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Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014 

Inledning 

Styrelsen lägger här fram förslag till verksamhetsplan 2014. Planen bygger på underlag som 

arbetats fram av nämnderna för utlandsmission, mission i Sverige samt tidningsnämnden 

med utgångspunkt i oförändrade ekonomiska ramar jämfört med 2013. Den sänkning av 

kostnaderna för ledning och administration som genomförts 2011 och 2012 har nu fått fullt 

genomslag. Den ökning av kostnaderna för ledning och administration som redovisas här har 

i första hand sin grund i anställning av en informationssekreterare på halvtid 2012, som på 

sikt kommer att leda till ökade intäkter, och styrelsens beslut att genomföra en bearbetning 

och förnyelse av Lova Herren.  

 

  Resultat 2012  Budget 2013  Förslag till 

                 budgetramar 2014 

 

Mission i utlandet 3.013.166  3.830.000                       3.830.000 

Mission i Sverige 1.430.357  1.788.246                       1.788.246 

Tidningsnämnden 1.887.402  1.874.350                       1.952.000 

Ledning & Adm. 1.436.879  1.710.650                       1.710.650 

Summa kostnader 7.767.804  9.203.246                       9.280.896 

 

Insamlade medel 3.776.458  5.413.030                       5.670.576 

Intäkter från 

tidningsverksamheten  1.297.994  1.476.500                       1.554.000 

Övriga intäkter   740.418     650.000                          650.000 

Finansiella intäkter   103.720     100.000                          100.000 

Summa intäkter 5.918.590  7.639.530                      7.974.576 

 

Resultat  1.849.214  1.563.716                      1.306.320 

Uttag från Parmenas 1.849.214  1.563.716                      1.306.320 
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Mission i utlandet 
Nämnden för Mission i utlandet 

Vision 2013-2023 

Årsmötet 2013 antog, som en del av verksamhetsplan 2013, NUMs vision för perioden 2013-

2023. Denna vision består av följande tre huvudpunkter: 

ELM vill 

– nå med evangeliet dit Jesus Kristus inte är känd    

– arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor  

– att mission ska vara alla ELMares glädje, längtan och ansvar 

För mål (konkretisering av visionerna) se verksamhetsplan 2013 eller ELMBVs hemsida. 

Arbetet med strategier för att uppnå dessa mål pågår.  

 

Förslag till verksamhetsplan 2014 

Ekonomisk översikt NUM 

 Budget 2013 Vpl 2014 
Eritrea     

Anslag till kyrkan 20 000 20 000 

Musikskolan 30 000 30 000 

Utbildning av präster och evang   50 000 

Kyrkbyggn på Beleza 50 000   

Kostn i samband med resor   20 000 

Summa 100 000 120 000 

      

Etiopien     

Anslag till kyrkan 230 000 210 000 

ACYM 150 000 150 000 

Sportcamp 15 000 20 000 

LTS 60 000 60 000 

Korttidsinsats utländska lärare   60 000 

Kortkurser 45 000 
 Administrationsutbildning 80 000  

Utbildningsstöd   50 000 

Kyrkfond 65 000 30 000 

Utgifter vid besök 30 000   

Kostn i samband med resor   20 000 

Summa 675 000 600 000 
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Kenya     

Bethesda 140 000 140 000 

Muslimmission 10 000 10 000 

Fredsarbete 20 000 20 000 

Missionärsinsats 70% 60 000 175 000 

Missionärskassa   75 000 

Vidareutbildning medarbetare   20 000 

Kostn i samband med resor   20 000 

Summa 230 000 460 000 

      

Peru     

Anslag till kyrkan 100 000 90 000 

Missionärer 1 090 000 1 000 000 

Missionskassa 440 000 500 000 

Piura   40 000 

Kostn i samband med resor   30 000 

Summa 1 630 000 1 660 000 

      

Indien     

Barnhemsbygge 290 000   

Barnhemsverksamhet   100 000 

Årskonferens 60 000 70 000 

Missionsresa   0 

Kostn i samband med resor     

Summa 350 000 170 000 

      

Sverige     

Besök från missionsländerna 40 000 50 000 

Missionssekreterarlön 600 000 600 000 

Resekostnader i Sverige 70 000 40 000 

Sammanträdeskostnader   20 000 

Försäkringar 5 000 5 000 

Summa 715 000 715 000 

      

Volontärer     

Kostn i samband med resor 50 000 50 000 

Försäkringar 5 000 5 000 

Summa 55 000 55 000 

      

Diverse 75 000 50 000 

      

Totalt 3 830 000 3 830 000 
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Eritrea 

I Eritrea finns ELMs äldsta utlandsarbete. Redan 1911 vid ELMs födelse fanns det missionärer 

på plats i Eritrea. Den evangeliska lutherska kyrkan i Eritrea, ELCE, ar omkring 15 000 

medlemmar. Det är den enda officiellt registrerade och accepterade protestantiska kyrkan i 

Eritrea. 

