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Styrelsen har under året bestått av 
följande personer: 

Vilda Andrée                Ordförande
Anton Dunström             Vice Ordförande
Sally Bagheri                       Kassör
Linnéa Plyhm   Utbildningsutskottet
Elsa Bodin                 Utbildningsutskottet
Alice Luthander   Lägerskoleutskottet
Kaspar Johnsson   Lägerskoleutskottet
Ellinor Israelsson                 Sommarlägerutskottet
Jakob Bergman                 Sommarlägerutskottet

Följande personer har adjungerats till styrelsen:
Axel Andersson och Rebecca Jederström

Under året har styrelsen arbetat med att hitta en struktur och ansvarsfördelning som fungerar och är effektiv. Det har tydliggjorts 
vilka uppgifter som ligger på respektive utskott och arbetats mycket med att hålla igång och bygga fungerande och aktiva arbets-
grupper. 

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden samt en helgs styrelsekonferens. Styrelsekonferens skedde under november 
månad på Långholmen. Konferensen fokuserade på styrelsens roll och uppdrag, utvärdering av årets lägerverksamhet, planering av 
kommande år, ekonomin för föreningen och främjandet av ideellt engagemang. 

Kanslipersonal och revisorer
Kanslipersonal har under verksamhetsåret varit Sanna Skarsgård, Peter Hajdu, och Viktor Ljunggren. Strax innan jul gick Sanna 
på föräldraledighet och Katarina Granander vikarierar för henne under den tiden. 

Thomas Harland, PwC har under året varit auktoriserad revisor. Johan Sjöstedt har under året varit lekmannarevisor. 

•  Skapa meningsfulla mötesplatser där unga  
människor utvecklas

• Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och 
engagemang

• Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället

• Verka för gemenskap och för samverkan mellan 
människor och olika trosåskådningar

• Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkul-
turellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om 
människors lika värde

• Verka för solidaritet och rättvisa

• Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil 
fri från missbruk

• Ta aktivt ansvar för kommande

KFUM-rörelsens mål

KFUM Ängsholmens organisation

 • Verka för fysisk aktivitet och idrott, med särskild 
inriktning på segling och kanotning

• Uppmuntra till skapande verksamhet

• Ge impulser till naturstudier, friluftsliv och natur-
vård

• Stimulera till självständigt tänkande

• Fostra unga människor till samverkan, baserad på 
jämlikhet, medmänsklighet och
gemenskap

Dessutom har KFUM Ängsholmen 
till uppgift att:
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Från ordföranden

Verksamhetsåret 2018 är tillända. Det har 
varit mitt första år som ordförande i KFUM 
Ängsholmens styrelse, och det har varit både 
roligt, utvecklande och ibland utmanande. 
Året har precis som alla andra år innehållit 
lägerskolor, olika former av läger, iskalla och 
inte så iskalla bad, utmanande höghöjdsakti-
viteter, paddelturer, banandanser, möten, nya 
vänner och varma minnen. Och inte minst 
flera tusen barn och massor av ledare. Utan 
det enorma engagemanget från våra ideella 
ledare hade det inte varit möjligt att bedriva 
vår fantastiska verksamhet. Mitt allra varmas-
te tack till er för allt ert jobb. 
Under året har vi arbetat vidare med förhand-
lingar med fortifikationsverket angående vårt 
hyresavtal som gick ut den sista december i 
år. För oroliga själar som undrar om det bety-
der att vi blir utkastade nu kan jag informera 
om att avtalet förlängs automatiskt med ett 
år i taget så länge inget nytt avtal skrivs, och 
även utan avtal får vi hyra ön till slutet av 
2020. Styrelse och kansli jobbar, tillsammans 
med Michael Lagerkvist som är ordförande i 
KFUM Central, vidare med arbetet att skriva 
ett nytt hyresavtal. Vår ambition är att avtalet 
ska vara på så många år som möjligt, för att vi 
ska kunna vara trygga i att vår verksamhet på 
Ängsholmen har många stabila år framför sig. 
På kansliet har det skett lite förändringar. 
Vår verksamhetschef Sanna Skarsgård gick 
på föräldraledighet strax innan jul. Som tur 
är har vi i hennes ställe fått tillbaka vår förra 
kanslistjärna Katarina Granander, som är till-
förordnad verksamhetschef under Sannas för-
äldraledighet. Katarina har under året arbetat 
för KFUM Sverige. Det är en enorm tillgång 
att ha tillbaka Katarina, och hennes stora 
kunskap om KFUM, på vårt kansli. I övrigt 
arbetar Peter Hajdu, med känd som Hagge, 
vidare med det enorma arbetet att förvalta vår 
ö och de hus som finns där. Det är ett jobb 
som aldrig tar slut och som Hagge utför sam-
tidigt som han under den aktiva säsongen är 
ett stort stöd för de ideella ledarna. Vår tredje 
person på kansliet, Viktor Ljunggren, har nu 
arbetat som föreningskonsulent i lite mer än 
ett år. Viktor har gjort ett stort långsiktigt och 
strategiskt jobb med våra konfirmationsläger, 
vilket varit nödvändigt då vi inte längre är 
anslutna till en församling. Viktor är väldigt 
kunnig vad gäller höghöjdsaktiviteter och 
är en mycket stor tillgång i arbetet att un-

