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Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014 
1. Inledning av församlingens ordförande  
2. Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet  
3. Val av sekreterare, justerare och rösträknare för årsmötet  
4. Fastställande av föredragningslista samt genomgång av arbetsmetod  
5. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande  
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen 
7. Föredragning av resultat- och balansrapport  
8. Föredragning av revisionsberättelse  
9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen  
10. Några ord från Församlingsföreståndaren 
11. Presentation av verksamhetsplan och budget 2014  
12. Samtal om verksamhetsplan och budget inkl. frukt och fika 
13. Beslut om verksamhetsplan för 2014  
14. Beslut om budget för 2014  
15. Val av ordförande  
16. Val av övriga ledamöter i styrelsen  
17. Val av revisorer  
18. Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens  
19. Val av ombud till SMK Västra Götalands distriktsårsmöte 
20. Val av ombud till Region Västs förtroenderåd 
21. Övriga val 
22. Val av valberedning  
23. Meddelande av SMU:s val av ledare 
24. Meddelande av RPG:s val av ledare 
25. Beslut om att ansöka om att bli Kyrka för Fairtrade 
26. Beslut om fortsatt anställning av ungdomsledare 
27. Beslut angående remiss från Equmeniakyrkan 
28. Information 
29. Avslutning 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Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013 
!
Så har vi påbörjat ytterligare ett nytt år och stänger nu böckerna för 2013. Detta innebär för oss i 
församlingen att vi sammanfattar verksamheten för år 2013 i Redbergskyrkan. Och hur gör vi då det? 
2013 var ju inte ett år med stora utmaningarna - vi hade inga förändringar i vår personalstyrka, inga 
stora projekt eller förändringsarbeten (nåja, det har byggts en del…) och faktiskt inte ens överhängande 
ekonomiska problem. Faktum är att året har blivit det andrum som vi tror att församlingen har behövt 
där vi har kunnat fundera, reflektera och planera för framtiden samtidigt som den löpande 
verksamheten har pågått och utvecklats. Visst är vi bönhörda och tackar Gud för vår trygga, 
inspirerande och duktiga personalstyrka. !
Men självklart finns det ändå mycket att säga om året som gått. Läs berättelserna från våra olika 
verksamheter och förundras över hur mycket spännande som sker. !
Styrelsen har haft 14 ordinarie styrelsemöten och 3 samlingsdagar där vi bland annat planerat 
församlingens verksamhet tillsammans med verksamhetsrådet och en lördag lyssnat på Erik Amnå 
tillsammans med andra styrelser i Equmeniakyrkor.   !
På kyrkokonferensen i maj fick vårt samfund ett nytt namn i och med att vi blev Equmeniakyrkan. Vi 
följer löpande utvecklingen i Equmeniakyrkan och den nya regionen, Region Väst, som vi tillhör. !
Vi började förra året med att diskutera hur vi skulle driva musikskolan vidare för att knyta den närmre 
församlingen. Vi lyckades inte lösa detta och församlingen beslutade att avsluta musikskolan. I 
december hölls den sista undervisningen och konserten. Så stort Tack till alla er som genom åren hjälpt 
till att koordinera och stötta musikskolan, hållit Caféet öppet mm. Musikskolan lever dock glädjande 
nog vidare i Bildas regi men nu hos Katolska skolan. !
Vad gör vi då med en tom kyrka på onsdagskvällar? Ja, detta har ju aldrig setts som ett problem utan 
endast som möjligheter. Redan i våras började planerna på nya mötesplatser för bland annat onsdagarna 
att planeras av styrelsen och verksamhetsrådet. I skrivande stund har vi nyss haft vår första, lyckade, träff 
under namnet “Onsdagskväll i Redbergskyrkan”. Vi hoppas på en fortsatt positiv utveckling på detta 
koncept, men mer om det i berättelsen för nästa år. !
Det finns många tankar och idéer om vad vi vill göra i församlingen. Det är inte idéer som begränsar oss 
utan snarare hur mycket vi skall orka med, vilket ju måste ses som en trevlig utmaning. 
Förhoppningsvis märks det 2014 då vi bland annat skall fira jubileum, vilket också så smått började 
planeras 2013. !
Efter en återigen lyckad Tillsammanshelg på Styrsö startade höstens verksamheter på allvar. I samband 
med samlingssöndagen den 8:e september hade vi två glädjande invigningar. Det ena var 
Equmeniarummet som fått sitt namn från att tre scoutlyor har blivit ett stort rum (jämför med 
samfunden i Equmeniakyrkan) samt att rummet är avsett för olika typer av gemenskap såsom möten, 
samtal och musik. Den andra invigningen var Redbergskyrkans nya hemsida. Men Redbergskyrkan syns 
inte bara i elektronisk form på webben. Vi är även aktiva på sociala medier via Twitter och Facebook. 
Samlingssöndagen var även starten för höstens temagudstjänster. !
Vi stänger böckerna för 2013 med ett positivt ekonomiskt resultat. Detta beror delvis på att vi genom 
idogt letande har lyckats sänka flera kostnader, att vi hade lagt en för hög budget på sociala kostnader 
samt att vi inte genomfört alla budgeterade renoveringar. 
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!
En uppmaning från Romarbrevet 12:9-12: !

Er kärlek ska vara uppriktig. 
Avsky det onda, håll fast vid det goda. 
Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, 
överträffa varandra i ömsesidig aktning. 
Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. 
Tjäna Herren. 
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. !

Redbergskyrkans styrelse 
Göteborg 2014-02-05 
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Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans årsmöte 23/2 2014 

   
Antal medlemmar 1/1 2013: 211 !
Antal medlemmar 31/12 2013: 207 !
Antal nya medlemmar 2013: 6 !
Varav inflyttade från annan församling: 1 !
På bekännelse: 5 !
Antal utgångna medlemmar under 2013: 10 !
Avlidna medlemmar 2013: 4 !
Utflyttade till församling som tillhör Equmeniakyrkan: 3 !
Utflyttad till församling som tillhör annan kyrka/samfund: 1 !
Utträde på egen begäran: 2 !
Antal dop: 1 !
Antal barnvälsignelser: 0 !
Antal vigslar: 1 !
Antal begravningar: 3 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Verksamhetsberättelse för gudstjänst- och andaktsliv 2013 