Kyrkan är uppdelad i fyra distrikt. En omfattande redovisning av kyrkans olika 

arbetsområden finns redovisade i ELM-BV:s årsberättelse 2012. ELCE stöds förutom av ELM-

BV även av EFS och Svenska kyrkan. 

ELM önskar stödja ELCE genom att bidra till löpnade och fasta kostnader i administrationen. 

Därtill fortsätter vi att särskilt stödja verksamheten vid musikskolan i Asmara, och kyrkans 

utbildning av präster och evangelister Verksamhetsstöd 20 000 SEK. Musikskolan i Asmara 

30 000 SEK. Utbildning av präster och evangelister: 50 000 SEK 

Kostnader för besök i landet 20 000 SEK. 

Totalt Eritrea 2014: 120 000 SEK 

 

Etiopien 

ELMs arbete började 1921. EELC, Etiopiens evangeliska lutherska kyrka, har uppskattningsvis 

drygt 140 församlingar och mer än 20 000 medlemmar i sina sex synoder. Kyrkan har snart 

70 vigda präster och 130 eller mer evangelister. Endast hälften uppbär lön.  

Församlingsarbete är kyrkans viktigaste verksamhet. Kyrkan har även skolverksamhet, 

teologisk utbildning och en klinik. Kyrkan planerar att öppna ytterligare en klinik. Glädjande 

kan vi även konstatera att kyrkan satsar diakonalt. Det nystartade Asella Children and Youth 

Ministry, ACYM, med flick- och pojk internat är ett exempel. Vidare driver Wolaita-synoden 

ett arbete bland prostituerade kvinnor.  

ELM har under en lång tid stått helt ensam som understödjande organisation. Numera stöds 

EELC av Scriptura och LHF (Lutheran Heritage Foundation), båda främst genom 

litteraturarbete. 

Under det senaste året har flera av våra nordiska grannländer visat ett stort intresse att 

komma med i arbetet i Etiopien. De missionsorganisationer som finns i dessa länder är 

välkända för ELM-BV sedan många år genom samarbete i andra länder.  

ELM önskar stödja EELC med ett verksamhetsstöd. Detta innebär att kyrkan kan upprätthålla 

och utveckla arbetet i de sex synoderna. Kyrkan kan vårda etablerad verksamhet och även 

nå vidare till grupper som tidigare inte hört evangeliet. Anslaget ges till både teologiskt och 

socialt arbete.  Verksamhetsstöd: 210 000 SEK.  
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Det nystartade sociala projektet i Asella, ACYM, fortsätter vi stödja, liksom 

sommarsatsningen på Sportscamp. ACYM 150 000 SEK (inkl bidrag från fadderprojektet 

KIND) och Sportscamp 20 000 SEK. 

Det teologiska seminariet i Asella, Lutheran Theological Seminary (LTS) har visat att de vill 

vara motorn i kyrkan och driver numera en regelbunden utbildning i form av kortkurser och 

3-års kurser. I framtiden hoppas vi att LTS blir en helt självständig utbildningsinstitution med 

examensrätt upp till teologie kandidatexamen.  ELM hoppas kunna stödja seminariet dels 

med ett anslag till verksamheten, dels med en korttidsinsats av skandinaviska lärare. Anslag 

under 2014: 60 000 SEK samt 60 000 SEK för kortidsinsats av lärare. 

Vidare önskar ELM uppmuntra till andra utbilningsinsatser inom EELC, såsom fortbildning för 

ledare, lokala pastorskonferenser med mera. Ett anslag på 50 000 SEK satsas på detta.  

Inom EELC efterfrågas nya och bättre kyrkobyggnader. ELM stödjer detta genom att ge 

medel till en kyrkfond som EELC kan använda vid kyrkobyggnadssatsningar. 30 000 SEK. 

