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Styrelsen har under året bestått av 
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Evelina Bergman Lauren  Ord ledamot (t.o.m Maj)
Hedda Hoff                       Ord ledamot (t.o.m Maj)

Alice Luthander         Ordförande (fr.o.m September)
Kaspar Johansson           Vice ordförande
Carl-Oscar.K. Ståhlgren  Ord ledamot (fr.o.m September 
men avgick i december)
Alice Beer                          Ord ledamot
Alice Pfister                       Ord ledamot 
Axel Andersson                 Ord ledamot
Hedda Stjernström          Ord ledamot
Klara Kvarnbäck               Ord ledamot (fr.o.m September)
Hedda Stjernström            Ord ledamot
Siri Ljungberg                     Ord ledamot

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden samt 1 
styrelsekonferens. 

Adjungerade till styrelsen:
Sarah Lindskog och Hedda Grönwall

Revisorer: 
Tobias Knutås, PwC har under året varit auktoriserad revi-
sor. Kerstin Lagerquist har under året varit lekmannarevisor 
och Karin Lindquist har varit lekmannarevisorssuppleant.

•  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 
mångkulturellt 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 
naturvård

• Stimulera till självständigt tänkande

• Fostra unga människor till samverkan, ba-
serad på jämlikhet, medmänsklighet och
gemenskap

KFUM Ängsholmen har till 
uppgift att:

Antal medlemmar 2020
(Juridiskt kön)

Totalt:
 

484 killar

568 tjejer
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Rapport från ordföranden
Jag hade tänkt försöka undvika alla 
nya klyschor som vi lärt oss under 
2020. Försöka sammanfatta det gång-
na året på något annat sätt än det vi 
fått upprepat för oss gång på gång i 
olika sammanfattningar av detta myck-
et märkliga år. Där kom den första. 
Jag inser att det kommer bli svårt att 
komma undan dem, klyschorna. Och 
de har ju uppstått av en anledning, ing-
en har kommit undan denna pandemi 
(nummer två). Jag kommer inte numre-
ra alla men vi alla kommer känna igen 
dem. Jag ger upp och medger att det 
blir ännu en sammanfattning av 2020 
i coronans vokabulär, det är mycket 
svårt att undvika.

För ett år sedan, faktiskt exakt, den 
tredje mars 2020 samlades KFUM 
Ängsholmens medlemmar i en av KOM 
hotels konferenslokaler för årsmöte. 
Den enda begränsningen var lokalens 
storlek. Förväntningarna inför året 
2021 var höga. Vi hade fått en gedigen 
underhållsplan på plats som ett steg 
i arbetet med att rusta upp fastighe-
terna på Ängsholmen. KFUM Central 
hade fastslagit ett nytt bidragssystem 
för medlemsföreningarna där KFUM 
Ängsholmen skulle få utökat verksam-
hetsbidrag som stöttning i arbetet med 
underhållsskulden kopplad till fast-
igheterna. Vi skulle börja rusta upp 
ön ordentligt. Vi hade fått tillskott på 
kansliet med en ytterligare tjänst som 
till stor del skulle ägna sig åt att arbe-
ta med att ta över de LSS-läger, som 
bedrivits på Ängsholmen av Kollektivet 
livet, i egen regi. Det fanns stora pla-
ner för höghöjdsaktiviteterna och ett 
kraftfullt och växande engagemang. 
Intet ont anande röstade vi igenom en 
budget och en verksamhetsplan där 
allt detta och mycket mer skulle ge-
nomföras.

Jag var en av dem som klev av styrel-
sen i mars 2020 och lämnade nöjd över 
till en ny styrelse. Ganska kort inpå 
årsmötet började nog vi alla förstå att 
något inte riktigt stod rätt till. Toalett-
pappers- och konservburkshyllorna i 