derhålla och utveckla vår höghöjdsbana och 
stolpland. Dessutom är han initiativtagare till 
att utveckla ett för KFUM Ängsholmen helt 
nytt lägerkoncept, Treehouse-läger. Kansliet 
är stommen i hela cirkusen som är KFUM 
Ängsholmen, och utan ett välfungerande 
kansli hade vi inte klarat oss, och jag vill rikta 
min varmaste tacksamhet till er som dagligen 
arbetar med att underhålla och utveckla vår 
verksamhet. 
I styrelsen har vi under året arbetat mycket 
med att hitta en välfungerande form för sty-
relsens arbete, hittat våra roller och utformat 
en ansvars- och arbetsfördelning, vilket varit 
nödvändigt då vi varit en styrelse bestående 
av många nya ledamöter. Styrelsen har un-
der året bestått av 8 ordinarie ledamöter och 
vi har under året adjungerat 3 personer. Nu 
består styrelsen av ett arbetsutskott, ett läger-
skoleutskott, ett utbildningsutskott och ett 
lägerutskott. Vi har också jobbat med att öka 
det ideella engagemanget bland ledare även 
utanför sommarmånaderna och värdegrunds-
arbete både för deltagare och för ledare. 
Det är med stor glädje och mycket pepp som 
jag går in i nästa verksamhetsår och jag ser 
verkligen fram emot den kommande säsong-
en. 2019 är mitt tjugonde år på Ängsholmen 
och för två decennier sedan sprang jag som 
blyg och nervös trettonåring ut ifrån båten på 
ångbåtsbryggan medan ledarna applåderade 

och jublade. Sedan dess har Ängsholmen be-
tytt otroligt mycket för mig och jag är glad 
över att ha fått chansen att som ordförande 
vara en del i att KFUM Ängsholmen fortsät-
ter vara en betydelsefull plats och positiv kraft 
för många tusen barn och unga. I skrivande 
stund har platserna till sommarens läger pre-
cis släppts och blivit näst intill fullbokade. 
Våra sommarlägers popularitet är ett kvitto på 
hur mycket bra och rätt vi gör, och att platser 
och verksamheter som KFUM Ängsholmen 
behövs. Helst skulle jag vilja att alla barn och 
ungdomar får ha en sådan plats i sitt liv när de 
växer upp, eftersom det ger otroligt mycket. 
Jag hoppas att ni ser fram emot det komman-
de året lika mycket som jag, och att vi ses ute 
på ön, på KFUM central eller på Björnö.

Vilda Andrée, ordförande 
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Rapport från kassören

Till kassörens ansvar hör attestering av faktu-
ror, att ta fram beslutsunderlag vid större in-
köp eller projekt, att hålla styrelsen informera 
om föreningens ekonomiska tillstånd samt 
föra en god dialog med kanslipersonal och 
övriga styrelsemedlemmar. 

Ekonomi
Ängsholmen är en väl fungerande förening 
där vi under 2018 fick in ca 5.8 miljoner kro-
nor i lägeravgifter, bidrag och övriga intäkter. 
Årets kostnader summeras till ca 5.6 miljoner 
kronor vilket genererar ett positivt resultat för 
året. 

