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Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2016 

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 verksamhetsberättelse 
7. Föredragning av resultat och balansräkning 
8. Föredragning av revisionsberättelse 
9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Några ord från församlingsföreståndaren 
11. Motion städning 
12. Styrelsens svar på motion om städning 
13. Motion om stadgeändringar 
14. Styrelsens svar på motion om stadgeändringar 
15. Paus, enkel fika 
16. Beslut motion om städning 
17. Beslut motion om stadgeändringar 
18. Presentation av verksamhetsplan och budget 2016 
19. Beslut om verksamhetsplan för 2016 
20. Beslut om budget för 2016 
21. Beslut om uttag av fonderade medel (se budget) 
22. Val av ordförande 
23. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
24. Val av revisorer 
25. Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 
26. Val av ombud till Region Väst förtroenderåd 
27. Övriga val 
28. Val av valberedning 
29. Meddelande av RPG:s val av ledare 
30. Hälsning från Redbergskyrkans ungdom (RU) 
31. Övrig information 
32. Avslutning 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Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2015 
Förra årets verksamhetsberättelse avslutades med ”Vi ser med spänning fram emot vad 2015 ska 
innebära för oss”. Inte anade vi då hur spännande och omtumlande det skulle bli.  

Den första större uppgiften som mötte oss 2015 var att rekrytera en ny medarbetare med inriktning på 
barn och ungdom, då Klara Holmin efter tre år avslutade sin anställning i Redbergskyrkan efter 
sommaren. Tack, Klara! Under våren pågick rekryteringsprocessen och vid vår samlingshögtid 6 
september välkomnade vi med glädje Matilda Salomonson att arbeta i vår församling och 
Redbergskyrkans unga. Välkommen, Matilda! 

Om vi ser tillbaka på den verksamhetsplan som antogs förra året så speglar det väl vad vi har gjort under 
året. På andra ställen i årsmöteshandlingarna finns beskrivet aktiviteter som olika råd och grupper 
ansvarat för.  

Utöver de regelbundna veckoaktiviteterna, gudstjänster, dagsamlingar på torsdagar via RPG, barn och 
ungdomsverksamhet via Redbergskyrkans unga och kör, har vi haft månatliga musikcafékvällar. I 
november hade kören en ”Vi som bryr oss konsert” med insamling till Kongo, Diakonia och 
flyktinghjälpen. Vi är glada och stolta att vi är en kyrka för Fairtrade och uppmärksammade detta med 
stort (och gott) Fairtrade-fika i oktober. I maj hade vi glädjen att ha konfirmationsavslutning i 
Redbergskyrkan. Redbergskyrkan deltog med tre konfirmander tillsammans med Majorna och 
Johanneberg. 

Nämnas bör också att Redbergskyrkan deltog i årets West Pride i Göteborg tillsammans med andra 
kyrkor under samlingsnamnet ”Kyrkor på West Pride”. 

Styrelsen tillsatte efter förra årsmötet en grupp med uppdraget att se över och ge förslag om fysiska 
förändringar i vår kyrksal. Det arbetet pågår men har ännu inte kommit fram till något förslag att 
presentera. Vi har bl.a. haft ett församlingsmöte där församlingen fått komma med idéer och 
synpunkter. Kyrksalsgruppen fortsätter sitt arbete under 2016. 

Styrelsens arbete har i övrigt varit att följa det löpande arbetet. Under våren fortsatte arbetet med att ge 
stadskontoret material för att kunna genomföra en ändring av detaljplanen. Beslut har skjutits fram av 
kommunen och väntas nu under 2016.  

Utöver ordinarie styrelsemöten har styrelsen under året haft ett par samlingar tillsammans med 
Redbergkyrkans ungas (RU) styrelse. Tillsammans vill vi verka för att våra aktiviteter och arrangemang i 
Redbergskyrkan ”hänger ihop” och är välkomnande för alla åldrar. 

Sista helgen i augusti inbjöds det åter till Tillsammansläger på Styrsö. Sköna dagar med tid att möta 
varandra. Temat under söndagens gudstjänst var ”Medmänniskan”. När vi var tillbaka på fastlandet satte 
det fart. Den stora flyktingströmmen nådde Sverige och Göteborg. Då kunde vi inte låta bli att agera. 
Vi öppnade upp våra lokaler för övernattning för människor på flykt. Om detta finns en särskild 
berättelse på sidan 14. Trots att allt gick fort och snabba beslut fattades fick vi gå i tro och lita på att 
Gud är med och leder oss. Under hösten var kyrkan bemannad av volontärer och flyktingar dygnet runt 
i drygt tre månader. Under den tiden har vi samtidigt bedrivit den ordinarie planerade verksamheten. 
Det har inneburit att vi fått tränga ihop oss och samsas om lokalerna, framförallt i köket. Det har varit 
fantastiskt att se hur alla har bidragit till att detta har fungerat så bra som det gjort. Tack, alla, för 
praktiskt arbete, omtanke och förböner! 

Hösten har således varit intensiv och mycket fokus har varit på Flyktinghjälpen. Vi har haft en 
julmarknad som var välbesökt, och alla julgranarna blev sålda! Läxhjälpen, som startades 2014, har 
fortsatt på tisdagar med 15-20 barn varje gång. I planen inför 2016 fanns det med att försöka starta ett 
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tisdagscafé för barn och föräldrar i anslutning till läxhjälp och scout. Det har vi inte lycktas fullfölja 
med anledning av Flyktinghjälpen.  

Nu ser vi fram emot verksamhetsåret 2016. Flyktinghjälpen 2015 finns inte mer. Nu fortsätter vårt 
arbete på annat sätt. Vi vill vara en kyrka öppen för alla, såväl för infödda Göteborgare som för 
människor som flytt, och alla där emellan. Vår vision lever och den ska vara vägledande i allt vi gör: 

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 

Redbergskyrkans styrelse 2016-02-05 

Birgitta Jäghem Löfving   Anna-Carin Tonnvik 
Ordförande    Ordförande 

Ida Arvidsson    Katy Byhem 

Jan Carlson    Magnus Lindblad 

Christina Persson   Ingela Wennman  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Ur Församlingsboken 

   
Antal medlemmar 1/1 2015: 203 

Antal medlemmar 31/12 2015: 198 

Antal nya medlemmar 2015: 3 

Varav inflyttade från annan församling: 3 

Antal utgångna medlemmar under 2015: 8 

Avlidna medlemmar 2015: 3 

Utträde på egen begäran: 5 

Antal dop: 0 

Antal barnvälsignelser: 0 

Antal vigslar: 1 

Antal begravningar: 4 

 
Redbergskyrkans församling 

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



Årsmöte 2016                      !  (! )7 32

Verksamhetsberättelse för verksamhetsrådet 2015 

Gudstjänst och andaktsliv 
Gudstjänsten utgör själva navet i Redbergskyrkans verksamhet. 
Gudstjänst firas varje söndag klockan 11.00. 
Församlingens anställda har predikat de flesta söndagarna under 2015. 
Följande personer har bidragit med predikan i gudstjänsten under året: Carl Göran Ekberg, Maria 
Fässberg-Norrhall (pastorspraktikant från THS under hösten). I konfirmationshögtiden i maj predikade 
Leif Romell, pastor i Majornakyrkan. Under året har också ett antal gudstjänster av tematisk karaktär 
genomförts: 

I januari hölls för första gången en Regnbågsmässa i Redbergskyrkan. Den planerades och genomfördes 
tillsammans med EKHO och kören In his grace, som medverkade med ett stort antal sånger samt 
berörande vittnesbörd. 

Per Duregård och Cathrine Jonsson och gjorde en gudstjänst med temat ”Mellan mörker och ljus”.  
I februari gästades kyrkan av pastor Carina Jarlsbonde, som tillsammans med Ida Arvidsson bjöd på en 
Eva Dahlgren-mässa. Per Duregård och Staffan Skarrie gjorde en gudstjänst med temat: ”Att läsa Bibeln 
utifrån några av dess huvudpersoner. I oktober fick vi vara med om ännu en ny sorts mässa: Tandi och 
Christina Nyhage gjorde en mässa byggd på och inramad av dans och poesi. Förutom detta 
genomfördes fyra temagudstjänster i Verksamhetsrådets regi under samlingstemat MOD under våren. 
Under hösten genomfördes de fyra första temagudstjänsterna utifrån bönen Vår fader. Liksom tidigare 
innefattade varje temagudstjänst en utbyggd förbönsstund med bland annat enkel nattvard, möjlighet 
till personlig förbön och välsignelse. 

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.  

Många gudstjänster har också medverkan av musiker och solister. Församlingens kör under ledning av 
Göran Karlsson har medverkat ett antal tillfällen under året. Dessutom har vi fått lyssna till ett antal 
solister och musiker från de egna leden och utifrån. Gästade gjorde bland annat Immanuelskyrkans kör 
från Jönköping, Rebecka och Calle Martinius, samt Ewa Hansson och Calle Huld. Några andra av årets 
höjdpunkter vad gäller våra gudstjänster var konfirmationshögtiden och Adventsgudstjänsten. 
På julnatten avhölls traditionsenligt Julnattsgudstjänst med Kören och en välfylld kyrka. 
Under adventstid genomfördes ett antal bönekvällar i andaktsrummet. 
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Konfirmation 
Konfirmationsläsningen tillsammans med Johannebergs Equmeniakyrka och Majornakyrkan avslutades 
i maj 2015 med konfirmationshögtid i en fullsatt Redbergskyrka. Från vår kyrka deltog tre 
konfirmander samt tre ledare. 

