternativ för de som är för gamla för att vara 

deltagare och för unga för att söka feriepraktik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport- och höstlovsläger: 

Under sportlovet och höstlovet inbjöds sommaraktiviteternas barn till dagläger med Tegelbruket som bas, 

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 uppskattat läger för äldre särkollodeltagare.  
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Actionpark: 

I ramperna på Tegelbruket har mängder av barn, ungdomar och vuxna åkt bland annat BMX, skateboard 

och kickboard. I årskortet för ramperna ingår medlemskap i KFUM Örebro Ungdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 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:  

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. 
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Basket 

KFUM Örebro Basket hade år 2016, 389 medlemmar fördelat på 24 lag. Säsongen 2015-2016 hade 

föreningen 8 ungdomslag (3 tjej- och 5 killag), 10 minilag (5 tjej- och 5 killag), 1 lag i div.3 (1 herrlag) samt 

2 lag i div.2 (1 herrlag och 1 damlag) samt ett basketlekis för flickor och pojkar upp till 7 år och ett 

motionslag. Föreningen har också startat ett projekt för ensamkommande ungdomar som heter 

"Välkommen hit." Föreningen har 50 ideella ledare och 1 anställd på kansliet. Föreningens lag tränar i 

huvudsak på Tegelbruket. Föreningens mål är att alla lag ska ha minst en träning per vecka i Tegelbruket. 

Totalt disponerar föreningen 38 timmar/vecka i TB, kvälls- och helgtid. Föreningen använder också andra 

idrottshallar i Örebro för träningar och matcher. KFUM Örebro Basket erbjöd 2015/16, 48 träningspass i 

veckan varav 27 på Tegelbruket.  

I Tegelbruket har KFUM Örebro Basket möjligheten att arrangera läger, matcher, utbildningar osv. Stora 

delar av 2016 hade därför ett sådant fokus. Förutom att föreningen spelade nästan alla sina seriematcher i 

Tegelbruket arrangerades 3 Regionläger och 7 stycken EBC-dagar för de yngsta basketspelare. KFUM 

Örebro basket startade säsongen 2016 med att arrangera Alvik baskets sommarläger på Tegelbruket. På 

lägret deltog drygt 200 spelare från Stockholmsklubben som bodde på TB och i Brukets skola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friidrott 

2016 har varit ett framgångsrikt år för KFUM Örebro Friidrott. Förutom att ha tagit ett väldigt stort antal 

medaljer på SM-sammanhang (19st) har föreningen också växt kraftigt. I höst började ca 170 nya barn och 

det har även trillat in många allt eftersom. Detta kan förmodligen kopplas till vår sommarskola som 2016 

drog fler deltagare än någonsin. Idag har vår förening ca 40 träningsgrupper som tränar aktivt.   

Vi valde att satsa mycket på utbildning där vi bland annat haft utbildningar med duktiga tränare som Nils 

Holmdahl och Johnny Holm, samt utbildningar för yngre tränare för barn i åldrarna 7-10 och 10-12. Vi 

har även startat upp en gemensam grenspecifik dag dit aktiva födda 00-04 har haft möjlighet att komma 

och få hjälp inom en valbar gren.  
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Våra arrangemang har också skötts på ett framgångsrikt sätt i år. Trots en genomgående trend med 

minskat antal deltagare på långlopp i Sverige, lyckades vi behålla en någorlunda jämn nivå med föregående 

år gällande antal deltagare på våra långlopp Vårruset, Gubbracet & Å-stadsloppet. Våra 

friidrottsarrangemang Örebro Indoor Games och Tybblelundsspelen drog likt tidigare år mycket deltagare.  

Frisbee 

Discgolf:  

Under 2016 har klubbens discgolfverksamhet fortsatt att växa, med juniorträningar, utvecklingsträning för 
de mer erfarna spelarna, inomhusträning samt en matchspelsserie. På regional nivå arrangerades en 
kickoff-tävling tidigt på våren, Kastaplast Special Doubles samt som vanligt två Mälartourtävlingar. 
Klubben har representerats väl på nationell nivå och det var snubblande nära att vi fick hem en medaljör i 
open-klassen från årets SM.  
 
Discgolfbanorna, som är förutsättningen för klubbens verksamhet, har med ideell tid och kraft 
underhållits och utvecklats. I Brickeberg finns sedan i våras en driving range med flertalet mattor att kasta 
ut ifrån och avståndsmarkeringar var tionde meter. 

