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YFU är en organisation som bygger sin verksamhet på engagerad personal, volontärer och 

medlemmar. 

Genom våra program får deltagande studenter och värdfamiljer från världens alla hörn en möjlighet 

att mötas, uppleva nya kulturer, se världen från andras perspektiv, och inte minst bli mera medvetna 

om vår egen kultur och vårt förhållningssätt. Ända sedan YFU startade sin verksamhet I USA 1951, så 

har mer än 260 000 studenter deltagit I våra utbytesprogram I världen. Styrelsen vill att YFU Sverige 

ska vara ett självklart val för alla som vill bli en del av ett genuint kulturutbyte byggt på nyfikenhet, 

flexibilitet, tolerans och generositet. Detta fördjupade kulturutbyte bygger på den gemenskap som 

skapas mellan studenter och värdfamiljer, både i Sverige och ute i världen. 

Vi vill ge så många som möjligt chansen att resa, växa och hitta nya vänner och erbjuder därför 

ekonomiskt stöd via våra stipendiefonder. YFU Sverige vill bidra till att skapa en bättre värld genom 

att låta hållbarhet och omtanke genomsyra hela vår verksamhet. YFU Sverige är en medlemsbaserad 

organisation, vilket betyder att vi styrs genom ett årligt årsmöte, samt genom den av medlemmarna 

valda styrelsen. 

Årsstämman 2019 ägde rum under en av årets YFU-helger, den 6-7 april. Vi ägnade helgen åt 

presentationer, workshops, diskussioner, middag samt årsstämman på söndagen. Stort tack till alla 

som bidrog till att det blev möjligt! Årsstämman 2020 äger rum under YFU-helgen i Stockholm den 

14-15 mars 2020. 

YFU:s verksamhet styrs av regler i styrdokumenten Basic Standards och våra stadgar samt ett antal 

policies och en delegationsordning som årligen revideras. Styrelsens arbetsordning reglerar 

ansvarsfördelningen i styrelsen. Under årsmötet 2019 behandlades en motion om att korta ner 

mandatperioden för medlemmar i styrelsen. För att den ska äga laga kraft kommer den åter att tas 

upp till beslut under årsmötet 2020. 

Styrelsen har under 2019 bestått av 10 ledamöter och 4 suppleanter. Gunilla Bellman (ordförande) 

och suppleanterna Sandra Sarén och Tanja Ilic har under året lämnat sitt engagemang i styrelsen. 

Maria Forsgren som var vice ordförande tog över rollen som ordförande. För styrelsens 

sammansättning i övrigt, se sidan 5. Styrelsen har även haft förmånen att kunna adjungera tre senior 

advisors: Rolf Olofsson, Carl Johan Sundberg och Anders Abrahamson. Rolf och Anders bistår 

styrelsen och ND med expertis inom bland annat juridik och valutafrågor. 

Fokus för styrelsens arbete har under 2019 varit att ta fram en ny strategisk riktning och upprätthålla 

ett stabilt ledarskap i en period av ekonomiska svårigheter. Samarbetet med YFU Norge har avslutats 

för att med fullt fokus utveckla YFU Sveriges verksamhet. ND Thomas Bergström slutade i augusti och 

en interrimschef rekryterades, Johanna Gavefalk. Johanna fick i uppdrag att göra en fördjupad analys 

av nuläget och tillsammans med styrelse och medarbetare ta fram en strategi och marknadsplan för 

2020 – 2023. Styrelsen har även arbetat tillsammans med stöd från Global Office i syfte att få hjälp 

och stöd i strategiutvecklingen. I december tillträdde Malin Dacke tjänsten som ND med uppdrag att 

under 2020 stabilisera ekonomin framförallt genom ett starkt fokus på att öka antalet utresande 

studenter under 2020. 