affärerna tömdes och Anders Tegnell 
blev den mest omtalade mannen i Sve-
rige. Även för KFUM Ängsholmens del 
var den här perioden minst sagt om-
välvande och svårhanterlig. Många 
stora och svåra frågor skulle besvaras 
i en tid av stor osäkerhet och oro. Och 
det var tvunget att gå fort. Jag, som 
engagerad i en av arbetsgrupperna un-
der våren, fick höra om styrelsens och 
kansliets slit. Ett slit som handlade om 
att få fram en plan för en verksamhet 
som till stor del bygger på traditioner 
som har rötter i 1960-talet. En plan 
som innebar att driva läger under en 
mycket speciell tid där det var tvunget 
att begränsa, avgränsa, göra om, dela 
upp, sätta ihop, tvätta noga, pausa och 
starta. Och samtidigt göra det som är 
vårt största driv; att mötas, sudda ut 
gränser, utvidga, se möjligheter utan-
för ramarna, skapa, få med 140 per-
soner i en ramsa utanför loggian så att 
grusdammet svider i ögonen, komma 
ihop, bli ett vi.  

Planen sattes i verket och vi genomför-
de läger för hundratals barn och unga 
på både Ängsholmen och Björnö. När 
jag blev invald i styrelsen som ordfö-
rande i september hade vi börjat vänja 
oss vid vokabulären och dess inne-
börd. Jag tror också att många av oss 
inte trodde att vi skulle behöva genom-
föra årsmötet 2021 via zoom. Men här 
är vi, ett år senare. 

Vi ser förstås att pandemin har orsakat 
stor skada i vår ekonomi. Vi ser också 
att vi kommer vara påverkade många 
år framöver. Vi har inte kunnat göra allt 
det vi hade hoppats på att göra 2020. 
Vi kommer inte kunna göra det vi skul-
le vilja göra 2021. Men som tur är, är 
vi en förening som har ett enormt ide-
ellt engagemang. Vi är så många som 
är beredda för att göra väldigt mycket 
för att se KFUM Ängsholmen leva vi-
dare många generationer till. Det här 
året kommer föreningen behöva extra 
mycket kärlek från oss medlemmar 
och jag är övertygad om att vi med 
samlad kraft kommer ta oss igenom 
det här också.

Jag vill tacka för förtroendet att, det 
här lärorika och spännande halvåret, 
få leda styrelsens arbete. Jag vill tacka 
styrelsen, som i olika konstellationer 
under året, gjort ett fantastiskt jobb 
med att planera för och genomföra 
coronasäkrade, roliga läger. Tack för 
era åsikter, tankar, jobb och samar-
bete. Tack Sanna, Viktor, Katarina och 
Peter för ert hårda och fantastiska ar-
bete. Tack KFUM Central för stöd och 
bra dialog, trots svåra tider. Och stort 
tack till alla ni medlemmar som på sitt 
sätt bidrar till att KFUM Ängsholmen 
finns som en stark och välbehövlig 
verksamhet för barn och unga.   

Alice Luthander, ordförande
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Rapport om ekonomin
Rapport från kassören
Till kassörens ansvar hör överblickande ansvar för föreningens ekonomi samt ta fram beslutsunderlag vid större inköp eller 
projekt, att hålla styrelsen informerad om föreningens ekonomiska tillstånd samt föra en god dialog med kanslipersonal och 
övriga styrelsemedlemmar.
Under stora delar av 2020 har vi tyvärr varit utan kassör, på grund av avhopp under året och det har tyvärr bidragit till att 
vissa ekonomiska beslut, som permittering av kansliet och kontroll av andra utgifter har blivit lidande.

Enonomi
KFUM Ängsholmen gick in i året med en stabil ekonomi, men är nu i en mer ansträngd situation. Under 2020 fick vi in ca 7,1 
miljoner kronor i lägeravgifter, bidrag och övriga intäkter. Årets kostnader summeras till ca 8,5 miljoner kronor och utfallet 
för 2020 slutar på -1 700 000 kr. Resultatet ligger i linje med budgetförslaget för 2020, dock baserades det minus resultatet 
på stora planerade ombyggnationer av fastigheter på Ängsholmen, som till följd av Corona inte kunnat genomföras. Som 
resultat av pandemin omarbetades budgeten och underhållsplanen för 2020 under april/maj. En stor åtstramning gjordes 
och resultatet för 2020 grundas i stor utsträckning på avbokningar samt färre bokningar av lägerskola till följd av Corona. Vi 
fick även ökade kostnader på grund av sommarens miniläger, tex logistiken med flera transporter och tre olika matsalar, men 
lägerskolan har påverkats mer än sommarläger.  