Gudstjänster 
!
Gudstjänsten utgör själva navet i Redbergskyrkans verksamhet. !
Gudstjänst firas så gott som varje söndag klockan 11.00. Församlingens anställda har predikat de flesta 
söndagarna under 2013. 
Utöver våra anställda har följande personer bidragit med predikan i gudstjänsterna under året: Arne 
Fritzson, Roland Svantesson, Carl-Göran Ekberg, Jenny Carlson och Anne-Marie Svenninghed. !
En stor grupp ur församlingen turas om att leda gudstjänsten, och de är också med och  
planerar den tillsammans med den som predikar. Gudstjänstledarna bidrar ofta med egna reflektioner 
utifrån söndagens tema, vilket gör gudstjänsten ännu mer levande.  
I stort sett alla gudstjänster har också medverkan av musiker och solister. Många kommer från 
de egna leden, men vi har också fått höra Majornas Storband, Solid gospel, Andreas Tengelin,  
Malte Jansson med vänner, Karin Carlsson samt elever från Musikskolan spela och sjunga i vår 
gudstjänst.  
Under våren gästades församlingen av ett team från ”Våga tro-kursen” på Karlskoga Folkhögskola. De 
ansvarade bland annat för tre kvällsgudstjänster med ungdomsinriktning. !
Några av årets höjdpunkter beträffande gudstjänster var: 
Konfirmationshögtiden den 26 maj tillsammans med Majorna och Johanneberg, 
Verkstadsgudstjänsten under Tillsammanshelgen på Styrsö, och adventsgudstjänsten. 
På julnatten avhölls traditionsenligt julnattsgudstjänst med Kören och en välfylld kyrka. 
I början av hösten genomfördes fyra temagudstjänster under temat: Möta-Följa-Lära-Tjäna. 
Detta är de fyra nyckelord som präglar arbetet i Equmeniakyrkan. 
Temagudstjänsterna planerades och genomfördes av en arbetsgrupp bestående av de anställda samt Nina 
Palm, Marie Johansson och Inger Berndtsson. 

Ekumenik 
!
Det ekumeniska arbetet på lokalnivå bedrivs genom KSÖ, Det kristna samarbetsrådet i  
Östra Göteborg. KSÖ möts till styrelsemöten tre gånger per termin. Under 2013 firades  
en ekumenisk nattvards- och lovsångsmässa i Björkekärrs kyrka i Den internationella böneveckan i 
januari. Per Duregård predikade i gudstjänsten. !
På internationella böndagen hölls traditionsenligt en gudstjänst i Härlanda kyrka. 
Under sommaren hölls fem ekumeniska friluftsgudstjänster i Härlanda kyrkoruin. Per  
Duregård predikade i en av dessa och Ida Arvidsson, Lovisa Eriksson och Jonas Hultström medverkade 
med sång och musik vid ett annat tillfälle. 
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Konfirmation 
!
Under läsåret 2012-2013 genomfördes konfirmationsundervisning tillsammans med  
Johannebergs och Majornas missionsförsamlingar. Från Redbergskyrkan deltog tre  
konfirmander: Maja Peining, Albert Lagerström och Simon Bäckelie; samt fyra ledare: Eva  
Ernebro, Emma Tonnvik, Klara Holmin och Per Duregård. !
Undervisningen bedrevs på veckokvällar men också under ett antal helgövernattningar. 
I maj 2013 anordnades ett läger på Råddehult.  !
Söndagen den 26 maj var det konfirmationshögtid i Redbergskyrkan inför en till brädden fullsatt 
kyrka. !!!

Per Duregård, Roland Ernebro och Klara Holmin 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Verksamhetsberättelse för Internationella rådet 2013 
!
Internationella rådet har framförallt fyra fokusområden; Diakonia, rättvis handel, vår vänförsamling i 
Luozi och Equmeniakyrkans internationella arbete. !
Året började med den traditionsenliga internationella festen i början av januari. Detta år var det Ida 
Tonnvik som tillsammans med vänner berättade om deras upplevelser av att gå på bibelskolan Apg 29 i 
Kongo-Kinshasa. En stor del av tiden tillbringade de i Luozi och Ida kunde därför ge oss färska 
hälsningar även från vår vänförsamling där. Det bjöds också på mat och musik från delar av Afrovikings. 
En insamling gjordes till Equmeniakyrkans internationella arbete. !
Under många år har vi sålt rättvisemärkta varor i kyrkan. Rättvisemärkning, fairtrade, är ett sätt  
att skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina anställnings- och 
levnadsvillkor. I skåpet på kyrktorget går det alltid att köpa choklad, kaffe, te mm. Vid varje kyrkkaffe 
använder vi också rättvisemärkt te och kaffe. Under hösten har också arbetet med att få Redbergskyrkan 
diplomerad som en Kyrka för fairtrade tagit fart. En styrgrupp har bildats där Fia Andersson, Margareta 
Blomgren, Per Duregård, Lovisa Eriksson, Klara Holmin, Inger Johansson, Lars-Olov Karlsson, 
Christina Persson och Karolina Westblom. Förutom att använda fairtrade varor i så stor utsträckning 
som möjligt handlar det också om att öka kunskaperna om fairtrade och att samarbete med andra kring 
dessa frågor. Information om detta gavs på ett församlingsmöte under hösten. !
Under hösten ansvarade vi, som en del av 
Diakonia, som vanligt för insamlingen vid 
Olskrokstorget i samband med Radiohjälpens 
årliga kampanj Världens barn. I denna 
kampanj samarbetar de flesta större 
biståndsorganisationer i landet, bland annat 
Diakonia. Redbergskyrkan har numera en 
given plats i biståndsorganisationernas 
samarbete i Göteborg. !
Formerna för samarbetet med 
vänförsamlingen i Luozi har varit lite oklara 
sedan pastor Luvingila slutade sin tjänst i 
Luozi. Under hösten hade vi besök av Lendo, 
en församlingsmedlem från Luozi som är 
engagerad i vår vänförsamlingskontakt. Vi 
kom då överens om att det är viktigt att kontakterna inte enbart är knutna till pastorerna utan att det 
finns en grupp i respektive församling.  !
Under senare delen av hösten skulle grupperna i Redbergskyrkan och i Luoziförsamlingen fundera över 
hur man vill gå vidare. Lars-Olov Karlsson var i Luozi under december-januari och hade då samtal med 
gruppen från Luoziförsamlingen. Detta arbete får vi gå vidare med under 2014. !