Återkommande frågor på styrelsens agenda är för övrigt budgetarbete och prissättning, strategi- och 

programutveckling, utformning, inriktning och omfattning av YFU Sveriges stipendieverksamhet samt 
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uppföljning av den dagliga verksamheten. Styrelsen vill igen framförallt framföra ett varmt tack till 

alla medlemmar, volontärer, praktikanter, personalen på kontoret och alla som har lagt tid och 

engagemang under det gångna året. Varje insats räknas! Varje intervju, varje telefonsamtal till en 

möjlig värdfamilj och varje affisch som sätts upp, är alla nödvändiga för vår verksamhet. Vi hoppas att 

ni vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss och YFU Sverige. 

Ert engagemang betyder allt! 

Maria Forsgren  

 

 
VI VILL BIDRA TILL EN BÄTTRE VÄRLD: Youth For Understanding (YFU) är en ideell organisation som 

sedan 1951 har jobbat med kulturutbyten för ungdomar i hela världen. YFU Sverige är en religiöst 

och politiskt obunden förening.  

”Vi vill bidra till en positiv global förändring. Genom kulturutbyten vill vi bidra till ett öppnare sinne 

och hjärta, skapa ett lärande som förändrar liv och i förlängningen bidrar till att fler vill vara 

världsmedborgare. #oneworld  #WeAreYFU ”YFUmakesadifference#  

TIDIGARE STUDENTER LEDER NYA STUDENTER: Mycket av vårt arbete bygger på volontärer som på 

sin fritid engagerar sig i YFU. De allra flesta har själva varit utbytesstudenter eller värdfamiljer och 

jobbar nu ideellt för att nya familjer och studenter ska få bra upplevelser under sitt utbytesår. Tack 

vare ideella volontärer spridda över landet kan vi ha en nära och personlig relation till våra deltagare.  

VI TROR PÅ ETT ÖPPET INTERNATIONELLT SAMARBETE: YFU är ett internationellt nätverk av 

fristående, självständiga och likvärdiga samarbetspartners. Nationella organisationer arbetar 

tillsammans i en internationell gemenskap, där varje organisation är självständig men stöttar 

varandra ömsesidigt. 

Vi är övertygade om att alla internationella utmaningar bäst kan lösas genom ett helhjärtat och 

öppet internationellt samarbete. Årligen träffas ledarna för de olika YFU organisationerna för att 

diskutera riktlinjer för verksamheten. Vi ser det som ett sätt att garantera likartig verksamhet och 

därmed öka tryggheten för studenterna som möts av samma tanke och värdering oavsett vilket land 

de väljer att åka till. 

YFU:S HISTORIA: YFU globalt bildades 1951 i syfte att ge världen en nystart i spåren av andra 

världskrigets förödelser. Sedan grundandet har vårt nätverk vuxit till att omfatta över 50 länder som 

tillsammans med hjälp av kulturutbyten knyter samman vår värld. Medan våra studenter genomgår 

en enorm utveckling på det personliga planet, kan även de positiva intryck de gör på sina 

värdfamiljer, vänner, skolor, lärare och grannar ha förmågan att påverka hela samhällen. I slutändan 

är det personliga åsikter som förändrar den allmänna opinionen. Och den allmänna opinionen 

påverkar de förtroendevalda som tar fram den socialpolitik som ligger till grund för allt internationellt 

diplomatiskt arbete. En enda persons handlingar kan med tiden påverka hela stater. 

FINNS RUNT OM I VÄRLDEN: YFU är en av världens äldsta, största och mest respekterade 

internationella utbytesorganisationer. Vi fortsätter att utvecklas och varje år bildas nya nationella 

organisationer. Idag deltar varje år cirka 5000 ungdomar i YFU:s program världen över. Tack vare mer 
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än 12 000 engagerade volontärer över hela världen möjliggörs dessa program. 

