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Program för ELMs årskonferens 2021 
 

Torsdag den 27 maj 

TEMA: Mission i världen 
18.30 Kvällsmöte 
  Välkomsthälsning: Henrik Nilsson  

Inslag EELC-ELM 100 år 
Predikan: ”Gör hans gärningar kända bland folken!” 1 
Krön.16:7-36, Thor Fremmegård 
Panelsamtal om utlandsverksamheten från Etiopien till Främre 
Asien 
Kollekt till ELM 

 

Fredag den 28 maj 
 
TEMA: Till Sverige 
Seminarier via Zoom 
  Inloggningsuppgifter till seminarierna:  
  gå in på zoom.us/join 
 
  Meeting ID: 948 9235 4383 
  Passcode: 716580 
  
10.00  Lärjungaskap i praktiken 

Magnus Hagström 
14.00  Syndafall och självbild: är “syndare” = “kass”? - Thor 

Fremmegård 
16.00  Att rusta föräldrarna  

Oskar Wikdahl 
 

18.30 Kvällsmöte 
Predikan: ”Men ni är ett utvalt släkte…”  
1 Petr. 2:4-10, Erik J Andersson 

 Inslag från Framtidskommissionen 
 Kollekt till ELM 
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Lördag den 29 maj 
 
8.15 Registrering av röstlängd  
 
9.00 Inledningsmöte 
 Predikan: ”Var inte rädd eller förfärad”  

Jos. 1:1-9 Mattias Lindström 
 
09.45  Årsmötesförhandlingar  
 Kaffe 

Kollekt till ELM 
12.00  Lunch 
 
13.00 Årsmötesförhandlingar 
 Kaffe 
 
17.00 Beräknad sluttid 
  

Söndag den 30 maj 
 
10.00 Gudstjänst 
Tema: Nå med glädje!  

Predikan: ”Löftet gäller alla.” Apg. 2:22-41  
 Thor Fremmegård 

Kollekt ELM 
 
12.00 Lunch 
 
13.30 Avslutningsmöte 

Tema: Mission i hemmet 
Predikan: ”Hör Israel” 5 Mos. 6:4-9  
Daniel Engelbrekt 
Hemmet som missionsstation – Lisa & Hjalmar Unosson 
Sändningsord: Henrik Nilsson 
Kollekt till ELM 



Föredragningslista 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet 

3. Val av sekreterare och vice sekreterare 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

5. Fastställande av röstlängd för årsmötet 

6.  Godkännande av kallelse till mötet 

7. Fastställande av föredragningslistan 

8. Fastställande av arbetsordning se sid. 8 

9. Presentation av verksamhetsberättelse och årsredovisning (se 

årsberättelsen) avser 2020. 

10.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning (se 

årsberättelsen). 

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12.  Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020 

13.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen Bibeltrogna 

Vänners Fond för hjälpverksamhet 

14.  Rapport från styrelsen 

15.  Rapport från lärorådet 

16.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 se sid. 12 

17.  Behandling av styrelsens förslag till mötet 

18.  Bemyndigande att försälja lös och fast egendom som tillhör ELM 

19.  Behandling av i rätt tid inkomna motioner  

20.  Behandling av ärenden rörande samverkansorganisationer. Inget 

anmält  

21.  Val av styrelseledamöter och ersättare se sid. 11 

22.  Val av revisorer och revisorsersättare för innevarande verksamhetsår 

se sid. 11 

23.  Val av valberedning och sammankallande för valberedningen för en 

tid av ett år 

24.  Fastställande av medlemsavgift för 2022 
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25.  Hälsning till kungahus, regering och riksdag 

26.  Hälsning till missionärerna 

27.  Övriga frågor 

28.  Mötets avslutande 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Förslag till arbetsordning vid årsmötet 
Årsmötet kommer åter igen att genomföras digitalt och bara presidium samt 
föredragande kommer att vara på plats i Örkelljunga.  

Vi är tvungna att göra en avvägning mellan vad som är praktiskt, 
kostnadseffektivt och samtidigt demokratiskt, men utifrån förutsättningarna 
finns det ingenting som är alldeles perfekt. 

Vi kommer att genomföra årsmötet som en videokonferens med hjälp av ett 
verktyg som heter ”Zoom”. Det är inte specifikt utformat för årsmöten men 
har tillräckligt många bra funktioner för att låta mötet fungera smidigt, 
samtidigt som det är tillräckligt enkelt för att kunna vara användbart. 

