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Ung Kraft har en viktig funktion att
fylla. Vi når unga som hos oss får en
plats där de känner sig hemma och
kan vara sig själva utan krav på
prestation. 

Unga med en psykisk ohälsa, en
ryggsäck full av jobbiga erfarenheter
eller en vardag som har för höga krav
kräver en flexibel verksamhet som
snabbt kan ställa om och lyssna in.
Vi kan det. Vi är till och med riktigt
duktiga på det. 

2020 blev inte året av storslagna
event och myllret av människor. Men
det blev året för stärkande
relationer, tid att lyssna in och
utrymme för nya tankar.

VERKSAMHET

Föreningen Ung Kraft 
lever vidare!

Efter ett antal år i förändring är Ung
Kraft nu på banan igen. Vi har koll på
vad vi gör och varför vi gör det.
Check på ekonomin och en
transparens i den. Fler unga
engagerar sig och tar stöd av Ung
Kraft för att bli starkare och skapa
sin egen fritidsverksamhet utifrån
sina behov och önskemål. 
Samtidigt möts vi hela tiden av unga
som mår psykiskt dåligt, där stressen
tar ut sin rätt, där man känner att
man inte riktigt passar in i världen.
Vi läser forskning, enkäter och
undersökningar som bekräftar det vi
ser. 
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VERKSAMHET

70 %
UNGA

MEDLEMMAR
90 medlemmar under året

82% tjejer

Ung Kraft är stolta över antalet
medlemmar och behåller sin styrka i
att vara en ung förening med 70 %
unga medlemmar (6-25 år). 
På grund av årets alla restriktioner
har verksamheten för föranmälda i
grupp starkt tagit över i vår statistik
och verksamheten har minskat mot
tidigare år, bland annat på grund
av pandemin i kombination med att
vi lämnade Slakthuset och den
vuxna musikhusverksamheten.

ANTAL I VERKSAMHET
Under 2020 har Ung Kraft haft 3376 deltagare i verksamhet 

varav 592 unika personer fördelat enligt följande:
 

Grupp totalt: Det totala antalet deltagarmarkeringar i en grupp med föranmälda
Öppen verksamhet har fört statistik varje verksamhetstillfälle på antal besökare, inte unika besökare.

 



VERKSAMHET
Här kommer en sammanställning av
2020-års genomförda verksamheter. 

THE SECRET
The Secret är vår öppna mötesplats som initierats och drivs av 

ungdomarna the Secret Crew. Under våren genomförde de 22 st öppna

mötesplatser, bland annat på Magasinet och i hamnen. De hyrde en egen

biosalong vid ett tillfälle och deltog i Black lives matter-demonstrationen som

avslutades på the Secret med pizzabak och samhällsdiskussioner. 

I maj flyttade föreningen in i gamla Brandstationen och the Secret fick sin

fasta plats. Innan skolstart avslutades the Secret crew med en hel dags

roadtrip runt Sörmland och ett nytt crew rekryterades. Mötesplatsen öppnade

den 10/9 och stängde pga pandemin vecka 45. I genomsnitt besökte 45 unga

per gång the Secret, 55 % tjejer.

TJEJTANK
TjejTank är en grupp tjejer på högstadiet och gymnasiet som träffas

regelbundet för att snacka, testa aktiviteter och utmana sig. Under 2020

träffades gänget vid totalt 10 tillfällen och testade bland annat boxning, Stand

up paddle, kanot och julbakade.

STUK
När pandemin slog till med full kraft under våren 2020 satte Ung Kraft-teamet

igång med att skapa digitala mötesplatser för att kunna fortsätta finnas

tillgängliga för ungdomar. Projektet gick under namnet STUK och användes

som en sammanlänkande hashtag under året för att sprida våra

onlinebaserade verksamheter. 

I SNITT BESÖKTE 

45 UNGA 
THE SECRET UNDER EN

VANLIG 
TORSDAGKVÄLL 

KAFFESÄLLSKAPET FÖR FEMINISTISK HÄXKONST
Kaffesällskapet för feministisk häxkonst är ett löst sammansatt 

och mycket öppet nätverk för de som identifierar sig som häxor, 

eller gillar kaffe. Kaffehäxorna har träffats vid fem tillfällen 

under året.



VERKSAMHET

7 grupper varje vecka

100 deltagare, 98% tjejer

Storasysterakademin startar- vår ledarskapsutveckling!

Uterull under påsklovet

Uterull regelbundet under sommarlovet

9 grupper varje vecka

65 deltagare, 96% tjejer

Ledarskapsutvecklingen fortsätter

Uteträning ersätter rull under november-december

Ett juniorgäng i rollerderby startar!

3 tränare går RF/SISUS utbildning Tränare Grund 

2 barnkalas och 2 bokade prova på-rull

SLAUGHTERSISTERS ROLLERSKATE
Vårterminen:

Höstterminen:

KRAFTSAMLING
De ideella krafter som deltog i nattvandringen ville göra mer och vi startade

under hösten frivilligbyrån Kraftsamling. Pandemin medförde 

att vi pausade planerna för stunden men två ur personalen 

har genomgått Volontärbyråns utbildning 

"Att engagera flera" och en volontärpolicy har tagits fram. 

NATTVANDRING
På valborgsmässoafton drog några av våra unga igång en nattvandring

tillsammans med personalen. Inför sommaren startade vi därför upp en mer

organiserad nattvandring som började med en utbildning i ledarskap, trygghet

och förebildskunskap för ungdomarna som var intresserade. Vi knöt till oss en

grupp vuxna ideella och tillsammans nattvandrade vi under skolavslutningen,

studenten, midsommarafton och varannan fredag under sommaren. Under

hösten fortsatte nattvandringen vid en fredagskväll i månaden. 