Verksamheten 2018
Trots det positiva resultatet är våra lägerav-
gifter och fondintäkter lägre jämfört med ti-
digare år. Vi har trots det kunnat rapportera 
ett positivt utfall då våra kostnader lyckligtvis 
följt samma trend. Där vi ser stört förändring 
är hushållskostnader dvs maten som beställs 

ut till ön. Senaste gången det här kontot vi-
sade ett utfall kring 500 tkr var 2004. Vi tror 
att en stor anledning till detta är att det varit 
samma kökschef över fler perioder (skrik ut 
till C.O.). 

Några händelser som har skett under året 
värt att uppmärksamma är bland annat köpet 
av en ny bil. Vår gamla bil var inte körsäker 
dessutom var den avskriven vilket landade i 
beslutet att införskaffa en ny. 

Ett konto där det dragit iväg ordentligt är 
el-kostnader. Priset på el har förvisso blivit 
dyrare med åren dock kontollerar vi för even-
tuella beteendeförändringar genom att vidare 
budgetera för miljöarbete för att se över el-an-
vändningen. 

Under året har kansliet tagit fram viktiga in-
vesteringsplaner som lägger en stark grund 
för framtida budgetar. Fler styrelsediskussio-

ner kring ekonomi och strategi uppmuntras 
av kassören så att den dokumentationen kan 
underlätta för framtida styrelsen att fortsätta 
utveckla föreningens verksamhet.

Framtiden
Att lägga 2019 års budget har visat sig vara 
svårt och det behövs en ordentligt genom-
gång av vår ekonomi i stort. Vår verksamhet 
växer för varje år och vi måste vara måna om 
att möta tillväxten antingen med högre intäk-
ter, lägre kostnader eller en kombination av 
båda. Inför nästa verksamhetsår bör kassörens 
fokus vara verksamhetens ekonomiska vision: 
hur vill vi att den tidigare nämnda kombina-
tionen ut? 

Sally Bagheri, kassör
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Rapport från kansliet
Vad kansliet gör
Kansliets arbetsuppgifter är i första hand att 
handha föreningens ekonomi och adminis-
tration. Kansliet hanterar bokningar av som-
marläger och lägerskolor, sköter kontakter 
med föräldrar och ledare, samt arbetar med 
hemsida, sociala medier och informations-
spridning. Kansliet består av en lägerkonsu-
lent, (Viktor) en fastighetsansvarig (Hagge) 
och en verksamhetschef (Sanna, vik. Katari-
na).

Kansliet är adjungerade till styrelsen, för pro-
tokoll och verkställer beslut. Kanslianställda 
arbetar tillsammans med respektive utskott i 
styrelsen vilket innebär bland annat:

-Att tillsammans med utskott och arbets-
grupper starta upp lägerskolor, anordna eve-
nemang och 
utbildningar.
-Att tillsammans med kassören handha de 
dagliga rutinerna som rör ekonomin.
-Att tillsammans med Sjögruppen underhålla 
båtar och övrig materiel.
-Att tillsammans med styrelsen planera/be-
ställa och utföra renovering och tillbyggnad 
samt underhåll av ön.
-Att tillsammans med ordförande bistå styrel-
sen med administration kring styrelsemöten, 
samt föra protokoll.
-Att handha kontakter med förbund, regi-
on, studieförbund, Svenska seglarförbundet, 
myndigheter och andra.

I december 2018 gick Sanna Skarsgård (verk-
samhetschef) på föräldraledighet och ersätts 
under den perioden av Katarina Granander, 
som tidigare arbetat på kansliet. 

Kanslipersonalen har under året deltagit i 
träffar med de andra lägergårdarna inom 
KFUM i Sverige samt i träffar som arrange-
rats av KFUM Stockholm-Gotland-regionen 
och KFUM Sverige. Personalen har också 
deltagit på föreningens styrelsekonferens och 
KFUM Centrals strategikonferens.

