
Protokoll fra  
 

REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORGES KFUK-KFUM INTERNASJONALT 
 
Tid:  Onsdag 21. juni, 19.00-20.30  
Sted:  Forbundskontoret, Grubbegata 4, 5.etg.  
 
Til stedet fra 
KFUK-KFUM: Helge Taranrød, Else Osmundnes Kvamsås, Steffen Søvik, Anne-Jorun Bakken, Tobias 

Mangersnes, Helge Flø Kvamsås, 
KFUK-KFUM-speiderne: Gunvor Meling, Sindre Nesse, Anne line Evenstad Dahlen, Erlend Arnøy, Anders Reggestad, 

Marta Nagel-Alne, Svein Olav Ekvik (fung. gen.sekr.) 
Leder int. sekretariat: Øystein Magelssen 
 

 
 
SAK    1/2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

   Vedtak:  
   Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
 
SAK    2/2017  Korte orienteringer  

- Leder av internasjonalt sekretariat orienterer. 
- Vedlagte protokoll fra styremøtet 14.12.16. 
 
Vedtak:  

   Tatt til orientering. 
 
 
SAK    3/2017  Årsplan   
  

Vedtak:  
Representantskapet vedtar årsplanen (vedlegg 1), og ber styret følge opp en mer 
konkret prioritering av norsk representasjon på viktige møter.   

 
 
SAK    4/2017  Internasjonalt policydokument   
  

Vedtak: 
Representantskapet vedtar internasjonalt policydokument. (Vedlegg 2). 

 
SAK    5/2017  Representantskapets størrelse  
  

Vedtak:  
Representantskapet ber styret forberede en vedtektsendring i samsvar med 
momenter i samtalen om en forenkling og eventuelt endring av Norges KFUK-KFUM 
Internasjonalt sine organer (Vedtektenes § 3).   

 
 
 
 
Oslo, 21. juni 2017  
 
Øystein Magelssen 
Gen.sekr. / Leder av internasjonalt sekretariat 



 
Vedlegg 1  
 
 

Årsplan for KFUK-KFUM Internasjonalt, 2017/18 
Vedtatt av Representantskapet i KFUK-KFUM Internasjonalt, 21. juni 2017 
 
 
Det er et mål for KFUK-KFUM bevegelsen i Norge å være representert på alle viktige møter i vår 
verdensvide bevegelse. Forbundene dekker kostnadene og må vurdere omfang og oppnevne sine 
delegasjoner til de internasjonale møtene. Den formelle oppnevningen ligger i styret for KFUK-KFUM 
Internasjonalt, men styret oppnevner delegater etter forbundenes anbefalinger. 
 
Verdensrådsmøter 
Verdensrådsmøte for YMCA var i USA i 2014. Verdensrådsmøte for YWCA var i Thailand i 2015. Det er fire 
år mellom verdensrådsmøtene i begge våre verdensforbund. YMCA vil derfor ha neste verdensrådsmøte 
sommeren 2018 i Thailand, og YWCA vil ha dette i Sør-Afrika i 2019.  
 
World Alliance of YMCA 
World YMCA arrangerer møter for diverse ulike grupper: 

• NGS (national general secretaries) meeting: skjer årlig. Neste er 12.-16. februar 2018.  

• International secretaries meeting: årlig møte for utenlandssjefer og internasjonale sekretærer.  

• Change Agent training: kurs for ledertrening av frivillige unge fra alle verdens KFUM forbund. Norge 
hadde deltakere på første runde av Change Agent, men ingen deltakere på andre runde. Vi har nå 
rekruttert to norske deltakere som nylig har startet på tredje kursrunde (2017-2018).     

• World Challenge 6.juni: Årlig happening som skal vise YMCA fellesskapet globalt.  

• Den internasjonale bønneuke for KFUK og KFUM, 6.-12. november 2017. 
 
YMCA Europe 

• KFUM Europa har sin generalforsamling hvert år i ulike europeiske byer. Sist møtet var i Edinburg, siste 
helgen i april. Her deltok vi med to delegater.  

• YMCA Europe har også årlige samlinger for generalsekretærene i de europeiske KFUM forbund (Brussel 
2012, Paris 2013, London 2014, Roma 2015, Setubal 2016). Neste er i Kassel 2-4.oktober.  

• Fra tid til annen arrangeres det en felles stabskonferanse (YMCA/YWCA Europe Staff Conference). Den 
neste skal være på YMCA Europe kurssenteret i Litomysl, Tsjekkia fra 19.sept 2018. 