YFU Sverige har ett samarbete med inresande och/eller utresande studenter från över fem 

kontinenter i följande 31 länder: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Ecuador, 

Estland, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Kina, Lettland, Litauen, Mexiko, Nederländerna, 

Nya Zeeland, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Sydafrika, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, 

Uruguay, USA och Österrike. 

Under 2019 efter rekommendation från YFU Global Office skrevs nya avtal med Atlantic Education 

International (AEI) för samarbete kring utbytesår i Kanada samt med Interstudies för samarbete kring 

utbytesår i England och Irland. 

 

 

 

Styrelsen 

Roll  Namn   Period 

Ordförande  Gunilla Bellman (2019-2022) Avgått under året 

Ordförande  Maria Forsgren (2017-2020) från 26 augusti, tidigare Vice Ordförande 

Vice ordf. Elin Fernström  (2016-2022), suppleant tom 18 november 

Controller Ulf Engström  (2016-2022) 

Sekreterare Rebecca Rieschel (2017-2020) 

Ledamot Erik Lind  (2018-2021) 

Ledamot Lenka Medin  (2019-2022) 

Ledamot Linda Ohlin  (2017-2020) 

Ledamot Torbjörn Gunnarsson (2018-2021) 

Ledamot Victoria Cederlöf (2015-2021) Ordf. Stipendiekommittén 

Ledamot Tove Wikström (2017-2020) 

Suppleant  Sarah Phillips  (2019-2022) 

Suppleant Sandra Sarén   (2019-2022) Avgått under året 

Suppleant Tanja Ilic   (2015-2021) Avgått under året 

 

VALBEREDNING 

Birgit Hagsten  Elin Palm Eric Hellgren  Jerker Dacke 

Solveig Ohlsson   Lova Hellberg Britt Tallhage 
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REVISORER 

Auktoriserad revisor (PwC)         Evy Jakobsson 

Verksamhetsrevisor     Hanna Stenström 

Suppleant till verksamhetsrevisor   Leif Wesselmark 

  

 
Inresande studenter till Sverige 2018-2019 

Helårsstudenter: 37, från följande länder: 

Belgien, Brasilien, Ecuador, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Lettland, Mexiko, 

Nederländerna,  Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, Turkiet, Ungern, USA, Uruguay, 

Österrike 

Halvårsstudenter: 4, från Belgien, USA, Schweiz och Österrike 

 

Utresande studenter 2018-2019 

Totalt deltog 44 studenter i programmet. De reste till 14 olika länder:  

Australien, Belgien, Chile, Frankrike, Japan, Kanada, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, 

Sydafrika, Schweiz, Rumänien, Uruguay, USA 

 

 

Inresande studenter till Sverige 2019-2020 

Helårsstudenter: 31, från följande länder: 

Belgien, Chile, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Kina, Lettland, Nederländerna, Schweiz, 

Slovakien, Thailand, Tyskland, Ungern, USA, Österrike 

Halvårsstudenter: 2, från Finland och Belgien 

 

 

Utresande studenter 2019-2020 

Totalt deltog 30 studenter i programmet. De reste till 11 olika länder:  

Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Finland , Frankrike, Japan, Schweiz, Tyskland, Uruguay, 

USA 
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Hösten 2019 tog vi emot 33 studenter på inresandeprogrammet, vilket var åtta studenter färre än 

året innan. Av årets 33 studenter var två halvårsstudenter och tre antagna på vårt art-program med 

musik eller bild som inriktning.  

Vi ser ett fortsatt stort intresse för att resa till Sverige på utbytesår, men har mycket svårt att hitta 

värdfamiljer och skolplatser till alla som vill komma hit. Under 2019 hade vi fortsatta svårigheter att 

hitta värdfamiljer och ett antal studenter fick sina placeringar sent och tätt inpå ankomsten till 

Sverige.  

Vi är väldigt glada att samtliga studenter kunde anlända till Sverige som planerat i mitten av augusti 

2019.  