Kostnader för besök i landet 20 000 SEK. 

Totalt Etiopien 2014: 600 000 SEK 

 

Kenya 

Arbetet i Kenya startade år 1948. Den Evangelisk Lutherska kyrkan i Kenya, ELCK, presenterar 

ca 600 församlingar och ca 100 000 medlemmar. Församlingsarbetet är grunden och vidare 

finns skolor, kliniker, gatubarnsprojekt, diakonal verksamhet och teologisk utbildning. Även 

om det ekonomiska bidraget minskat dramatiskt från ELM till ELCK, vill vi fortsättningsvis ha 

en god relation. En relation som bygger på att Jesus Kristus är Herre. 

ELCK får stöd från flera missionsorganisationer från Norden och USA. 

ELM vill även 2014 ge stöd till BCM, Bethesda Children Ministry, i Nakuru. Arbetet vid BCM 

beskrivs som ”en oas i öknen” av kyrkans ledning. Detta uttryck förmedlar hopp. BCM är ett 

projekt som drivs helt utan inblandning av personal från Sverige. Personalgruppen, med John 

Kissinger i ledningen, utför ett imponerande arbete. BCM har som mål att inom en snar 

framtid vara helt självständig. Här pågår ett kontinuerligt rekryteringsarbete ute på gatan av 

både yngre och äldre barn och ungdomar. Det viktiga motivationsarbetet ligger till grund för 

de goda resultat som BCM visar upp. BCM lägger även stor vikt vid att hålla kontakten med 

de biologiska föräldrarna eller andra släktingar om föräldrarna har dött. 140 000 SEK 

(exklusive fadderbidraget via KIND). 

ELCK bygger upp en muslimmission som mer och mer hittar sin unika form. Kenya har ett 

mycket strategiskt geografiskt läge för denna aktivitet. 10 000 SEK. 
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Freds- och försoningsarbetet kommer även i framtiden att vara en betydande del av ELCK. 

Huvudkontoret vill tydliggöra detta arbete med en egen avdelning. Det tidigare HWEC heter 

numera Lutheran Healing Spring Ministry, detta för att få en egen identitet i ELCK och kunna 

stå som mottagare av det årliga bidraget. 20 000 SEK. 

Vi vill även uppmuntra kompetenta medarbetare till vidareutbildning. 20 000 SEK. 

NUM hoppas kunna sända ut en missionär för arbete i Kenya under 2014 och förhoppningen 

är vidare att denna tjänst kan finansieras tillsammans med en samarbetsorganisation. 

Missionärsinsats 2014: 175 000 SEK och missionärskassa 75 000 SEK. 

Kostnader för besök i landet 20 000 SEK.  

Totalt Kenya 2014: 460 000 SEK  

 

Peru 

Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo (IELCH) i Peru har cirka 100 medlemmar i fyra 

församlingar. Missionens arbete i Chiclayo består av att stödja IELCH genom förkunnelse, 

undervisning och diakoni. Målsättningen med nybrottsarbetet – ett samarbete mellan 

mission och kyrka – som under 2013 påbörjas i staden Piura, norr om Chiclayo, är att 

etablera ett studentarbete och på sikt bygga en församling i staden. Missionsarbetet i norra 

Peru får stöd från ELM Sverige, ELM Danmark och World Mission Prayer League, USA. ELM 

DK har enligt planerna fem missionärer i Peru: Steffen Baagø Madsen bor i Chiclayo, 

Christina & Filip Ambrosen och Anne-Dorthe & Thomas Moesgaard-Christiansen flyttar 

under hösten 2013 till Piura. ELM finansierar hälften av paret Moesgaard-Christiansens lön, 

och för alla missionärernas utgifter i Peru.   

Nya församlingar i Chiclayo är ett mål! Längs kusten har den romersk-katolska kyrkan 

tidigare varit stark och den har präglat en stor del av befolkningen och samhällsstrukturen. 

Så är det inte längre. Städerna växer, medan den romersk-katolska kyrkan marginaliseras. 

Chiclayo har vuxit från en by med några tusen invånare till en stad med 600 000 invånare på 

ett sekel. Många människor är rotlösa och saknar fotfäste i tillvaron. De behöver Jesus! 

