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Styrelsens plan till verksamhetsplan 2015 

Inledning 

Styrelsen lägger här fram förslag till verksamhetsplan 2015. Planen bygger på 

underlag som arbetats fram av nämnderna för utlandsmission, mission i Sverige 

samt tidningsnämnden. Styrelsens ambition har varit att verksamhetsplanen 

ska ligga inom samma ekonomiska ram som budgeten för 2014. Samman-

ställningen visar dock att den totala kostnadsnivån ökat och ligger på cirka 9,7 

miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 2014 års budget med 4 %.  

Det finns några naturliga förklaringar till ökningen: Fadderverksamheten har 

tidigare legat utanför räkenskaperna och förs nu in i ELMs budget med både 

kostnader och intäkter. Det är också skäl att märka att tidningsnämndens totala 

kostnader och intäkter finns med i ELMs räkenskaper trots att intäkterna till 

mer än 75 % kommer från externa prenumeranter, kunder och anslagsgivare, 

det gör att förändringar i tidningsnämndens verksamhet mellan åren får stort 

genomslag i ELMs räkenskaper.  

Trots dessa påpekanden utgör förslaget till verksamhetsplan för2015 en stor 

utmaning för ELMs medlemmar att finansiera och som styrelsen först efter lång 

diskussion ställt sig bakom.  

Styrelsen avser att under det närmaste året vidta olika åtgärder för att 

stimulera till ökat givande och ser också en möjlighet att delar av verksamheten 

kan vara relevanta för bidrag från Stiftelsen Bibeltrogna Vänners Fond för 

hjälpverksamhet.  

Om givandet under 2014 inte utvecklas på sådant sätt som den utökade ramen 

förutsätter har styrelsen också möjlighet att göra begränsningar i ramarna för 

de olika nämnderna när den detaljerade budgeten för 2015 ska fastställas i 

slutet av året.  

Styrelsen ser de tillgångar vi har som enskilda och organisation som något som 

vi ytterst fått och får från Herren att det är vår uppgift att använda dessa till att 

fullfölja det uppdrag han ger och är övertygad att han också ska förse oss med 

nödvändiga resurser för detta.  
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Resultat  Budget   Förslag  

2013  2014  2015 

 

Mission i utlandet 3.251.633  3.830.000  4.100.000 

Mission i Sverige 1.541.387  1.788.246  1.788.000 

Tidningsnämnden 2.135.428  1.952.000  2.122.700 

Ledning & Adm. 1.280.378  1.710.650  1.710.650 

Summa kostnader 8.208.826  9.280.896  9.721.350 

 

Insamlade medel 3.812.641  5.670.576  6.266.350 

Intäkter från 

tidningsverksamh.  1.374.532  1.554.000  1.649.000  

Övriga intäkter 838.609  650.000  600.000 

Finansiella intäkter 111.026  100.000  150.000 

Skatter  -5.502 

Summa intäkter   6.131.306  7.974.576  8.665.350 

 

Resultat  2.077.520  1.306.320  1.056.000 

Uttag från Parmenas 1.563.716  1.306.320  1.056.000 

Underskott -513.804 
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Mission i utlandet 

Nämnden för Mission i utlandet 
 

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  
 
Under våren 2014 fastslog NUM de strategier man under 2014-2016 vill arbeta 

efter för att förverkliga visionen. Förslaget till verksamhetsplan för 2015 är en 

ytterligare specificering som också anger de ekonomiska ramarna. 

Eritrea 

Evangelical Lutheran Church in Eritrea (ELCE) är ELMs äldsta missionsfält. 

Kyrkan kämpar med många problem. På grund av svårigheter att få visum har vi 

på flera år inte kunnat besöka kyrkan.  EELCs generalsekreterare besökte 

Sverige i juni 2013. Han berättade om en kyrka som har mycket begränsade 

möjligheter att arbeta med utåtriktad verksamhet. Kyrkan saknar resurser på 

flera områden. Det som framkommit tydligt från kyrkan är att de önskar satsa 

på utbildning av präster och evangelister. Vidare önskar de även ekonomiskt 

stöd för att färdigställa kyrkbygget i Beleza. Musikskolan verkar enligt alla 

rapporter att fungera på ett tillfredsställande sätt. Bidraget från ELM är 

avgörande för driften av musikskolan. 