Ekumenik 
Det ekumeniska arbetet i vår del av staden gick lite på sparlåga under 2015. 
Det synbara uttrycket för samverkan mellan kyrkor och församlingar var gudstjänsterna i Härlanda 
kyrkoruin under juni och augusti. Per Duregård predikade i en gudstjänst och Sanna Ingelstam- 
Duregård och Jonas Hultström stod för sång och musik i en annan gudstjänst.

Verksamhetsrådet 
Verksamhetsrådet har under 2015 bestått av Lars Vennman, Inger Berntsson, Ann-Christine 
Mjörnheim. Församlingens anställda är adjungerade i Verksamhetsrådet.  
Verksamhetsrådets uppgift är att samordna och planera församlingens verksamhet. 
Under 2015 har det viktigaste arbetet, förutom löpande planering, utförts kring Tillsammanslägret på 
Styrsö och Temagudstjänsterna i mars samt i september-oktober. Under våren fortsatte ”Onsdagskvällar 
i Redbergskyrkan” varannan vecka men en utvärdering visade att besökssiffrorna dalat och att 
målsättningen att nå boende i närområdet inte kunnat uppfyllas. Därför beslöt Verksamhetsrådet att 
lägga ”Onsdagskvällarna ”på is” tills vidare. Verksamhetsrådet har också ansvarat för ett musikcafé i 
mars med ”Max Lagers new Orleans City Stompers”, samt en konsertkväll med ”Solid gospel” under 
hösten. Dessutom ansvarade VR för planering inför de på annat ställe omtalade temamässorna.  

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. Ett viktigt arbete pågår för att utveckla våra gudstjänster så att de ger ännu fler redskap att 
gestalta vår tro. Under temagudstjänsterna prövades olika grepp kring detta. 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Under 2014 har det viktigaste arbetet, förutom löpande planering, utförts kring Tillsammanslägret på 
Styrsö och Temagudstjänsterna i september-oktober. Dessutom har Verksamhetsrådet det samordnande 
ansvaret för ”Onsdagskvällar i Redbergskyrkan” som genomfördes varannan vecka under vår och höst. 
En utvärdering visar att det varit en positiv start för denna nya verksamhet. Dock är det svårt att få 
människor som bor i vårt närområde att våga sig hit. Verksamhetsrådet har också ansvarat för ett 
musikcafé i mars med Cathrine Jonsson och Leif Sunesson som solister, samt en lördagskväll med 
Frikyrkokaraoke under ledning av Göran Karlsson. 

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. Ett viktigt arbete pågår för att utveckla våra gudstjänster så att de ger ännu fler redskap att 
gestalta vår tro. Under temagudstjänsterna prövades olika grepp kring detta. 

Per Duregård, Roland Ernebro och Klara Holmin och Matilda Salomonson  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Verksamhetsberättelse för Internationella rådet 2015
Internationella gruppen arbetar på olika sätt med internationella frågor och kontakter. 
Equmeniakyrkans internationella arbete, Diakonia, fairtrade samt kontakt med vår vänförsamling i 
Luozi, Kongo. Året inleddes traditionsenligt med Världens fest. Där var huvudfokus på 
equmeniakyrkans arbete i mellanöstern. Bl a var Gunilla Ikponmwosa, från Equmeniakyrkan, med och 
berättade om detta arbete och mat med inspiration från detta område åts.  

Under hösten ansvarade vi för insamlingen till Världens barn på Olskrokstorget. Denna insamling är ett 
samarbete mellan Radiohjälpen och ett tjugotal av landets biståndsorganisationer, däribland Diakonia. 
Fairtrade Challenge ordnas en gång per år då landets invånare utmanas i att fika rättvist. I 
Redbergskyrkan var det fairtradefika både på dagen och ett café på kvällen med information om 
fairtrade och en fantastisk fikabuffé. Drygt 100 personer fikade under dagen. Vi var också med och 
arrangerade ”Vi bryr oss”-kvällen som var i kyrkan i November tillsammans med kören, musiker och 
solister. Sjukhusen i Kongo har problem med elektricitet och i projektet Hälsa för Kongo stöttar vi bl a 
inköp av solpaneler för att säkra elektriciteten där. Redbergskyrkan har lovat att stötta det här projektet 
under tre år och denna kväll samlades pengar in till projektet. Information gavs också av 
diakoniaaktivisterna om arbetet med klimaträttvisa, dessutom gavs information om Redbergskyrkans 
flyktinghjälp. Förutom detta har vi under året arbetat med en gemensam bönekalender tillsammans 
med församlingen i Luozi. Det finns också hela tiden möjlighet att köpa fairtradevaror ur Sackeusskåpet 
på kyrktorget. 

Internationella rådet genom Christina Persson 
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Verksamhetsberättelse för Förvaltningsrådet 2015 

2015 var för många ett omvälvande år som vi inte kunde ana för ett år sedan. Under våren hade vi 
många aktiviteter i Förvaltningsrådet men hösten var nästan ingen planerad verksamhet alls. Hösten 
bestod mest av en lång rad tillfälliga akutåtgärder i samband med vår flyktinghjälp. 

Några saker som ändå kan vara värt att nämnas i en tillbaka blick av våren 2015. 

• Renovering av Bad och Duschrum i lägenheterna. 
Nytt ytskikt väggar och golv samt målning av tak. Badkar, handfat, duschkabiner och skåp.  

• Byte av golvmattor på Förskolan Götebojarna. 

• Nya toalettstolar i Förskolan. 

• Golvvård i alla våra övriga lokaler under sommaren så att det skall vara enklare och mer lättstädat. 

• En arbetsdag i maj där vi storstädade invändigt samt oljade in och målade alla fönster utvändigt. 

• Byte av sand i sandlådorna. 

• Utbyte av elektronik i värmecentralen. 

• Inköp och montering av Duschkabin hos Kettlebell då vattnet läckte ut på golvet tidigare. 

• Nytt larmsystem har monterats med möjlighet för fjärrstyrning.  

Under hösten hade vi inga möten med Förvaltningsrådet men Torbjörn, Jonas och Olof har nog aldrig 
varit så engagerade i våra lokaler som denna tid. Allt går inte att ta upp här men några saker kan vi ändå 
ta upp. 

• Montering av sängar och bygge av sängstommar. 

• Lås till olika rum. 

• Rensning av avlopp. 

• Montering av tvättmaskin och torktumlare. 

• Samt en massa olika arbeten som inte går att komma ihåg. 

Vi ser dock att kyrkan börjar bli i större och större behov av omvårdnad och det gör stor skillnad om vi 
tillsammans kan hjälpas åt. Ekonomiskt så gör det stor skillnad och det betyder mycket. 

Planarbetet med stadsbyggnadskontoret tuggar på och vi hoppas på ett beslut under mars månad 2016. 

Förvaltningsrådet genom Jan Carlson 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Verksamhetsberättelse för Kommunikationsgruppen 2015 

Verksamhetsåret 2015 inleddes med att Redbergskyrkans personalgrupp, utbildats i handhavande av 
plattformen för hemsidan för att de ska känna en trygghet i det vardagliga arbetet med att få en 
”levande” hemsida. Under året har vi arbetat på att få en layout med mer fokus på verksamheten. 
Redbergskyrkan.se har i snitt haft 50-80 unika besökare per dag, vilket inte är fy skam!  

Från centralt håll håller Equmeniakyrkan på att se över hemsidorna för att få en gemensam layout. 
Detta skulle ha lanserats under 2015, men har ännu inte synts till. 

Efter önskemål från många håll beslöts att producera en jubileumsbok med 
utgångspunkt i det material vi tagit fram för jubileumsutställningen 2014. 
Efter några kompletterande intervjuer, foton och korrekturläsningar kunde 
vi så lansera Jubileumsboken 2014 lagom till Samlingssöndagen den 20/9. 
Hälften av böckerna ska säljas till hugade spekulanter medans den andra 
hälften ska kunna användas till gåvor i olika sammanhang. 

En folder för RPG samt en flyer om höstens 
aktiviteter har producerats. 

Ny anslagstavla som ska ersätta skylten ute vid 
Landerigatan har köpts in m h a 
förvaltningsrådet, men inväntar markarbete innan den sätts på plats. 

Nya skyltar för våra kyrkvärdar har köpts in. De är i metall och har 
Equmeniakyrkans logotyp i ena hörnet. 

Annonseringen i Örgryte Härlanda Posten har dragits ned och vi satsar i stället på lite större annonser 
vid speciella tillfällen.  

Julmarknaden och många andra evenemang har även annonserats via Facebook med gott resultat. 

För att ytterligare sätta fokus på julmarknaden och julgransförsäljningen har två banderoller tryckts upp. 
Dessa är avsedda att hängas upp på kyrkans fasad mot Landerigatan. Banderollerna blev mycket fina 
och syns på långt håll. 