Genom hela Peru, från söder till norr, löper Andernas mäktiga bergskedja. Och öster om 

Anderna breder Amazonas enorma djungel ut sig bort mot och över gränsen mot Brasilien 

och Colombia. Stora delar av dessa områden har aldrig blivit evangeliserade. Bara en ytlig 

och förfalskad kristendom nådde befolkningen och resultatet blev synkretism, en blandning 

av romersk-katolska traditioner och indiansk religiositet. I IELCH finns medlemmar med 

rötter i dessa områden och det finns en önskan att nå in i djungeln med evangeliet. Stöd till 

missionsarbete i Chiclayo och IELCHs verksamhet: 90 000 SEK  

IELCH och missionen har länge bett och funderat över möjligheterna att nå till staden Piura. 

Staden har ca 900 000 invånare varav en stor andel studenter eftersom den finns flera 

universitet i staden. Man räknar mer att det finns ca 2-4% evangeliska kristna i Piura och de 
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små frikyrkor som finns har välkomnat IELCH att etablera sig i staden. Även på universiteten 

har man uttryckt öppenhet inför att etablera ett kristet studentarbete. Planen är att 

Moesgaard-Christiansens ska arbeta med stunderarbete och Ambrosens med 

församlingsbyggande arbete. Vi hoppas och ber om att uppstarten i Piura ska få skapa nytt 

liv i IELCH genom att man når ut till yngre människor under utbildning som förhoppningsvis 

sedan kan engagera sig och bära kyrkan i framtiden. Nybrottsarbete Piura: 40 000 SEK  

I dagsläget har ELM inga svenska missionärer på plats i Peru. ELM har som målsättning att ha 

minst fyra missionärer i Chiclayo och vill jobba mot detta mål. Det är ett mycket tufft arbete 

som missionärerna står i, därför är det viktigt att det finns flera som delar och bistår i upp-

giften. Inom ramen för de de fyra missionärerna finansierar vi hälften av familjen Moes-

gaard-Christiansens lön. Förhoppningen är att kunna sända ut ytterligare tre missionärer 

under 2014. Missionärsinsats: 1 000 000, missionärskassa: 500 000, Totalt: 1 500 000 SEK.  

Kostnader för besök i landet 20 000 SEK.  

Totalt Peru 2014: 1 660 000 SEK 

 

Indien 

I dagsläget har ELM gjort fyra resor till Indien sedan 2008. Alla resor har gått till staden Tuni i 

delstaten Andhra Pradesh i sydöstra Indien, där Bethesda Lutheran Minstries (BLM) har sin 

verksamhet. BLM bedriver ett barnhem utanför staden och har kontakt med drygt 25 

församlingar i distrikten Vishakapartnam och East Godavari. Vi har under besöken haft 

konferenser och gjort församlingsbesök men också fördjupat relationerna med våra vänner i 

Indien.  

Det finns behov att fördjupa kunskaperna omförutsättning för kristet misionsarbete i Indien 

ytterligare och utvärdera kontakten med BLM, vars vision är”To reach the unreached and to 

touch the untouched”.   

ELM hoppas kunna vara med och stödja BLM genom att hjälpa dem att etablera sin 

organisation. Ett viktigt led är att bli en registrerad organisation som också har rätt att ta 

emot ekonomiskt stöd från utlandet.  

Barnen på BLM barnhem bor just nu i två små rum i byn Lova Kuthuru. De är väldigt 

trångbodda så BLM önskar bygga ett barnhem på den tomt som de beräknas köpa in under 

2013. Detta öppnar för möjligheter att vidare etablera barnhemsverksamheten och förbättra 

verksamheten och strukturen. ELM vill stödja BLM med detta och avsätter medel som kan gå 

till såväl byggnation som andra insatser för att utveckla barnhemmet. 

Barnhemsverksamheten: 100 000 SEK  

ELM önskar att skicka en ny delegation till Indien i början av 2014 för att, liksom tidigare år, 

stödja BLM med undervisning av pastorer, kvinnor samt barn och ungdomar samt besöka 
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olika församlingar. Dessa konferenser är till stor uppmuntran för BLM och deras 

församlingar. Årlig konferens: 70 000 SEK  

Totalt Indien 2014: 170 000 SEK  

 

Icke landspecificerat 

Besök från missionsländerna 

I missionsländerna som vi arbetar i växer kyrkan, medan kristenheten i Sverige krymper. Det 

är en anledning till att NUM arbetat med frågor kring ”Mission i retur”. Ett uppskattat besök 

gjordes i december 2012 – januari 2013 av två präster från ELCK i Kenya. VI hoppas kunna 

fortsätta bjuda hit syskon från våra samarbetskyrkor som kan undervisa och inspirera oss i 

Sverige. Kostnad 50 000 SEK. 