Verksamheten
Den enskilt största ekonomiska påverkan under året har varit Corona. Andra ekonomiska händelser under året har varit 
reningsverket och mindre arbeten genomförda av Fastighetsarbetare. Planen var att under året göra mer omfattande under-
hållsarbete, för att successivt arbeta bort vår stora underhållsskuld. Inköp och installation av det nya reningsverket kunde 
göras tack vare ett generöst bidrag från KFUM Central som stod för största delen av kostnaden.  

Framtiden
Budgeten för 2021 och antagligen även kommande år kommer att präglas av ett negativt resultat från 2020, som till stor det 
beror på effekterna av Corona. Vi har fortsatt stor underhållsskuld på våra fastigheter som vi kommer ha svårt att arbeta 
bort delvis då KFUM Central från och med 2021 kommer ha svårt att ge ekonomiskt stöd till sina medlemsföreningar som 
följd av året med pandemi som slagit hårt på hotellbranschen. Vi kommer behöva se över hur vi kan finansiera underhåll av 
byggnader på annat sätt. exempelvis genom höjda avgifter, fortsatt permittering, bidrag och/eller lån. Vi tror dock på fortsatt 
fulla sommarläger samt att bokningar av lägerskola ska återgå till samma som innan Corona. Vi kommer även att fortsätta att 
arbeta med markis - och matinköp, överlämning mellan kökschefer etc. Satsningen på höghöjdsbanan planeras att genom-
föras, då vi fått en gåva från en privatperson och vi hoppas att det ska säkerställa attraktiviteten och därmed öka intäkterna 
samt öka säkerheten för framförallt vår lägerskoleverksamhet.

Sarah Lindskog, Adjungerad
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Rapport från kansliet
Året 2020
Året som gått har varit ett mycket 
märkligt och omvälvande år för alla, 
även så för KFUM Ängsholmens kans-
li. I spåren av Corona-pandemin har 
stor del av kansliets arbete handlat 
om att anpassa förutsättningarna för 
verksamheten till rådande riktlinjer 
och samtidigt strama åt ekonomiskt. 
Både den satta underhållsplanen och 
rutinerna för hur vi bedriver verksam-
heten har fått omarbetas men vi är 
oerhört glada att vi trots pandemi kun-
nat genomföra planerad verksamhet, 
om än med en hel del modifikationer.  

Kansliets funktion
KFUM Ängsholmens kansli är i första 
hand att handha föreningens löpande 
administration och ekonomi. Kansliet 
hanterar bokningar av alla läger och 
lägerskolor, sköter kontakter med för-
äldrar och ledare samt arbetar med 
att sprida information genom hemsida 
och sociala medier. Kansliets uppgift 
är också att stötta och hjälpa läger-
chefer i sina respektive ansvar. Kans-
liet har under 2020 bestått av Viktor 
Ljunggren (föreningskonsulent), Peter 
Hagge Hajdu (anläggningsansvarig) 
och Katarina Granander (verksam-
hetsutvecklare) och Sanna Skarsgård 
(verksamhetschef). 

Kansliet är adjungerade till styrelsen, 
de för protokoll och verkställer de be-
slut som styrelsen fattar. De som är 
anställda på kansliet arbetar tillsam-
mans med respektive styrelseutskott, 
vilket innebär bland annat: 

- Att tillsammans med utskott, arbets-
grupper och lägerchefer starta upp 
lägerskolor, anordna evenemang och 
utbildningar för medlemmar. 

- Att tillsammans med kassören hand-
ha De dagliga rutinerna som rör eko-
nomin. 

- Att tillsammans med styrelsen och 
fastighetsgruppen planera, beställa 
och utföra renovering, tillbyggnad och 
underhåll av ön. 

- Att tillsammans med ordförande bi-
stå styrelsen med administration kring 
styrelsemöten.

- Att handha kontakter med huvudför-
ening, förbund, region, studieförbund, 
idrottsförbund, myndigheter och an-
dra samarbetspartners. 

- Att bevaka och följa upp vad som 
händer i övriga civilsamhället, ung-
domsrörelsen och lägervärlden. 