Vi har givit ut 9 nummer av Församlingsbrevet, varav 7 dubbelsidiga och 2 
fyrsidiga nummer. Ca 130 brev skickas via e-post till medlemmar och 
vänner till församlingen. Ca 180 brev trycks upp varav ett 100-tal skickas 
med posten och resten finns för utdelning i kyrkan. 

Kommunikationsgruppen har under året bestått av Torbjörn Eklund, 
Alexander Oscarsson, Kerstin Strand, Mikael Virtanen, Rangela Kolback 
och Katarina Hallingberg. Därtill har Per Duregård, som 
församlingsföreståndare, en central plats på våra möten ett par gånger per 
termin, men även Roland Ernebro och Klara Holmin och på senare tid 
Matilda Salomonson, är välkomna deltagare. 

Kommunikationsgruppen genom Kerstin Strand 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Verksamhetsberättelse för Redbergskyrkans kör 2015 
Det är måndag eftermiddag och man längtar till kvällens övning med Redbergskyrkans kör. Kören 
börjar så sakta samlas vid 17.30 och tar fika ihop. Vi växlar tankar, ger varandra glada till rop och 
stödjer varandra på en rad olika sätt. Det växlar mellan djupa samtal och skratt. Detta har kommit att 
bli en viktig del i den sociala aspekten av kören för mig och många av körens medlemmar. Vi övar 
19.00–20.30 varje måndag. Vi möts med en övertygelse om att musik och körsång är ett så viktigt 
socialt inslag i vår församling. Vi blir inspirerade av vår körledare Göran Karlsson och vår egen pianist 
Jonas Hultström, som bidrar till den enorma glädje man känner på måndageftermiddagen inför att man 
skall möta sina körvänner i Redbergskyrkan. Man vill inte missa en körövning. Det är en saknad varje 
gång man inser att det är måndag och man inte kan ta sig till Redbergskyrkan för att träffa körens alla 
sångarbröder och systrar. 

Under 2015 har kören deltagit i ett flertal gudtjänster och haft en helt otrolig fin konsert med 
gästartisterna Louise Gardtman, Maria Lansenfeldt och Leif Sunesson. På trummor gästades vi av 
Pontus Engborg, som gav oss ett prov på hur man kan hantera trummorna. Hösten var så intensiv med 
massa spelningar så att vi knappt hann repetera, men vi fick det att låta bra ändå (eller?). 

Man glömmer ibland vårt komp som bara står där när man behöver dem. Dessa unga duktiga musiker 
skall vi vara så tacksamma över att vi har tillgång till. De berikar vårt gudstjänstsliv och det är extra 
roligt att sjunga i vår församlingskör när kompet är med.  

Kören i Redbergskyrkan utgör viktig social plattform för många. Ni är alla välkomna att vara en del av 
den sociala samvaron som utgörs av ca 50 st glada körsångare i olika åldrar. 

Fredrik Johansson, körmedlem 

 
Redbergskyrkans församling 
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Verksamhetsberättelse för Redbergskyrkans flyktinghjälp 2015 
Det började med en tanke som inte ville försvinna: 
Vad vill du Gud, med vår kyrka? 
Med vårt fantastiska hus som står tomt många timmar varje vecka. 
Sedan ringde telefonen och någon frågade en kollega om vi i Redbergskyrkan skulle kunna ta emot 
några flyktingar som nattgäster. 
Inte långt därefter ringde en annan person och ställde samma fråga. 
Då blev det plötsligt allvar.  
Tankar blev till handling.  
Sängarna som stod och skrotade i ett förråd plockades fram. 
Facebook aktiverades, och innan vi visste ordet av var vi en del av det Sverige som öppnade sitt hjärta 
för flyktingarna. Stora manifestationer på gator och torg. En direktsänd tv-gala med hela Sveriges 
artistelit och där många miljoner samlades in. 
Vi vädjade om madrasser, sänglinne, hygienartiklar, leksaker och allt annat vi kunde behöva. Och allt 
fick vi till oss i överflöd från helt okända människor som ville vara med och bidra. 
Vi kontaktade Pelle Collins på ICA Kvantum i Munkebäck och frågade försiktigt om han ville vara med 
och stötta arbetet. 
Vi trodde inte att det var sant när vi fick svar från Pelle: Vi var välkomna att, under ordnade former, 
komma och hämta all den mat vi behövde. Helt gratis! 
Jesper, Calle och Emma såg till att vi fick en organisation som visade sig hålla hela vägen och som 
imponerat på alla vi kommit i kontakt med. Vi hade en jourtelefon från dag 1 och sedan organiserades 
arbetet utifrån den som var jouransvarig varje pass. Dygnet delades in i fyra pass där vi behövde ett antal 
volontärer. 
Och som vi fick gensvar!  
Under hösten har över 500 personer antecknat sig för minst ett pass, och så sent som i december fick vi 
62 nya volontärer.  
I tre månader var kyrkan öppen 24 timmar/dygn och bemannad av glada, hjälpsamma och storhjärtade 
volontärer. De flesta saknar kyrklig bakgrund och kom till oss helt enkelt för att de ville göra något för 
flyktingarna. 

 

Sedan kom de till slut: 
Torsdagen den 17 september hade vi våra första 
nattgäster. 
Utmattade, hungriga, sjuka och slitna. 
De hade varit på flykt över land och hav 4-6 
veckor. 
De hade blivit slagna, jagade, fängslade och 
hånade under sin resa mot den framtid de 
hoppades på. 
Men när de kom till oss så berättade de att i 
Sverige hade de hälsats välkomna hit av alla: 
poliser, migrationsverkspersonal, och så klart från 
”Refugees welcome to Sweden”. Nätverket som 
på några veckor byggde upp en fantastisk 
verksamhet på Centralstationen. De bjöd på mat, 
kärlek och biljettpengar för dem som skulle resa 
vidare. 

 
Redbergskyrkans församling 
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Och det var de som började ringa vår jourtelefon för att fråga 
om vi hade plats för några fler.  
Vi har haft 17 sängplatser större delen av hösten. Mot slutet 
utökade vi till 20. 
Sedan rullade det på. 
De flesta gäster stannade 1-2 dygn och vi försökte tillgodose 
deras mest basala behov: En skön säng att sova i, god och 
närande mat, lek för barnen, men framförallt alla dessa möten 
med människor som lämnat precis allt och som överöste oss 
med tacksamhet för det vi gjorde för dem. De allra flesta av våra 
gäster var muslimer och deras upplevelse av vad en kristen kyrka 
var beredd att göra för totala främlingar gjorde dem lyckliga och 
omtumlade. 
Och ändå gjorde vi bara precis det som var självklart och som 
borde vara självklart i alla lägen: Att försöka skapa en värdig 
tillvaro för alla människor om så bara för några dagar. 
Verksamheten bedrevs i tre faser: 

1. Den ovan beskrivna där vi fick gäster förmedlade via 
”Refugees welcome”, Röda korset mfl. Denna period varade ca 6 -7 veckor. Under hela denna tid 
var det ”normala” antalet nätter 1-2/gäst. 

2. Sedan tog kommunen över ansvaret på Centralen. ”Vita huset” öppnade och vi fick en 
kontaktperson från kommunen som vi mötte regelbundet under en tid. 

3. From den 21 november blev vi förvandlade till ett sk ”Evakueringsboende” direkt under 
Migrationsverket. Vid denna tid hade Sverige stramat åt sin politik bla vad gällde 
”transitflyktingar” som ville vidare till Norge och Finland. Vi fick nu istället ta emot gäster som 
registrerats som asylsökande och som Migrationsverket hade svårt att finna nattlogi till. De gäster 
som kom till oss i början av denna period blev sedan kvar till dess att vi tvingades stänga den 23 
december. 

Stängningen: 
Vi hade fått information om att andra kyrkor hade stängt sina boenden efter det att försäkringsbolagen i 
en samordnad aktion chockhöjt premierna för denna typ av boenden samt ställt andra krav omöjliga att 
uppfylla. 
Styrelsen beslutade då att ge undertecknad i uppdrag att undersöka saken med vårt försäkringsbolag If. 
Och beskedet jag fick var att vi, förutom en chockhöjd självrisk, dessutom skulle åläggas att anlägga ett 
separat sprinklersystyem med vattentillförsel från en separat tank nedgrävd på tomten.  
Dessa krav var naturligtvis helt omöjligt att uppfylla och därför tog styrelsen den 22 december beslutet 
att stänga redan följande dag. 
Det blev en sorgens dag då många tårar fälldes såväl av flyktingar som av volontärer. Det som gav lite 
tröst var att ”Refugees welcome” lyckades ordna boenden hos privatpersoner för 13 av våra 20 sista 
gäster. Flera av dem bor kvar i göteborgsområdet. 
Så slutar berättelsen om ”Redbergskyrkans flyktinghjälp kapitel 1” 
2016 är det dags att skriva ett nytt kapitel, dock utan nattgäster. 