Under hösten 2019 har vi haft omkring 50 engagerade värdfamiljer som öppnat sina hem för våra 

utbytesstudenter, under en kortare eller längre period. En värdfamilj har också valt att ta emot två 

studenter samtidigt! Det är vanligt i andra länder att två studenter från olika länder blir syskon i en 

värdfamilj där de egna barn redan flyttat hemifrån. Familjerna har bott runt om i Sverige, från Boden 

i norr till Eslöv i söder. Av våra 33 inresande studenter fick nio studenter påbörja sina utbyten i så 

kallade ankomstfamiljer. Av dessa fick hälften stanna permanent i sin familj medan de andra fick byta 

till en ny värdfamilj.  

Vi är stolta och glada för det engagemang som våra volontärer visar i våra inresande studenter, utan 

volontärerna skulle det inte vara möjligt att driva inresandeprogrammet. Vi är beroende av 

värdfamiljer, områdesrepresentanter, lägerledare, hembesökare och juniorfaddrar som ideellt tar sig 

an studenterna och gör deras tid i Sverige möjlig och minnesvärd. 

 

 
Under 2019 har vi samarbetat med omkring 40 skolor. Många av de skolor vi samarbetar med är 

återkommande och vi gläds mycket över att de väljer att fortsätta att ta emot studenter från oss år 

efter år. En del skolor har tagit emot ett flertal studenter från oss under året.  

Inför hösten upplevde vi stora svårigheter att få skolplatser till våra utbytesstudenter i Uppsala och 

Stockholm. Ett antal studenter i dessa städer fick därför vänta en tid innan de kunde börja skolan. 

Skolrekryteringen går hand i hand med värdfamiljsrekryteringen, och på grund av sena 

värdfamiljsplaceringar hamnade även skolrekryteringen efter. Upplevelsen är att rektorer i 

storstadsregionerna är väldigt upptagna i samband med skolstart och att söktrycket är högt vid 

denna tidpunkt. Vår ambition inför framtiden är att fler studenter ska ha skolplats klar redan innan 

rektorerna går på semester.  

I sökandet av skolplats fick vi hjälp av volontärer som tog kontakt med sina egna skolor och gick med 

studenter till olika skolor. En lokal förankring tror vi kan vara ett sätt för att lättare komma in på 

skolor i storstadsregionerna i framtiden och ett arbetssätt som vi kan ta med oss är att fortsatt ta 

hjälp av volontärer i rekryteringen av skolplatser. 

Skolan utgör en otroligt stor del av studenternas utbytesår och därför är vi tacksamma för alla de 

studievägledare, lärare och rektorer som tar sig tid att ta sig an en extra elev. De inresande 
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studenterna har trivts bra i sina skolplaceringar, och skolorna har tagit väl hand om studenterna. 

Många skolor vittnar i sin tur om att de genom att ta emot utbytesstudenter tillför en kunskap och en 

internationell anda till övriga elever på skolan.   

 
Läsåret 2019-2020 åkte totalt 30 studenter iväg på sitt livs största utmaning. 14 studenter valde att 

åka till USA. Detta är det lägsta antalet utresande studenter någonsin. En anledning till minskningen 

är att vi på kontoret hade personalförändringar på posten som utresesamordnare.  

Trenden med minskat antal deltagare vittnar flera organisatörer av studentutbyten om. Det är färre 

som åker iväg under gymnasietiden idag samtidigt som många studieinriktningar på universiteten 

erbjuder utlandsstudier under en termin som en del av programmet. Från 2014 till 2018 mer än 

halverades antalet studenter i våra program. Upp till två tredjedelar av de svenska studenterna har 

tidigare valt USA som destination men den siffran har sjunkit till ungefär 50% de senaste tre 

programåren. 