En komplett guide till Zoom och hur årsmötet kommer att genomföras 
kommer veckan innan årsmötet.  

1. När man inte pratar har man sin mikrofon avstängd. Sekretariatet 
ska kunna stänga av användarnas mikrofoner, men det kan vara bra 
att ta en titt på det själv. 

2. Man begär ordet genom att skriva sitt namn i chatten. Talare 
antecknas på talarlistan. Dubbel talarlista används, d.v.s. den som 
inte har att något i diskussionen går före den som redan har yttrat 
sig. Att skriva namnet i chatten används i alla situationer där man vill 
begära ordet, som t.ex. i 9-10 nedan. 

3. Talartiden bör inte överskrida tre minuter. Föredragande bör 
begränsa sig till att tala i max fem minuter. 

4. Yrkanden, annat än ordningsfråga, ska mailas till sekretariatet, 
arsmote@elmbv.se 

5. Mötesordförande har rätt att ge ordet åt styrelseledamöter och 
tjänstemän som inte är ombud men som för styrelsens talan i en viss 
fråga. 

6. Det är möjligt att chatta samtidigt som mötet pågår. Det får man 
gärna göra, men man kan inte lägga förslag eller rösta via chatten. Vi 
hjälps åt att hålla en trevlig och konstruktiv ton i chatten! 
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7. Omröstning sker genom att man trycker på grön ”ja-bock”. Denna 
typ av omröstning motsvarar det fysiska mötets acklamation 
och/eller att man räcker upp sitt röstkort. Vi kommer kunna se hur 
många ja-röster som kommer in på respektive förslag samt hur 
många som avstår från att rösta. Nackdelen är att man också 
kommer kunna se vem som röstar vad. Det är måhända inte 
optimalt, men kommer att fungera tillräckligt bra. 

8. Vid personval kommer vi inte använda ja-knapparna utan genomföra 
en form av sluten votering. Vi kommer att använda ett 
googleformulär för personvalen som låter oss rösta anonymt. 

9. Mötesordförande får medge den som blivit apostroferad (omnämnd 
eller citerad) i ett anförande replik om högst en minut. Replik skall 
begäras i omedelbar anslutning till det aktuella anförandet. 
Kontrareplik medges ej.  

10. Ordningsfråga bryter debatt i sakfråga och skall avgöras innan annan 
fråga tas upp till behandling. 

11. Vid beslut om streck i debatten skall mötesordförande lämna tillfälle 
åt dem som önskar framställa yrkande, läsa upp dessa och åt dem 
som så önskar tillfälle att begära ordet. Därefter anmäls att streck är 
satt. Sedan detta skett kan inte nya yrkanden framställas och nya 
talare kan inte få ordet i den aktuella frågan. Replik kan beviljas även 
sedan streck är satt.  

12. Mötesordföranden bedömer om ett yrkande är ett nytt ärende eller 
ligger inom ärendets ram. Om yrkandet innebär en ny fråga skall 
ordföranden vägra ställa proposition på det. 

13. Reservation rörande beslut kan göras fram till årsmötet avslutas. 
Reservationen skall vara skriftlig och mailas till sekretariatet, 
arsmote@elmbv.se. Reservationen skall på begäran från reservanten 
läsas upp inför sittande möte. Reservationstexten skall inlämnas 
innan justering av årsmötesprotokollet. 



Information från valberedningen och styrelsens 
förslag till medlemsavgift 

 
Val till årsmötespresidium 
 
Valberedningens förslag 

Ordförande: Christer Unosson 

Vice ordförande: Torgny Yngvesson 

Sekreterare: Sara Olsson 

Vice sekreterare: Benedikte Nilsson  

Val av styrelseledamöter 
 
Årsmötet har rätt att välja tre ledamöter för tre år, samt tre ersättare för ett 

år.  

Nuvarande styrelse: 

Ledamöter (vald t.o.m. årsmötet år) 

 

Daniel Caesar, Djurås (2021) 

Gunnel Gustavsson, Vittsjö (2021) 

Jan-Ulrik Smetana, Vännäs (2021) 

Eskil Engström, Hässleholm (2022) 

Peter Henrysson, Lund (2022) 

Elisabeth Wallgren, Sollentuna (2022) 

Emma Birgersson, Åstorp (2023) 

Mats Lundin, Knislinge (2023) 

Henrik Nilsson, Örkelljunga (2023) 

 

Ersättare 

Filippa Arvidsson, Stockholm (2021) 

Jens Lunnergård, Sollentuna (2021) 

Gunvor Vennberg, Vännäs (2021) 
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Valberedningens förslag:  

Ledamöter:  

Valberedningen föreslår omval av samtliga.  