Kanslipersonalen har under året del-
tagit i en träff med andra KFUM-läger-
gårdar i Sverige samt digitala möten 
som arrangerats av KFUM Central, 
KFUM Stockholm-Gotland och KFUM 
Sverige. 

Våra informationskanaler
KFUM Ängsholmen har som ambition 
att vara tydlig, inbjudande och trans-
parent. Detta gör att vi delar informa-
tion i flera kanaler, där vår hemsida   
är den största. Övriga informations-
kanaler är mail, Facebook (sida och 
grupper) och Instagram. Vi publicerar 
också nyheter om föreningen i KFUM 
Centrals nyhetsutskick Centralbladet. 

Sommarläger
Inför sommaren 2020 var det högt 
tryck när lägerplatserna släpptes och 
många länger bokades upp inom de 
första minuterna. Då våra lägerplats-
er släpps redan i februari hade inte 
Coronarestriktioner införts i Sverige 
ännu. Under våren infördes flertalet 
begränsningar och restriktioner vilket 
ledde till flera avbokade platser. 

Platserna fylldes dock på från reserv-
lista och sommarens läger anpassades 
efter de restriktioner som gällde då. 
Alla lägerperioder delades upp i tre 
parallelläger, utom Konfalägret som 
delades i två. Uppdelningen innebar 
många praktiska justeringar som ex-
empelvis tre separata båt-hämtningar 
och lämningar vid Boda Brygga och tre 
separata matsalar för att upprätthålla 
restriktionerna från Folkhälsomyndig-
heten. 

Fördelningen av deltagare på lägren 
har varit följande: 

         Flickor    Pojkar    Totalt
Period 1:  49 39 89
Period 2:  49 38 88
Period 3:  35 49 84
Period 4:  44 38 82
Konfa:                38          32 70
Knatteläger: 43 44 87
Skeppisar: 25 18 43
Praktisar: 27 11 38
Sköna Dar: 167 151 318
Treehouse: 12 16 28

Totalt:               489        436       925

Fördelningen av ledare på lägren har 
varit följande: 

          Flickor   Pojkar    Totalt 
Period 1:  22 16 38
Period 2:  29 18 47
Period 3:  24 18 42
Period 4:  29 18 47
Konfa:                24 18 42
Treehouse:         4  3 28
Sköna Dar: 27 13 40

Totalt:               155 101 256

Kansliet
Katarina, "hagge", Sanna och Viktor
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Under året som gått har vi i lägerskoleutskottet ansvarat för rekrytering av lägerchefer till lägerskola 
vår och höst. Samt ansvariga för de verksamheter som sker under lägerskolorna; knatteläger, Sköna 
Dar påsk- och höstlovsläger. Under året 2020 har vi även arbetat med att utveckla och upprätthålla de 
tillfälliga förändringarna i verksamheten som skett på grund av Covid-19. 

Lägerskolans verksamhet har påverkats både i utförande och i bokningar till följd av pandemin. 
Pandemin har betytt nya rutiner för ledarna och klasserna ute på ön, samt en minskning i bokningar och 
fler avbokningar. Lägerskolorna har fortfarande kunnat genomföras och under de perioder där det varit 
färre eller inga klasser ute på ön har personalen arbetat med fastighetsarbete. Under våren och hösten 
har även permanenta fastighetsarbetare arbetat parallellt med personalen på ön vilket har resulterat i 
en massa fantastiska byggen och renoveringar.

Den primära verksamheten har under 2020, som vanligt, varit att arbeta med rekrytering av lägerche-
fer, och att agera som stöd och hjälp tillsammans med kansliet både inför uppstart och under perio-
dens gång. Lägerskoleutskottet har tillsammans med styrelse och kansli arbetat med att sammanställa 
utvärderingar och feedback från ledare och besökare. Inför 2021 kommer den feedback som inkommit 
användas för att förbättra och utveckla lägerskolans verksamhet. 

På grund av Covid-19 har lägerskoleutskottet tillsammans med resterande styrelsen sett över verksam-
hetens ekonomi och hur den påverkats av minskningen av bokningar och ökningen av avbokningar. 
Ändringar kring avgifter och andra ekonomifrågor gällande lägerskola har diskuterats och översetts. 
Trots den rådande situationen har lägerskoleverksamheten fortfarande hållts öppen och gett samma 
glädje till klasser, knattar och personal under årets gång. 