Våra informationskanaler
KFUM Ängsholmen satsar på att informera 
genom ett flertal kanaler där vår hemsida, 
www.angsholmen.org, är den största. Övriga 
informationskanaler är mail- och brevutskick 
samt nyhetsbrev. Vi har även en sida på Fa-
cebook, med 1050 följare. Vi har också ett 
Instagramkonto som idag har 786 följare. 
Vi publicerar också nyheter om föreningen 
och verksamheten i KFUM Centrals tidning 
Centralbladet samt i deras nyhetsbrev.

Sommarläger
2018 tog platserna på flera av sommarens lä-
ger slut på rekordtid och vi är glada att våra 
läger är så populära. Det har däremot varit 
svårare att fylla vissa perioder, och diskussio-
ner kring hur detta kan åtgärdas förs tillsam-
mans med styrelsen.

Fördelningen av deltagare på lägren har varit 
följande:

   Flickor   Pojkar   Totalt
Period 1      50     39    89
Period 2      50     40    90
Period 3      40     48    88
Period 4      36     37    73
Konfa      23     22    45
Sköna Dar   370    263   633
Skeppis 1      8      4    12
Skeppis 2      7      5    12
Skeppis 3      5      5    10
  
Totalt:      589    463   1052
 
Fördelningen av ledare och praktisar mellan 
lägren har varit följande:

   Ledare     Praktisar
Period 1      33        12
Period 2      40         
Period 3      44        12
Period 4      45         
Konfa      43        10
Sköna Dar   28         0
Totalt:     233        34

Period 1-4 följde på varandra under juni och 
juli, därefter startade Konfalägret i slutet av 
juli. Sköna Dars sommarperiod var vecka 25-
28.

Konfirmationslägret genomfördes i år utan en 
samarbetspartner. Vi valde istället att anställa 
vår egen stab av utbildningsgrupp.
 
Konfirmationslägret gick av stapeln mellan 
den 20 juli- 16 augusti på Ängsholmen och 
konfirmationsgudstjänst den 19 augusti i S:t 
Johannes kyrka. På lägret deltog 45 konfir-
mander. Ansvarig för lägret var : Hans Lind-
holm, präst, Carl Hamberg, utbildningsan-
svarig och Daniel Enger , utbildningsansvarig. 
Förutom detta gäng fanns givetvis också den 
ordinarie staben med LC, programchef och 
övriga ledare.
 
Två förträffar hölls under våren  och en be-
söksdag för konfirmandernas familjer hölls på 
ön under lägerperioden.

Beläggning på lägerskolorna
Vårterminen:
27 grupper

Höstterminen:
33 grupper

Totalt 60 grupper och klasser. Den största 
åldersgruppen på lägerskolan är årskurs 5 
och 6. Utöver det har två Knatteläger under 
året, ett under våren och ett under hösten. 
Exempel på övriga grupper är Jobbentén och 
Scouternas folkhögskola. Dessutom har flera 
utbildningar genomförts på ön, bl.a. EMMA 
utbildning som arrangerades av KFUM 
Stockholm-Gotland-regionen. 

Reducerade avgifter och friplatser
Under 2018 beviljades vi medel från Bern-
ströms barnfond för att ekonomiskt möjlig-
göra för barn att komma ut i skärgården och 
delta på 
KFUM Ängsholmens läger. 
Dessa medel innebar att deltagare hade möj-
lighet att ansöka om reducerad avgift. Med 
hjälp av bidraget kunde 12 barns lägeravgifter 
reduceras med sammanlagt 50 951 kr. Under 
året har KFUM Ängsholmen också sökt och 
beviljats extern finansiering för ett antal frip-
latser på sommarens läger. Friplatserna har 
fyllts i samarbete med föreningen Unga själar. 

Mål för framtiden
Kansliet har som mål att fortsätta handha de
administrativa och praktiska arbetsuppgifter-
na
på ett effektivt sätt. Vi vill också fortsätta att 
vara behjälpliga i arbetet på ön, samt i arbetet 
i de olika arbetsgrupperna. Vårt mål är också 
att tillmötesgå de önskemål som finns från 
styrelse, ledare och deltagare samt verkställa 
de beslut som fattas av föreningens medlem-
mar. Vi vill på ett praktiskt sätt nå så många 
som möjligt med information som är av in-
tresse för medlemmar och ledare. Vi kommer 
också att verka för fortsatta goda kontakter 
med förbund, myndigheter, fonder och stif-
telser samt med alla de föräldrar och lärare vi 
dagligen har kontakt med.