Per Duregård  

 
Redbergskyrkans församling 
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Årsmötesskrivning kring ekonomi 2015 
Ekonomirådet har under 2015 bestått av fyra personer Håkan Blomgren, Janne Carlson, Anna-Carin 
Tonnvik och Magnus Lindblad. Rådet har kunnat summera det ekonomiska läget på ett tydligt sätt 
efter varje kvartal och kunnat förse styrelsen med relevant och förhoppningsvis tydlig ekonomisk 
information. Ekonomirådet kan till väldigt stor del tacka de tre som troget gör ett stort arbete, lite i det 
fördolda: 

- Lars-Olof Karlssons arbete med löner och sociala avgifter,  

- Håkans fakturering, betalning, bokföring och grävande på nätet för att få allt rätt, samt  

- Jannes koll på hyror och uthyrningar.  

Alla dessa insatser, på frivillig bas, har möjliggjort att vi har kunnat ha en väldigt bra kontroll på 
intäkter och kostnader.  

Årets resultat är glädjande nog en vinst (18.746:-). I detta har vi förutom ett stort jobb med 
flyktingarbetet som i sig resulterade i en tacksam intäkt (96.753:-) för att täcka kostnader samt även 
inkluderat renovering av bad och duschrum i lägenheterna, ny matta på dagis och vissa förberedelser för 
planarbetet.  

Värt att notera är dessutom att  

- vi nu ser en stor förflyttning av hur vi t ex ger kollekt och betalar vårt kyrkkaffe från reda pengar 
och kontokort till att vi nu ”Swishar”. Kom gärna ihåg att skicka med en kommentar till vad 
”Swishningen” gäller så gör ni det enklare för oss att bokföra rätt. 

- det känns bra att veta att församlingen hörsammar budskap, t ex att vi i september/oktober låg 
klart efter på våra ordinarie insamlingar (kollekten) och gjorde något åt det 

- vi förhoppningsvis har möjlighet få en större mängd pengar från Migrationsverket någon gång 
under 2016 för sista månaden av flyktingarbetet då vi fungerade som Evakueringsboende, detta 
kommer kunna tjäna som en grundplåt för 2016 års integrationsarbete. 

  Ekonomigruppen genom Magnus Lindblad 
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Resultatrapport 2015 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Resultaträkning 2015 Utfall Budget Utfall Diff 2015 Diff 2015
REDBERGSKYRKANS FÖRSAMLING 2014 2015 2015 (utfall - (utfall /

Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec budget) budget)

Intäkter

3010 Kollekter och gåvor 167 799 170 000 130 929 −39 071 77 %

3020 Gåvor via bank- o plus-giro 201 050 205 000 273 000 68 000 133 %

3030 Autogiro 182 060 190 000 179 460 −10 540 94 %

3040 Kyrkoavgift 171 372 171 000 169 894 −1 106 99 %

3081 Jul och sommargåva 0 20 000 3 350 −16 650 17 %

3084 Jubileumsinsamling 40 746 0 0 0

3085 Flyktingarbete 0 0 96 753 96 753 100 %

3090 Testamenten och större gåvor 100 450 0 0 0

Insamlingar till församlingen 863 477 756 000 853 386 97 386 113 %

3110 Equmeniakyrkan Internationellt arbete 47 952 50 000 52 318 2 318 105 %

3120 Equmeniakyrkan mission i Sverige 18 394 20 000 19 124 −876 96 %

3130 Equmeniakyrkan pastors- och diakonutbildn 8 858 10 000 12 154 2 154 122 %

3140 Equmenia 14 816 10 000 10 452 452 105 %

3180 Insamling till övriga 5 581 15 000 17 552 2 552 117 %

Insamlingar externa 95 601 105 000 111 600 6 600 106 %

3210 Försäljning 62 226 60 000 60 315 315 101 %

3215 Granar 0 0 24 512 24 512

3220 Servering 77 140 75 000 80 939 5 939 108 %

3230 Kontor 0 2 000 0 −2 000 0 %

3240 Bokförsäljning 1 889 2 000 3 035 1 035 152 %

3245 Annonsförsäljning 4 000 4 000 6 000 2 000 150 %

3260 Musikaktiviteter 17 309 15 000 4 396 −10 604 29 %

3265 Uthyrning musikanläggning 1 900 3 000 2 000 −1 000 67 %

3270 Lägerintäkter 8 715 10 000 12 665 2 665 127 %

3275 Konfirmation 0 5 000 2 185 −2 815 44 %

3280 Sackeusboden 8 772 5 000 6 478 1 478 130 %

3290 Diverse intäkter 3 050 2 000 150 −1 850 8 %

Verksamhetsintäkter 185 001 183 000 202 675 19 675 111 %

331x Hyra källaren 414 341 414 000 414 341 341 100 %

3316 Hyra RU 100 000 50 000 50 000 0 100 %

33xx Hyra kyrklokaler 60 900 63 000 40 600 −22 400 64 %

332x Hyra lägenheter 359 114 348 000 346 913 −1 087 100 %

3340 Parkering 55 260 55 000 57 950 2 950 105 %

3390 Övriga fastighetsintäkter 50 0 0 0
Fastighetsintäkter 989 665 930 000 909 804 −20 196 98 %