Slutligen vill vi tacka alla som varit en del av lägerskolorna 2020. Kökspersonal, instruktörer, fastighets-
arbetare och lägerchefer för er enorma insats under detta annorlunda år. Tack! 

Rapport från 
lägerskoleutskottet
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Sommarlägerutskottets huvud-
uppgift är planering och ge-
nomförande av alla aktiviteter 
under sommaren på Ängshol-
men och Sköna Dar. En stor 
del av utskottets arbete består 
av att rekrytera lägerchefer till 
sommarens alla perioder samt 
att hjälpa till med att förbereda 
lägercheferna för att kunna ge-
nomföra lyckade läger.

Med en styrelse som till störs-
ta del hade suttit ett år kicka-
de verksamhetsåret igång med 
beslut om tillsättning av läger-
chefer inför årets perioder. I år 
var andra året som vi hade ett 
Treehouseläger på Ängsholmen. 
Med ett års erfarenhet slipades 
uppläggningen och lägret blev 
en utvecklad och bättre än för-

ra året. Med plats för ytterliga-
re utveckling var det ett väldigt 
lyckat läger.  

Flera möten hölls för läger- och 
programchefer inför sommaren 
där bl.a rekrytering och allmän 
info angående uppgiften dis-
kuterades. Detta år var som vi 
alla vet ett väldigt speciellt år, 
därför var även Covid-19 och 
dess restriktioner även en stor 
del av dagordningarna på dessa 
möten. Tillsammans med coro-
nagruppen informerades läger- 
och programchefer hur lägren 
skulle läggas upp och gå till. 
Dessutom delade de med sig av 
förväntningar och farhågor, tips 
och vilket stöd som finns under 
perioderna. 

Konfirmationslägret hade sam-
ma uppställning som somma-
ren 2018 och 2019 som bestod 
av två utbildningsledare och en 
präst. Däremot var det i år en ny 
präst med två nya utbildningsle-
dare som tillsammans gjorde ett 
jättefint jobb även ett år med an-
norlunda förhållningsregler. 

Efter sommarens alla underbara 
läger skickades våra årliga ut-
värderingar ut till alla deltagare, 
vårdnadshavare och ledare som 
jobbat under sommaren. Där 
fick vi mycket fin och positiv re-
spons och även såklart saker vi 
kan arbeta på och utveckla inför 
kommande år.

För Sommarlägerutskottet
Axel Andersson

Rapport från 
Sommarlägerutskottet



Det förgångna verksamhetsåret utökades ledarutbildningarna på Ängsholmen genom att korta ner 
utbildningsperioden, samt utöka antal antagna och antal perioder. Ett resultat av det är att fler kan 
få möjligheten att utbilda sig till ledare, även fast inte alla platser som praktis fylldes under 2020. 

Efter utvärdering och feedback från både ledare och deltagare, har styrelsen beslutat att återgå till 
det förra sättet, dvs. 3 utbildnings-perioder under sommaren. För att fortsätta kunna ta in fler på ut-
bildningarna har ett nytt rum byggts i paradiset, alltså får 16 skeppisar plats nu. Utmaningen framö-
ver blir att hitta sovplatser till praktisar så att antalet skeppisar motsarar antalet praktisar så att alla 
får samma chans att slutföra sin ledarskapsutbildning. I sommar kommervi därför ta in 14 praktisar/
period, alltså blir det ett slags övergångsår. 

Vidare bestämdes det under det gångna verksamhetsåret att skeppis- och praktisledare ska rekry-
teras av utbildningsutskottet i samråd med de LC/PC som berörs. Det fungerade enligt oss väldigt 
bra och vi har även fått fin feedback från utbildningsledarna gående det ökade stödet från Utbild-
ningsutskottet. 

I fjol hölls det en digital utbildningshelg för ledare vilket vi såg som mycket positivt då närvaron var 
betydligt högre. De utbildningar som var nödvändiga att hållas på plats, så som hamnutbilkdnig-
nen och höghöjsbaneutbildningen, genomfördes på ängsholmen. Resterande positionsutbildningar 
genomfördes via zoom.  