Sanna, Viktor, Hagge och Katarina
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Rapport från lägerskoleutskottet

Alice Luthander, Kaspar Johansson,
Lägerskoleutskottet

Under året som gått har vi i lägerskoleutskottet ansvarat för rekry-
tering av lägerchefer till lägerskolorna och fungerat som samman-
kallande för köksgruppen. Under våren 2019 kommer vi även att 
ansvara för knattelägret.

Lägerskolans verksamhet har bedrivits utan några större ändringar 
om vi ser till tidigare verksamhetsår. Både vårens och höstens verk-
samhet pågick i ca sex veckor och bokningarna visar goda resultat. 
Vårens lägerskola har generellt lägre bokningstryck än hösten p.g.a. 
vädret i början av perioden, vilket även gällde i år. Hösten såg som 
vanligt högt tryck.

Den primära verksamheten har under 2018 varit att arbeta med 
rekrytering av lägerchefer, och att agera som stöd och hjälp tillsam-
mans med kansliet både inför uppstart och under periodens gång. 
Lägerskoleutskottet tillsammans med resten av styrelsen har arbetat 
med att sammanställa utvärderingar och feedback från både ledare 
och besökare. Inför 2019 kommer den feedback som inkommit 
användas för att förbättra och utveckla lägerskolans verksamhet.

Köksgruppen har träffats regelbundet under året och har disku-
terat framgångar och förbättringsmöjligheter. En stor uppgift för 
gruppen är att efterleva myndigheternas kvalitetskrav. Under 2019 
kommer därför nya tallrikar och kastruller att ersätta de gamla. Kö-
ket har även försetts med en ny steamer som en del av underhålls-
arbetet.

I maj 2019 rullar ytterligare ett nytt läger för Ängsholmens yngsta 
generation vidare, knattelägret.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla som arbetat under 2018. 
Alla i köket, alla instruktörer, lägerchefer: tack för er insats!
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Sommarlägerutskottet ansvarar för planering 
och genomförande av alla aktiviteter under 
sommaren på Ängsholmen. En stor del av 
utskottets arbete består av att rekrytera läger-
chefer till sommarens alla perioder samt att 
hjälpa till med att förbereda lägercheferna för 
att kunna genomföra lyckade läger.

Verksamhetsåret började med en i princip 
helt ny styrelse som direkt fick ta upp jakten 
med att anställa lägerchefer för sommarens 
läger. Vi fick tillslut ihop lägerchefer och hade 
en fantastisk sommar ute på ön.

Ett ledningspositionsmöte hölls där flera LC/
PC för sommaren närvarade och det disku-
terades rekrytering, uppstart och pratade all-
mänt kring förväntningar och farhågor samt 
vilket stöd som finns för cheferna under pe-
riodernas gång. En styrelsekontakt utsågs till 
respektive lägerperiod. Denna kontaktperson 
är till för att lägerchefen, men även övriga led-
are på lägret, ska kunna bolla olika tankar och 
idéer samt ta hjälp av i svåra situationer och 
beslut.

Konfirmationslägret leddes av en arbetsgrupp 
som vi anställt själva för första gången. Ar-

betsgruppen bestod av två utbildningsledare 
och en präst. Samarbetet fungerade toppen 
och vi har redan bokat in samma grupp till 
nästa sommar. Vi har förväntningar att fort-
sätta jobba på det här sättet framöver. 

Efter att sommarens alla läger var avslutade 
skickades som vanligt utvärderingar till alla 
deltagare och deras föräldrar samt de ledare 
som arbetat på de olika perioderna. Utvärde-
ringarna gav i stor utsträckning positiva svar 
och är ett bra underlag att fortsätta arbeta ut-
ifrån.

Just nu jobbar utskottet för fullt med att re-
krytera LC för sommaren. Utan lägerchefer 
blir det inga läger och därför är detta såklart 
ett superviktigt arbete för Ängsholmen. Flera 
perioder har i dagsläget ännu inte någon lä-
gerchef. Tag chansen att vara med och forma 
en lägerperiod och förgyll sommaren för så 
många unga människor - såväl deltagare som 
ledare. Sök till lägerchef idag!