 

Ersättare:  

Valberedningen föreslår omval av samtliga.  

Val av revisorer 
 
Innevarande verksamhetsår har ordinarie revisorer varit Ingvar Ekström, 

Örkelljunga och Jörgen Nilsson, Hässleholm.  

Revisorsersättare har varit Jesper Sturesson, Kristianstad och Johan Svensson, 

Kristianstad.  

Valberedningen föreslår omval av Ingvar Ekström, Jörgen Nilsson och Johan 

Svensson, samt nyval av Alexander Björkman. 

 

Jesper Sturesson avböjer omval.   

Valberedning 
 

ELMs valberedning har det gångna året bestått av Samuel Estenlund 

(sammankallande), Samuel Bengtsson, Daniel Karlsson, Ida Gustafsson, Nils-

Göran Nilsson samt Åke Johansson.  

Styrelsens förslag till medlemsavgift 
 
Enligt ELMs stadgar skall det finnas en medlemsavgift. Sedan 2006 fastställs 

denna av årsmötet.  

Styrelsen föreslår:  

att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 300 kronor per påbörjat 10-tal 

medlemmar, för föreningar.  

att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 300 kronor, för en enskild 

medlem. 



Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022 

”Hednafolk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.” 
(Jes. 60:3) Guds frälsning gällde inte bara Israel, utan hela världen genom 
Israel. På liknande sätt har ELM inte fått ta emot Guds ord bara för vår egen 
skull utan för att vi ska ge de goda nyheterna vidare, till andra människors 
frälsning. Vi har ett uppdrag att utföra, i Sverige och i utlandet, och genom 
Guds nåd vill vi arbeta enligt följande plan. 
 
I stället för att bara presentera en budget har ELMs styrelse de senaste åren 
valt att lägga fram en verksamhetsplan för årsmötet. Verksamhetsplanen 
innehåller förvisso budgetposterna för det kommande verksamhetsåret men 
siffrorna förklaras av en text som beskriver hur medlen är tänkta att 
användas. Verksamhetsplanen beskriver hur vi vill ge vidare evangelium! 
ELMs organisationsstruktur är sådan att riksstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för all verksamhet, men styrelsen har delegerat ett stort ansvar till 
tre nämnder: Nämnden för utlandsmission (NUM), Nämnden för mission i 
Sverige (MIS) och Tidningsnämnden (TN).  
 

Mission i utlandet 
Strukturen för det föreliggande förslaget till verksamhetsplan visas i tabellen 
nedan. Sedan årsmötet 2018 organiserar ELM sitt utlandsarbete utifrån tre 
olika verksamhetsfält: Östafrika, Peru och Främre Asien. Därför kommer 
också förslaget till verksamhetsplan att vara uppdelat på dessa tre fält. Sist 
kommer ett förslag gällande kostnader och planer för NUM:s arbete i Sverige. 



Tabell 1. Översikt över ELM:s utlandsarbete 
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1. Östafrika – de gamla fälten 
I Östafrika har ELM bedrivit missionsarbete i Eritrea, Etiopien och Kenya 
som resulterat i inhemska evangelisk-lutherska kyrkor. På vårt 
östafrikanska missionsfält vill ELM under 2022 ge stöd till väldefinierade 
projekt inom barn- och ungdomsverksamhet, samt teologisk ut- och 
fortbildning. 
Kyrkorna har under lång tid fungerat självständigt, men med fortsatt 
ekonomiskt stöd från bland annat ELM. Ytterligare steg mot att kyrkorna 
ska växa i självförtroende och gudsberoende kan tas genom att ELM 
tydligare identifierar projekt vi vill stödja, men överlåter åt kyrkorna att 
bära sin egen organisation och ledning. 

Barn och ungdom 

I Eritrea ger ELM stöd till musikskolan i Asmara. ELM initierade en utvärdering 
av denna verksamhet under 2019-2020 men pga pandemin har 
utvärderingen stannat upp. Arbetet återupptas så snart förutsättningarna 
tillåter. ELMs tidigare missionär, Barnabas Mebrathu, som tidigare ansvarade 
för musikskolan, har lovat att bistå med uppgradering. 
Under 2021 tecknas nya avtal för ACYM och Bethesda avseende åren 2022-
2024. Bidraget till ACYM är detsamma 2022 som under 2021, men därefter 
trappas bidraget ner med 20 procentenheter per år under 2023 och 2024 då 
avtalet löper ut. ELM vill fortsätta samarbetet med barnhemmen men önskar 
samtidigt att de ska växa i eget ekonomiskt ansvarstagande och ägarskap. 