SLAUGHTERSISTERS
HAR UNDER ÅRET HAFT 

16 träningsgrupper
IGÅNG MED

98 % tjejer



VERKSAMHET

DIGITALA OCH COVID-ANPASSADE AKTIVITETER
När vi i mitten av november stängde mötesplatsen the Secret skapade vi

istället ett batteri av digitala och covid-anpassade aktiviteter. Bland annat

pratpromenad varje vecka, digital kakbakning, bokklubb, kurragömma, Among

Us, filmklubb, Snack på messenger, Läxlunch och Magnetfiske. 

En del helt digitalt, andra i små grupper och utomhus. Grunden i vår

verksamhet är alltid att bygga förtroendefulla relationer med våra unga och

behovet av sammanhang och kontakt med vuxna blev påtagligt större i och

med pandemins begränsningar. 

EVENT OCH ARRANGEMANG
2020 var sannerligen inte året då event och arrangemang kunde genomföras.

Vi har ställt in mycket mer än vi kunnat genomföra. 

SlaughterSisters enorma rullskridskodiscon brukar locka flera hundra besökare

och arrangeras vanligen 4 gånger per år. 2020 genomförde vi en MeetUp,

enbart för medlemmar och med en begränsning på deltagare. 

Under Halloween var the Secret öppen och fungerade som startstation för

Spökvandringen på Västra skolan. 

Under jullovet arrangerades en paketjakt som Ung Kraft var en del av. 

BADBUSS
För andra sommaren engagerade vi unga sommarjobbare för att arbeta som

aktivitetsguider på kommunens kostnadsfria Badbuss. I år gick den 2 dagar/

vecka hela sommaren till Strandstuviken.

SAMVERKAN
Under hösten har Ung Kraft deltagit i det nyformade nätverket Trygga Vuxna

som bland annat har trygghetsvandrat i centrum och vid skolavslutningen. 

Ung Kraft gick in som en ny aktör i Toleransprojektet för att på sikt kunna vara

ett komplement efter skoltid till den fantastiska verksamheten. 

Vi är aktiva medlemmar i Våra Gårdar och i arrangörsnätverket Kontaktnätet.

EN

JÄTTE
KURRAGÖMMA

 UTOMHUS
GENOMFÖRDES I

ÖSREGN PÅ
SKOLAVSLUTNINGEN! 

STATIONSCIRKUS I Oktober genomfördes den första

Stationscirkusen. En heldag för medlemmar, personal,

styrelse och allmänhet med föreläsningar och workshops för

en stark verksamhetsutveckling och personlig utveckling.



EKONOMI 2020
Ekonomin i en ideell förening är alltid en utmaning att balansera. Under 2020 tog
föreningen stora förändringskliv för att få ännu bättre kontroll och kunna hålla en
ännu högre transparens i våra siffror. 

EKONOMISKA
FÖRÄNDRINGAR I
KORTHET
- Det helägda dotterbolaget Kulturbolaget
AB försattes i konkurs då det inte längre
var bärande av sin egen ekonomi
- Vi lämnade Slakthuset efter 25 års trogen
tjänst som ett resultat av konkursen
- Vi anställde en ekonomiansvarig i
föreningen som har hand om den löpande
ekonomin i nära samarbete med
föreningens kassör
- Föreningen bytte revisor och gick in i ett
samarbete med Numbers by Lönnmo samt
bytte bokföringsprogram- allt för en
tydligare ekonomi.
- Det kommunala föreningsbidraget
minskades med ytterligare 400 000 för
2020 vilket innebar att föreningen fått
halverat bidrag på två år. 

EN EKONOMI I
BALANS

Under året har föreningen fått in
totalt 1 395 918 kronor och tack vare
ekonomiskt hållbara beslut gällande

personal och lokalkostnader slutar
året med ett plus.

 
 

POSITIVA VINDAR & GODA VÄNNER
Riksidrottsförbundet, Sörmlands sparbank, Länsförsäkringar Sörmland, Kulturhuset
Magasinet, Region Sörmland, Nyköpings arenor, alla ideella timmar som tränare,
styrelse och Kraftsamling lagt ner samt fler medlemmar än någonsin tidigare har
gjort att föreningens ekonomi stått pall under stormiga dagar. 
Vi uppskattar våra vänner mer än ni kan ana- TACK!

 



MÅLUPPFYLLELSE

Året när inga planeringar fungerade i
praktiken. Covid-19 slog ner som en
bomb och plötsligt gällde inga
planeringar längre. 

Vi har under året tvingats ändra,
radera, ställa in, ställa om och skjuta
upp en mängd verksamheter på
grund av pandemin och dess
medföljande restriktioner. 
Att starta ny verksamhet för nya
målgrupper och med nya
samarbetspartners var i princip
omöjligt. 
Istället satsade vi på att behålla våra
befintliga relationer. 
Ung Kraft har alltid en dynamisk
verksamhet och eftersom den styrs
av ungdomarnas behov och önskemål
så håller sällan planer ändå. 
Vi är vana vid snabba förändringar. 

Vi har under året höjt kvaliteten på
verksamheten genom att ta chansen
att utveckla personalgruppen med
fortbildningar, haft tid att sätta
organisationen och jobba fram
styrdokument för exempelvis
frivilligarbete i föreningen. 

Ung Kraft har alltid en
dynamisk verksamhet
och eftersom den styrs
av ungdomarnas behov
och önskemål så håller
sällan planer ändå.
Vi är vana vid snabba
förändringar.

Vi har inte genomfört allt som står i
verksamhetsplaneringen för 2020. Vi
har ställt om och gjort ännu mer- i
mindre grupper, digitalt och utomhus
har vi nått våra unga samtidigt som
föreningen haft möjlighet att bygga
en ännu bättre organisation. 
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