Samarbetsavtal mellan KFUM Örebro och
KFUM Örebro ……………………
Bakgrund: Sedan 1991 bedrivs KFUM Örebros verksamhet av fristående juridiska
enheter, där varje förening är specialiserad inom ett verksamhetsområde. KFUM
Örebros huvudförening (nedan kallad KFUM Örebro) har som målsättning att
bevara en känslomässig och ideologisk enhet och sammanhållning mellan de olika
KFUM-föreningarna i Örebro. Detta sker genom ett nära samarbete mellan
huvudföreningen och grenföreningarna vilket regleras genom detta samarbetsavtal.
KFUM Örebro erbjuder alla grenföreningarna följande förmåner:
Tegelbruket- Gratis TB-kort till 16-25, möjlighet att köpa gym/träningskort till
rabatterat pris (lista från föreningen krävs). Gratis möteslokaler och möjlighet till
kick off, filmkväll, med mera. Tillgång till gratis gruppaktivitet efter
överenskommelse.
Hästhagen aktivitetsområde- vid förbokning gratis gruppaktivitet under
ordinarie öppettider. Under sommarlovet erbjuds dagläger, ledarakademi och
möjlighet till sommarjobb (KFUM-medlemmar prioriteras men det finns ingen
garanti att få jobba). Alltid halva priset på aktiviteter för KFUM-medlemmar, ta
med medlemskort eller KFUM-tröja.
Friluftsgårdar- vid förbokning gratis nyttjande av KFUM-grupper.
Kalltjärn: Friluftsanläggning i norra Kilsbergen 18+6 sängplatser.
Primitivt, hög mysfaktor, bastu.
Klackagården: 70-tal sängplatser, matsal, aktivitetsrum, samlingssal.
Kollostandard, stora gräsytor, badsjö med brygga, båt (till t.ex. fiske),
kanoter.
Kilsbergsgården: 100-tal sängplatser, matsal, aktivitetsrum, stor
samlingssal. Kollostandard, stora gräsytor, badsjö med brygga, båt (till
t.ex. fiske), kanoter.
Minibussar- minibussar kan hyras vid förbokning för resa i föreningens regi.
Gäller ej under sommar-, höst- och sportlov.

Service och stödGemensamma evenemang: bland annat ledarjultallrik, utbildningar
och insamlingsevenemang.
Kontorsservice- Serva med vissa administrativa tjänster och viss
materialutlåning/uthyrning. Internetuppkoppling, frankering, utskrifter
och kopiering, kuvert för utskick, etiketter. Samordna och administrera
utdelningen från Bingoalliansen till grenföreningarna i enlighet med
gällande regler. I den mån det är möjligt förmedla olika uppdrag och
arbetsuppgifter som kan ge en inkomstkälla till föreningen. Erbjuda en
ekonomitjänst i mån av tid.
Samordning- Förmedla information och kontakt mellan
grenföreningarna och KFUM Sverige samt rörelsens olika
internationella förbund. Nyttja befintligt kontaktnät för enklare kontakt
med myndigheter vid behov. Några gånger per år inbjuda till
gemensamma arrangemang för alla grenföreningars ledare och/eller
medlemmar. Sprida information och inspirera till ett bredare
engagemang inom KFUK-KFUM-rörelsen i stort. Förmedla
internationella möjligheter och kontakter. Vara ett stöd i att bevara
KFUM-identiteten och dess andemening samt att arbeta utifrån
rörelsens målsättning.
Utbildning: Främja och stödja utbildning av ledare. Främst genom att
arrangera och förmedla våra förbundsutbildningar – George, Williams,
Emma och Mary. Stötta föreningarnas grenspecifika stegutbildningar
genom att informera om de utbildningsbidrag som finns att söka, till
exempel via KFUM Örebro-Värmlandsregionen. Förmedla och stötta
deltagande i olika kurser, konferenser och läger, både nationellt och
internationellt.
För mer information om dessa förmåner, ta kontakt med KFUM-kansliet.

KFUM Sverige erbjuder bland annat följande förmåner:
Möjlighet att medverka vid kurser, nätverk, utbyten och internationellt
utvecklingsarbete. Försäkring och andra upphandlade förmåner. Möjlighet att söka
bidrag från Triangelfonden och Örebro-Värmlandsregionen. Som medlem i en
KFUM-förening är du även med i det internationella YMCA/YWCA-nätverket
som internationellt når ca 50 miljoner människor. För mer information om vilka
möjligheter som finns nationellt och internationellt, gå in på www.kfum.se.

KFUM-förening i Örebro

För att definieras som KFUM-förening i Örebro gäller följande:
 Att föreningen har KFUM Örebro i sitt namn.
 Att föreningen är medlem i KFUM Sverige och att medlemskapet står
inskrivet i föreningens stadgar.
 Att man jobbar med KFUM-rörelsens värdegrund och målsättning i botten
för all verksamhet. Att man i mån av möjlighet medverkar vid gemensamma
arrangemang.
 Att KFUM Örebros logotype med den liksidiga triangeln används vid all
representation.
 Att i alla tävlingssammanhang använda matchställ eller tävlingsdräkter som
domineras av någon av KFUM:s färger blått och vitt.
 Att aktivt verka för att medlemmar i den egna grenföreningen även löser
medlemskap i ”huvudföreningen” KFUM Örebro.
Förutsättning
Detta erbjudande från KFUM Örebro till KFUM Örebro ……………………
skall, för att gälla, gås igenom och bekräftas årligen på föreningens årsmöte och
även komma till varje nyvald styrelseledamots kännedom.
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