Rapport från Sommarlägerutskottet

Jakob Bergmann,
Sommarlägerutskottet 

Sjögruppen
Sjögruppens mäl är att seglingen och den 
sjörelaterade verksamheten ska var säker och 
hålla en hög standard. Detta görs genom att 
kontinuerligt arbeta nära kansliet för att bi-
stå vid arbete med båtar, bryggor och övrig 
sjörelaterad verksamhet. Stort fokus ligger på 
att höja seglingskompetens på Ängsholmens 
ledare. Detta görs genom att erbjuda årli-
ga utbildningar för förarbevis, obligatoriska 
utbildningar för att framföra Ängsholmens 
motorbåtar, samt att under utbildningshel-
gen erbjuda fördjupande kunskaper i vad det 
innebär att arbeta i hamnen. På senare år har 
ett samarbete med Svenska seglarförbundet 
inletts där deras utbildning Seglingsinstruk-
tör BAS hållits på Ängsholmen två gånger i 
rad och gruppens intention är att detta ska 
fortsätta framöver. 

Under året som gått har Sjögruppen träffats 
kontinuerligt för att diskutera och planera 
det som händer framöver. Engagemanget från 
ideella är livsviktigt för en förening som Ängs-
holmen och därför är det extra roligt att vi 
blivit fler som vill vara med och engagera oss. 
Känner du dig träffad och vill vara med på 
nästa möte, tveka inte. Skicka ett meddelande 
till någon i styrelsen eller någon som du vet är 
med så får du också vara med. Under året har 
löpande underhåll av båtarna varit på agen-
dan, målet var att byta ut de sista durkarna på 
avantibåtarna men på grund av tidsbrist sked-
de inte detta o år men förhoppningen är stor 
att det ska ske under nästkommande säsong 
istället. Till säsongen köptes ett nytt segel till 
Bugarna in för att testa hur det togs emot i 
verksamheten och genom att söka medel från 

KFUM Central kommer vi nu kunna köpa in 
flera sådana och likaså kommer vi uppgradera 
två gamla glasfiberriggar på Avantibåtarna till 
nya i aluminium. Lägerskolan kommer även 
få ett tillskott av en till trampbåt nu kan ra-
ceandet i lagunen nå nya höjder. Utöver dessa 
inköp och uppgraderingar utav utrustning 
kommer sjögruppen fortsätta att arbeta med 
utbildningar av ideella och vi ser med glädje 
fram emot en ny sommar i skärgården.

Anton Dunström.
Sjögruppen



Rapport från Sommarlägerutskottet

Sjögruppen

Bakgrund 
Utbildningsgruppens uppdrag är att arbeta med samordning och utveckling av de utbildningar som Ängsholmen erbjuder 
sina ledare och blivande ledare. Exempelvis anordnar utbildningsgruppen evenemang så som utbildningshelger inför sommar-
lägren i samarbete med sommarlägerutskottet, ledarresor samt MILK-utbildning (Mitt I LedarKarriären). Gruppen fokuserar 
även en stor del av sin tid på att utveckla och driva de utbildningar som hålls under Ängsholmens sommarläger – de så kallade 
skeppis- och praktisutbildningarna. Under året har utbildningsgruppen bestått av två till tre personer. Utbildningsgruppens 
koppling till styrelsen är Utbildningsutskottet, som arbetar för att utbildningsgruppen ska känna att de kan ta hjälp av styrel-
sen om de önskar det. I dagsläget består dock både Utbildningsgruppen samt Utbildningsutskottet av samma personer, något 
vi satsar på att förändra under året för att återigen särskilja de två delarna.