Övriga intäkter (inkl. RE bidrag) 335 893 345 000 347 225 2 225 101 %

Summa intäkter 2 469 637 2 319 000 2 424 689 105 689 105 %

Kostnader

4110 Redovisning Equmeniakyrkan Internationellt arbete −47 952 −50 000 −52 318 −2 318 105 %

4120 Redovisning Equmeniakyrkan Mission i Sverige −18 394 −20 000 −19 124 876 96 %

4130 Redovisning Pastors- och diakonutbildning −8 858 −10 000 −12 154 −2 154 122 %

4140 Redovisning equmenia −14 816 −10 000 −10 452 −452 105 %

4170 Anslag Region Väst −22 770 −23 100 −22 080 1 020 96 %

4180 Redovisning Insamling övriga −5 811 −15 000 −17 552 −2 552 117 %

4210 Anslag RU −86 030 −50 000 −50 000 0 100 %

4212 Anslag andra organisationer −5 000 −2 500 −3 300 −800 132 %

4220 Anslag Diakoni −471 −1 000 0 1 000 0 %

4230 Anslag sjukhuskyrkan GBG −13 965 −9 000 −8 425 575 94 %

4800 Flyktingarbete 0 0 −96 753 −96 753 0 %

Anslag −224 067 −190 600 −292 158 −101 558 153 %

4610 Inköp matrial för försaljning (Sackeus) −10 139 −5 000 −12 158 −7 158 243 %

4660 Serveringskostnader −34 156 −35 400 −33 214 2 186 94 %

4680 Arrangemangskostnader −651 0 −4 766 −4 766 0 %

4682 Konserter −37 270 −15 000 0 15 000 0 %

4683 Lördagsfrukost 0 −5 000 0 5 000 0 %

4684 Jubileum −37 065 0 0 0 0 %
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Kostnader

4110 Redovisning Equmeniakyrkan Internationellt arbete −47 952 −50 000 −52 318 −2 318 105 %

4120 Redovisning Equmeniakyrkan Mission i Sverige −18 394 −20 000 −19 124 876 96 %

4130 Redovisning Pastors- och diakonutbildning −8 858 −10 000 −12 154 −2 154 122 %

4140 Redovisning equmenia −14 816 −10 000 −10 452 −452 105 %

4170 Anslag Region Väst −22 770 −23 100 −22 080 1 020 96 %

4180 Redovisning Insamling övriga −5 811 −15 000 −17 552 −2 552 117 %

4210 Anslag RU −86 030 −50 000 −50 000 0 100 %

4212 Anslag andra organisationer −5 000 −2 500 −3 300 −800 132 %

4220 Anslag Diakoni −471 −1 000 0 1 000 0 %

4230 Anslag sjukhuskyrkan GBG −13 965 −9 000 −8 425 575 94 %

4800 Flyktingarbete 0 0 −96 753 −96 753 0 %

Anslag −224 067 −190 600 −292 158 −101 558 153 %

4610 Inköp matrial för försaljning (Sackeus) −10 139 −5 000 −12 158 −7 158 243 %

4660 Serveringskostnader −34 156 −35 400 −33 214 2 186 94 %

4680 Arrangemangskostnader −651 0 −4 766 −4 766 0 %

4682 Konserter −37 270 −15 000 0 15 000 0 %

4683 Lördagsfrukost 0 −5 000 0 5 000 0 %

4684 Jubileum −37 065 0 0 0 0 %

Serverings/Arrangemangkostnader −119 280 −60 400 −50 138 10 262 83 %

5110 Tomträtt - Arrende −65 642 −69 000 −68 600 400 99 %

5120 El −183 995 −200 000 −174 626 25 374 87 %

5130 Fjärrvärme −42 657 −50 000 −44 538 5 462 89 %

5140 Vatten och avlopp −33 320 −35 000 −31 803 3 197 91 %

5160 Renhålln och städning −44 371 −45 000 −46 170 −1 170 103 %

5171 Rep underhåll kyrkan −134 621 −100 000 −152 702 −52 702 153 %

5172 Rep underhåll bostäder −17 182 −40 000 −7 847 32 153 20 %

5173 Badrum lgh 0 −400 000 −410 885 −10 885 103 %

5174 Renovering kyrksal 0 −200 000 0 200 000 0 %

5111 Planarbete/försäljning −58 608 −190 000 −28 650 161 350 15 %

5191 Fastighetsskatt −77 258 −60 000 −62 942 −2 942 105 %

5192 Försäkringsprem fastighet −31 063 −33 000 −32 739 261 99 %

5193 Fastighetskötsel och förvaltning 0 −25 000 0 25 000 0 %

5198 Övriga fastighetskostnader −6 123 −15 000 −4 898 10 102 33 %

5199 Avsättning fastighetsfond −50 000 −50 000 −50 000 0 100 %

Fastighetskostnader −744 840 −1 512 000 −1 116 401 395 599 74 %

5330 Tidningar −819 0 −849 −849 0 %

5340 Bokbord −1 258 −2 000 −12 444 −10 444 622 %

5360 Blommor −4 060 −3 000 −2 808 192 94 %

5370 Lägerkostnader −13 909 −15 000 −14 106 894 94 %

5375 Konfirmation 0 −8 000 −488 7 512 6 %

5410 Förbrukningsinventarier −22 053 −10 000 −4 960 5 040 50 %

5810 Reskostnader förtroendevalda −2 626 −2 000 −3 300 −1 300 165 %

5910 Annonsering −49 144 −45 000 −26 006 18 994 58 %

5990 Övriga kostnader för reklam och PR 0 0 −2 189 −2 189 0 %

6010 Kontorsmaterial −39 585 −15 000 −2 986 12 014 20 %

6070 Representation och uppvaktningar −639 −2 000 0 2 000 0 %

6211 Telefoni −25 064 −25 000 −24 588 412 98 %

6230 Datorer IT Hemsida 0 −10 000 −13 884 −3 884 139 %

6250 Porto −4 278 −5 000 −1 950 3 050 39 %

6550 Externa tjänster −11 896 −12 000 −12 170 −170 101 %

6570 Bankkostnader −16 554 −11 000 −12 061 −1 061 110 %

6970 Litteratur, prenumerationer tidskrifter −2 934 −5 000 −198 4 802 4 %

6971 Musikkostnader −9 235 −10 000 −5 016 4 984 50 %

6990 Diverse övriga utgifter −4 360 −5 000 −600 4 400 12 %

Verksamhetskostnader −208 415 −185 000 −140 603 44 397 76 %

Personal och arvoden −1 143 921 −1 174 000 −1 235 893 −61 893 105 %

Summa kostnader −2 440 523 −3 122 000 −2 835 193 286 807 91 %

Resultat före avskrivningar 29 114 −803 000 −410 503 392 497 51 %
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Avskrivningar, räntor, disponeringar och avsättningar

7822 Avskrivning byggnadsinvesteringar −20 329 −16 000 −15 851 149 99 %

7832 Avskrivn inventarier −11 991 −6 000 −6 296 −296 105 %

Avskrivningar −32 320 −22 000 −22 147 −147 101 %

8300 Ränteintäkter 39 263 35 000 20 754 −14 246 59 %

8220 Aktievinst 0 30 642 30 642 0 %

Räntor odyl 39 263 35 000 51 396 16 396 147 %

8850 Disponering av Gåvofonden −100 000 0 0 0 0 %

8860 Disponering fastighetsfonden 58 608 590 000 400 000 −190 000 68 %

8870 Disponering av Vi bygger för framtiden 0 200 000 0 −200 000 0 %

Disponeringar och avsättningar −41 392 790 000 400 000 −390 000 51 %

Resultat −5 335 0 18 746 18 746 0 %
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Balansrapport 2015 

 
Redbergskyrkans församling 

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

Balansrapport
Ingående  

balans Perioden
Utgående  

saldo
REDBERGSKYRKANS FÖRSAMLING 857201-3889 2015-01-01 Jan-Dec 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1110 Byggnader 3 516 070 0 3 516 070

1119 Ack avskrivn byggnader −2 635 830 0 −2 635 830

1219 Ack avskrivn byggnadsinv −157 894 −15 851 −173 745

1220 Inventarier 270 957 −45 807 225 150

1222 Byggnadsinventarier 237 148 0 237 148

1229 Ack avskrivn inventarier −258 361 39 510 −218 851

S:a Materiella anläggningstillgångar 972 090 −22 148 949 942

S:a Anläggningstillgångar 972 090 −22 148 949 942

Omsättningstillgångar

S:a Varulager m.m. 5 396 2 517 7 913

Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar 28 325 −675 27 650

1640 Skattekonto 0 14 081 14 081

1684 Fordringar hos SMU −13 287 13 821 534

1690 Övriga kortfristiga fordringar 430 −430 0

1710 Förutbetalda hyror 22 025 0 22 025

1730 Förutbetalda försäkringspremier 32 739 1 126 33 865

S:a Kortfristiga fordringar 70 232 27 923 98 155

S:a Kortfristiga placeringar (aktier) 87 450 −87 450 0

Kassa och bank
1914 Fastighetskassa 609 1 171 1 780

1930 Checkräkning 439 053 22 809 461 863

1931 Placeringskonto 201 169 −99 968 101 201

1940 Bank månadsoffer 13 204 146 235 159 439

1945 Fondkonto 2 500 000 −500 000 2 000 000

1946 Framtidskonto 507 −507 0

1947 Depåkonto 0 119 937 119 937

S:a Kassa och bank 3 154 543 −310 323 2 844 220

S:a Omsättningstillgångar 3 317 621 −367 333 2 950 287

S:a TILLGÅNGAR 4 289 711 −389 481 3 900 230

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

S:a Balanserat kapital (föregående års vinst/förlust) −16 576 21 912 5 335

Ändamålsbestämda medel

2071 Gåvofonden −322 936 −6 667 −329 603

2072 Förvaltningsfond −757 243 350 000 −407 243
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

S:a Balanserat kapital (föregående års vinst/förlust) −16 576 21 912 5 335

Ändamålsbestämda medel
2071 Gåvofonden −322 936 −6 667 −329 603
2072 Förvaltningsfond −757 243 350 000 −407 243
2073 Musikfond −29 854 −497 −30 351
2074 Vi bygger för framtiden −513 388 −8 547 −521 935
2075 Avkastningsfond −1 125 000 0 −1 125 000
2076 Medel för vänförsamling i Lousi −22 174 3 484 −18 690
2077 Reserverat för flyktingarbete 0 −32 182 −32 182
2091 Kapitalbehållning −1 231 286 −21 912 −1 253 197

S:a Ändamålsbestämda medel −4 001 881 283 679 −3 718 202

S:a Eget kapital −4 018 457 305 591 −3 712 866

Skulder
Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder −80 686 60 737 −19 950
2710 Personalens källskatt −16 647 −450 −17 097
2890 Övr kortfr skulder −49 589 49 589 0
2920 Upplupna semlöner −30 292 −19 641 −49 933
2940 Upplupna soc avgifter −18 868 −2 093 −20 961
2941 Beräkn upplupna social avgifter −591 −14 454 −15 045
2970 Förutbet hyresinkomster −45 167 500 −44 667
2990 Övr interimsskulder −29 412 28 448 −964

S:a Kortfristiga skulder −271 253 102 636 −168 617

S:a Skulder −271 253 102 636 −168 617

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER −4 289 711 408 227 −3 881 484

Beräknat resultat: 18 746 18 746
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Motion gällande städning 
Redbergskyrkans omsorgsgrupper, som var 10e vecka bland annat ansvarar för städning, delar av 
gudstjänsten samt kyrkfikat, fyller flera viktiga funktioner i vår församling. Förutom att de utför 
värdefullt praktiskt arbete, är de i många fall en viktig social funktion där församlingsmedlemmar får 
mötas i mindre grupper, känna att man gör nytta tillsammans och kanske lära känna någon de annars 
inte blivit vän med.  

Tyvärr blir dock den viktiga sociala funktionen ofta lidande av storleken på det arbete som ska utföras. 
Redbergkyrkans lokaler är mycket stora, och det krävs att flera personer kan lägga några timmar var för 
att utföra bara den mest grundläggande rengöringen. Det blir sällan tid och kraft över till att vare sig 
göra det lilla extra i rengöringen av lokalerna, eller att umgås någon längre stund i grupperna. Dessutom 
har nästan varje grupp någon eller några som pågrund av sin fysiska hälsa har svårt att delta i det fysiska 
arbete som städning innebär. Vissa av dessa plågas av dåligt samvete, trots att övriga medlemmar 
naturligtvis förstår de fysiska begränsningarna. Utöver detta blir sällan alla lokaler ordentligt städade då 
ytorna är stora, och fokus hamnar ofta på de lokaler som används på söndagar. Detta gör att framförallt 
barn- och ungdomsverksamheten ofta får mötas i mycket dammiga och lortiga lokaler.  