Teologisk utbildning 

Den teologiska utbildningen i Asella, Etiopien (LTS), uppvisar en 
välfungerande verksamhet. ELM önskar fortsätta ge stöd både ekonomiskt 
och med korttidsinsatser. Korttidsinsatser i form av lärare från Sverige har 
visat sig vara effektivt både som insats på plats och även i 
informationsarbetet i Sverige. Dessa korttidsinsatser är viktiga också för 
bibelskolan i Damot Bossa. I nuläget är det Etiopien som är målet för dessa 
resor men ELM ser gärna att även de andra länderna får besök av svenska 
teologer. Vi ger ett visst stöd till den teologiska utbildningen i Belleza, Eritrea. 

Försoningsarbetet 

Vi fortsätter stödja det nationella freds- och försoningsteamet med ett anslag 
och följa gruppens utveckling. 
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Stöd till kyrkorna 

ELM önskar hålla en levande relation till samtliga samarbetskyrkor i Afrika. 
Därför har vi satt av medel för att kunna besöka samtliga länder under 2022. 
ELM vill fortsättningsvis ge ett anslag till kyrkorna i Etiopien och Eritrea. En 
utvärdering ska göras under 2021 avseende effekterna av nedskärningen på 
anslaget till EELC under 2019. 
 

Ekonomi Östafrika 

 

Verksamhet Vpl 22 

Barn- och ungdomsverksamhet 420 

Teologisk utbildning 180 

Freds- och försoningsarbete 20 

Stöd till kyrkorna 120 

Resor 50 

Summa 790 

 
 Tabell 2. Ekonomi Östafrika 

2. Peru – det unga fältet 
ELM har bedrivit missionsarbete sedan mitten av 1990-talet i norra Peru. 
Chiclayos evangelisk-lutherska kyrka (IELCH) har idag tre aktiva 
församlingar. ELM vill arbeta tillsammans med kyrkan med målsättningen 
att stärka deras självförtroende och gudsberoende. Vi vill stärka kyrkan 
andligt, organisatoriskt och relationellt. I Piura pågår en 
församlingsplantering sedan 2013 och ett arbete med mål att nå studenter. 
I båda städerna finns goda möjligheter att ha utsända missionärer.   
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Missionärer i Chiclayo och Piura 

Enligt ELMs strategi vill vi ha minst två missionärsenheter i Peru, i Chiclayo 
och/eller Piura. Under hösten 2021 kommer Hjalmar och Lisa Unosson och 
barnen att vara ensamma i norra Peru, vilket inte är önskvärt. Vi ser även att 
det är en avgörande faktor för Piuraförsamlingens framtid om vi har 
missionärer på plats. Därför önskar vi rekrytera en ny missionärsenhet som 
under hösten 2022 studerar språk och kultur i Arequipa och under våren 
2023 flyttar till Piura. ELM Danmark är öppna för möjligheten att ge ett 
ekonomiskt stöd om vi hittar missionärer med anknytning till dem. Om vi inte 
får nya missionärer så kan pengarna användas till korttidsinsatser. I slutet av 
2022 avslutar Unossons sitt kontrakt i Peru och dialog förs kring en eventuell 
förlängning, men ingenting är bestämt ännu. 

Familje- och relationsarbete 
Peru är ett kollektivistiskt samhälle där storfamiljerna ofta bor tillsammans. 
Samtidigt finns det många brustna och splittrade familjer. Lisa och Hjalmar 
Unosson har arbetat med familje- och relationsarbete i Chiclayo sedan 
januari 2019, med avbrott under coronapandemin. De har under arbetets 
gång mött ett stort och positivt gensvar. Målet med familjearbetet är dels att 
stärka kyrkan inåt, dels att nå ut med evangeliet. Hur de konkreta 
satsningarna kommer att se ut under 2022 kommer att utarbetas i samråd 
med kyrkan under hösten 2021. Under 2021 översätts också Amanikonceptet 
till spanska och planen är att Lisa och Hjalmar även ska använda detta 
redskap i familje- och relationsarbetet. Vi önskar att även inkludera Piura i de 
kommande satsningarna. 