Etiopien 

Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC) är inne i en fas där ledningen 

systematiskt besöker etablerade kyrkans olika delar och även planerar för att 

starta upp nya församlingar. Arbetet med nyplantering riktas framförallt till de 

stora städerna. Landet ligger öppet för mission och möjligheterna är stora att 

nå ut med evangeliet.  Vi ser kyrkans teologiska seminarium i Asella (LTS) som 

något av en motor i kyrkans arbete och ökar anslaget till seminariet. NUM vill 

även se kortidsmissionärer som en resurs för LTS. Asella Children and Youth 
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Ministries (ACYM) och Sportscamp har så långt varit framgångsrika projekt. Vi 

avser att teckna ett nytt treårsavtal med ACYM på samma nivå som tidigare. Vi 

prioriterar utbildning och föreslår att EELC får ett riktat bidrag till utbildnings-

satsningar. EELC har församlingar som saknar kyrkor att fira gudstjänst i. Kyrk-

fonden ger kyrkan en möjlighet att rusta upp befintliga kyrkor och även bygga 

nya. 

Indien  

Efter resan att en grupp från ELM besökt Indien i början av 2013 tog vi en ”time 

out” i kontakterna med Bethesda Lutheran Ministries (BLM) på grund av flera 

av ledarna inom BLM hade sin bakgrund i ett annat lutherskt missionsarbete 

som de fått understöd från även sedan de inlett samarbete med oss. Under 

våren 2014 hade vi kontakt med den berörda missionsorganisationen och de 

öppnade upp möjligheten för ELM att fortsätta arbeta i Indien så till vida att vi 

inte arbetar med de präster och församlingar som tillhör deras nätverk.  

Trots detta glädjande besked så finns det mycket att fundera på, be över och 

utreda vidare. Efter diskussioner i NUM beslutar vi att utreda fortsatt sam-

arbete med BLM och avsätter medel för att kunna göra ytterligare en resa som 

led i denna utredning.  

Kenya 

Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK) har en lång rad samarbets-

partners, men framhåller gärna sitt ursprung i ELMs missionsarbete.  ELM 

arbetar just nu i det centrala stiftet. Under 2015 planerar vi att ha Kerstin 

Nilsson, missionär, och dessutom en eller flera volontärer på plats i Kenya. Till 

Kerstins lön bidrar också Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland med 

40 % till Kerstins lön. Kerstin arbetar i kyrkans försoningsarbete. Vi önskar att 

även fortsättningsvis stödja barnhemmet i Nakuru, BCM. Barnen som lider nöd 

i Kenya är många och BCMs ansvarsområden utökas. Muslimmission pågår fort-

löpande och stöds av ELM-BV.  

Peru  

Under hösten 2014 får vi sända ut svenska missionärer till Chiclayo och vi tror 
att detta också kommer att öka närheten till missionsarbetet här hemma och 
därmed också öka givandet. Under början av 2015 kommer staben av svenska 
och danska missionärer vara sju personer. ELMs står för lönen för två svenska 
missionärer samt halva lönen för Moesgaard-Christiansen, dvs tre personer. 
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Men vi önskar skicka ännu en familj till Chiclayo eftersom behoven är stora. 
Detta gör att vi vill budgetera med fyra missionärslöner under 2015 (dvs 3 
missionärer helår och ytterligare 2 andra halvåret). En utökning av missions-
kassan är nödvändig med fler missionärer på plats.  
 