Blå omsorgsgrupp föreslår årsmötet att besluta att den vardagliga städningen skall köpas in, och att 
församlingsmedlemmarnas fokus gällande städning istället ska läggas på de städdagar som normalt äger 
rum ett par gånger om året, samt på andra tillfälliga satsningar och uppgifter. De tillfälliga och stora 
städ- och renoveringsuppgifterna anses dessutom av många roligare att utföra och kan på så sätt skapa 
ett engagemang cg en gemenskap kring lokalerna istället för en känsla av frustration. Blå grupp tror att 
detta skulle både öka trivseln i lokalerna samt ge församlingsmedlemmar ro att fokusera på sådana 
uppgifter som de känner sig kallade till.  

Den ekonomiska aspekten måste naturligtvis utredas av styrelsen för att fastställa nivån av den inköpta 
städningen. Dock har blå grupp, i samtal med andra omsorgsgrupper om detta ämne, fått veta att 
denna förändring är högst relevant och att samtliga tillfrågade också uppgett att de är beredda av skänka 
lite mer pengar för att täcka de tillkomna kostnaderna för städning.  

Blå omsorgsgrupp föreslår därför Redbergskyrkans årsmöte 2016 att besluta:  

- Att styrelsen under våren 2016 tar fram en plan för vilka delar av städningen som skall köpas in.  

- Att denna plan verkställs senast i september 2016.  

- Att styrelsen, eller någon/några styrelsen utser, tar fram en plan över hur den sociala funktionen 
i omsorgsgrupperna kan förstärkas.  

- Att styrelsen under året ser över indelningen i omsorgsgrupper och ser till att samtliga  
församlingsmedlemmar blir erbjudna en omsorgsgrupp.  

- Att styrelsen förtydligar vem som ansvarar för omsorgsgruppernas indelning och funktion.  

 
Kerstin Strand, Kerstin Ahlborg, Samuel Palm, Nina Palm, Jacob Arvidsson, Klara Holmin och 

Anna-Karin Borg.  

 
Redbergskyrkans församling 
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Styrelsens svar på motion om städning 
Redbergskyrkans styrelse tackar så mycket för den inlämnade motionen från Blå omsorgsgrupp gällande 
städning. Det är alltid lika välkommet med förslag kring hur vi utformar verksamheten och använder 
våra resurser. Frågan om städning har dryftats även vid tidigare tillfällen och har hittills tyvärr inte 
funnit någon lösning. Frågan kring omsorgsgruppernas utformning och funktion är självklart en viktig 
del av församlingens struktur och här kan säkert mer göras för att bidra till en positiv utveckling.  

En snabb bedömning av kostnaderna för veckostädning, med lite mindre omfattning under 
sommarveckorna, har gjorts av Ekonomirådet och resulterat i en beräknad kostnadsökning för 
församlingen om ca 240 000 kr/år. Om endast städning köps in 1g/kvartal, uppgår den beräknade 
kostnaden till ca 60 000 kr/år. För att täcka dessa kostnader måste summan av insamlade medel öka 
med motsvarande summa, dvs en ökning med ca 35% respektive 10 %, beroende på städfrekvens. 
Detta bedömer styrelsen inte som realistiskt i nuläget. 

Styrelsen håller med om att det finns stor anledning att arbeta för att stärka omsorgsgruppernas sociala 
funktion. En rundfrågning till alla omsorgsgrupper har gjorts för att få in synpunkter på hur respektive 
grupp fungerar. De grupper som har svarat anser att gruppen fungerar relativt väl och att man tar 
hänsyn till de olika förutsättningar som finns hos medlemmarna. Men tiden räcker oftast bara till det 
nödvändigaste och tid för planering och umgänge saknas många gånger. Valberedningen har också gjort 
en förfrågan kring gruppernas sammansättning för att bereda plats för nya medlemmar. 

Våra pastorer, Per och Roland, och/eller någon representant från styrelsen, kommer att besöka alla 
omsorgsgrupper under 2016 för att bidra till att stärka sammanhållningen i grupperna och föra samtal 
om vad just den gruppen ser för möjligheter och utmaningar inför framtiden. 

Styrelsens rekommendation per ”att-sats” blir därför  

- Att styrelsen under våren 2016 tar fram en plan för vilka delar av städningen som skall köpas in.  

- Att denna plan verkställs senast i september 2016. 

Styrelsen rekommenderar att denna del av motionen inte bifalles, utan lämnas utan åtgärd. 

- Att styrelsen, eller någon/några styrelsen utser, tar fram en plan över hur den sociala funktionen 
i omsorgsgrupperna kan förstärkas.  

Styrelsen rekommenderar att denna del av motionen bifalles och att våra pastorer får i uppgift att hålla 
samman detta arbete. 

- Att styrelsen under året ser över indelningen i omsorgsgrupper och ser till att samtliga 
församlingsmedlemmar blir erbjudna en omsorgsgrupp. 

- Att styrelsen förtydligar vem som ansvarar för omsorgsgruppernas indelning och funktion. 

Styrelsen rekommenderar att denna del av motionen bifalles och att valberedningen ges mandat att fortsätta 
påbörjat arbete.  

 
Redbergskyrkans församling 
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Motion om stadgeändringar 
För er som nyligen läst Redbergskyrkans församlings stadgar kommer detta inte som någon nyhet, men 
för er som inte nyligen gjort det kan vi avslöja: De har inte uppdaterats sedan 2002. Stadgarna är, 
tillsammans med församlingsordningen, en församlings gemensamma bas där alla enkelt kan läsa hur vi 
vill att vår församling ska fungera. Därför är det viktigt att stadgarna revideras när de inte längre 
avspeglar verkligheten. Att förändra vissa delar i stadgarna kan också vara ett utmärkt sätt att prova nya 
vägar i hur församlingen vill arbeta, eller att underlätta och förbättra för de som sitter på 
förtroendeuppdrag. Med bakgrund av detta förespråkar motionärerna att en noggrann genomgång av 
stadgarna görs under 2016, och att ett nytt förslag läggs fram och behandlas på årsmötet 2017. 
Motionärerna presenterar också i denna motion två ändringsförslag till de nya stadgarna.  

Styrelseledamöternas antal
Redbergskyrkan är inte en särkilt stor församling. Detta begränsar antalet personer som har möjlighet 
att dela på de uppgifter som skall utföras. En stor styrelse kan vara värdefull om stora arbetsbördor ska 
delas mellan ledamöter, eller om ett större antal olika grupper och intressen ska representeras vid 
styrelsebordet. Dock kan detta göra styrelsearbetet långdraget och omständigt. En mindre styrelse kan 
vara att föredra om en mer effektiv organisation eftersträvas, om styrelsen väljer att delegera ut uppgifter 
till andra grupper, eller om färre individer per år har möjlighet att inneha förtroendeposter. Baksidan av 
detta kan naturligtvis bli att färre är med och fattar beslut. I dagens stadgar begränsas antalet ledamöter 
till styrelsen till 9-12 individer. Motionärerna anser att 9 ledamöter är ett onödigt högt minimiantal att 
ha stadgereglerat.   

Rotationsprincip
En av många delad upplevelse från frikyrkan, är att en där fått chans och utmaning att pröva helt nya 
saker, som en kanske aldrig hade vågat eller fått möjlighet till någon annanstans. Detta är något positivt 
inom kyrkan som absolut bör bevaras och utvecklas. Därför anser motionärerna att en rotationsprincip 
bör införas för vissa förtroendeuppdrag, exempelvis valberedning och styrelse. En sådan princip innebär 
att en individ kan inneha ett uppdrag i max ett antal år i följd, exempelvis 4. Därefter kan personen inte 
väljas om på kommande årsmöte, utan får chans att testa något helt annat. Den kan också ta en tid att 
vila från engagemang, samla kraft och inspiration. Motionärerna förespråkar en modell där 4 år av 
engagemang i ett uppdrag ska följas av minst 1 viloår. Sedan kan individen, om hen vill, kandidera till 
uppdraget igen. Denna modell öppnar också för de som inte ser sig som självklara ledare får större chans 
att komma in och prova uppdragen.  

Redbergskyrkans församlings årsmöte föreslås besluta: 

- Att styrelsen, eller den/de som styrelsen utser, tar fram ett förslag på revidering av stadgarna som 
läggs fram till behandling och beslut på årsmötet 2017.  

- Att detta revideringsförslag ska innehålla en minskning av minimiantalet ledamöter i styrelsen.  

- Att detta revideringsförslag ska innehålla en rotationsprincip för förtroendeuppdrag.  

Klara Holmin och Jacob Arvidsson 

 
Redbergskyrkans församling 
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Styrelsens svar på motion om stadgeändring 
Redbergskyrkans styrelse tackar så mycket för den inkomna motionen angående stadgeändring för 
Redbergskyrkans församling. Styrelsen tycker att det är stimulerande när enskilda eller grupper, 
verksamma i Redbergskyrkan, vill vara med och påverka verksamheten i en positiv eller utmanande 
riktning. 

Precis som motionärerna noterat är det dags att se över våra stadgar – det behöver göras med viss 
regelbundenhet. Styrelsen har diskuterat detta men inte kommit till skott än. Sedan senaste revideringen 
har t ex Svenska Missionsförbundet där Redbergskyrkan varit en del slagits samman med ”Metodister” 
och ”Baptister” till Equmeniakyrkan, och det finns säkert en hel del andra större och mindre saker att 
justera för att bli ”up-to-date” med verkligheten. 