Internationella rådet genom Christina Persson 
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Verksamhetsberättelse för Förvaltningsrådet 2013 
!
Under några år har vårt arbete i huvudsak varit inriktat på några riktigt stora projekt. Andaktsrummet 
och nu senast Equmeniarummet. Även om vi köpt in en del hjälp så har merparten av arbetet bedrivits 
av egna krafter. Visst har det varit mycket att göra men det har blivit bra, riktigt bra. Vi kan även 
redovisa ordentliga besparingar på kyrkans fastighetskostnader till följd av det arbete vi har utfört. !
Tack alla som hjälpt till och bidragit i detta 
arbete. !
Man glömmer lätt av hur det såg ut med våra 
tre små scoutlyor, fulla av skräp blandat med 
arkivmaterial. Nu har även arkivet fått ett eget 
rum och lite ordning och reda har börjat ta 
form. !
Equmeniarummet har blivit precis vad vi 
hoppats på, ett allaktivitetsrum lämpat för 
enskilda samtal, musikövning eller ett trivsamt 
mötesrum. !
Vi har också bytt ut vår städutrustning mot ny 
och fräsch. Golvmoppar för torr- och våtmoppning med tvättmaskin för rengöring av mopparna. 
Enklare, bättre och behändigare. !
Under hösten gjorde vi en ny upphandling av kyrkans försäkring och har nu bytt försäkringsbolag till 
IF. En besparing på 10 000 kr/år utan försämrade villkor. !
Kyrkans högtalare har gradvis försämrats och mot slutet varit helt hopplösa. Nya högtalare med 
förstärkare har blivit ett riktigt lyft för ljudet i kyrkan utan att utseendemässigt påverkats negativt. !
Alla ledargrupper har fått en brandskyddsutbildning, så även våra hyresgäster och förskolan.  !
I övrigt har normalt underhållsarbete utförts, ytterbelysning har lagats, värmepumpar har servats, 
fönster har målats, projektorduk i kyrksal har reparerats, med mera, med mera. !
Även en arbetsdag och städdag hade vi på pingstafton. !

Förvaltningsrådet genom Jan Carlson 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Verksamhetsberättelse för Kommunikationsgruppen 2013 
!
Under 2013 har Kommunikationsgruppen arbetat vidare med det omstartsarbete som initierades under 
2012.  !
Det innebär att vi nu funnit formen för Församlingsbrevet och givit ut nio nummer under året. 
Majoriteten av församlingsbrev är notisbrev med en fram- och baksida, inklusive en inledningstext av de 
anställda och programmet för den kommande månaden. Tre nummer under året har varit en fyrsidig 
publikation som innehållit en längre intervju med en församlingsmedlem. Vi har också arbetat 
målmedvetet med att få alltfler att läsa brevet digitalt, vid årsskiftet 112 personer, och därmed minskat 
portokostnaderna för utskick. Arbetet med församlingsbrevet utförs av redaktionen, en mindre del av 
Kommunikationsgruppen, bestående av Torbjörn Eklund, Kerstin Strand, Per Duregård och Katarina 
Hallingberg. Rangela Kolback har stöttat med insatser i samband med tryck och utskick.  !
Det stora arbetet under året har varit att sjösätta Redbergskyrkans nya hemsida. Detta skedde vid 
samlingssöndagen i september och föregicks av många och långa diskussioner om innehåll och 
organisation av materialet. Amanda Duregård hade hjälpt oss med en fin mall som Torbjörn och övriga 
gruppen arbetat vidare med, avseende form och textinnehåll. En viktig del av hemsidan är 
medarbetarnas blogginlägg, Redbergsbloggen, en gång per vecka och en uppdaterad kalender. 
Hemsidan är dock ett projekt som aldrig blir färdigt. Målet är en större aktivitet med fler nyheter, 
bilder, mer interaktivitet och bidrag från våra verksamheter. Något som förhoppningsvis kommer att 
utvecklas framöver.  !
I slutet av året, i december, hade vi premiär för annonsering – närmare bestämt annonser om 
julmarknad, julgransförsäljning och julnattsgudstjänsten – i Örgryte/Härlanda-tidningen. Detta för oss 
nya sätt att nå kringboende kommer vi att fortsätta under 2014 för att sedan utvärdera.  !
En översyn av kyrkans anslagstavlor har också gjorts av Kommunikationsgruppen vilket tyvärr ännu 
inte lett till några konkreta förändringar. Men vi hoppas på 2014... !
Kommunikationsgruppen och Verksamhetsrådet har också haft ett gemensamt möte vilket kändes som 
en bra och givande arbetsform för grupper som är ömsesidigt beroende av varandra för att kunna utföra 
ett bra arbete. Vi hoppas på en fortsättning under 2014.  !
Inför 2014 firar vi kyrkans och församlingens jubileer och Kommunikationsgruppen kommer givetvis 
att involveras i detta arbete på många olika sätt.  !
Kommunikationsgruppen har under året bestått av Torbjörn Eklund, Alexander Oskarsson, Kerstin 
Strand, Mikael Virtanen och Katarina Hallingberg. Rangela Kolback har stöttat i vissa konkreta frågor. 
Sammankallandeskapet har under året tagits över av Kerstin Strand. Styrelsens representant har varit 
Ingela Wennman. Därtill har Per Duregård, som församlingsföreståndare, en central plats på våra möten 
ett par gånger per termin, men även Roland Ernebro och Klara Holmin var välkomna deltagare.  !

Kommunikationsgruppen genom Katarina Hallingberg 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Verksamhetsberättelse för Redbergskyrkans kör 2013 
!
Kören har i vanlig ordning träffats på måndagar för att öva. Vi brukar kaffemingla en halvtimma före 
repetitionen, men sedan är det fullt ös. Ambitionen är att körens repertoar skall innefatta musik från 
många genrer och tidsperioder för att så många som möjligt skall få sjunga något man verkligen känner 
för, samt att vi skall kunna vara med i olika sammanhang. I första hand har vi fungerat som 
församlingskör och gett musikalisk inramning och innehåll i gudstjänster och till de stora helgerna. Vi 
har också besökt andra kyrkor. !
Ett roligt projekt som vi deltog i under hösten var naturligtvis ”Star for life – A touch of Africa” i 
Partillebohallen i oktober. Här sjöng vi tillsammans med bland andra 450 skolungdomar, Triple & 
Touch och sydafrikanska sångare. En fantastisk upplevelse för alla inblandade. Många 
församlingsmedlemmar fanns i publiken och delade glädjen och energin!! !
I detta projekt hade vi lite tillfälliga körsångare med, vilket var mycket glädjande. Några av dessa tillhör 
numera körens ”fasta” ensemble. !
Vi har länge haft tankar på att göra något tillsammans med Katarina och Olof Torgersson och äntligen 
blev det av. Katarina har varit med och tonsatt några sånger i ett projekt, som skall bli vår nya psalmbok 
och vi gjorde några av dessa på en söndagsgudstjänst. Roligt att få göra lite originallåtar! !
Jag har skrivit det förut och gör det igen; Man mår så otroligt bra av att sjunga tillsammans!!! Man 
känner hur ens batterier laddas och ansiktets skrattmuskler är aktiverade hela tiden. Friskvård på högsta 
nivå och det är riktigt inspirerande att vara körledare i det här gänget! Jonas är självklart också en viktig 
hörnsten i kören och vi är mycket tacksamma för hans engagemang. Ständigt på pianopallen, övning 
efter övning! Tack också till Markus, Olof, Johannes, Pontus, Becky och Leif för era komp- och 
soloinsatser!! Gott att ni finns! Vi är ca 40 sångare i kören och övningsfliten har varit god med bra 
närvarofrekvens. Mycket mer kan skrivas, men kom och lyssna när vi sjunger så får du veta mer. Eller 
ännu hellre, kom med och sjung! !