Kyrkan Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo (IELCH) behöver fortsatt stöd för 
att bedriva sin verksamhet med bl.a. församlingsarbete, barn- och ungdoms-
arbete, olika former av hjälpverksamhet samt att nå vidare och etablera nya 
församlingar. En viktig uppgift för missionärerna i Chiclayo är att på olika sätt 
stödja och uppmuntra kyrkan att uppnå sina visioner och att nå vidare med 
evangeliet. 
  
I Piura arbetar missionärerna med studentarbete, relationsbyggande aktiviteter 
och församlingsarbete. Det bedrivs studentgrupper, bibelstudiegrupper i 
hemmen, bakkurser och språkcafé. Förhoppningen är att hitta en lämplig lokal 
centralt i Piura som kan fungera som en mötesplats och där de kan ha söndags-
möten, engelsk språkcafé, andra aktiviteter och eventuellt bedriva caféverk-
samhet.  
 
Även 2015 behöver vi avsätta medel för en officiell resa till Peru för att besöka 
kyrkan och missionärerna  

Move  

Det är glädjande att vi redan nu har sett positiva effekter av movekonceptet 

som lanserades under förra 2013. En missionsresa till Peru planeras till nyår 14-

15. Missionsresorna belastar inte NUMs budget nämnvärt eftersom resorna 

finansieras via stipendium och deltagaravgifter, men ledarna försäkras via ELMs 

reseförsäkring.  

Vi ser också ett ökat intresse att resa ut som volontär och vi har under det 

senaste året haft flera ansökningar än vi någonsin har haft. Att möjliggöra att 

ungdomar får resa ut och möta missionsfältet är viktigt för att skapa 

engagemang bland våra ungdomar så det vill vi fortsätta med även under 2015.  

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 inspirerande besök från Etiopien tog vi emot under 2014. Vi hoppas 
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kunna fortsätta bjuda hit syskon från våra samarbetskyrkor som kan undervisa 

och inspirera oss i Sverige.  

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 2015 räknar vi med 150 % fördelat på två 

anställda. Förutom kostnader för löner och sociala avgifter finns utgifter för 

resor (inom Sverige), försäkringar och sammanträden. 

Tältmakarmission och strategiarbete 

År 2013 tog ELM styrelse beslut om att ingå i ett nordiskt nätverk för 

tältmakarmission.  NUMs strategi för uppfyllande av visionens första mål – att 

nå dit Jesus inte är känd – innebär att ett sökande efter ett nytt missionsfält 

inleds under 2014 och forsätter under 2015. 

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.  

Diverse  

I ett arbete med förgreningar i flera länder och många oförutsägbara inslag har 
NUM valt att inför 2015 reservera en summa för att kunna ta emot (och bejaka) 
förfrågningar som kommer med kortare varsel under året.  
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Ekonomiska ramar 

 Budget 2013 Budget 2014 Vpl 2015 

    

Eritrea     

Anslag till kyrkan 20 000 20 000 20 000 

Musikskolan 30 000 30 000 30 000 

Utbildning av präster och 
evang   

50 000 50 000 

Kyrkbyggn på Beleza 50 000  0 

Kostn i samband med resor   20 000 20 000 

Summa 100 000 120 000 120 000 

      

Etiopien     

Anslag till kyrkan 230 000 210 000 210 000 

ACYM och Sportscamp 165 000 170 000 170 000 

LTS 60 000 60 000 75 000 

Korttidsinsats utländska 
lärare   

60 000 
60 000 

Kortkurser 45 000 50 000  

Administrationsutbildning 80 000 30 000  

Utbildningsstöd    35 000 

Kyrkfond 65 000 30 000 30 000 

Utgifter vid besök 30 000    

Kostn i samband med resor   20 000 20 000 

Summa 675 000 600 000 600 000 

    

Indien     

Barnhemsbygge 290 000   

Barnhemsverksamhet     

Årskonferens 60 000 70 000 70 000 

Missionsresa     

Kostn i samband med resor     

Summa 350 000 70 000 70 000 

      

