Verksamhetsplan 2017
Antagen av årsmötet för Evangelisk Luthersk Mission-Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) den 4 juni 2016

Verksamhetsplanen för år 2017 har arbetats fram av styrelsen tillsammans med Nämnden för
utlandsmission (NUM), Nämnden för mission i Sverige (MIS), Tidningsnämnden (TN) samt ELMs
administration.
På följande sidor finns beskrivet vad vi vill göra under 2017 och vilka resurser som behövs för att göra
det. Allt om Gud vill och vi får nåden att fortsätta tjäna.
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Mission i utlandet
Introduktion
Årsmötet 2013 antog, som en del av verksamhetsplan 2013, NUMs (Nämnden för utlandsmission) 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 2016 fastslog NUM de strategier man under 2017-2019 vill arbeta efter för att förverkliga
visionen. Förslaget till verksamhetsplan för 2017 är en ytterligare specificering som uttrycker vad vi vill
göra 2017 på utlandsmissionens område om Herren ger oss möjlighet. Våren 2016 beslutades också om
en nödhjälpsinsamling på grund av hungerkatastrofen i Etiopien. En beredskap för denna typ av
extraordinära insatser behöver ELM ha, samtidigt som vi ger det evangeliserande missionsarbetet
företräde på lång sikt.

Peru

Det är svårt och utmanande att bedriva mission i Peru, men Herren är med oss! Nyplanteringen i Piura
går framåt och även i Chiclayo når evangeliet vidare. Kyrkan är fortfarande liten och behöver stöd av
missionärer för att blir mer stabil och växa. Därför vill vi ha missionärer i Chiclayo och Piura för att stödja
församlings- och evangelisationsarbetet där. Vi önskar att 2017 ska vara ett år då kyrkan i Chiclayo och
Piura ska ta nya steg mot stabilitet och eget ansvar samt att de ska växa i medlemsantal. Vi önskar att
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fler människor ska få möta Jesus och att de som redan fått möta Honom ska få växa och fördjupas i tro.
Vi vill jobba vidare för kyrkans självständighet, vi vill stärka kyrkan inåt genom uppmuntran, ledarträning
och undervisning och vi vill stödja och uppmuntra dem att nå vidare med evangeliet både i Chiclayo och
Piura.
Den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo (IELCH): Kyrkan i Chiclayo består av tre församlingar: Las
Lomas, Las Brisas och San Antonio. Församlingarna firar gudstjänst, bedriver barn- och ungdomsarbete,
lägerverksamhet, stöd till resurssvaga familjer och har olika evangeliserande aktiviteter för att sprida
evangeliet vidare och nå nya medlemmar. Kyrkan arrangerar också gemensamma aktiviteter och läger
för alla församlingar. Vi vill fortsätta stödja kyrkan att bedriva detta arbete både genom ekonomiskt stöd
och genom missionärsinsatser. En målsättning under 2017 är att kyrkan ska få ett ekonomiskt anslag som
de själva får förfoga över och göra sina egna prioriteringar. Vi vill också satsa resurser på ledarträning för
ledare inom till exempel barn-, ungdoms- och kvinnoarbetet. Vi vill skapa en ökad teologisk stabilitet
inom kyrkan genom att stödja kyrkans andliga ledarskap och skicka kyrkans folk till bibelskolor och annan
teologisk utbildning. Vi vill ordna pastorsdagar för kyrkans ledare och för pastorer/förkunnare för att
stärka dem.
Missionärer: Steffen Baagø Madsen (utsänd i samarbete med ELM Danmark) och hans familj tjänstgör i
Piura under hela 2017. Att stå som ensamma missionärer i ett nyplanteringsarbete är svårt och
utmanande och från ELMs sida är det inte önskvärt att ha det så. Vi behöver ha fler missionärer på plats i
Piura. Familjen Smetana tjänstgör i Chiclayo fram till december 2017 för att stödja kyrkan på olika sätt
och hjälpa till med nyplanteringsarbetet i Luya. Vi önskar också i fortsättningen ha missionärer på plats i
Chiclayo som kan jobba sida vid sida med kyrkan. Vi önskar också ha volontärer för att ta hand om
missionärsbarn och för att hjälpa till med uppgifter i kyrkan.
Nyplanteringsarbetet i Luya: Luya är en by som ligger en bit utanför Chiclayo och där kyrkan bedriver
evangeliserande arbete. Kyrkan önskade missionärer som kunde hjälpa till i arbetet, med målsättningen
att bilda en församling. Familjen Smetana är satta i detta arbete. Vi vill stödja också detta arbete genom
att hitta en lokal där man kan hålla till vid församlingens aktiviteter.
Nyplanteringsarbetet i Piura: I Piura finns en trogen skara som samlas till gudstjänster varje söndag. Det
bedrivs bibelstudium i hemmen, kvinnogrupper, barnklubb och särskilda satsningar för att skapa nya
relationer och nå ut till fler. Vi vill fortsätta att stödja arbetet i Piura och vi vill sända fler missionärer till
detta arbete. Vi vill hitta en annan och mer fördelaktig lokal för kyrkans verksamhet och vi vill fortsätta
att uppmuntra de trogna deltagarna att ta ansvar för sin ”församling” med dessa aktiviteter. Vi vill också
starta café i Piura för att nå ut till fler. En förutsättning för detta är dock att vi har fler missionärer
stationerade i Piura för att bygga upp detta arbete.
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Etiopien