Målsättning 
Utbildningsgruppens mål är att se till att Ängsholmens ledare samt blivande ledare erbjuds den utbildning och fortbildning 
de behöver för att kunna utvecklas i verksamheten på bästa sätt. Detta görs utifrån Ängsholmens värdegrund, stadgar samt 
med avstamp i KFUM Centrals utbildningspaket Helheten.
Året som gått 
I maj anordnade utbildningsgruppen i samarbete med delar av styrelsen en utbildningshelg för sommarledare, då ca 50 per-
soner deltog. Målet med den del av utbildningshelgen som utbildningsgruppen höll i, var att fokusera på mer mjuka värden 
bland barn och ungdomar och då just maskulinitetsnormen. Vi bjöd in en föreläsare från Under Kevlaret som pratade kring 
denna fråga och la grunden till vidare gruppövningar och diskussioner. Helgen innehöll också vissa praktiska, inför som-
maren nödvändiga, utbildningar för t.ex. höghöjdsbaneledare, äventyrsledare, kökschefer och kökspersonal samt utrymme 
för passplanering samt möjligheter att diskutera förväntningar och farhågor. Allt för att sommarens ledare skulle känna sig 
peppade och förberedda! 
Utbildningsgruppen har utöver det arbetat med uttagningen av skeppisar och praktisar samt reviderat ansökningen och 
innehållet i dessa utbildningar. Tanken är att bredda undervisningen och ha vissa förkurser i George innan sommaren för att 
ytterligare förankra Helhetens utbildningsinnehåll hos blivande ängsholmsledare.

Framtiden 
Under våren 2019 planerar utbildningsgruppen att anordna en seminarieserie på Central där vi går igenom våldsprevention 
och non violent communication i samarbete med Sensus. Det finns även planer på att bredda denna serie med ytterligare 
teman. Det är utöver det planerat att en ledarresa kommer anordnas under hösten där en grupp ledare åker till Edinburgh för 
att interagera med och uppleva delar av den KFUM-verksamhet som sker på plats. Mycket för att undersöka hur den skiljer 
sig från vår eftersom de fokuserar på helt andra samhällsinsatser. Utbildningsgruppen kommer också att ansvara för delar av 
årets utbildningshelg. Än så länge har gruppen inte fattat beslut om vad årets utbildningshelg ska ha för tema men hoppas på 
att även kunna bjuda på en spännande gästföreläsning i samband med detta!
Utöver det kommer gruppen arbeta vidare med det kontinuerliga arbetet att utvärdera, utveckla och förändra våra utbild-
ningar och engagera fler ledare i detta. 

Utbildningsutskottet

Linnéa Plyhm, Elsa Bodin och 
Rebecca Jederström,

Utbildningsutskottet
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Rapport från Sköna Dar

Katarina Granander, vik. 
projektledare Sköna Dar

2018 arrangerades tre Sköna Dar-perioder; fyra veckor under sommarlovet 
samt påsk- och höstlov. På påsklov och höshöstlov håller Sköna Dar till på 
Ängsholmen och under sommaren arrangeras lägret i Björnö naturreservat 
på Ingarö. 

På Sköna Dar får deltagarna prova på allt vad skärgården har att erbjuda och 
vad det kan innebära att vara på läger. Aktiviteter som erbjuds är segling, 
klättring, bad, fiske, rodd, kanot, idrott och mycket annat. 

Totalt erbjuder Sköna Dar ca 1100 gratis lägerplatser under året och mål-
gruppen för verksamheten är barn som av olika anledningar inte har möj-
lighet att ta del av skärgården och lägerliv i sin vardag, men alla, oavsett 
bakgrund, är välkomna! Många gånger kommer deltagarna flera gånger 
under året, andra besöker Sköna Dar en gång. Totalt deltog 633 barn med 
medföljande ledare i Sköna Dars verksamhet under 2018. 