Göran Karlsson, körledare !!!
Ps. Vi måste självklart nämna en oförglömlig brandövning med Janne Carlson! Den här kvällen stod det 
mycket klart att kören är en speciell grupp, med komiker och ordvitsare av hög klass! Vi pratade slang, 
hade lågskor, gamla flammor, etc. Nu vet vi hur vi skall bete oss när det hettar till :-) Ds.  !!
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Verksamhetsberättelse för musikskolan 2013 
!
2013 var det allra sista verksamhetsåret för Redbergskyrkans musikskola. Efter många om  
och men beslutade den tillsatta utredningsgruppen att föreslå församlingsmötet att besluta om  
nedläggning. Så blev fallet och innan 
sommaren fick elever och lärare veta att 
höstterminen 2013 skulle bli den sista 
terminen för musikskolan i 
Redbergskyrkans regi. Under sista 
terminen togs inga nya elever in och 
undervisning hölls enbart i rockband, 
piano och fiol. Det sista året blev dock en 
bra avslutning med flera konserter och en 
stor gemensam julkonsert som avslutning 
den 18 december. Musikskolan kommer 
under vårterminen 2014 att tas upp igen, 
denna gång i Katolska skolan på Danska 
vägen vilken erbjuder både lärare och 
elever en möjlighet att fortsätta.  !
Vi som jobbat med musikskolan är glada över att den fortsätter i annan regi och hoppas att elever och 
lärare ska trivas i katolska skolan. !

Klara Holmin !!!
Verksamhetsberättelse för omsorgsgrupperna 2013 
!
Omsorgsgruppernas uppgift att ansvara för skötseln av våra lokaler har underlättats genom att 
städutrustningen uppdaterats och nya städrutiner införts. Vi upplever att våra grupper ger ökad 
möjlighet till kontakt och närhet i omsorgen om varandra och om vår församling. !
Eftersom förutsättningarna ser olika ut i grupperna och den praktiska arbetsbelastningen är något 
ojämnt fördelad över året, kvarstår avsikten att bilda en grupp med en övergripande funktion. Denna 
grupp ska kunna ge stöd och avlastning såväl i praktiska frågor som diakonala. !

Katy Byhem !!
!

 
Redbergskyrkans församling 
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Verksamhetsberättelse för Verksamhetsrådet 
 
Verksamhetsrådet har under 2013 bestått av Nina Palm, Lars Vennman, Inger Berndtsson och Ann-
Christine Mjörnheim. Församlingens anställda är adjungerade i Verksamhetsrådet. 
Verksamhetsrådets uppgift är att samordna och planera församlingens verksamhet. 
Under 2013 har det viktigaste arbetet, förutom löpande planering, utförts kring Tillsammanslägret på 
Styrsö och Temagudstjänsterna i september. 
Under hösten lades mycket kraft på att utforma konceptet kring det som kommer att kallas 
”Onsdagskväll i Redbergskyrkan”. 
 
I Verksamhetsrådet förs också hela tiden idésamtal kring hur vi kan förverkliga målen i Redbergskyrkans 
vision om att vara en kyrka öppen för alla människor, men som också är tydlig i förankringen i Jesus 
Kristus. !

Verksamhetsrådet genom Per Duregård 

   !!!
Verksamhetsberättelse för äldreverksamheten 2013 
!
Den största delen av församlingens äldrearbete sker genom insatser inom RPG-verksamheten. Denna 
har under året fått en ny inriktning. !
Från att under våren ha haft träffar med varierande programinnehåll varje vecka, övergick vi under 
hösten till att ha dessa varannan vecka. I de mellanliggande veckorna inbjöd vi till bibelsamtal kring 
texter ur Apostlagärningarna. Dessa samtalsträffar har blivit mycket uppskattade och besöks av ett 20-tal 
personer varje gång. Programträffarna har även under detta år samlat ca 40 besökare. Detta är mycket 
glädjande och något vi är tacksamma för. !
Andaktsstunderna på äldreboenden i vårt närområde har fortsatt som tidigare. Björkekärrshus och 
Otium har fått besök av Per Duregård och Margitta Byström. Dock upphörde verksamheten på Otium 
efter sommaren.  !
Diakonala insatser har skett genom hem- och sjukbesök, födelsedagsuppvaktningar och utdelade 
julblommor. Till sommarfest inbjöds våra äldre medlemmar och vänner till församlingen. !

Katy Byhem !
!
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Årsmötesskrivning kring Ekonomi – 2013 
!
2013 har ekonomiskt varit ett stabilt år och budgeten har varit möjlig att hålla. Årets resultat har blivit 
en vinst på 164 329 kr före och en vinst på 21 912 kr efter avskrivningar. Vinsten förklaras  bland annat 
av att: 

• verksamhetsintäkterna och -utgifterna, inklusive julmarknaden, klart överträffat 
förväntningarna 

• vi klarat både externa och interna insamlingar till budgeterad nivå via några större gåvor 

• personalkostnaderna/intäkter gått bättre än budget 

• ekonomigruppen har fokuserat utgiftsbesparingar på fasta kostnader utan att försämra 
leveranserna  (exempel elhandelskostnader, kyrkans försäkring, larmet i kyrkan, diverse mindre 
årliga kostnader). Dessa besparingar är inte till fullo synliga i årets resultat men ligger invävda i 
budgetförslaget för 2014 där ytterligare besparingsförslag kommer bearbetas.	


   
Som en del i årsbokslutet har vi funnit att vi har en möjlighet att flytta 700 000 kr från Swedbank till 
ytterligare ett  församlingslån till Equmeniakyrkan (med samma villkor som vårt tidigare lån, tre 
månaders uppsägning och 2.3%  ränta 2014) vilket innebär att vi både ger Equmeniakyrkan tillgång till 
”billiga” pengar och att vi får ungefär 1 %-enhet bättre ränta än hos Swedbank. 
   
Under året har en större ombyggnation (Equmeniarummet) gjorts och för detta erhölls tillåtelse på ett 
församlingsmöte under våren att nyttja 100 000 kr från fonderade medel. Dessa har lyckligtvis inte 
behövt användas. !
Liksom under de senaste åren har Håkan Blomgren gjort en stor insats genom att tillse att räkningar  
betalas och att fakturor skickas ut när så behövs samt att bokföringen sköts och att månads-/
kvartalsrapporter sammanställts vilket har inneburit att ekonomigruppen och styrelsen har känt att 
ekonomin varit under kontroll. 