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) har upprättat en särskild avdelning för att nå ut till fler städer
i landet. Särskilt i Etiopiens södra delar har man stora möjligheter att etablera nya församlingar när
kyrkan växer. Vi önskar ge fortsatt stöd till EELCs strävan att nå ut till nya städer, och som svar på en rad
förfrågningar från kyrkan till förmån för synoderna Hadiya och Dauro riktar vi också ett anslag till
arbetet där.
Den teologiska utbildningen vid det lutherska teologiska seminariet (LTS) i Asella är oerhört viktigt och
ELM stöder dels driften, dels hoppas vi kunna sända lärare för korttidsinsatser. I Asella driver EELC också
mycket arbete för barn och unga. Vi stödjer ACYM (Asella Children and Youth Ministry) och
sommarlägren Sportscamp.
En fortsatt utbildningssatsning är också den årliga pastorskonferensen, vilken vi stödjer ekonomiskt och
med lärarinsats.
Många församlingar i EELC har inga egna lokaler. Vi bidrar, om än i mindre skala, till att fler församlingar
ska kunna bygga egna kyrkobyggnader.

Eritrea
Eritreas evangelisk-lutherska kyrka (ELCE) lever ett isolerat liv men har stora möjligheter att bedriva ett
konstruktivt arbete. Vi stöder ELCE centralt. Därutöver vill vi satsa på de områden där kyrkan signalerat
att de behöver stöd och samtidigt prioritera sådant som i dagsläget går att genomföra och som
bevisligen fungerar.

ELM-BV verksamhetsplan 2017

4

ELCE har efterfrågat stöd till renovering av byggnaderna på musikskolan i Asmara. Musikskolan är en
produkt av ELMs missionsarbete. Vi stöder musikskolans utbildningsverksamhet och under 2017 även en
upprustning av skolans lokaler som är i behov av renovering.
Det teologiska seminariet i Beleza är viktigt för kyrkan och ges fortsatt stöd. Vidare har vi beredskap för
att sända lärare till Beleza om läget i landet förändras.

Kenya

I Kenya arbetar missionär Kerstin Nilsson vidare med freds- och försoningsarbete inom och åt den
evangelisk-lutherska kyrkan, ELCK. Under 2017 bidrar Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
med 30 % av kostnaderna för Kerstin, och tar hennes tid i anspråk i motsvarande grad.
I samtal med ELCK, både centralt och regionalt, har det framförts önskemål om att ELM sänder
missionärer till nordvästra Kenya, till området Turkana. Området ingår i nuläget i det nordvästra stiftet
Pokot, men då folken i Pokot och Turkana sedan länge ligger i strid med varandra, önskar man i Turkana
etablera ett nytt stift. Området är vidsträckt och befolkas av ett nomadfolk. I nordväst mot gränsen till
Sudan ligger det stora flyktinglägret Kakuma med 180 000 flyktingar från Somalia, Sudan och Eritrea.
ELCK har gjort försök att etablera en församling i lägret. Här önskar ELCK hjälp med sociala insatser. En ny
missionärsinstas medför förstås stora kostnader och ökade reseutgifter. Vi vill undersöka möjligheten att
tillmötesgå ELCKs förfrågan genom