• YE (YMCA Europe) arrangerer også ulike programgrupper:  
1. ESG: European Scout Group. 
2. ETS: European Ten Sing Group. Vi var vertskap i Oslo i mars 2016, tilsvarende møte i Ukraina i mars 

2017. I 2018 blir det European Ten Sing Festival i Norge, i kombinasjon med Spekter, uke 32.  
3. ESY: European Sports YMCA: koordinerer sportsaktiviteter innenfor YMCA Europe. Arrangerer både 

kurs, ledertrening og mesterskap.  
4. YPG: Youth Policy Group: partnerskap med BIG6 på europeisk nivå (WAGGS, WOSM, YMCA, YWCA, 

IFRC). Jobber mye mot EU og Europarådet.  
5. COG: Christian Orientation Group: vil styrke den kristne identiteten til YMCA. Har et fysisk møte per 

år. Ellers møtes de elektronisk. Ønsker gjøre bønneuka (YMCA/YWCA prayer week) mer kjent.  
6. VfE: Volunteers for Europe: matcher unge mennesker med oppdrag hos YMCAs. Noen programmer 

finansiert av EVS (European Voluntary Service) og andre er finansiert av den frivillige og 
arbeidsgiveren.  

7. YES: YMCA Europe Spectrum: ledertrening for unge som skjer I dagene før YE generalforsamling. 
Litt som KM Lobby.  

 
WORLD YWCA 

• Basert i Geneve, i nærheten av Kirkenes Verdensråd.  

• Viktige hendelser og møtepunkter:  



1. UN Human Rights Council 
2. Week without violence: YWCA uker mot kjønnsbasert vold. Hver 3. uke i oktober hvert år.  
3. World YWCA Day: 24.april for å feire KFUK. 
4. Bønneuka: World Prayer Day: i over hundre år har YWCA og YMCA sent ut en felles oppfordring til å 

be i November måned for å skape en bedre verden for alle mennesker. 
5. AIDS konferanser 
6. CSW – Commission on the Status of Women: skjer hvert år i New York. KFUK er alltid sterkt tilstede.   

 
YWCA Europe 
•     YWCA General Assembly (samme som YMCA Europe) – møte annet hvert år. 
•     European YWCA Study Session i samarbeid med Council of Europe 
 
KFUK-KFUM i Norden 

• Hvert år gjennomføres nordisk generalsekretær- og styreledermøte, siste helg i januar, samt nordisk 
generalsekretærmøte i forbindelse med den årlige GS-samlingen i YMCA Europe i oktober. 

• «Nordic Camp», nordisk ungdomsleir, annen hver sommer.  

• Nordiske nettverksmøter for KFUK/YWCA.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedlegg 2  
 
 

Internasjonalt policydokument 2017/18 
Vedtatt av Representantskapet i KFUK-KFUM Internasjonalt, 21. juni 2017 
 
Representantskapet vil videreføre den norske KFUK-KFUM-bevegelsens aktive medlemskap i 
verdensforbundene av YWCA og YMCA, med særlig vekt på følgende momenter og prioriteringer:  
  

1. Den norske KFUK-KFUM-bevegelsen skal være representert på de viktigste globale og regionale 
møtene.   

 
2. Vi vil tilstrebe kontinuitet i vår representasjon i enkelte internasjonale fora. 

 
3. Den norske deltakelsen i internasjonale fora skal være av et nøkternt omfang i tråd med vår 

klimaprofil, og holdes innen rammene av en forsvarlig ressursbruk.   
 

4. Vi vil holde en nær kontakt med våre norske medlemmer av styrene for verdensforbundene av 
YWCA og YMCA, for å sikre en god informasjonsflyt og beslutningspåvirkning.   

 
5. Det er et mål å rekruttere nordiske representanter som medlemmer av styrene for YMCA og YWCA 

i Europa.  
 

6. Vi ser det som våre særlige oppgaver å bidra offensivt til oppfølging og styrking av speiding og Ten 
Sing som arbeidsformer i YWCA og YMCA internasjonalt. 

 
7. Vi vil bidra til en fornyet bevisstgjøring om våre grunnleggende verdier og kristne formål i YWCA- og 

YMCA-bevegelsene i Europa. 
 

8. Vi har et mål om å oppnevne delegasjoner i så god tid at de får forberedt seg godt til de møtene de 
skal delta på. Det er viktig at styret er enige om sammensetning av delegasjonen, hvordan denne 
skal jobbe, og hvordan den skal følges opp, samt hva slags etterarbeid som kreves, slik at dette er 
klart til oppnevningstidspunktet. Ved innhenting av kandidater skal det gås bredt ut i 
organisasjonene for å få forslag til kandidater. 

 
 