I januari 2020 bröt Coronaviruset i Wuhanprovinsen i Kina ut och sprids i världen i takt med 

människornas resande. Myndigheterna i länder som drabbats har varit snabba med information för 

att undvika stora folksamlingar och hälsovårdsmyndigheterna ger direktiv för att på olika sätt minska 

smittspridningen. YFU följer utvecklingen och det finns risk för att utbrottet kan påverka 

verksamheten under kommande verksamhetsår. 

Samtidigt ser YFU Sverige optimistiskt på programåret 2020/21 då vi lyckats vända den sjunkande 

trenden när det gäller antalet rekryterade studenter till vårt utresandeprogram. Både när det gäller 

antalet ansökningar och underskrivna kontrakt har vi i vårt arbete vintern 2019/20 legat bättre till än 

under rekryteringen samma period föregående år, och vår statistik visar på att vi har snarlika siffror 

som under programåret 2018/19, då 45 studenter valde att åka med YFU. Det är också tydligt att 

intresset för utbyte i USA har ökat markant och 60% av alla utresande 2020/21 åker till USA. 

 

 
För programåret 2019-2020 delades det ut 8 Ambassadörsstipendier mellan 10,000 och 30,000 kr. 

Totalt delades 175,000 kr ut i stipendiepengar för programåret 2019-2020. Stipendiaterna åkte till 

USA, Japan, Schweiz, Uruguay, Finland och Brasilien. 

  
För andra året i rad genomfördes 2019 Nordic-Baltic Leadership Course, en avancerad ledarskapskurs 

för 20 nordiska och baltiska YFU-volontärer. Kursen strävade efter att ge deltagarna en plattform för 

att bättre förstå och utveckla sitt personliga ledarskap, och bli mer medvetna, värderingsdrivna och 

engagerade ledare. Årets upplaga ägde rum under loppet av en månad med två fysiska kurshelger: 

den 23-27 januari i YFU Danmarks beryktade hus, samt den 20-24 februari på Skeviks gård på 

Värmdö. I sin helhet skedde kursen på initiativ av och i regi av fyra volontärer: Trine Tamm från YFU 

Estland, Michael Elver från YFU Danmark, Ieva Silickaitė från YFU Litauen och Erik Sundberg från YFU 

Sverige. Som arrangerande organisation gentemot finansiärerna stod YFU Sverige, och kontoret 

bidrog också med värdefullt administrativt stöd. 
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Kursen möjliggjordes med anskaffade medel från Gustav V:s 90-årsfond och NORDBUK (the Nordic 

Committee for Children and Young People) som är en del av Nordiska Ministerrådet. YFU Sverige är 

otroligt tacksamma för det förtroende som kursens finansiärer visat till kursens arrangörer. Kursen 

har inneburit ett stort kompetenslyft inom ledarskap för alla deltagare. Även detta år var kursen en 

stor framgång, med ett fantastiskt gensvar från deltagarna. Extra uppskattat har varit kursens fokus 

på självledarskap, samt de innovativa och något ovanliga metoderna som har använts för att uppnå 

ökade insikter om både individ och grupp. 

 

 
För  att förbereda och ge det bästa stödet i anpassning till en ny kultur har YFU Sverige anordnat 

följande orientations (förberedelseläger och träffar). YFU Sveriges utresande i Europa och europeiska 

inresande studenter deltar även i YES (Young European Seminar) i Berlin som ett avslut före 

studenterna återvänder hem. Inom parentes anges vem som arrangerar respektive träffar. 

 Lokala Mid-Year möten för inresande studenter hölls i januari/februari på 8 olika orter.  

(Lokala representanter) 

 Japanläger för utresande studenter hölls 8-10 februari för 2 blivande, 3 returnees från 

Sverige. (Volontär i samarbete med kontoret) 

 Re-Entry läger för 34 inresande studenter hölls 17-19 maj på Kärsögården (Lägergruppen i 

samarbete med kontoret) 

 Pre-Departure Orientation för utresande studenter hölls 14-16 juni på Kärsögården. 