fortsatt samtal med ELCKs huvudkontor
besök i området
prövning i bön om Herren leder oss till utökad satsning i Kenya
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En förberedande undersökning under 2017 kan leda till en satsning i storleksordningen en halv till en
miljon under följande år.
Vi fortsätter samarbetet med och stödet till Bethesda Children Ministries (BCM) i Nakuru. Bidraget till
BCM reduceras med 15 % enligt ingånget avtal.

Icke-landspecificerat
Move
Vi vill sända ut volontärer till våra missionsländer. Våra
samarbetskyrkor har uttryckt glädje och uppskattning över de
volontärer vi skickat ut, och därmed stärker de vår relation till
kyrkorna. Våra volontärer vittnar också om ett personligt möte
med missionen och att de fått lära sig mycket om både Gud och sig
själv under volontärtiden.
Vi ser också vilka ringar på vattnet som skapas av att ha en volontär ute,
både genom att de bloggar flitigt och att de berättar om sina upplevelser när
de kommer hem igen. Move är ett viktigt redskap för att engagemanget för
missionen ska få gro och växa i våra ungdomars liv.
Under 2017 önskar vi sända volontärer både till Östafrika och till Peru. I Peru
har vi svenska missionärsbarn och volontärerna undervisar och stöttar
missionärsbarnen i deras skolgång och andra aktiviteter. Att ha volontärer i
Peru är något dyrare och dessutom föredrar vi att volontärerna då stannar
ett helt läsår för att man ska hinna komma in i kultur och språk, men också
för att det innebär ökad kontinuitet för missionärsbarnen. I Östafrika är vi
inte lika bundna av att ha volontärer eller själva tidsramen för volontärer
och oftast brukar det handla om 3-5 månader. Placering och egenavgifter
avgör antalet volontärer vi kan sända ut under året. Som volontär betalar
man en egenavgift på 15 000 SEK, vilket gör att volontärerna bekostar stora
delar av utgifterna själva.

Ester och Julia
kommer att vara
volontärer i Kenya en
bit in i 2017.

En missionsresa arrangeras under 2017. Även dessa resor har varit till stor välsignelse och skapat stort
engagemang både bland våra ungdomar och bland ungdomar i angränsande sammanhang.
Missionsresorna har delvis samma effekt som volontärskap. Missionsresorna är självfinansierande och
ELM ansvarar för ledarträning för våra reseledare. Under hösten 2016 beslutar NUM resmål och vem
som ska vara reseledare för missionsresan 2017.
Besök från missionsländerna
Av de länder i vilka ELM verkar är Sverige det med färst bekännande kristna, och medan ELM minskar i
antalet medlemmar så växer våra samarbetskyror. Därför behöver vi i Sverige få del av kunskap,
erfarenheter, inspiration och undervisning från våra syskon i Afrika och Sydamerika. Under 2017 bjuder
vi in gäster från något av våra missionsländer för att under en kortare tid dela med sig av tro och liv.
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KIND – Kids In Need
ELMs faderprojekt som introducerades 2012. Erbjuder ett konkret sätt att stötta barn- och ungdomar vid
Bethesda Children Ministries i Nakuru, Kenya, och ACYM, Asella, Etiopien.
Nytt fält
Det pågår ett strategiskt arbete för att finna ett nytt missionsfält bland människor som inte nåtts av
evangeliet. Under 2017 kan planerna förhoppningsvis konkretiseras.
Personal, resor inom Sverige och Nämnden för Utlandsmission
I Sverige finns anställd personal som arbetar med ELMs utlandsmission. För 2017 räknar vi med en
tjänstegrad på 150 % fördelat på två anställda. Dessa bistås av andra anställda (som administrativt
återfinns under ”Ledning och administration”).
Nämnden för Utlandsmission (NUM) sammanträder vid fem tillfällen under året på någon av rörselsens
gårdar.

