Verksamhetsberättelse KFUM Heby 2018
Styrelsen år 2018 har bestått av Habib Achour (ordförande), Ibrahim Al-Nahhas (sekreterare),
Mats Olsén (kassör), Tomas Ålund (ledamot) och Per Emgardsson (ledamot). Vi har under
verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten inklusive det konstituerande mötet den 5
februari. Föreningsbladet KFUM-nytt har utkommit 4 gånger under året. Mats har fungerat
som kansliansvarig under året. Vi har använt Facebook som ytterligare kanal för
kommunikation till främst icke medlemmar, med reklam för aktiviteter samt annonserat i
lokaltidningar.
Det första året har i huvudsak haft fokus på fundraising och föreningskunskap. Vi bildades i
februari och tre av fem styrelseledamöter hade ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Vi
har diskuterat mötesformer, ansvarsområden och lärt oss mer om KFUM. I oktober deltog tre
medlemmar i KForum i Örebro. Vi har också diskuterat mycket om hur vi ska förvandla
lagården i Sör Hårsbäck till vår föreningslokal. Styrelsen byggde om loppislokalen inför
säsongen, med hjälp av frivilliga medlemmar.
Under året har vi arrangerat 8 loppisar och en julmarknad i Sör Hårsbäck och deltagit i en
loppis på Heby torg, skördemarknaden vid Västerlövstas hembygdsgård och julmarknaden i
Tärnsjö. Våra loppisar har varit välbesökta och vi har försökt att tänka nytt, för att utveckla
verksamheten. Utöver second hand, har vi haft lotterier, olika caféer, porslinskrossning,
tävlingar, biltvätt och annat. I juli besökte vi veterantraktorträffen i Norr Hårsbäck, under
rubriken ”Sommarskoj”. Tre medlemmar har i varierande omfattning kunnat erbjudas
mängdträning (körlektioner) till självkostnadspris.
Vi har donerat 30.000 kronor av våra insamlade pengar till Deaf Link Uganda (DLU) och
köpt hantverk från DLU för 6.000 kronor. Vi fick under våren besök av Nassozi Kiyaga från
DLU och i samband med en av våra loppisar besöktes vi av InterAction, DLUs samordnande
partner i Sverige. Dessa besök var väldigt roliga och inspirerande! Piret Kutser från Tallinns
KFUK-KFUM har besökt oss flera gånger, senast i samband med julmarknaden.
Kansliet och styrelsen har hjälpt och stöttat de av våra medlemmar som är ensamkommande
och/eller nyanlända, och i vissa fall hotas av utvisning. Vi har kunnat ge medlemmar hjälp
med översättning, rådgivning, språkträning och ibland stöd i form av mat och husrum.
Vi har blivit en del av KFUM Sverige i och med att vi godkändes som medlemsförening och
vi har etablerat god kontakt med vår region, KFUM Mälardalen.
Vid årets slut bestod föreningen av 41 medlemmar.

Vi tackar alla som bidragit till verksamheten, genom att skänka saker, tid pengar eller på
annat sätt stöttat och hjälpt oss.
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