Missionssekreterare och NUM 

I Sverige finns anställd personal som arbetar med ELMs utlandsmission. Tillsammans med 

ELMs styrelse och Nämnden för Utlandsmission leder missionsledaren arbete (i 

verksamhetsplan och budget finns missionsledaren under ”Ledning & Administration”) och 

det operativa arbetet med besök på missionsländerna, kontakt med missionärer och 

samarbetskyrkor med mera utförs av missionssekreterarna. För 2014 räknar vi med 150 % 

fördelat på två anställda. Förutom kostnader för löner och sociala avgifter finns utgifter för 

resor (inom Sverige) och försäkringar. Personalkostnader och kostander för resor och 

sammanträden 665 000 SEK.  

Volontärer  

ELM vill gärna skapa möjligheten för att kunna sända ut volontärer för att se vad som händer 

i våra samarbetskyrkor, lära känna nya kulturer och få vara med i Guds rikes arbete. 55 000 

SEK. 

KIND – Kids In NeeD  

KIND är ELM-BVs fadderprojekt som introduceras under 2012. Det innebär ännu ett sätt att 

bära och hjälpa utsatta barn och ungdomar. I uppstarten av KIND finns mottagarna i Kenya 

och Etiopien. Bidrag till ACYM i Etiopien ryms inom anslaget ovan, medan fadderstödet till 

BCM i Kenya, enligt avtal, löper utanför anslaget ovan. Förhoppningen inför 2014 är 60 

personliga faddrar och 20 s k ”projektfaddrar”. Detta skulle generera en inkomst på 240 000 

SEK. 

Diverse 

I ett arbete med förgreningar i flera länder och många oförutsägbara inslag har NUM valt att 

inför 2014 reservera en summa för att kunna ta emot (och bejaka) förfrågningar som 

kommer med kortare varsel under året. 50 000 SEK 

Totalt icke-landspecificerat 2014: Summa 820 000 SEK 
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Mission i Sverige 
Nämnden för Mission i  Sverige 

Sverige är ett av de missionsländer som ELM verkar i. Avkristningen har gått långt och fort, 

och idag är endast några procent av landets befolkning bekännande kristna. I Sverige bedrivs 

större delen av ELMs arbete i lokala föreningar och församlingar, men ELM vill som 

riksorganisation, tillsammans med de regionala ELM Syd och ELM Nord, bidra till 

missionsarbetet i Sverige genom stöd till lokala sammanhang och genom riktade insatser. 

Därtill har ELM ansvar för att kalla predikanter, fortbildning för predikanter och en rad 

samordnande insatser, som till exempel vissa myndighetskontakter och samråd med andra 

kristna organisationer.  

Nämnden för Mission i Sverige (MIS) leder ELMs missionsinsatser inom landet och har för år 

2014 en budget omfattande 1 788 000 kr. Det är en oförändrat jämfört med 2013.  

Anslag och egna projekt 

En rad verksamheter har MIS under flera eller många år stöttat. Det finns en vilja att 

fortsätta med detta, samtidigt som några av anslagen minskas för att uppmana till större 

lokalt ansvar och för att frigöra medel till nysatsningar inom Sverige missionen. 

Strandhem: Den bibelskola som finns på Strandhem sedan drygt 30 år har varit till stor 

välsignelse för ELM. Med glädje ser MIS hur Strandhems Bibel- och Lärjungaskola har en 

tydlig inriktning på mission med resor både utomlands och i Sverige. MIS vill fortsätta stödja 

denna viktiga verksamhet. 

Anslag Stockholm och ELM Nord: Predikanttjänsterna i Stockholm och Umeå, är av betydelse 

inte bara lokalt, utan även regionalt. MIS anslår medel för att dessa regionala insatser ska 

fortsätta, men anslagen minskas något för att stimulera ökat regionlat ansvarstagande. 

Genom att särskilda medel finns för nysatsningar drabbas nya verksamheter av 

neddragningen.  