Diverse
I ett arbete med förgreningar i flera länder och många oförutsägbara inslag önskar NUM inför 2017
reservera en summa för att kunna bejaka förfrågningar från missionsländerna som kommer med kort
varsel.
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Mission i Sverige
Sverige påverkas av såväl sekularisering som intryck och impulser från andra
religioner och kulturer. ELM som missionsrörelse står därför inför många
utmaningar när det gäller att vittna om Kristus i missionslandet Sverige, det
land där de flesta av oss bor, lever och verkar. Dessutom har vi under
föregående år sett konturer av en migrationsutmaning som påverkar och
kommer att påverka missionslandet Sverige framöver.
Smärtan i att det är ett fåtal procent av befolkningen som är aktiva i kristna
församlingar eller föreningar samt bekänner Jesus som sin personlige Frälsare,
samtidigt som många människor söker meningen med livet, gör att ELM ser
vikten av omfattande missionsarbete, också i vårt eget land.
Nämnden för Mission i Sverige (MIS) leder ELM-BVs missionsinsatser inom
landet, men större delen av ELMs arbete i Sverige sker i lokala föreningar och
församlingar. MIS 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. MIS vill tänka mer strategiskt runt rörelsens barnverksamhet. MIS delar även ansvaret
för kallande och utbildning av rörelsens predikanter med lärorådet.
Boken Vår – om
missionsinitiativ och
nyplantering i Sverige.

Nämnden för Mission i Sverige leder ELMs missionsinsatser inom landet och föreslår för år 2017 en
verksamhetsplan omfattande 1 818 000 kr.