Skeppisarna och Praktisarna hade i år som en del av sin utbildning Unga leder unga respektive Em-
ma-utbildningen under en helg på hösten. Fördjupningen i ledarskap med fokus på t.ex coachande 
samtal och Feedbacksamtal var mycket nyttiga och ett steg i rätt riktning i att djupare utbilda unga 
ledare.

Rapport från 
Utbildningsutskottet
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Syftet med Sköna Dar är att genomfö-
ra gratis dagläger i skärgården för barn 
och ungdomar under skolloven. Mål-
gruppen är barn och ungdomar mellan 
8 och 25 år som av olika anledningar 
har låg tillgång till fritidsaktiviteter eller 
lägerverksamhet. Sköna Dar riktar sig 
primärt till barn och unga från mindre 
bemedlade familjer och från områden 
i och kring Stockholm med låg soci-
oekonomisk status. Sköna Dar arbetar 
också för att nå barn och unga som är 
nya i Sverige eller har annan etnisk och 
kulturell bakgrund än svensk. Därmed 
vänder sig Sköna Dar prioriterat till ut-
valda stadsdelar och kommuner utan-
för innerstaden där behovet av denna 
sorts verksamhet är efterfrågad men 
saknas. 

Verksamheten fokuserar därför på att 
öka deltagarnas och ledarnas kunskap 
om naturen, allemansrätten och allt 
vad skärgården har att erbjuda. Am-
bitionen är att sätta samman en del-
tagargrupp som är så blandad som 
möjligt vilket gör att verksamheten 
fungerar som ett sätt att skapa möten 
mellan unga. På Sköna Dar möts unga 
som kommer från Sverige, från andra 
länder, som är nyanlända, som aldrig 
har varit i skärgården och de som har 
tillbringat mycket tid i skärgården. 

Föreningen KFUM Ängsholmen är 
övertygad om att alla barn och unga 
mår bra av att vara på läger, vara ute 
i naturen, utmanas genom nya aktivite-
ter och att få träffa nya vänner. Vi ser 
också att olika typer av lägerverksam-
het passar olika människor. Sköna Dar 
ska vara tillgängligt, flexibelt, inklude-
rande och utan ekonomiska eller prak-
tiska hinder för deltagande.  

Sköna Dar syftar till att få fler barn och 
unga att upptäcka glädjen i att åka på 
läger och att få vistas i skärgårdsnatur.  
Verksamheten möjliggör en mötesplats 
där integration och möten sker i en 
aktiv miljö på lika villkor. Genom Skö-
na Dar erbjuds en möjlighet för unga 
att komma bort en stund och vi tror 
att deltagarna ser verksamheten som 

ett andningshål i en för många jobbig 
vardag. Sköna Dar erbjuder dels en 
naturupplevelse och även möjligheten 
att pröva på många olika aktiviteter re-
laterade till vattensport, friluftsliv och 
skärgård. Ungdomarna får själva välja i 
vilken utsträckning de vill delta i aktivi-
teterna. Alla som vill kan öva och med 
ledares hjälp utveckla sina kunskaper 
inom de aktiviteter som de uppskattar 
mest. 

Ett ytterligare mål med Sköna Dar är 
att erbjuda unga människor ett första 
jobb och att få utvecklas som personer 
och ledare. Under året rekryterades 
31 ungdomar som ideella ledare på 
lägren, och vi tog dessutom emot 10 
feriearbetande ungdomar från Skarp-
näcks stadsdelsförvaltning och Värm-
dö kommun. De får utbildning i ledar-
skap, första hjälpen och de aktiviteter 
som finns på Sköna Dar och får sedan 
prova på att axla ett stort ansvar i att 
leda de barn och unga som besöker 
verksamheten. Detta genererar en liten 
inkomst i form av ersättning för ideellt 
arbete, en viktig arbetslivserfarenhet 
och referenser för framtiden. Vissa 
ledare tar steget att bli lägerchefer på 
Sköna Dar, där de fungerar som an-
svariga för lägerperioden och som ar-
betsledare för sina ledarkollegor. 