  Ekonomigruppen genom Magnus Lindblad !!
   !!
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Resultatrapport 2013 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Resultat Utfall Utfall Diff Budget

REDBERGSKYRKANS FÖRSAMLING 2012 2013 2013

Jan-dec Jan-dec

2013/20

12 Jan-Dec

Intäkter

3010 Kollekter och gåvor 147 059 160 350 109 % 150 000

3020 Gåvor via bank- o plus-giro 194 719 207 844 107 % 196 000

3030 Autogiro 206 735 198 960 96 % 215 000

3040 Kyrkoavgift 155 961 158 292 101 % 156 000

3081 Jul och sommargåva 11 300 6 900 61 % 20 000

3090 Testamenten och större gåvor 50 000 27 000 54 % 0
Insamlingar till församlingen 765 774 759 346 99 % 737 000

3110 Equmeniakyrkan Internationellt arbete 42 652 53 366 125 % 52 000

3120 Equmeniakyrkan mission i Sverige 13 950 20 509 147 % 22 000

3130 Equmeniakyrkan pastors- och diakonutbildn 9 239 11 029 119 % 10 000

3140 Equmenia 12 083 13 751 114 % 10 000

3180 Insamling till övriga 20 885 15 520 74 % 10 000
Insamlingar externa 98 809 114 175 116 % 104 000

3210 Försäljning 55 189 61 025 111 % 60 000

3220 Servering 87 784 74 980 85 % 85 000

3230 Kontor 1 500 1 500 100 % 2 000

3240 Bokförsäljning 1 620 1 116 69 % 2 000

3245 Annonsförsäljning 4 000 4 000 100 % 4 000

3265 Uthyrning musikanläggning 0 1 900 3 000

3270 Lägerintäkter 14 416 19 820 137 % 15 000

3275 Konfirmation 0 13 130 3 000

3280 Sackeusboden 3 135 2 625 84 % 4 000

3290 Diverse intäkter 2 100 5 000 238 % 2 000
Verksamhetsintäkter 169 744 185 096 109 % 180 000

3311 Hyra Götebojarna 182 812 165 496 91 % 165 500

3312 Hyra Shorinjo 80 704 68 564 85 % 75 000

3313 Hyra Kettlebell 76 928 77 212 100 % 77 000

3314 Hyra Sandarna 42 500 42 660 100 % 42 500

3315 Hyra Byggbyrån 53 804 54 004 100 % 54 000

3316 Hyra SMU 100 000 100 000 100 % 100 000

3317 Hyra Japanska skolan 13 655 17 070 125 % 18 000

3318 Hyra PLR 8 400 9 000 107 % 10 000

3319 Hyra övriga 49 275 42 200 86 % 65 000

3321 Hyra Landerigatan 3 100 118 110 642 111 % 110 000

3322 Hyra Landerigatan 5 124 988 134 320 107 % 133 000

3323 Hyra Landerigatan 7 104 709 119 404 114 % 124 000

3331 Hyra Kommunal 0 3 000 0

3340 Parkering 61 651 64 287 104 % 55 000

3390 Övriga fastighetsintäkter 0 18 000 0
Fastighetsintäkter 999 544 1 025 859 103 % 1 029 000

3520 Elevavgifter Musikskolan 297 951 0 0 %

3550 Överskott Deltagaravgifter-Lärarlöner 0 20 898 20 000

3590 Musikskolan övriga intäkter 610 159 26 %
Musikskolan 298 561 21 057 7 % 20 000

3740 Öresutjämning 5 7 148 %
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3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 85 077 324 675 382 % 297 200

Övriga intäkter 85 082 324 682 382 % 297 200

Summa intäkter 2 417 514 2 430 215 101 % 2 367 200

Kostnader

4110 Redovisning Equmeniakyrkan Internationellt arbete−42 652 −53 366 125 % −52 000

4120 Redovisning Equmeniakyrkan Mission i Sverige −13 950 −20 509 147 % −22 000

4130 Redovisning Pastors- och diakonutbildning −9 239 −11 029 119 % −10 000

4140 Redovisning equmenia −12 083 −13 751 114 % −10 000

4170 Anslag Region Väst −16 720 −16 880 101 % −17 000

4180 Redovisning Insamling övriga −20 385 −15 520 76 % −10 000

4210 Anslag RU −55 000 −55 000 100 % −55 000

4212 Anslag andra organisationer −3 820 0 −0 % −2 500

4220 Anslag Diakoni −658 0 −0 % −1 000

4230 Anslag sjukhuskyrkan GBG −8 704 −8 704 100 % −9 000

Anslag −183 211 −194 759 106 % −188 500

4610 Inköp matrial för försaljning (Sackeus) −3 109 −2 389 77 % −3 000

4660 Serveringskostnader −40 202 −28 234 70 % −40 000

4680 Arrangemangskostnader 0 0 −3 000

Serverings/Arrangemangkostnader −43 311 −30 623 71 % −46 000

5110 Tomträtt - Arrende −42 950 −61 500 143 % −65 000

5120 El −226 845 −225 621 99 % −230 000

5130 Fjärrvärme −44 836 −49 951 111 % −50 000

5132 Städning −18 000 0 −0 % 0

5140 Vatten och avlopp −32 094 −30 427 95 % −30 000

5160 Renhålln och städning −45 147 −53 301 118 % −65 000

5170 Rep och underh fastighet −6 008 0 −0 % −50 000

5171 Rep underhåll kyrkan −250 405 −155 407 62 % −100 000

5172 Rep underhåll bostäder −43 464 −389 1 % −50 000

5191 Fastighetsskatt −43 905 −87 788 200 % −50 000

5192 Försäkringsprem fastighet −39 743 −40 291 101 % −40 000

5193 Fastighetskötsel och förvaltning 0 0 −25 000

5198 Övriga fastighetskostnader −26 050 −2 977 11 % −5 000

5199 Avsättning fastighetsfond 0 −50 000 0

Fastighetskostnader −819 447 −757 651 92 % −760 000

5330 Tidningar −440 −1 614 367 % −1 000

5340 Bokbord −2 185 0 −0 % −2 000

5360 Blommor −5 654 −6 257 111 % −6 000

5370 Lägerkostnader −21 617 −14 829 69 % −15 000

5375 Konfirmation −645 −18 087 2804 % −10 000

5410 Förbrukningsinventarier −27 854 −2 777 10 % −10 000

5810 Reskostnader förtroendevalda −8 040 −5 657 70 % −5 000

5910 Annonsering −35 452 −30 530 86 % −40 000

5990 Övriga kostnader för reklam och PR 0 −370 −5 000

6010 Kontorsmaterial −47 299 −34 565 73 % −45 000

6070 Representation och uppvaktningar −2 749 −975 35 % −3 000

6211 Telefoni −23 728 −21 273 90 % −25 000

6230 Datakommunikation −3 284 −295 9 % 0

6250 Porto −9 830 −4 981 51 % −5 000



Årsmöte 2014                      !  (! )18 27

!
 