Anslag och egna projekt – vad vill vi göra 2017?
Strandhem
Den bibelskola som finns på Strandhem har genom åren fått betyda mycket och varit till stor
välsignelse för ELM, dess medlemmar och regionala organisationer, på många olika sätt. Med glädje
ser vi hur Strandhems Bibel- och lärjungaskola har en tydlig inriktning på tjänande och mission med
resor både utomlands och i Sverige. ELM vill fortsätta stödja denna, för rörelsen viktiga, institution.
Anslag regionala arbeten
ELM vill under året 2017 fortsätta att stödja arbetet i landets norra region, samt verksamheter i
Stockholm och Helsingborg.
Predikoverksamhet i ELM Nord är viktig för verksamheten i ytterområdena i en region med stora
avstånd.
Predikanttjänsten i Stockholm är viktig för ELMs möjligheter att finnas i huvudstaden och ett
viktigt stöd för den lokala föreningen. En successiv nedtrappning görs för att öka lokalt
ansvarstagande och i en takt som bedöms rimlig för den lokala verksamheten.
Vi vill fortsätta att stödja och bidra till att utveckla ELMs arbete och närvaro i Helsingborg, både
arbetet med språkcafé och satsningen på de lokala gudstjänsterna.
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Amani
Amani som på Swahili betyder: fred, är en workshop som fokuserar
på helande och återupprättande av kristna syskonrelationer – i
korsets ljus. Det har under några år varit till stor välsignelse för såväl
föreningar som enskilda medlemmar i vår rörelse. Under 2017 vill
Amani-teamet stå till förfogande för de föreningar och sammanhang som önskar att genomföra en amani-workshop med målet att alla ELM-are ska få delta i en workshop. Teamet önskar att arbeta mer med information och uppföljning av genomförda workshops och vill
arbeta för att få in fler lotsar i teamet för att avlasta med undervisning och därigenom vara mindre
sårbara om någon i teamet får förhinder – kanske även få möjlighet att genomföra fler workshops?
Nysatsning
En omorganisation av ELMs administration under 2012 innebar besparingar, men samtidigt att
ELMs närvaro i Stockholm minskade. Styrelsen beslutade då att större delen av den besparing som
gjordes skulle ”återinvesteras” i Stockholmsregionen samt i norra Sverige. Fredrik Smetanas tjänst
som skol- och ungdomspastor i ELM Nord är en del av denna satsning. Resterande medel finns
fortsatt tillgängliga, och de kan om satsningar inte görs i nämnda geografiska områden användas till
andra satsningar.
Malmö
Sveriges tredje största stad, Malmö, utgör ett stort missionsfält. ELM ser med glädje på den
nystart som föreningen i Malmö har gjort och har under 2016 bidragit med 20 % tjänst (Markus
Hector). Vi vill under 2017 fortsätta att stödja denna satsning.
Nya gemenskaper
Utbildningssatsningen ”På Nya Platser, Färdiga, Gå!” är en stimulansåtgärd som ska bidra till ökat
missionsengagemang och missionsarbete i Sverige. Arbetet fortsätter och utökas under 2017
omkring nyplantering av kristna gemenskaper i Sverige. Vi vill initiera och stödja det strategiska
arbetet, kursverksamhet och så vidare, liksom konkreta projekt med ny-/återplantering på olika
platser i Sverige.
Tvärkulturell mission i Sverige
Den situation som Europa, men också Sverige, upplever med tanke på migration- och
flyktingsituationen utmanar oss, men ger oss samtidigt nya, spännande och tidigare oanade
möjligheter att bedriva missionsarbete bland människor och grupper som traditionellt sett har varit
svåra att nå med mission, direkt i vårt eget land. Inom ELM har vi redan en del arbete med denna
inriktning och vi önskar att ha ytterligare fokus på detta under åren som kommer.
Predikantkallande och predikantutbildning
ELMs predikanter är kallade att förkunna Guds Ord. ELM kallar predikanter på förslag från de
regionala organisationerna ELM Nord/Syd och på eget initiativ. Genom predikantdagar som
planeras på Fridhem och Strandhem under våren 2017, med teman från den tredje trosartikeln,
önskar ELM att rusta rörelsens predikanter för det viktiga uppdraget att predika Guds Ord i dagens
Sverige. Vi vill fortsätta och vidareutveckla predikantutbildningen och genom detta bidra till att
Guds Ord når vidare ut i vårt land.
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Personal och 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 ELM-are och ELM-föreningar/-församlingar till
satsningar som riktar sig mot nya människor och nya platser i Sverige. Dessutom har de uppgifter i
kontakter med myndigheter, predikanter och föreningar.
Några personer uppbär pension från tidigare tjänst i ELM, vilken utbetalas direkt från ELM.
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Tidningsmission
Tidningsnämndens ansvarsområden innefattar tidningen Till Liv och fördjupningsbilagan Begrunda samt
barntidningen Droppen. Samtliga ges ut av missionsorganisationen ELM, Evangelisk Luthersk Mission.
Syftet med tidningarna är att lyfta fram Bibelns sanning och tillförlitlighet och bekänna Jesus som
Frälsaren och Herren.
ELMs vision är att Bibelns budskap ska förmedlas till och göras levande för människor i alla åldrar, i
Sverige och i andra länder. Tidningarnas huvuduppgift är att sprida evangeliet, direkt genom
undervisning och uppbyggelse och indirekt genom information om missionsverksamheten i Sverige och i
andra länder. Rörelsens identitet är nära kopplat till tidningarna. Till Liv, Begrunda och Droppen har
viktiga funktioner att fylla, inte minst när det gäller att hålla samman vår rörelse.

Till Liv
Mål för tidningen Till Liv:












 Att göra elva läsvärda och intressanta nummer per år. Det innebär en
tidning som läsaren ser fram emot att få och som läsaren är delaktig i. Det
innebär också en tidning som kan bidra till goda samtal ute i
föreningarna/församlingarna samt en tidning som kan medverka till att tron
fördjupas. Målet är också att ELM- identiteten och ELM-stoltheten växer i
rörelsen med hjälp av Till Liv.
 Låta Till Liv spegla missionsarbetet både utomlands och i Sverige som
NUM respektive MIS planerar, driver och satsar pengar på. Tidningen ska också
visa på de lokala ELM-föreningarnas verksamhet och även något från ELU:s arbete.
På ett moderat sätt söka förnya vinjetter och layout i tidningen.
Nå allt fler inom ELM och ELU. Helst ska alla inom ELM och ELU prenumerera på Till Liv. Extra
viktigt är att alla som har kommitté- eller styrelseuppdrag inom ELM/ELU även har Till Liv samt att
nå allt fler unga vuxna, d v s de från 20 år och uppåt.
Få Till Liv-ombud ute i föreningarna. De kan göra PR för Till Liv och lyfta fram intressanta artiklar.
Ombuden kan också föreslå egna föreningen att sponsra prenumeration till sjukhem och bibliotek
samt uppmuntra till kollekter.
Att få allt fler prenumeranter utanför ELM. Det kan t ex ske genom PR vid större möten och
evenemang utanför ELM eller genom att synas på Facebook. Ett annat sätt är att ELM-are berättar
för andra om tidningen.
Ge ut ett evangeliserande och utåtriktat nummer per år, under juni månad, som föreningar och
enskilda med frimodighet vill dela ut. Dessutom ge ut ett decembernummer med extra julläsning,
som BV Förlag kan sälja och den enskilde dela ut.
Fortsatt göra en tidning med fräsch layout som gör just Till Liv till den enastående tidning den är.
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Begrunda
Evangeliet är relevant, sant och livsviktigt. Vi vill även under 2017
fortsätta påminna om det och verka för att fördjupa förståelsen av det
livgivande bibelordet. Arbetet med Begrunda går ut på att producera
två nr av tidningen per år. Deadline för bidrag till tidningen ligger på 1
mars och 1 september och därefter följer knappt två månaders
intensivt arbete med att få fram artiklar i publicerbart skick. Den
ordningen kommer att följas även år 2017.
Det är en förhoppning att Begrunda kan uppskattas och komma till
användning även utanför ELM. Det gäller inte minst i besläktade
tidningar. En stor del av Begrundas artiklar ligger på Till Liv:s hemsida.
Fortsatt kontinuerlig publicering av tillkommande artiklar planeras.
Förhoppningen för 2017 är också en ökad närvaro och interaktion på nätet och i sociala medier.

Droppen
År 2016 firade Droppen 65-års jubileum. Genom åren har målet med tidningen varit
oförändrat - att förkunna budskapet om Jesus och hans frälsning till barnen. I takt
med att det kristna budskapet ljuder allt svagare i Sverige vill Droppen vara ett
redskap för familjerna och en hjälp i den kristna församlingens uppgift att förmedla
den kristna trons grunder till barnen.
Konkurrensen i genren kristna barntidningar är inte stor. I dag är Droppen Sveriges
enda kristna barntidning. Trots det behövs ett aktivt och ständigt pågående arbete
med att göra tidningen känd:






Genom närvaro på Barn OAS och andra kristna konferenser och läger.
Genom att aktivt fortsätta med att sprida informationen om Droppen utanför ELM-BV.
Genom att delta i barnledarkonferensen Jesus till barnen i Jönköping och genom projektet
Bibelmaraton har större möjligheter öppnats för att göra Droppen känd i andra
kyrkosamfund.
Genom att jobba med ett särskilt reklamutskick och erbjudande till familjer och församlingar
i Sverige som kan vara intresserade av Droppen men som ännu inte prenumererar på
tidningen.

Under 2017 planerar vi att:



Ge ut 18 nummer av tidningen.
Fortsätta ett arbete för att samla och bearbeta Droppens andakter som kan utgöra en grund
för en barnandaktsbok med andakter för varje dag. Det finns efterfrågan på en sådan då
befintliga andaktsböcker är väldigt få.

ELM-BV verksamhetsplan 2017
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Ta fram reklamnummer/extranummer. Detta kan användas i offensiv marknadsföring för att
nå nya läsare och målgrupper, t ex på barnledarkonferensen Jesus till barnen i Stockholm
2017.
Under höstterminen förbereda ett nytt undervisnings- och läsmaterial om bönen Fader vår
som under 2017 ska publiceras i vår databank på hemsidan.
Göra ett enkelt “grundnummer” om kristen tro. Detta kan användas i offensiv
marknadsföring för att nå nya läsare och målgrupper.
Fortsätta att aktivt jobba med Droppens hemsida.