2020 har varit ett väldigt speciellt år 
då vårt enskilt största fokus legat på 
spridningen av coronaviruset covid-19. 
Vi har arbetat hårt för att anpassa 
verksamheten så att vi inte riskerar att 
bidra till ökad smittspridning och för 
att både deltagare och ledare ska kän-
na sig säkra att delta. Samtidigt har vi 
sett ett markant ökat behov för denna 
typ av verksamhet, vilket hänger sam-
man med både minskat resande inom 
och utom landet under skollov samt 
försämrade ekonomiska förutsättning-
ar för många familjer.

Vi är stolta och glada över att trots de 
svårigheter som 2020 inneburit ändå 
kunnat erbjuda verksamhet under 
påsklov, sommarlov, höstlov samt två 
familjeläger med simskola. Sköna 

Dar har under 2020 kunnat erbjuda 
över 800 deltagartillfällen fördelat på 
ovanstående perioder. Under vår och 
höst har verksamheten varit förlagd 
på vår egen ö Ängsholmen och under 
sommarlovsveckorna har Sköna Dar 
arrangerats i Björnö naturreservat på 
Ingarö. Vi har totalt tagit emot 416 indi-
vider i verksamheten, där vissa besökt 
oss en sommarlovsdag och andra har 
varit återkommande deltagare under 
både vår, sommar och höst. Trots an-
passning av verksamheten genom t.ex. 
mindre grupper under aktivitetsdagar-
na har vi ändå kunnat erbjuda barn 
och unga en meningsfull fritidssyssel-
sättning som samtidigt följt Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer. 

Verksamhetsutvecklare
Katarina Granander

Rapport från Sköna Dar

 
 
Statistik 2020 
                           Totalt
Deltagartillfällen          820
Antal flickor                222
Antal pojkar                 194
Antal områden repr      41
Individuella deltagare   416
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Rapport från 
Anläggningsansvarig

Fastighetsutskottet är ett nytt utskott för 2020. Efter att Ängsholmen besiktigades av oberoende part 
under 2019, uppdagades det vilken enorm fastighetsskuld Ängsholmen har. För att ta itu med skul-
den och lägga upp en plan för att den ska betas av startades detta utskott. 

Under våren startades det nya konceptet fastighetsarbetare eller FA som det förkortas. Fastighetsar-
betarna anställs och arbetsleds av kansliet och arbetar med projekt på Ängsholmen som inte verk-
samhetsrelaterade. Under vårens och höstens lägerskola fanns det en fastighetssamordnare som 
hade huvudkontakten med kansliet. För att jobba som fastighetsarbetare krävs inga förkunskaper 
utan projekten anpassas efter de som jobbar. Det enda som krävs är en vilja att hjälpa till och lära 
sig. Projekt som genomförts av fastighetsarbetare är exempelvis byte av pyssel-och tippen taken, 
ommålning av avantibåtar, upprustning av äventyrsstationer, ommålning av flertal hus, soppråm-
stömning, handikappanpassad ramp för arken och bastun, en start till ett utegym, rivning av svinis 
bland annat. Senare under hösten 2020 ersattes det gamla avloppet med ett nytt. Det har grävts ner 
nedanför flaggberget av en extern part. 

Peter “Hagge” Hajdu, Anläggningsansvarig.
Alice Pfister och Axel Andersson, Fastighetsutskottet.



Bernströms barnfond har bidragit med 100 000 kr till reducering av lägerkostnader på 
Ängsholmens sommarläger

Eva och Oscar Ahréns stiftelse har bidragit med 10 000 kr

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har bidragit med 20 000 kr

Kungliga Sällskapet Pro Patria har bidragit med 250 000 kr

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse har bidragit med 100 000 kr

Stiftelsen Kobben har bidragit med 22 000 kr

Stiftelsen Solstickan har bidragit med 30 000 kr

Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond har bidragit med 15 000 kr

Stockholms Fjällkoloniförening har bidragit med 40 000 kr

Åhlén-stiftelsen har bidragit med 60 000 kr

KFUM Central har bidragit med 369  347 kr i verksamhetsbidrag

KFUM Central har bidragit med 1 133 196 kr i fastighetsbidrag

 
Tack till alla ni som generöst har bidragit till våra olika verksamheter! 

Era bidrag har kommit till stor nytta och glädje.

Erhållna fondmedel, bidrag 
och gåvor 2020

Göran Adrians Minnesfond
Just nu finns 147 016 kr i fonden.



Egna anteckningar