Redbergskyrkans församling 
Landerigatan 9, 416 70 Göteborg   031-788 56 00    www.redbergskyrkan.se  Bankgiro 281-8565 

3

6350 Kundförluster −12 578 0 −0 % 0

6370 Kostnader för bevakning och larm −9 543 −6 030 63 % −10 000

6390 Övr kostnader −1 000 −800 80 % 0

6490 Övriga kontorskostnader −4 892 0 −0 % −5 000

6550 Externa tjänster −11 645 −24 720 212 % −5 000

6570 Bankkostnader −21 399 −14 423 67 % −20 000

6970 Litteratur, prenumerationer tidskrifter −2 548 −4 346 171 % −5 000

6971 Musikkostnader 0 −11 988 −10 000

6990 Diverse övriga utgifter −3 692 −2 238 61 % −5 000
Verksamhetskostnader −256 074 −206 755 81 % −232 000

6610 Inköp Musikskolan −4 210 0 −0 % −4 000

6620 Personalkostnader Musikskolan −276 536 0 −0 % 0

6630 Hyreskostnad Musikskolan −30 000 −20 000 67 % −30 000

6690 Övriga kostnader musikskolan −3 735 −1 522 41 % −4 000
Musikskolan −314 481 −21 522 7 % −38 000

7210 Löner fast personal −631 944 −755 920 120 % −747 800

7290 Förändring av semesterlöneskuld −27 360 −2 932 11 % −16 500

7250 Arvoden/resa externa −20 753 −9 942 48 % −10 000

7311 Resekostnader anställda −3 538 −4 788 135 % −5 000

7312 Traktamenten 0 0 −1 000

7317 Anställdas bokinköp −428 0 −0 % −2 000

7331 Bilersättningar, skattefria −537 −93 17 % 0

7390 Övriga kostnadsersättningar −250 0 −0 % 0

7510 Sociala kostnader −215 492 −254 972 118 % −280 000

7519 Soc. avgifter semesterlön −7 832 −166 2 % −7 400

7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier −9 202 −13 637 148 % −13 000

7610 Utbildningskostnader −30 934 −9 421 30 % −11 000

7620 Sjuk-, frisk- och hälsovård −100 0 −0 % 0

7630 Personalrepresentation −1 437 0 −0 % −2 000

7690 Övr personalkostnader −7 258 −2 703 37 % −10 000

7691 Personalrekrytering −15 121 0 −0 % 0
Personal och arvoden −972 185 −1 054 575 108 % −1 105 700

Summa kostnader −2 588 709 −2 265 886 88 % −2 370 200

Resultat före avskrivningar −171 195 164 329 −96 % −3 000

7822 Avskrivning byggnadsinvesteringar −31 579 −20 329 64 % −20 000

7832 Avskrivn inventarier −19 238 −16 960 88 % −17 000
Avskrivningar −50 816 −37 289 73 % −37 000

8220 Försäljning av bostadsrätt 300 000 0 0 % 0

8300 Ränteintäkter 40 470 44 871 111 % 40 000

8400 Räntekostnader −182 0 −0 % 0
Räntor odyl 340 288 44 871 13 % 40 000

8860 Disponering fastighetsfonden −115 000 −150 000 130 % 0
Disponeringar och avsättningar −115 000 −150 000 130 % 0

 

 
Resultat 3 277 21 912 669 % 0
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TILLGÅNGAR 1/1/13 12/31/13

Anläggningstillgångar Ing balans Period Utg balans

Materiella anläggningstillgångar

1110 Byggnader 3 516 070,00 0,00 3 516 070,00

1119 Ack avskrivn byggnader −2 635 829,50 0,00 −2 635 829,50

1222 Byggnadsinventarier 237 148,00 0,00 237 148,00

1219 Ack avskrivn byggnadsinv −117 236,60 −20 328,80 −137 565,40

1220 Inventarier 270 956,90 0,00 270 956,90

1229 Ack avskrivn inventarier −229 409,78 −16 960,11 −246 369,89

S:a Materiella anläggningstillgångar 1 041 699,02 −37 288,91 1 004 410,11

S:a Anläggningstillgångar 1 041 699,02 −37 288,91 1 004 410,11

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

1460 Lager av handelsvaror (Sackeus) 7 785,00 −2 389,00 5 396,00

S:a Varulager m.m. 7 785,00 −2 389,00 5 396,00

Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar 16 350,00 −12 550,00 3 800,00

1640 Skattekonto 8 209,00 −8 209,00 0,00

1684 Fordringar hos SMU 719,72 1 180,28 1 900,00

1690 Övriga kortfristiga fordringar 7 678,50 −6 728,50 950,00

1710 Förutbetalda hyror 20 250,00 0,00 20 250,00

1730 Förutbetalda försäkringspremier 40 291,00 −9 228,00 31 063,00

1770 Tillgångar av kostnadsnatur −702,00 702,00 0,00

1790 Övriga interimsfordringar 74 206,00 −48 308,00 25 898,00

S:a Kortfristiga fordringar 167 002,22 −83 141,22 83 861,00

Kassa och bank

1914 Fastighetskassa 211,00 700,00 911,00

1920 Plusgiro 19 380,56 −19 380,56 0,00

1930 Checkräkning 176 562,27 160 727,26 337 289,53

1931 Placeringskonto 223 063,90 252 427,62 475 491,52

1940 Bank månadsoffer 0,73 9 600,00 9 600,73

1945 Fondkonto 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00

1946 Framtidskonto 393 243,03 4 466,55 397 709,58

S:a Kassa och bank 2 612 461,49 408 540,87 3 021 002,36

S:a Omsättningstillgångar 2 787 248,71 323 010,65 3 110 259,36

S:a TILLGÅNGAR 3 828 947,73 285 721,74 4 114 669,47
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EGET KAPITAL. AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1/1/13 12/31/13
Eget kapital Ing balans Period Utg balans