 

Ultimate:   

Vi har haft ett digert turneringsår, med deltagande på de flesta turneringar som erbjuds, ofta med flera 

olika lag. Speciellt på juniorsidan där vi har flera lag. Under året har det oftast varit mixade träningar och 

våra juniorer har varit väldigt viktiga deltagare på träningarna, dels för egen utvecklings skull och för 

seniorernas skull! De yngre har även varit viktiga för lagens skull i turneringar och matcher. De får större 

och större ansvar i seniorlagen, kul och viktigt för oss alla.  

KFUM Örebro Frisbee har de senaste åren gått mot att bli en av de mesta framstående föreningarna inom 

Ultimate tack vare en stark, driven ledarstab och stort engagemang bland både spelare och föräldrar. Detta 

har lett till en bra och bred ungdomsverksamhet och ett stort antal idrottsliga meriter. Värt att lyfta fram är 

att KFUM Örebro Frisbee under 2016 haft lag med i alla SM-finaler utomhus: mixed, U15 (2lag), U20, 

dam och herr. Tre silver och tre guld!  
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Innebandy 

KFUM Örebro innebandy fyllde under 2016 trettio år och jubileumsåret har varit händelserikt. Vårt 

herrlag vann division 2 och fick efter kvalspel sedan en friplats till division 1 västra Svealand. Steget till div 

1 har inneburit en verklig utmaning för föreningen både sportsligt och ekonomiskt.  

Allstars, vårt lag för ungdomar med funktionsnedsättning, arrangerade under hösten en cup som var 

mycket uppskattad. Vårt damjuniorlag har under vintern 2016 slagits samman med Kumla för att kunna få 

en bredare trupp och spela i flera serier. KFUM:s ungdomslag har överlag haft en bra tillväxt med många 

nya ungdomar som vill spela innebandy. Vi har 240 medlemmar och 11 lag i föreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KFUM-kören 

Under 2016 har KFUM- kören genomfört sitt 119:e verksamhetsår. Det är något ganska unikt med en så 

lång körhistoria och som gör oss stolta, men leder också till ödmjukhet över att få vara med. 

I dag är Glory Lundgren körens uppskattade och respekterade körledare. Kören består av ett 40-tal 

sångare vars repertoar främst består av hymner, koraler och andliga sånger/visor, som främst framförs i 

olika kyrkliga sammanhang. Utöver körens framträdanden i konserter och sånggudstjänster sjunger den 

också in våren i samband med olika valborgsmässofiranden. Tillsammans med Voxette genomfördes även 

under 2016 en julkonsert i Betelkyrkan på andra advent. Dessutom har kören en mångårig tradition att på 

juldagsmorgonen sjunga de uppskattade julsångerna på ett flertal avdelningar på Universitetssjukhuset i 

Örebro.  

Körens verksamhet innefattar både konserter, gudstjänstdeltagande med sång och verksamheter av 

humanistiskt allmänmänskligt slag, som t.ex. insamlingar till Världens Barn. Med tacksamhet och glädje ser 

vi tillbaka på år 2016. Vi noterar helt klart att det är både körsången, gemensamma grundvärderingar och 

den sociala gemenskapen som håller oss samman som kör. 
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Orientering 

Ctrl C, det vill säga kopiering, kunde nästan ha fungerat vad gäller KFUM Örebro Orienterings 
verksamhetsår 2016 jämfört med året innan.  
 
En, med orienteringsmått mätt, fortsatt stark ungdomsverksamhet är det mest glädjande. Bevis därpå är 
att cirka 70 ungdomar gjorde någon start under året på en nationell orienteringstävling, det vill säga tog det 
svåra steget från träning i klubbstugeterräng till riktig tävling. Vi är distriktets dominerande 
ungdomsklubb. 
 
Något tunnare ser det ut på junior och seniorsidan. Vår klarast lysande stjärna har varit Ellinor Eriksson, 
med många framskjutna placeringar i D 21 Elit och goda stafettinsatser, men som efter mycken vånda nu 
lämnar oss för fortsatt elitsatsning i OK Tisaren. Ett stort lycka till skickas med henne – och ett 
välkommen tillbaka. Jonatan Gustafssons elitinsatser i den äldre juniorklassen är också värda att nämnas. 
  