Under de senaste åren har antalet styrelseledamöter varit på eller nu senast under miniminivån enligt 
våra stadgar, även om man i detta räknar in att vi haft två ordförande på pappret, 6+2 mot stadgarnas 
minimiantal på 9. På varje enskilt styrelsemöten är det dock bara en ordförande. Den ”andra 
ordföranden” agerar på styrelsemöten som vilken annan ledamot som helst. Efter en kortare och väldigt 
enig diskussion på ett styrelsemöte var alla ledamöter överens om att även om församlingen har krympt 
sedan minimiantalet sattes, så täcker nuvarande antal inte alla de områden, åldersgrupper och 
funktioner tillräckligt. Det finns många uppgifter som skulle behöva ytterligare fokus och dessutom har 
vi vissa uppgifter som kräver och måste få mycket tid av flera ledamöter.  

Att försöka växla mellan olika uppgifter i församlingen är mycket önskvärt, dock är det bara att inse att 
alla har inte fallenhet för alla uppgifter – t ex en körledare, en scoutledare, en verksamhetsrådsledamot 
och en styrelseledamot har troligtvis olika förmågor som nog bäst nyttjas där man känner engagemang. 
Dessutom har vi ingen direkt begränsning i antalet personer som kan engagera sig i de flesta råd, 
utskott, grupper – det är bara att säga till, det finns plats för alla. Den enda gruppen med ett maxantal 
är styrelsen och skulle det vara så att styrelsen blev för stor så går det att göra något åt det också. 

Styrelsens rekommendation per ”att-sats” blir därför  

- Att styrelsen, eller den/de som styrelsen utser, tar fram ett förslag på revidering av stadgarna som 
läggs fram till behandling och beslut på årsmötet 2017.  

Styrelsen rekommenderar att denna del av motionen bifalles.  

- Att detta revideringsförslag ska innehålla en minskning av minimiantalet ledamöter i styrelsen. 

Styrelsen rekommenderar att denna del av motionen inte bifalles, utan lämnas utan åtgärd. 

- Att detta revideringsförslag ska innehålla en rotationsprincip för förtroendeuppdrag.  

Styrelsen rekommenderar att denna del av motionen inte bifalles som den är skriven utan lämnas utan 
åtgärd. Styrelsen skulle däremot gärna se att fler personer engagerar sig i förtroendeuppdrag och det finns plats 
i både Styrelse och i Verksamhets- och Utvecklingsrådet för fler intresserade. 

 
Redbergskyrkans församling 
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Verksamhetsplan 2016 

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. 

Även i år väljer vi att presentera verksamhetsplanen utifrån en bild. Det är bilden som vi introducerade 
för ett par år sedan som vi har diskuterat kring och justerat för att den skall spegla den verksamhet som 
vi tror och hoppas att Redbergskyrkans församling skall bedriva 2016. 

Bilden är ett levande dokument och har under årets lopp utvecklats och förändrats. 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, t.ex. är det 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 vi tror på och 
vill satsa på den närmsta framtiden och som vi tror blir viktiga satsningar på sikt.    

 
Redbergskyrkans församling 
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Verksamhetsplanen 2016 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. Vi undervisas för 
att komma till tro och för att växa i tro. Vi samlas i både gemensam och enskild bön. Vår strävan är att 
tillsammans skapa Gudstjänster, varje vecka, som: 

• ger variation i tilltal och uttryck * Avsikten är att skapa en grupp som arbetar med 
gudstjänstutveckling, innehåll och uttryckssätt. 

• är tillåtande 

• är utmanande 

 
Redbergskyrkans församling 
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Hållbara strukturer

• Regelbundet 
andaktsliv* 

• Bönens plats i 
gudstjänsten* 

• Pilgrimsvandring 

• Körer, solister och 
musiker i gudstjänster  

• Lovsång i gudstjänster 

• Konserter

• Variation i 
tilltal och 
uttryck* 

• Tillåtande 
• Utmanande 

• Vänförsamling i Louzi 

• Stöd till internationellt 
arbete inom Diakonia, 
Equmeniakyrkan, 
Equmenia 

• Världens fest 
• Kyrka för Fairtrade 

• Församlingsvård/ 
Omsorgsgrupper* 

• Tillsammansläger 

• Körer* 

• Musik- & kulturcafé  

• Äldreverksamhet via 
RPG 

• Barn- o 
Ungdomsarbete via 
RU, t ex Scout och 
Tonår 

• Julmarknad 

• Julgransförsäljning 

• Regnbågsnätverk*

Böneliv

Öppenhet 
Gemenskap

Komma till tro Växa i tro Omvärld 
Solidaritet

Fokusområden

För alla åldrar

Musik

Församlingsliv/ 
Mötesplatser

Omvärld/ 
Solidaritet

Administration och 
förvaltning

Arbetsformer mellan 
församling och föreningar

Ekonomi i balans

Gudstjänst

KommunikationPersonalvård

V 1.0 – 2016-02-07

• Räddningsmissionen 
• Redberg Welcome – 

Mötesplats i 
Redbergskyrkan*  

• Läxhjälp 

Socialt arbete/ 
Diakoni

2016

• Föreläsningar 
• Konfirmation*  
• Bibelsamtal*

Undervisning

• Gudstjänstut-
veckling/
Ommöblering 
i kyrksalen 

• Redberg 
Welcome – 
Mötesplats i 
Redbergskyrkan
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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: 

• regelbundet andaktsliv 

• Bönens plats i Gudstjänsten 

• Pilgrimsvandring ex. när vi har vårt Tillsammansläger 

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 

Församlingsliv/Mötesplatser 

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. Våra 
mötesplatser är arenor/sammanhang där vi möts i olika typer av arrangemang. Vi möts både ”kyrkvana 
och kyrkovana”. Till Redbergskyrkans församling får alla komma som man är, vi möts i gemenskaper 
över åldersgränser. Gudstjänsten är också en naturlig mötesplats, men har sitt eget fokusområde. 
Redbergskyrkan erbjuder: 

• Församlingsvård/ Omsorgsgrupper * Avsikten är att våra pastorer, Per och Roland, 
kommer att besöka alla omsorgsgrupper under 2016 för att bidra till att stärka sammanhållningen 
i gruppen och föra samtal om vad just den gruppen ser för möjligheter och utmaningar 
inför framtiden. 

• Tillsammansläger 

• Kören * Förutom Redbergskyrkans kör ges ytterligare möjlighet att sjunga tillsammans i ”kom-
och-sjung-kör” i samband med Mötesplats Redbergskyrkan. 

• Musik- & kulturcafé *Avsikten är att ha ett musik och/eller kulturarrangemang 1g/månad utom 
sommarmånaderna. 

• Äldreverksamheten sker via RPG 

• Barn- o Ungdomsarbete sker via RU, t ex Scout och Tonår 

• Julmarknad 

• Julgransförsäljning 

• Regnbågsnätverk *Representanter för Redbergskyrkan finns med i Ekumeniska 
Regnbågsnätverket i Göteborg 
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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 *Konfirmation har vi vartannat år. Startar hösten 2016 tillsammans med Majornas 
och Johannebergs Equmeniakyrkor 

• Bibelsamtal *Bibelsamtal sker varannan torsdag på RPG-samlingarna. En avsikt är att även kunna 
erbjuda detta på kvällstid 

• föreläsningar 

Socialt arbete/Diakoni 

Diakoni är en del av församlingslivet där vi tar hand om vår medlemmar. Men diakoni är också att 
finnas till för andra. Församlingen vill nå ut till boende i närområdet och bidra till socialt arbete till 
behövande i Göteborg med omnejd. Vi vill bl.a. satsa på:  

• Räddningsmissionen 

• Redberg Welcome – Mötesplats i Redbergskyrkan * Fortsättning på det som var Flyktinghjälpen 
hösten 2015. Vi vill att Redbergskyrkan är en öppen och välkomnande kyrka för alla. Här kan vi 
mötas och knyta nya kontakter, finnas till hands för bl.a. människor som fått fly från krig och 
förtryck, men också för människor i närområdet. Planeringen är att kyrkan är öppen och 
”bemannad” flera kvällar i veckan samt varannan lördag. Olika aktiviteter och café erbjuds. 

• Läxhjälp 

Omvärld/Solidaritet 

I vår vision säger vi att Redbergskyrkan, med Jesus som förebild, vill utmana och inspirera till ansvar 
och handling för människor, samhälle och omvärld. Detta vill vi uppnå genom: 

• Vänförsamling i Louzi 

• Diakonia 

• Equmeniakyrkan/Equmenia 

• Världens fest 

• Kyrka för Fairtrade 

Stjärnan 

I stjärnan visar vi något som vi vill lyfta fram lite extra och som vi tror kommer att påverka 
verksamhetsåret. 
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I år lyfter vi fram satsningen, som är fortsättning på Flyktinghjälpen hösten 2015, på integration och 
öppen kyrka – Redberg Welcome – Mötesplats i Redbergskyrkan. 

Dessutom fortsätter arbetet med förändringar i kyrksalen. Det är stor variation på antalet besökare till 
våra samlingar i kyrksalen, men möjligheten till flexibel möblering är idag mycket begränsad på grund 
av de långa och tunga bänkarna. Vi vill möjliggöra flexibilitet i kyrksalen för att bättre möta olika 
samlingars behov. En grupp utsedd av styrelsen fortsätter sitt arbete.  