Förberedelselägret för blivande utresande studenter och en eftermiddag med information 

för föräldrar. 27 studenter deltog och 34 föräldrar närvarade (Lägergruppen i samarbete med 

kontoret) 

 Young Europeans Seminar (YES) 24-28 juni utanför Berlin, Tyskland. 20 inresande studenter 

och 8 utresande studenter deltog (En internationell volontärgrupp) 

 Ankomstläger för inresande studenter hölls 14-17 augusti och en förmiddag med information 

för värdföräldrar. 33 studenter och 15 värdfamiljer deltog  

(Lägergruppen i samarbete med kontoret) 

 Hemkomstläger för nyhemkomna utresande studenter hölls parallellt med ankomstlägret 14-

16 augusti. 13 returnees deltog  

(Lägergruppen i samarbete med kontoret) 

 Lokala Post-Arrival möten för inresande studenter i september hölls på 8 olika orter (Lokala 

representanter) 

 Re-Entry läger för 2 halvårsstudenter 30 nov – 1 dec i Stockholm (Lägergruppen) 

 

Utöver de obligatoriska utbildningarna anordnade YFU Sverige traditionsenligt två frivilliga resor för 

de inresande studenterna. I juni 2019 anordnade YFU-volontärer en frivillig resa till Lappland, där 25 

personer deltog under sammanlagt 5 dagar i fantastisk fjällmiljö.  På höstlovet i oktober 2019 

organiserades en 4 dagars resa till Stockholm där 17 studenter deltog. Resan organiserades av YFU:s 

kontorspraktikanter med hjälp av YFU:s volontärer. 
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I slutet av 2018 drog projektet ACLEV (Active Citizens Living European Values) igång. Projektet var en 

fortsättning på projektet CGrow, som även YFU Sverige var en del av. En av skillnaderna mellan 

ACLEV och CGrow var att målgruppen i ACLEV var äldre (18-25 år) än i CGrow. EEE-YFU var ägare av 

projektet och beviljades medel via EU för att finansiera de aktiviteter som genomfördes i projektet. 

Förutom YFU Sverige deltog YFU Estonia, YFU Austria, YFU Czech Republic, YFU Romania, YFU Spain, 

YFU Vlaanderen, ECYC och ESN som partners i projektet. ACLEV var aktivt under hela 2019, men med 

de flesta aktiviteter förlagda till första halvan av året medan det under hösten var slutrapportering 

och avslutande konferens. Projektledare för projektet var Philip Eldrot, med handledning av Thomas 

Bergström. 

YFU Sveriges del i projektet bestod i att genomföra 25 Coloured Glasses-workshops med särskilt 

ACLEV-tematik inför grupper med åldern 18-25 år. I slutändan behövde vi inte göra fler än 19 

workshops, eftersom de grupper vi höll workshops inför var så pass stora att vi nådde samma antal 

individer som våra partners som hållit 25 workshops.  

Våra workshops hölls oftast i årskurs 3-klasser, där vi hade stor hjälp av våra EVS-volontärer Marie 

Woillez och Marianna Raizner som höll i de flesta  workshops i svenska skolor runt om i landet.  

 

Utöver workshops genomfördes följande aktiviteter inom ramen för ACLEV: 

 Coloured Glasses-utbildning i Prag, där tre svenska volontärer samt en utbildare deltog 

 Coloured Glasses-utbildning i Madrid, där en svensk utbildare deltog 

 Coloured Glasses-utbildning i Bucharest, där två svenska volontärer deltog 

 Event på Europadagen (9 maj) på Medborgarskolan i Stockholm i samarbete med andra 

svenska organisationer som LSU (Landsrådet för Svenska Ungdomsorganisationer), EYP 

(European Youth Parliament) och UF (Utrikespolitiska Förbundet) 

 Två internationella konferenser på EEE-YFU i Bryssel  

 Tre internationella ungdomsevent i Bryssel (European Youth Exchange) med flera svenska 

deltagare 

I december 2019 slutrapporterade YFU Sverige för sin del i projektet, och ACLEV får därmed 

betraktas som ett avslutat projekt. 