Design för Livet
Design för Livet är en del av Tidningsnämndens verksamhet. Den tillför resurser för tidningsarbetet
genom att som byrå för grafisk formgivning sälja ledig tid hos våra duktiga grafiska formgivare. Den del
av vår grafiska design som är kommersiell verksamhet säljs genom Design för Livet. Företagare,
föreningar, ja alla som har behov av grafisk formgivning kan stödja tidningsarbetet genom att lägga
uppdrag på Design för Livet.
Under 2017 vill vi:
 Fortsätta med bokformgivning. Böcker är en stark gren i Design för Livet.
 Fortsätta ha ett bra samarbete med Studieförbundet Bilda, och andra trogna kunder.
 Fortsätta utveckla e-böcker.
 Ha starkare fokus: Bli bättre på det vi gör gällande prissättning, uppföljning, kundvård samt
inspireras till bättre formgivning och fördjupa oss genom fortbildning. Fortsätta fokusera på
affärsmässigheten d v s ekonomi, uppföljning och redovisning.
 Bli aktivare på sociala medier för att sprida Design för livets namn och förhoppningsvis få
mer kunder.
 Miljötänk. Vi vill försöka använda tryckeri nära kunden och minska transportsträckorna.
 Hitta nya kunder.

ELM-BV verksamhetsplan 2017
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Ledning och administration
Ledning
ELMs högsta beslutande organ är årsmötet, som väljer en styrelse att leda sällskapet. Missionsledaren är
ledare i det dagliga arbetet.

Administration
Administrationen skall ge god service till övrig personal inom ELM-BV. Den skall även ge service och stöd
till förtroendevalda i styrelser och nämnder, och stå för kontakt och service till alla medlemmar i
organisationen, genom att ha en expedition, som kan nås med telefon eller mejl. Administrationen skall
även förmedla aktuell missionsinformation.

Uppgifter som administrationen skall ansvara för:












Ekonomisk uppföljning
Hantering av försäkringsfrågor
Budgetberedning och budgetuppföljning
Uppdatering av adressregister
Förberedelse av styrelse- och AU-möte (beredning av ärenden, utskick av handlingar m.m.)
Diverse utredningsarbete
Diarieföring och arkivering
Administration av protokoll
Sammanställning och distribution av årsberättelsen
Förberedelse av årsmöteshandlingar
Vara styrelsen och dess organ behjälpliga

Övrigt inom ledning och administration
Sångboksprojektet beräknas pågå i fem år och målsättningen är att bevara och förnya vår evangelisklutherska sångtradition och förmedla den till kommande generationer genom att ge ut en gemensam
sång- och melodibok.
Ekonomiadministrationen utförs på konsultbasis av JLE konsult i Örkelljunga HB.
Personalkostnader: Den anställda personalen består av missionsledare på 100 % samt informatör och
organisationssekreterare, på 50 % vardera.
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Ekonomiska ramar
Alla summor i tkr

Mission i utlandet
Resultat 2015

Budget 2016

Vpl 2017

605
719
160
62

800
800
400
100

1 000
650
400
120

1 546

2 100

2 170

Etiopien
Anslag till kyrkan
ACYM
Sportscamp
LTS
Korttidsinsats utländska lärare
Utbildningsstöd
Evangelisation; nya folkgrp
Kyrkfond
Utveckling södra synoderna
Kostn i samband med resor

210
138
20
75
60
35
0
30
0
23

210
150
20
75
60
30
20
40
0
20

210
150
20
80
60
30
20
10
45
20

Summa Etiopien
Specialinsamling Etiopien

591
139

625

645

Kenya
Bethesda - fadder
Bethesda
Muslimmission
Fredsarbete
Missionärsinsats
Missionärskassa
Utredningsarbete Turkana
Kostn i samband med resor

0
238
10
20
148
81
0
24

0
210
10
20
150
75
0
20

0
180
10
20
175
90
50
20

Summa Kenya

521

485

545
Fortsättning på
nästa sida

Peru
Missionärer
Missionskassa
Arbetet i Piura o Chiclayo
Kostn i samband med resor
Summa Peru

ELM-BV verksamhetsplan 2017

15

Eritrea
Anslag till kyrkan
Musikskolan
Renovering musikskolan
Utbildning av präster och evang
Kyrkbyggn på Beleza
Kostn i samband med resor
Eritrea-gruppen