Kenya     

Bethesda – fadder  70 000 70 000 

Bethesda 140 000 140 000 140 000 

Muslimmission 10 000 10 000 10 000 
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Fredsarbete 20 000 20 000 20 000 

Missionärsinsats 60 000 150 000 150 000 

Missionärskassa   75 000 75 000 

Vidareutbildning 
medarbetare   

20 000 
 

Kostn i samband med resor   40 000 20 000 

Summa 230 000 525 000 485 000 

    

Peru     

Anslag till kyrkan 100 000 90 000  

Missionärer 1 090 000 1 000 000 1 000 000 

Missionskassa 440 000 500 000 580 000 

Arbetet i Piura o Chiclayo   140 000 

Piura   40 000  

Kostn i samband med resor   30 000 30 000 

Summa 1 630 000 1 660 000 1 750 000 

      

Move     

Kostn i samband med resor 50 000 50 000 50 000 

Försäkringar 5 000 5 000 10 000 

Summa 55 000 55 000 60 000 

      

Sverige     

Besök från 
missionsländerna 40 000 

50 000 50 000 

Missionssekreterarlön 600 000 600 000 780 000 

Resekostnader i Sverige 70 000 40 000 80 000 

Sammanträdeskostnader   20 000 20 000 

Tältmakarmission  15 000 10 000 

Strategiarbete  50 000 25 000 

Försäkringar 5 000 5 000 10 000 

Summa 715 000 780 000 975 000 

      

Diverse 75 000 50 000 40 000 

      

Totalt 3 830 000 3 860 000 4 100 000 
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Mission i Sverige 

Nämnden för Mission i Sverige  

 

Sverige är ett av de missionsländer som ELM verkar i. Erkännandet av Sverige 

som ett missionsland och missionsmark är viktig och den sekularisering vi möter 

i Sverige och det sanning att endast ett fåtal procent av befolkningen är 

bekännande kristna och aktiv i kristna församlingar och föreningar gör att ELM 

ser vikten av omfattande missionsarbete, också i vårt eget land. 

 

I Sverige bedrivs större delen av ELMs arbete i lokala föreningar och 

församlingar, men ELM vill tillsammans med de regionala organisationerna 

ELM Syd och ELM Nord, bidra till bredd och ökning i missionsarbetet i Sverige 

genom stöd till olika lokala sammanhang och initiativ, samt genom riktade 

missionsinsatser. ELM har vidare ansvar för kallande och utbildandet av 

rörelsens predikanter och en rad överordnade och samordnande insatser, som till 

exempel kontakt med myndigheter och andra kristna organisationer och rörelser. 

 

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

och har för år 2015 en budget omfattande 1 788 000 kr.  
 

Anslag och egna projekt 

Strandhems Bibel- och lärjungaskola  
Den bibelskola som finns på Strandhem sedan drygt 30 år har varit till stor 

välsignelse för ELM, dess medlemmar och regionala organisationer. 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.  

 

Regionala anslag Stockholm/Mittsverige och ELM Nord 

Predikanttjänsterna i Stockholm och ELM-Nord, är av betydelse inte bara lokalt, 

utan även regionalt. MIS anslår medel för att dessa insatser, inriktat mot 

predikantverksamhet i regioners ytterområden, ska fortsätta. Anslagen minskas 

något (10 %) för att stimulera ökat regionalt ansvarstagande. Genom att 

särskilda medel reserveras för nysatsningar drabbas inte nya 

missionsverksamheter och initiativ av minskade anslag.   

 

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 
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höga. Under 2013 anslöts föreningen till Nytt Hopp till ELM. MIS fortsätter att 

anslå 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 Stockholm/ELM-Nord  
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. Under 2015 anslås oförändrat 

500 000 kr till dessa verksamhetsområden. Under hösten 2013 anställdes Fredrik 

Smetana som ungdomsledare och skolpastor med verksamhetsområde i 

ELM Nord. Denna satsning vidareförs under 2015 och kompletteras med ytter-

ligare satsning in mot invandrarmission i Vännäs-Umeå regionen. MIS är 

beredda att vidare stödja ytterligare insatser i Stockholmsområdet, men öppnar 

för att nysatsningar på andra håll i landet kan få del medel om missionsarbetet i 

Stockholm och ELM Nord inte förbrukar dem. 