 
Under vårterminen 2019 har YFU Sverige genom Erasmus+ haft två EVS-volontärer i par som åkt runt 

i Sveriges skolor och hållit vår workshop i interkulturellt lärande Coloured Glasses. Det är ett mycket 

uppskattat bidrag och ger också YFU tillfälle att synas och berätta om möjligheter till utbytesår och 

värdfamiljskap. 

EVS projektet (European Voluntary Service) är ett 2 årigt volontär-projekt som finansieras av EU:s 

”Erasmus+” program. I YFU koordineras projektet av EEE-YFU i samarbete med 7 olika länder i EU 

(Sverige, Tyskland, Frankrike, Estland, Italien, Bulgarien, Österrike) och i Sverige är det kopplat med 
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Coloured Glasses (CG) för att sprida och utveckla CG workshops och arbete. För EVS volontärerna 

innebär det att, baserade på Stockholms YFU kontor, organisera en skolturné genom året i Sverige 

där vi genomför CG workshops i skolor och därmed sprida CG metoder. Coloured Glasses workshops 

hålls på ämnen som interkulturell kommunikation, stereotyper, kultur och mänskliga rättigheter. 

Därigenom får unga människor möjlighet att undersöka sina egna attityder mot interkulturalitet, 

fördomar och ojämlikhet, och att utveckla sina interkulturella och globala 

medborgarskapskompetenser. 

De första volontärerna, Camille LeRoy och Florian Siebertz, avslutade sina EVS projekt i juli/augusti 

2018, och de nya volontärerna Marianna från Tyskland (12 månader) och Karmen Saare från Estland 

samt Marie Woillez från Frankrike (vardera 6 månader) började en ny period i augusti. Under hösten 

samarbetade de tillsammans med Victoria Cederlöf (CG koordinator) genom CGrow projektet 

(europeisk utvecklingsprojekt för Coloured Glasses), och höll totalt 45 workshops i skolor och också 

en CG utbildning i Stockholm. Under skolturnén besökte de 13 olika skolor i Sverige och nådde ca 

900-1000 elever med sina workshops. 

 
YFU Sveriges Lägergrupp (LG) har fortsatt sitt starka arbete med att genomföra de orientations som 

genomförs i lägerform: Pre-Departure Orientation, Post-Exchange Orientation (hemkomstläger), On-

Arrival Orientation och End-of-Year Orientation. För utresandestudenter till Japan genomfördes ett 

eget läger i februari då avresan för Japanåret är i mars. Lägergruppen har rekryterat lägerchefer, 

utbildat dessa, drivit på utvecklingen av LOOP (Learning Outcomes for YFU Orientation Programs).  

Under 2019 har YFU Sverige genomfört två Volontärhelger. Den första var Årsmöteshelgen den 6-7 

april i Stockholm på Scouternas lokaler. Lördagen innehöll utvecklande workshops om t ex 

kommunikation och stories, scoutsamarbete och volontärutveckling och avslutades med spaningar 

om YFU i framtiden. På söndagen genomfördes YFU:s årsstämma där bl a en ny styrelse utsågs. 

Under helgen utsågs Årets volontär. Den andra, Novemberhelgen, genomsyrades av temat ”Volontär 

2.0” och ägde rum på Långserum utanför Jönköping. Volontärhelgsarrangörerna gav helgen 

adventsvärme, otrolig logistik och ett utvecklande program. Helgen var fullspäckad med intressanta 

workshops och föreläsningar i syfte att utveckla och stärka YFU:s volontärverksamhet för att skapa 

en bättre samhörighet och tillsammans föra YFU framåt. YFU personal medverkade under hela 

helgen med engagemang, strategiska workshops (t. ex. Volontär 2.0), utbildning (skolpresentationer 

mm) och praktiskt genomförande. För första gången fanns en köksstab på plats hela helgen som 

ansvarade för måltiderna och dämed gav ledare och deltagare möjlighet att fokusera på workshops 

och mingel. 