Sköna Dar har under året arbetat för att stärka och utveckla de samarbeten 
som finns sedan tidiare, men har också etablerat nya samarbeten via t.ex. 
KFUM Centrals projekt Integration och hälsa. 
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Rapport från anläggningsansvarig
När isen hade släppt på våren anlände en stor pråm till Ängsholmen med två nya dasstankar och arbetet med att riva dom 
gamla tankarna satte igång.
Sen fortsatte arbetet med att installera dom nya tankarna samt ny ventilation, el , nya toastolar och handikapp anpassning. 
Dom nya tankarna är lite större en dom gamla, vilket minskar på tömmningsfrekvensen.
Under året har Ängsholmen fått en ny ”steamer ” (en stor kokgryta) till köket som har underlättat arbetet mycket då den 
gamla var trasig.
Vi har köpt en ny/begagnad bil som orkar dra tunga släp och slipper dyra reparationer som den gamla bilen behövde.
I musikhuset finns en helt ny ljudanläggning som man kan spela musik på direkt från mobilen, mycket praktiskt på läger-
skolan då föräldrar ofta har ansvarat för mixandet.
Under den varma sommaren behövde fönstren till hyddorna vara öppna för att fläkta lite, så några ambitiösa ledare tog på 
sig att tillverka myggnät till alla fönster.
I höghöjdsbanan har ett träd börjat att ruttna så vi har grävt ner en stolpe som kommer att ersätta det skadade trädet.
Vid varumottagningen bakom köket har jag byggt ett tak och en bänk som ska underlätta arbetet vid matleveranser även 
när det regnar ute.
Under sommaren har några projektarbetare snickrat och målat jätte fina miljöstationer där alla kan källsortera sitt skräp för 
att minska mängden blandsopor, vilket får mig att tänka på en historia:

Det var en gång en komprimator som hette Orwak.
Orwak bodde i ett lager där det var mörkt och trist.
Men så en dag ringde en man och frågade om Orwak ville jobba på ett läger i skärgården?
- Hurra! utbrast Orwak, äntligen skulle han få jobba.
Orwak fick åka en båt ut till Ängsholmen och väl framme möttes han av glada och lekande barn.
- Hej! Vem är du? Frågade ett av barnen.
- Jag heter Orwak och jag är en komprimator.
- Vad är en komprimator? Frågade ett barn.
- En komprimator är en sorts miljöhjälte som pressar ihop soppor så att sopporna tar mindre plats så det inte behövs lika många 
transporter.
- Gud va bra! Sa barnet.
Orwak var så glad att han nu fick jobba, han pressade sopor hela dagarna och när hösten kom och säsongen för lägret började närma 
sig sitt slut kom en kompis till Orwak och sa.
- Du är verkligen duktig Orwak! Ditt arbete på Ängsholmen har gjort att vi har mycket mindre sopor det här året, det är bra för 
miljön och Ängsholmens ekonomi. Nu förtjänar du att få vila under vintern Orwak och till våren ska alla Ängsholmare få veta 
vilken miljöhjälte du är! Sa farbror Hagge.
Orwak kännde sig såå stolt och lycklig…

Kram/ Peter ”Hagge” Hajdu, Anläggningsansvarig



Stiftelsen Bernströms barnfond har bidragit med 75 000 kr till reducering av deltagaravgifter för behövande barn.

Gålöstiftelsen har bidragit med 75 000 kr till Sköna Dar. 

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse har bidragit med 50 0000 kr till Sköna Dar

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond har bidragit med 50 000 kr till Sköna Dar.

Kungliga Sällskapet Pro Patria har bidragit med 30 000 kr till Sköna Dar.

Olga Åhlunds stiftelse har bidragit med 40 000 kr till Sköna Dar. 

Oscar Hirsh stiftelse har bidragit med 60 000 kr till Sköna Dar. 

Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse har bidragit med 100 000 kr till Sköna Dar. 

Stockholms Fjällkoloniförening har bidragit med 30 000 kr till Sköna Dar. 

Åhlén-stiftelsen har bidragit med 25 000 kr till Sköna Dar.

Åke Wibergs stiftelse har bidragit med 35 000 kr till Sköna Dar. 

Sköna Dar samarbetar med Bilda studieförbund och Hyresgästföreningen. De har sammanlagt bidragit med 33 000 kr.

Från KFUM Central erhåller vi kontinuerligt bidrag. Verksamhetsbidrag utgår till våra egna arrangerande utbildningar och för 
att utveckla verksamheten. Stipendier utgår till individuella deltagare i olika utbildningar eller liknande evenemang. 

KFUM Stockholm-Gotland har bidragit med Utvecklingsbidrag.

Aktivitetsbidrag har erhållits från Riksidrottsförbundet.  

Ett stort tack till alla ni som generöst har bidragit till våra olika verksamheter! 
Era bidrag har kommit till stor nytta och glädje.

Erhållna fondmedel och gåvor 
2018

Göran Adrians Minnesfond
Just nu finns på kontot 194 308 kr.
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