 

Amani 
Projektet Amani syftar till att hela och återupprätta kristna syskonrelationer. MIS 

ser med glädje på det arbetet som lagts ner av arbetsgruppen och ser behovet för 

Amani i Sverige vidare i åren som kommer. MIS vidareför arbetet och ett anslag 

under 2015 och fortsätter att erbjuda workshops till föreningar och samlingar 

som önskar detta. 

 

På nya platser, Färdiga, Gå! 
På Nya Platser, Färdiga, Gå! och arbetet omkring nyplantering är en stimulans-

åtgärd som ska bidra till ökat missionsengagemang och missionsarbete i 

Sverige. MIS önskar att vidareföra och utöka detta arbete under 2015 och 

reserverar en större summa för att kunna initiera och stödja såväl det strategiska 

arbetet, kursverksamhet osv., såväl som konkreta projekt med ny-/re-plantering 

på olika platser i Sverige. 

 

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.  

 

Övriga nysatsningar 

MIS vill även på andra sätt stimulera olika satsningar och stödja missionsarbete 

på olika platser i Sverige och reserverar medel för att kunna stödja ytterligare 

nysatsningar. 
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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 detta uppdrag är en avgörande viktig uppgift. Genom predikantdagar som 

planeras på Fridhem och Strandhem under 2015 önskar ELM att vidareföra och 

vidareutveckla predikantutbildningen och genom detta bidra till att rusta 

rörelsens predikanter till att predika Guds Ord i Sverige i vår tid. 

 

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.  
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Översikt anslag: 

Styrelsens ekonomiska ramar för kommande år ligger likt, jämfört med 

föregående verksamhetsår. Dock måste den reella kostnadsökningen i samhället 

beaktas och dessutom borde en missionsrörelse, trots minskade anslag på några 

håll, fortsätta att satsa, också i sin nationella verksamhet – Sverige också är ett 

missionsland! Därför är det med smärta MIS håller sig inom den ram som 

styrelsen givit och föreslår följande ekonomiska ramar för år 2015. 
 

   Vpl 2015  Budget 2014 

Anslag:   1 155 000  1 177 000 
   

Strandhems BoL  200 000  200 000 

Region Stockholm/Mitt 72 000  81 000 

Region ELM Nord  72 000  81 000 

Nytt hopp för alla, Hbg 90 000  90 000 

Nysatsning Sthlm/ Norr 500 000  400 000 

Amani   50 000  100 000  

På Nya Platser, Färdiga, Gå 50 000  - 

Förmedlade statsbidrag 39 000  76 000 

Övriga nysatsningar  23 000  63000 

Predikantutbildning  50 000  80 000 

Malmö   9000  6000 

 

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 missionssekreterare för Sverige. 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 

myndigheter, predikanter och föreningar. Vidare verkar en stadsmissionär i 

Malmö under MIS och några tidigare pensionsåtaganden sorterar under MIS. 
 

   Vpl 2015    Budget 2014  
Totalt:   633 000 kr  611 000 kr 

 

Personalkostn  521 000 kr  498 000 kr 
Löner    190 000 kr   178 000 kr    

Soc avg    60 000 kr   54 000 kr    

Övriga personalkostn   6 000 kr   6 000 kr    

Malmö    65 000 kr   60 000 kr        
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Pensioner     200 000 kr   200 000 kr  

 

Övriga kostnader:  112 000 kr  113 000 kr 
Hyror    12 000 kr   12 000 kr    

Kostn i sbd med resor   75 000 kr   68 000 kr    

Kontorskostnader   15 000 kr   23 000 kr    

Marknadsföring   10 000 kr   10 000 kr  
 

 

 

  