Balanserat kapital

2068 Vinst/förlust föregående år 0,00 −3 276,57 −3 276,57

S:a Balanserat kapital 0,00 −3 276,57 −3 276,57

Årets resultat

2069 Årets resultat −28 053,05 6 141,41 −21 911,64

S:a Årets resultat −28 053,05 6 141,41 −21 911,64

Ändamålsbestämda medel

2071 Gåvofonden −184 180,71 −21 931,97 −206 112,68

2072 Förvaltningsfond −565 851,28 −200 000,00 −765 851,28

2073 Musikfond −28 894,69 −328,19 −29 222,88

2074 Vi bygger för framtiden −496 884,99 −5 643,74 −502 528,73

2075 Avkastningsfond −1 125 000,00 0,00 −1 125 000,00

2076 Medel för vänförsamling i Lousi −22 174,00 0,00 −22 174,00

2091 Kapitalbehållning −1 203 232,46 −24 776,48 −1 228 008,94

S:a Ändamålsbestämda medel −3 626 218,13 −252 680,38 −3 878 898,51

S:a Eget kapital −3 654 271,18 −249 815,54 −3 904 086,72

Skulder

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder −38 444,00 −45 811,00 −84 255,00

2510 Skatteskulder −22 613,00 22 613,00 0,00

2710 Personalens källskatt −13 881,00 −2 392,00 −16 273,00

2890 Övr kortfr skulder −2 946,00 2 946,00 0,00

2920 Upplupna semlöner −27 360,00 −2 932,42 −30 292,42

2940 Upplupna soc avgifter −15 859,67 −2 404,45 −18 264,12

2941 Beräkn upplupna social avgifter −7 831,88 −166,33 −7 998,21

2970 Förutbet hyresinkomster −27 741,00 −3 044,00 −30 785,00

2990 Övr interimsskulder −18 000,00 −4 715,00 −22 715,00

S:a Kortfristiga skulder −174 676,55 −35 906,20 −210 582,75

S:a Skulder −174 676,55 −35 906,20 −210 582,75

S:a EGET KAPITAL. AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER −3 828 947,73 −285 721,74 −4 114 669,47



Årsmöte 2014                      !  (! )21 27

Verksamhetsplan 2014 

Vår vision 
!
Redbergskyrkan är en kristen församling som vill 

• vara en gemenskap där alla känner öppenhet och närhet, där individen blir sedd och är delaktig  

• hjälpa människor att komma till tro på Jesus    

• erbjuda möjlighet för var och en att växa i kristen tro    

• med Jesus som förebild, utmana och inspirera till ansvar och handling för människor, samhälle 
och omvärld !

Det är visionen som formar vår verksamhet och vår längtan. Genom en mängd olika verksamheter och 
mötesplatser vill vi erbjuda en gemenskap som är öppen för alla, vana som ovana, troende som 
tvivlande, som kan ge hjälp att finna Jesus och växa i tron på honom. Då tron på Jesus handlar om en 
relation med honom så blir ingen någonsin färdig, utan församlingen är en växtplats där vi får hämta 
näring och även bidra med det som är våra gåvor.  
Som medlem i församlingen välkomnar vi var och en som vill tro på Jesus Kristus som sin Herre och 
frälsare och som vill finnas med i gemenskapen. Vi har inga medlemsavgifter utan verksamheten bygger 
på frivilliga gåvor.  
!
Om arbetet med verksamhetsplanen och dess utformande !
Redbergskyrkans vision är utgångspunkt i verksamhetsplaneringen. !
Vi har fortsatt diskussionerna om verksamhetsplanen utifrån den bild med fokusområden som vi 
introducerade förra året.  Bilden har under årets lopp utvecklats och förändrats. Några fokusområden är 
borttagna, eller förändrade, och nya har tillkommit. Till varje fokusområde finns ett antal sammanhang 
eller aktiviteter som vi på olika sätt vill lyfta fram. Vissa verksamheter pågår och fungerar väl, andra kan 
kanske påbörjas eller satsas mer på. !
Fokusområdena skall inte ses som isolerade enheter utan går in i varandra, det är till exempel självklart 
att böneliv och musik kan finnas i alla fokusområden. !
Vi ser verksamhetsplanen som en levande plan. Den utvecklas i takt med att förändringar sker inom 
församlingen och i vår omvärld. Fokusområdena kan ses som riktningar. Det är det här som vi vill satsa 
på i den närmsta framtiden och som vi tror blir viktiga satsningar även på sikt.    !
!

 
Redbergskyrkans församling 

Landerigatan 9, 416 70 Göteborg   031-788 56 00    www.redbergskyrkan.se  Bankgiro 281-8565 



Årsmöte 2014                      !  (! )22 27

Verksamhetsplanen 2014 i bild 

!
Bilden visar visionen som vi strävar mot, den blå himlen. De gröna fokusområdena illustrerar det 
växande – församlingens verksamhet. Allt bygger på en stadig grund – de hållbara strukturerna. !
Fokusområden 
!
Gudstjänster 
Gudstjänsten utgör själva navet i Redbergskyrkans verksamhet. I gudstjänsten träffas vi alla; unga som 
gamla, troende som sökare, nya besökare tillsammans med medlemmar sedan länge. Vår strävan är att 
tillsammans skapa gudstjänster, varje vecka, som: 

• ger variation i tilltal och uttryck	


• är tillåtande	


• är utmanande	
!

 
Redbergskyrkans församling 
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Hållbara strukturer

*Samlingshelg 
*Jubileumshelg 
*Konsert 
*Utställning

* Musik- & kulturcafé 
* Frukostar 
* Redbergskyrkans 
ungdom/RU 

* RPG 
* Julmarknad 
  

* Konfirmation 
* Bibelsamtal 
* Föreläsningar

* Bönegrupper 
* Pilgrimsvandring 
* Regelbundet 
andaktsliv 

* Kör 
* Solist och musiker i 
gudstjänster  

* Lovsång i 
gudstjänster 

* Variation i tilltal och 
uttryck 

* Konserter

* Variation i 
tilltal och 
uttryck 

* Tillåtande 
* Utmanande 

* Räddningsmissionen 
* Vänförsamling i Louzi 
* Diakonia 
* Equmeniakyrkan / 
Equmenia 

* Världens fest 
*Kyrka för Fairtrade 

* Församlingsvård/  
Diakoni 

* Omsorgsgrupper 
* Tillsammansläger 
* Vägen in i 
församlingen

Böneliv

Öppenhet 
Gemenskap Komma till tro Växa i tro Omvärld 

Solidaritet

Fokusområden

För alla åldrar

Musik

Församlingsliv

Undervisning

Omvärld/ 
Solidaritet

Administration och 
förvaltning

Arbetsformer mellan 
grupper och råd Ekonomi i balans

Gudstjänst

Kommunikation

Mötesplatser

Personalvård

Jubileum

V 1.0 – 2014-02-23

*Läxhjälp 
*Onsdagskvällar 
*Ekumenik/KSÖ

Närområde
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Böneliv 
Bönen är ett fundament för församlingen. Den har en självklar plats i våra gudstjänster men vi önskar 
att bönelivet även skall genomsyra församlingens liv i allt vi gör. Vi vill påminna om bönen genom: 