 

 
Samarbetet med Norge varade under störste delen av 2019 och bestod av en styrgrupp med två 

svenska volontärer (Erik Lind och Julia Malmliden) och två norska volontärer (Andrea Musum och 

Kristina Antal). Uppdraget de fick var att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att få fler studenter att 

välja YFU när de åker på utbytesår samt att lära av varandra. Arbetsgruppen som tillsattes bestod av 

volontärer från Sverige (Elvira Lind och Joel Lettevall) och Norge och styrgruppen fungerade som ett 
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bollplank och stöd för arbetsgruppen i deras idéer, plan samt genomförande av planen. Det vi lärde 

oss av Norge var att de gör enorma insatser med skolpresentationer vilket ger stort resultat. 

 

 
YFU :s medlemmar fick inför Årsmötes och volontärhelgen i mars 2019 för sjunde året i rad nominera 

de volontärer de tyckte förtjänade extra uppmärksamhet för allt de gjort för YFU under året innan. 7 

volontärer nominerades. Årets volontär för 2019 blev tidigare ordförande Rune Bolin. Vi gratulerar 

Rune till den välförtjänta utmärkelsen. 

 

 

 
Under 2019 hade YFU 404 medlemmar varav:  

 Medlemmar till och med 25 år    214 

 Individuellt aktivt betalande medlemmar    17 

 Betalande aktiva familjemedlemsskap   3 

 Familjemedlemskap i samband med värdfamiljsskap 170 

  

En lång rad volontärer har haft olika uppdrag och gjort olika insatser under året. Inte alla 

insatser går att räkna, men alla insatser uppskattas.  

 

Här är några av de volontärinsatser som gjordes under 2019: 

 Lägerledaruppdrag     26 

 Intervjuare (76 intervjuer)      61 

 Representanter      42 

 Juniorfaddrar      14 

 

 Ledare för frivilliga resor inom Sverige   6 

 Styrelseledamöter      11 

 Styrelsesuppleanter      2 

 Revisorer          2 

 Suppleant till verksamhetsrevisor      1  

 Valberedningsledamöter       7 
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Lägergruppen (LG)  Oscar Mälsjö 

    Arvid Elmberg 

    Sofia Gerhardsson 

    Henriette Berg 

    Ebba Blixth 

Volontärhelgsamordnare Erik Sundberg       

Regionala samordnare            Göteborg: Sofia Sjöberg och Gustav Jonsson 

(Koordineras av VG)                 Skåne: George Lavman och Ebba Blixth 

                                                    Stockholm: Sofia Gerhardsson 

  

Volontärhelgsarrangörer       

Årsmöteshelg:   Mio Kuschick, Adele Johnsén, Sofia Sjöberg, Josefine Hugosson. 

Novemberhelg:  Jerker Dacke, David Evertsson, Joel Lettevall Marifer Ruvalcaba, 

Josefine Hugosson 

Kontor och personal 

National Director    Thomas Bergström (till och med augusti 2019) 

Johanna Gavefalk (september till december 2019) 

Malin Dacke (från december 2019)  

Support    Malin Saare 

Inresandesamordnare  Evelina Svensson (till och med augusti 2019)  

Timanställningar  Hanna Dahlström, Therese Börjesson, Tina Lundsjö  

Utresandesamordnare Philip Eldrot      

ACLEV Koordinator  Philip Eldrot  

Kontorspraktikant  Marifer Ruvalcaba (Mexiko) 

  

EVS volontärer  Vår 2019     

    Marianna Raizner  (Tyskland) 

    Marie Woillez (Frankrike) 

  