Anslag Nytt Hopp: Arbetet på Nytt Hopp för alla i Helsingborg är en missionsinsats i Sverige 

riktad framförallt mot invandrare. Hyreskostnaderna för lokaler centralt i en storstad är 

höga. Under 2013 anslöts föreningen till Nytt Hopp till ELM. MIS anslår medel för att denna 

regionala insats ska fortsätta, men på sikt önskar vi se att man lokalt också kan bära en 

större del av kostnaderna.  

Nysatsning Sthlm/Norr: En omorganisation under 2012 av ELMs administration innebar 

relativt stora besparingar, men samtidigt att ELMs närvaro i Stockholm minskade. Styrelsen 

beslutade att större delen av den besparing som gjordes skulle ”återinvesteras” i 

Stockholmsregionen och i Norra Sverige.  Det har varit svårt att få i gång satsningarna. Under 

2014 anslås oförändrat 500 000 kr, men MIS öppnar för att nysatsningar på andra håll i 

landet kan få del av medlen om satsningar i Stockholm och Nord inte förbrukar dem. 
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Malmö: Sedan 2011 verkar Anders Göth som stadsmissionär i Malmö. Det är en satsning som 

görs tillsammans med Betlehemskyrkan (ELM Malmö). Anders har en 60 % anställning med i 

huvudsak extern finansiering, varför endast nettokostnaden är redovisad under 

personalkostnader. 

Övriga nysatsningar: MIS vill även på andra sätt stimulera nysatsningar och nybrottsarbete i 

Sverige, och reserverar en större summa för att kunna initiera och stödja projekt på detta 

område. På Nya Platser, Färdiga, Gå! är en del av dessa stimulansåtgärder. 

Förmedlade statsbidrag: Årligen får ELM ett anslag från Nämnden för Statligt Stöd till 

Trossamfund (SST). På grund av sjunkande antal betjänade i ELMs verksamheter minskas 

anslaget med 20 % årligen. Av anslaget förmedlas tre fjärdedelar proportionerligt till de 

inrapporterande föreningarna, och en fjärdedel reserverar MIS för lokala nysatsningar som 

föreningarna kan söka bidrag till. 

Predikantkallande och predikantutbildning: ELMs predikanter är kallade att förkunna Guds 

Ord. ELM kallar predikanter på förslag från ELM Nord/Syd och på eget initiativ. Att rusta 

rörelsens predikanter för uppdraget är också en viktig uppgift. Predikantdagar planeras på 

Fridhem och Strandhem under 2014 och en särskild utbildningshelg för yngre predikanter 

planeras. 

  

  Vpl 2014 
Budget 

2013 
 

Anslag  1 177 000 kr 1 191 846 kr  

 Strandhem 200 000 kr 200 000  

 Stockholm/Mitt 81 000 kr 90 000  

 Norrland 81 000 kr 90 000  

 Nytt Hopp 90 000 kr 90 000  

 Nysatsning Sthlm/ Norr 500 000 kr 500 000  

 Övriga nysatsningar 63 000 kr 54 846  

 Förmedlade statsbidrag 76 000kr 117 000  

 Predikantutbildning 80 000 kr 50 000  

 Malmö 6 000 kr 0  

 

Personal o övrigt 

På MIS verksamhetsområde arbetar missionsledaren (i budget under ”Ledning och 

administration”), som har ett större tjänsteutrymme för mission i Sverige, samt en Sverige 

missionssekreterare. Dessa anställda önskar vi särskilt ska ägna tid åt planering och 

genomförande av insatser som inspirerar och rustar ELMare och ELM-föreningar/-

församlingar till satsningar som riktar sig mot nya människor och ny platser i Sverige. 

Dessutom har de uppgifter i kontakter med predikanter och föreningar. 
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Vpl 2014 
 

Budget 2013 
 

Personalkostn  498 000 kr 483 400 kr  

 Löner 178 000 kr 168 000 kr  

 Soc avg 54 000 kr 50 400 kr  

 Övriga personalkostn 6 000 kr 5 000 kr  

 Malmö 60 000 kr 60 000 kr  

 Pensioner 200 000 kr 200 000 kr  

     

Övriga kostn  113 000 kr 113 000 kr  

 Hyror 12 000 kr 12 000 kr  

 Kostn i sbd med resor 68 000 kr 68 000 kr  

 Kontorskostnader 23 000 kr 23 000 kr  

 Marknadsföring 10 000 kr 10 000 kr  

     
     

 

  