35
30
0
50
0
7
0

20
40
0
50
10
20
5

20
40
100
10
0
20
5

Summa Eritrea

122

145

195

Resultat 2015

Budget 2016

Vpl 2017

Indien
Kostn i samband med resor

51

0

0

Summa Indien

51

0

0

Move
Kostn i samband med resor
Försäkringar

74
5

80
0

80
0

Summa Move

79

80

80

725
67
29
5
0

50
820
80
20
10
25
10

50
860
70
30
0
50
10

888

1 015

1 070

0

40

40

3 798

4 490

4 745

Sverige
Besök från missionsländerna
Missionssekreterarlön
Resekostnader i Sverige
Sammanträdeskostnader
Tältmakarmission
Nytt fält
Försäkringar
Summa Sverige
Diverse
Totalt
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Mission i Sverige
Resultat 2015

Budget 2016

Vpl 2017

*)
*)
*)
*)
*)

35
54
20
80
0

25
50
0
50
30

*)

189

155

Anslag
Strandhem
Stockholm
Norrland
Helsingborg (Nytt Hopp)
Föreningsinspiratör ELM Syd
Nysatsning Stockholm/Norr
Nysatsning
Skol- o ungdomspastor Nord

200
72
72
90
0
125
0
0

200
65
65
90
125
365
0

225
58
65
90
0
0
375
125

Summa anslag

559

910

938

Personalkostnader
Löner
Sociala avgifter
Övr personalkostnader
Malmö
Pensioner

348
140
1
-126
157

220
62
7
107
200

240
65
8
100
170

Summa personalkostnader

520

596

583

Övriga kostnader
Hyror
Kostn i sbd med resor
Kontorskostnader
Marknadsföring

12
49
3
5

12
75
15
25

15
75
17
35

Summa övriga kostnader

69

127

142

1 148

1 822

1 818

Egna projekt
Amani
Nya gemenskaper (PNP)
Övriga nysatsningar
Predikantutbildning
Barnverksamhet
Summa Egna projekt
*)Har tidigare inte redovisats
separat

Totalt
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Tidningsmission
Intäkter
Gåvor, kollekter, anslag
Tidningsintäkter
Ersättning för tjänster
Summa intäkter
Kostnader
Hyreskostnader
Resekostnader
Kontorskostnader
Marknadsföring
Övriga kostnader
Bankkostnader
Löner
Sociala avgifter
Övr personalkostnader
Produktionskostnader
Summa kostnader
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Resultat 2015

Budget 2016

Vpl 2017

82
922
461

191
926
400

150
920
460

1 465

1 517

1 530

47
16
45
8
7
4
964
302
53
422

58
25
51
26
7
4
988
310
89
441

60
25
55
25
10
5
1 025
320
90
450

1 868

1 999

2 065
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Ledning och administration
Övriga kostnader
Hyror
Kostnader i samband med resor
Kontorskostnader
Marknadsföring
Övriga kostnader
Till styrelsens förfogande
Ekonomiadministration
DBI

Resultat 2015

Budget 2016

Vpl 2017

50
37
68
42
82

55
90
85
55
22
150
120
50

55
70
80
55
22
150
120
65

120

Summa övriga kostnader

399

627

617

Personalkostnader
Löner
Lagstadgade sociala avgifter
Övriga personalkostnader

671
195
94

735
240
60

870
280
60

Summa personalkostnader

960

1035

1 210

100

100

1 762

1 927

Sångboksprojekt
Totalt
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Sammanställning kostnader och intäkter
Resultat 2015

Budget 2016

Vpl 2017

Intäkter
Gåvor, kollekter, anslag
Testamenten
BV:s fond
Statliga verksamhetsbidrag
Tidningsverksamheten
Övriga intäkter
Finansiella nettointäkter
Uttag ur Parmenas

3 395
1 743
365
39
1 383
32
455
1 056

7 500
0
200
0
1 326
0
0
848

8 000

Summa intäkter

8 468

9 874

10 338

Kostnader
Mission i utlandet
Mission i Sverige
Tidningsnämnden
Ledning och adm

3 798
1 148
1 868
1 381

4 490
1 822
1 999
1 762

4 745
1 818
2 065
1 927

Summa kostnader

8 195

10 073

10 555

273

-199

-217

Årets resultat
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