Trots stor aktivitet och många aktiva medlemmar orkade vi inte heller i år med målsättning "Tre lag på 
breddtävlingen 25-manna". Prioriteringsfråga hos stressade nutidsmänniskor? Men 2017! 
  
Som arrangörer är vi fortsatt starka, i år bland annat med tvådagarsarrangemanget, Närkedubbeln, i maj i 
Mogetorp tillsammans med Hagaby, Multisporttävling i juni samt medel- och långdistans-DM första 
helgen i september. Högstatustävlingen Lång-SM 2017 i Klockhammar 16-17 september, närmar sig och 
förberedelserna har intensifierats under året. 

 

Volleyboll 

Under 2016 hade vi 261 medlemmar, 29 fler än året innan och volleybollen fortsätter att växa! Vi har 

under 2016 utökat vår killverksamhet och avslutade året med ca 80 killar, jämfört med cirka 50 året innan. 

Vi arrangerade som vanligt Mikasa Challenge som är Sveriges största ungdomsturnering med nästan 2000 

deltagare från hela Sverige. Vi har tävlingen minst 2 år till och det är en bra inkomstkälla för klubben.  
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Voxette 

Damkör med blandad repertoar, acappella eller ackompanjerad, pop, visa, klassiskt, folkligt, jul, lucia, 

valborg, svängigt, stillsamt, allvarligt, humoristiskt - we've got it all! Vi repeterar torsdagar och har minst 

en större konsert på olika teman i slutet av varje termin, samt ett antal brödsjungningar och betalda gig 

med varierande uppdragsgivare.  

 

Stödförening 
Y´s Men´s Club      

Y’s Men’s club är en stödförning och medverkar vid olika arrangemang lokalt, nationellt och 

internationellt. Klubben har haft viss verksamhet i Tegelbruket under året.  

 

Slutord 

I samtliga grenföreningar bedrivs en imponerande verksamhet i KFUM:s namn. Bredden och mångfalden 

inom KFUM:s olika verksamheter är vår styrka men det innebär även en utmaning. En utmaning att värna 

”vi-känslan” mellan våra olika grenar och att få rörelsens målsättning att genomsyra all vår verksamhet: 

fysisk aktivitet, ökad kunskap och andlig fördjupning.  

Genom huvudmannaskapet i Tegelbruket har KFUM Örebro tillsammans med alla KFUM:s 

grenföreningar getts möjlighet att bredda och utveckla sin verksamhet, nå nya ungdomar och nya 

målgrupper. Vi märker en stark tillväxt i antalet medlemmar, och flera grenföreningar vittnar om stora 

positiva effekter av Tegelbruket. Tegelbruket ger också KFUM i Örebro en gemensam bas som möjliggör 

samarbeten mellan grenföreningarna. För att underlätta för detta har regelbundna lunchträffar och en 

gemensam styrelsedag med grenföreningarnas styrelser genomförts.  

I februari firades med middag och underhållning att KFUM Örebro fyllt hela 125 år. De olika 

verksamheterna som är och har varit är vi väldigt stolta över. Nu satsar vi på minst 125 år till!  

En av huvudföreningens stora uppgifter är att stötta våra grenföreningar och att vara den sammanhållande 

länken i KFUM -familjen. Detta görs genom diverse kanslistöd, gemensamma arrangemang och möten 

och möjlighet att nyttja våra fysiska tillgångar i form av Tegelbruket, Hästhagen, lägergårdar, minibussar, 

släpkärra, med mera. Under året har vi också fortsatt ett föreningsgemensamt arbete med profil, 

värderingar och gemensamma utbildningar, läger och liknande för att öka känslan av samhörighet inom 

KFUM-familjen i Örebro och bli ännu starkare tillsammans.   
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 Styrelsen för KFUM Örebro, mars 2017 
 

        

 

Ingela Fredriksson, ordförande 

 

 

 

Lars-Erik Gustafsson, v ordf                  Caroline Buckley                                                  

 

 

 Markus Groth                                                          Mats Landholm 

            

 

 

Per-Anders Norman                                                   Johan Thunell                

  

  

 

Revisionsberättelse har avgivits i mars 2017. 

           

 

 

                            Christina Suvander, godkänd  revisor, Ernst & Young 

 