Avsikten är också att skapa en grupp som arbetar med gudstjänstutveckling, innehåll och uttryckssätt.  

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 församling och föreningar (RU och RPG) 

• ekonomi i balans 

• kommunikation 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Budget 2016 

 
Redbergskyrkans församling 

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

Budget 2016 Budget Utfall Budget Diff 2016 Diff 2015
REDBERGSKYRKANS FÖRSAMLING 2015 2015 2016 (utfall - (budget /

Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec budget) utfall)

Intäkter
3010 Kollekter och gåvor 170 000 130 929 130 000 −929 99 %

3020 Gåvor via bank- o plus-giro 205 000 273 000 270 000 −3 000 99 %

3030 Autogiro 190 000 179 460 180 000 540 100 %

3040 Kyrkoavgift 171 000 169 894 177 000 7 106 104 %

3081 Jul och sommargåva 20 000 3 350 20 000 16 650 597 %

3085 Flyktingarbete 0 96 753 40 000 −56 753 41 %

Insamlingar till församlingen 756 000 853 386 817 000 −36 386 96 %

3110 Equmeniakyrkan Internationellt arbete 50 000 52 318 50 000 −2 318 96 %

3120 Equmeniakyrkan mission i Sverige 20 000 19 124 20 000 876 105 %

3130 Equmeniakyrkan pastors- och diakonutbildn 10 000 12 154 10 000 −2 154 82 %

3140 Equmenia 10 000 10 452 10 000 −452 96 %

3180 Insamling till övriga 15 000 17 552 15 000 −2 552 85 %

Insamlingar externa 105 000 111 600 105 000 −6 600 94 %

3210 Försäljning 60 000 60 315 60 000 −315 99 %

3215 Granar 0 24 512 25 000 489 102 %

3220 Servering 75 000 80 939 80 000 −939 99 %

3230 Kontor 2 000 0 0 0

3240 Bokförsäljning 2 000 3 035 5 000 1 965 165 %

3245 Annonsförsäljning 4 000 6 000 4 000 −2 000 67 %

3260 Musikaktiviteter 15 000 4 396 15 000 10 604 341 %

3265 Uthyrning musikanläggning 3 000 2 000 3 000 1 000 150 %

3270 Lägerintäkter 10 000 12 665 10 000 −2 665 79 %

3275 Konfirmation 5 000 2 185 5 000 2 815 229 %

3280 Sackeusboden 5 000 6 478 5 000 −1 478 77 %

3290 Diverse intäkter 2 000 150 2 000 1 850 1333 %

Verksamhetsintäkter 183 000 202 675 214 000 11 325 106 %

331x Hyra källaren 414 000 414 341 414 000 −341 100 %

3316 Hyra RU 50 000 50 000 50 000 0 100 %

33xx Hyra kyrklokaler 63 000 40 600 55 000 14 400 135 %

332x Hyra lägenheter 348 000 346 913 329 808 −17 106 95 %

3340 Parkering 55 000 57 950 55 000 −2 950 95 %
Fastighetsintäkter 930 000 909 804 903 808 −5 997 99 %

Övriga intäkter (inkl. RE bidrag) 345 000 347 225 345 000 −2 225 99 %

Summa intäkter 2 319 000 2 424 689 2 384 808 −39 882 98 %

Kostnader

4110 Redovisning Equmeniakyrkan Internationellt arbete −50 000 −52 318 −50 000 2 318 96 %

4120 Redovisning Equmeniakyrkan Mission i Sverige −20 000 −19 124 −20 000 −876 105 %

4130 Redovisning Pastors- och diakonutbildning −10 000 −12 154 −10 000 2 154 82 %

4140 Redovisning equmenia −10 000 −10 452 −10 000 452 96 %

4170 Anslag Region Väst −23 100 −22 080 −23 100 −1 020 105 %

4180 Redovisning Insamling övriga −15 000 −17 552 −15 000 2 552 85 %

4210 Anslag RU −50 000 −50 000 −50 000 0 100 %

4212 Anslag andra organisationer −2 500 −3 300 −2 500 800 76 %

4220 Anslag Diakoni −1 000 0 −1 000 −1 000

4230 Anslag sjukhuskyrkan GBG −9 000 −8 425 −9 000 −575 107 %

4800 Flyktingarbete 0 −96 753 −40 000 56 753 41 %

Anslag −190 600 −292 158 −230 600 61 558 79 %

4610 Inköp matrial för försaljning (Sackeus) −5 000 −12 158 −5 000 7 158 41 %

4660 Serveringskostnader −35 400 −33 214 −37 008 −3 794 111 %

4680 Arrangemangskostnader 0 −4 766 −15 000 −10 234 315 %

4682 Konserter −15 000 0 −15 000 −15 000

4683 Lördagsfrukost −5 000 0 0 0

Serverings/Arrangemangkostnader −60 400 −50 138 −72 008 −21 870 144 %

5110 Tomträtt - Arrende −69 000 −68 600 −69 000 −400 101 %

5120 El −200 000 −174 626 −190 000 −15 374 109 %

5130 Fjärrvärme −50 000 −44 538 −50 000 −5 462 112 %
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5140 Vatten och avlopp −35 000 −31 803 −35 000 −3 197 110 %

5160 Renhålln och städning −45 000 −46 170 −45 000 1 170 97 %

5171 Rep underhåll kyrkan −100 000 −152 702 −100 000 52 702 65 %

5172 Rep underhåll bostäder −40 000 −7 847 −50 000 −42 153 637 %

5173 Badrum lgh −400 000 −410 885 0 410 885 0 %

5174 Renovering kyrksal −200 000 0 −200 000 −200 000

5111 Planarbete/försäljning −190 000 −28 650 −250 000 −221 350 873 %

5191 Fastighetsskatt −60 000 −62 942 −25 000 37 942 40 %

5192 Försäkringsprem fastighet −33 000 −32 739 −34 000 −1 261 104 %

5193 Fastighetskötsel och förvaltning −25 000 0 −25 000 −25 000

5198 Övriga fastighetskostnader −15 000 −4 898 −15 000 −10 102 306 %

5199 Avsättning fastighetsfond −50 000 −50 000 −50 000 0 100 %
Fastighetskostnader −1 512 000 −1 116 401 −1 138 000 −21 599 102 %

5330 Tidningar 0 −849 0 849

5340 Bokbord −2 000 −12 444 −12 000 444 96 %

5360 Blommor −3 000 −2 808 −3 000 −192 107 %

5370 Lägerkostnader −15 000 −14 106 −15 000 −894 106 %

5375 Konfirmation −8 000 −488 −8 000 −7 512 1639 %

5410 Förbrukningsinventarier −10 000 −4 960 −10 000 −5 040 202 %

5810 Reskostnader förtroendevalda −2 000 −3 300 −6 000 −2 700 182 %

5910 Annonsering −45 000 −26 006 −30 000 −3 994 115 %

5990 Övriga kostnader för reklam och PR 0 −2 189 0 2 189 0 %

6010 Kontorsmaterial −15 000 −2 986 −10 000 −7 014 335 %

6070 Representation och uppvaktningar −2 000 0 0 0

6211 Telefoni −25 000 −24 588 −20 000 4 588 81 %

6230 Datorer IT Hemsida −10 000 −13 884 −10 000 3 884 72 %

6250 Porto −5 000 −1 950 −2 000 −50 103 %

6550 Externa tjänster −12 000 −12 170 −12 000 170 99 %

6570 Bankkostnader −11 000 −12 061 −8 000 4 061 66 %

6970 Litteratur, prenumerationer tidskrifter −5 000 −198 −1 000 −802 505 %

6971 Musikkostnader −10 000 −5 016 −5 000 16 100 %

6990 Diverse övriga utgifter −5 000 −600 −1 000 −400 167 %

Verksamhetskostnader −185 000 −140 603 −153 000 −12 397 109 %

Personal och arvoden −1 174 000 −1 235 893 −1 273 000 −37 107 103 %

Summa kostnader −3 122 000 −2 835 193 −2 866 608 −31 415 101 %

Resultat före avskrivningar −803 000 −410 503 −481 800 −71 297 117 %

Avskrivningar, räntor, disponeringar och avsättningar

7822 Avskrivning byggnadsinvesteringar −16 000 −15 851 −16 000 −149 101 %

7832 Avskrivn inventarier −6 000 −6 296 −6 000 296 95 %
Avskrivningar −22 000 −22 147 −22 000 147 99 %

8300 Ränteintäkter 35 000 20 754 23 800 3 046 115 %

8220 Aktievinst 0 30 642 0 −30 642 0 %

Räntor odyl 35 000 51 396 23 800 −27 596 46 %

8860 Disponering fastighetsfonden 590 000 400 000 280 000 −120 000 70 %

8870 Disponering av Vi bygger för framtiden 200 000 0 200 000 200 000

Disponeringar och avsättningar 790 000 400 000 480 000 80 000 120 %

Resultat 0 18 746 0 −18 746 0 %
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