•  bönegrupper	


•  pilgrimsvandring	


•  regelbundet andaktsliv	


!
Musik 
Musik berör. Den sprider bland annat glädje, lugn, andlighet och gemenskap. Musiken har en självklar 
plats i våra gudstjänster och då inte enbart i psalmerna. Vi vill att musiken skall finnas med naturligt i 
all verksamhet. Den skall erbjuda variation i tilltal och uttryck genom: 

•  körsång	


•  solister och musiker i gudstjänster	


•  lovsång i gudstjänster	


•  konserter	
!
Mötesplatser 
Våra mötesplatser är arenor/sammanhang där vi möts i olika typer av arrangemang. Vi möts både 
”kyrkvana och kyrkovana”. Gudstjänsten är också en naturlig mötesplats, men har sitt eget 
fokusområde. De mötesplatser som vi vill lyfta är: 

•  musik- & kulturcaféer 

•  frukostar 

•  Redbergskyrkans Unga (RU) 

•  RPG 

•  julmarknaden !
Närområde 
Vi vill bli mer kända i vårt närområde och att människor som bor nära Redbergskyrkan skall uppleva 
den som en naturlig plats att komma till, därför vill vi bl.a. erbjuda: 

•  läxhjälp 

•  Onsdagskvällar !
Redbergskyrkan medverkar även i KSÖ, Kristna Samarbetsrådet i Östra Göteborg. !!
Omvärld/Solidaritet 
Redbergskyrkan är också en del av ett större sammanhang; i Göteborg, i Sverige och i världen. Detta 
kommer till uttryck i det diakonala engagemang som bedrivs genom Räddningsmissionen i vår stad. 
Nationellt vill vi ta aktiv del i det gemensamma arbetet genom Equmeniakyrkan och 
ungdomsorganisationen Equmenia. Genom Equmeniakyrkan är vi också en del av en gemenskap av 

 
Redbergskyrkans församling 
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systerkyrkor på många håll i världen. Världens fest är ett sätt lyfta fram detta samarbete liksom den 
vänförsamlingskontakt vi har med Luoziförsamlingen i Kongo-Kinshasa. Genom 
biståndsorganisationen Diakonia, där Equmeniakyrkan är en av två huvudmän, deltar vi i ett långsiktigt 
utvecklingsarbete på många håll i världen. 

•  Räddningsmissionen	


•  Vänförsamling i Louzi	


•  Diakonia	


•  Equmeniakyrkan/Equmenia	


•  Världens fest	


•  Kyrka för Fairtrade	


!
Församlingsliv 
Församlingslivet är kraftkällan där vi möts och inspirerar varandra till olika insatser, men där vi också 
bara får vara.  Här lever vi vår tro och hämtar kraft för att föra den vidare ut i vår omvärld. 
Församlingslivet i Redbergskyrkan syns genom: 

•  församlingsvård/diakoni	


•  omsorgsgrupper	


•  tillsammansläger	


•  vägen in i församlingen	
!
Undervisning 
Redbergskyrkans vision belyser att vi skall komma till tro och växa i tro. För att lyckas med detta 
behöver vi undervisning. Vi undervisas i våra gudstjänster, men förutom det vill vi även erbjuda 
undervisning genom: 

•  konfirmation	


•  bibelsamtal	


•  föreläsningar	
!
Jubileum 
Jubileum är ett speciellt fokusområde eftersom det inte finns varje år. Men just i år kommer mycket 
fokus att läggas på församlingens 40/130-års firande. Vi hoppas på stor glädje och gemenskap för alla 
åldrar. Jubileet kommer bland annat att synas genom: 

•  samlingshelgen 

•  en jubileumshelg 

•  en jubileumskonsert 

•  utställning 

 
Redbergskyrkans församling 
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Stödsystem 
!
Hållbara strukturer (administration och förvaltning) 
Vår verksamhet behöver stå på en stadig grund. I detta fall talar vi om hållbara strukturer för 
administration och förvaltning. Väl fungerande stödsystem gör det möjligt att lägga kraft och energi på 
de viktiga sakerna så att vi kan växa och utveckla fokusområdena. Vi arbetar inom följande fem 
stödområden: 

•  personalvård 

•  administration och förvaltning 

•  arbetsformer mellan grupper och råd 

•  ekonomi i balans 

•  kommunikation 

 
Redbergskyrkans församling 
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Budget 2014 

!

 
Redbergskyrkans församling 
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1

Resultat Budget Utfall Budget Diff
REDBERGSKYRKANS FÖRSAMLING 2013 2013 2014 utfall 2013 -

Jan-Dec Jan-dec budget 2014

Intäkter
Insamlingar till församlingen 737 000 759 346 791 000 104 %
Insamlingar externa 104 000 114 175 105 000 92 %
Verksamhetsintäkter 180 000 185 096 171 000 92 %
Fastighetsintäkter 1 029 000 1 025 859 1 010 600 99 %
Musikskolan 20 000 21 057 0 0 %
Övriga intäkter 297 200 324 682 350 000 108 %
Summa intäkter 2 367 200 2 430 215 2 427 600 100 %

Kostnader
Anslag −188 500 −194 759 −195 600 100 %
Serverings/Arrangemangkostnader −46 000 −30 623 −88 000 287 %
Fastighetskostnader −760 000 −757 651 −766 000 101 %
Verksamhetskostnader −232 000 −206 755 −219 000 106 %
Musikskolan −38 000 −21 522 0 −0 %
Personal och arvoden −1 105 700 −1 054 575 −1 176 000 112 %
Summa kostnader −2 370 200 −2 265 886 −2 444 600 108 %

Resultat före avskrivningar −3 000 −17 000
Avskrivningar −37 000 −37 289 −28 000 75 %
Räntor odyl 40 000 44 871 45 000 100 %
Disponeringar och avsättningar 0 −150 000 0 −0 %
Resultat 0 21 912 0 0 %
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Förslag till årsmötet 

Kyrka Fairtrade 
Styrelsen föreslår årsmötet   
att:  ansöka om att bli diplomerad som kyrka för Fairtrade 

Förlängning av anställning av ungdomsledare 
Styrelsen föreslår årsmötet   
att:  förlänga Klara Holmins anställning ytterligare ett år till och med 2015-07-31.   
 Anställningsformen blir densamma som Klara har idag d.v.s. allmän visstidsanställning.    

Remissvar till Equmeniakyrkan angående Tro, Dop och Gemenskap 
Styrelsen föreslår årsmötet   
att: uppdra åt styrelsen att lämna ett remissvar å församlingens vägnar utifrån förda diskussioner i 
 församlingen   !
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