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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

KFUM Örebro Ungdom

Styrelsen för KFUM Örebro Ungdom avger härmed följande
verksamhetsberättelse för 2019:

Styrelsen och revisorer
Styrelsen bestod under 2019 av ordförande Mats Landholm, samt ledamöterna Magnus Björk, Katarina
Bååth, Caroline Daly, Lars-Erik Gustafsson, Holger Moritz, Per-Anders Norman, Johan Thunell.
Revisionsuppdraget har skötts av Christer Wetteus. Revisorssuppleanter var Cecilia Erlandsson och Claes
Wilson. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under året. Årsmöte hölls den 25/3 2019.

Förbundstillhörigheter
Föreningen är ansluten till KFUM Sverige, Cricketförbundet och Motionsidrottsförbundet Korpen.

Medlemmar
Föreningen hade under 2019 1078 medlemmar varav 464 tjejer och 614 killar. TB-kort, dagkollo, höst-och
sportlovsläger är de största verksamheterna.

Anställda
Tjänster har köpts av KFUM Örebro för att klara dagkollo, administration och föreningens bokföring.
Arbetstillfällen för ett 40-tal yngre ledare har kunnat erbjudas genom föreningens
sommarlovsverksamheter i samarbete med Örebro kommuns feriepraktik.
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Dagkollo i Hästhagen
Cirka 350 barn deltog på vårt dagkollo i Hästhagen, där barnen gör tematiska aktiviteter och lekar och
testar några av våra idrotter. Vi vill att alla ska ha möjlighet att vara med på våra läger oavsett ekonomiska
förutsättningar. Familjerna betalar därför efter förmåga för deltagande med gott resultat. För att ge fler
barn chans att uppleva en rolig sommarlovsvecka har ett samarbete inletts med Rotaryklubbarna i Örebro.
Det dagkollo som tidigare arrangerades vid Ässundet blev en del av Hästhagens dagkollo. Resultatet blev
att barnen på dagkollo kom från fler olika delar av staden vilket leder till ökad integration. Föreståndare
var Anders Haldorsson och Ludvig Gelinder, Vilhelm Gelinder och Maja Trygg. Ett 30-tal
feriepraktikanter, varav många kommer från grenföreningarna, hjälpte till att skapa oförglömliga
sommarupplevelser för barnen.

Sport- och höstlovsläger:
Under sportlovet och höstlovet anordnades övernattningsläger på Kilsbergsgården med drygt 60 deltagare.
Under höstlovet anordnades ett mycket uppskattat läger för äldre särkollodeltagare med 16 deltagare på
Klackagården. Sport- och höstlovskollo genomsyras av samma härliga kolloanda som sommarkollo.
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Actionpark:
I ramperna på Tegelbruket har det åkts bland annat BMX, skateboard och kickboard. I årskortet för
ramperna ingår medlemskap i KFUM Örebro Ungdom.

Cricket:
Ett tjugotal ungdomar har genomfört Cricketträningar på Rosta gärde, och i Tegelbruket samt spelat i
seriespel både under sommar och vinter. Ungdomarna har också marknadsfört cricket i olika evenemang,
till exempel Världens fest.

E-sport:
TB E-sport vänder sig till ungdomar 16-25 år. Under 2019 utökade vi vår verksamhet från 50 platser till
100. I dagsläget har vi ca 100 medlemmar beståendes av spelare och ideella coacher. Spelarna ingår i lag
som består av fem-sex spelare och en coach som stöttar de i olika moment i spelet. Spelen som spelats
under året är CSGO, LOL och Overwatch.
Lagen består av både killar och tjejer i olika åldrar. Medlemmarna är från olika delar av Örebro vilket
bidrar till stor mångfald av etnicitet.
Under året har flera LAN anordnats av coacherna för medlemmar och allmänheten. Lanen för coacher
och medlemmar bidrar till otroligt fin gruppsammanhållning lagen över. I medlemsavgiften ingår ett års
gymkort då det är ett krav att vara fysisk aktiv en gång/vecka. Viktigt att ungdomarna förstår vikten av en
god hälsa även som e-sportutövare. Under 2019 har TB E-sports anlitats av fritidsgårdarna Oxhagen och
Varberga där våra coacher har bedrivit e-sportverksamhet för ungdomar på lördagar. Coacherna fick som
tack fick åka till Dream Hack Summer 2019.
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TB-kort:
Ungdomar i Tegelbruket som köper TB-kort blir medlemmar i KFUM Örebro Ungdom.
Föreningsmedlemskapet ger ungdomarna möjlighet att ta del av alla förmåner och möjligheter som
KFUM erbjuder och det innebär att vi enklare kan organisera ungdomarna när intresse uppstår för nya
aktiviteter i och utanför Tegelbruket.

Styrelsen för KFUM Örebro Ungdom,
mars 2020

Mats Landholm, ordförande

Lars-Erik Gustafsson, v ordf

Magnus Björk

Katarina Bååth

Caroline Daly

Holger Moritz

Per-Anders Norman

Johan Thunell
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Revisionsberättelse har avgivits i mars 2020.

Christer Wetteus, revisor