Församlingsplantering i Piura 

I Piura önskar vi fortsätta församlingsplanteringen genom att arrangera 
gudstjänster och andra församlingsbyggande och evangeliserade aktiviteter. 
Vi vill fortsätta arbeta målinriktat mot medelklassen och studenter och styra 
våra aktiviteter utifrån dessa mål. Målet är att arbetet i Piura ska stabiliseras 
under 2022 och att församlingen ska växa både i antal och i ansvar. Vi vill 
arbeta långsiktigt för att församlingen ska ha en nationell pastor och rusta 
individer för att ta ansvar för organisation och ledarskap. Vi önskar hitta goda 
vägar att stärka relationen och öka det ömsesidiga utbytet mellan Chiclayo 
och Piura och ta fram en plan för hur detta samarbete ska se ut.  
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Stöd till Chiclayos evangelisk-lutherska kyrka  

Under 2022 vill vi fortsätta stödja den evangelisk-lutherska kyrkan i Chiclayo 
(IELCH). Genom missionärsinsatser och besök från Sverige vill vi bidra till att 
IELCH roll stärks i relationen mellan församlingarna. Genom att arbeta 
tillsammans med kyrkan i olika projekt hoppas vi också att kyrkan ska växa i 
ansvarstagande. Vi tror att större enhet i kyrkan är avgörande för kyrkans 
utveckling. Ekonomiskt vill vi se kyrkan ta ökat ansvar och arbeta utifrån goda 
rutiner. Vi bidrar med ett anslag till kyrkan och vi önskar också följa upp och 
utvärdera nuvarande modell för att avlöna pastorerna. Dessutom vill vi 
fortsätta föra samtal med IELCH hur det kan öka sina egna inkomster. 

Utbildning och ledarträning 
Under 2022 vill vi fortsätta arbeta med utbildning och ledarträning. Vi vill 
fortsätta hyra lokalen centralt i Chiclayo för olika former av kursverksamhet 
och missionsarbete, samt som kontor för Unossons. Vi vill även hjälpa kyrkan 
stötta dem som har möjlighet och är lämpade att studera teologi eller gå 
bibelskola på det teologiska seminariet SETELA i Arequipa, i södra Peru. Vi vill 
också möjliggöra att unga från Chiclayo och Piura kan delta på läger och 
liknande i södra Peru. Målet är att kyrkan ska få växa i andlig stabilitet, att 
rusta kyrkans olika ledare och att även nya ledare ska få växa fram. 

Mission bland medelklass och studenter 
Missionsarbetet i norra Peru har sedan starten varit fokuserat på att nå med 
evangeliet till de lägre samhällsklasserna. De senaste åren har vi sett behovet 
att nå ut till medelklassen och till studenter, dels för att även de behöver 
evangeliet, dels av missionsstrategiska skäl. Arbetet i Piura har präglats av 
detta och vi önskar behålla detta fokus. Förhoppningen är att de erfarenheter 
vi får i Piura också kan vara till inspiration för kyrkan i Chiclayo. Den lokal ELM 
hyr i centrum möjliggör detta och används i dagsläget också till det 
studentarbete som kyrkan driver i Chiclayo. 

 

 

 



Ekonomi (beräknad kurs 1 sek = 2,6 pen) 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
Tabell 3. Ekonomi Peru 

 

3. Främre Asien – det nya fältet 
ELM är ett redskap i Guds stora uppdrag att nå människor med evangelium. 
I många år har vi arbetat i kulturer som har haft evangeliet under lång tid, 
men det senaste decenniet har ELM arbetat för att “nå med evangeliet dit 
Jesus Kristus inte är känd” (NUMs 10 års-vision). 
Sedan 2018 arbetar vi mot ett nytt fält som vi kallar “Främre Asien” som är 
ett muslimskt dominerat samhälle. Vi vill samarbeta med andra lutherska 
organisationer, verksamma i området, för att nå ut med evangeliet genom 
församlings- och kyrkoarbete.  

Utsända medarbetare 
Våra medarbetare har nu varit på plats i landet sedan hösten 2019 med ett 
längre uppehåll i Sverige med anledning av pandemin. Deras nuvarande 
kontrakt sträcker sig till hösten 2023. Under 2022 behöver vi undersöka 
möjligheten att förlänga kontraktet med våra utsända och/eller rekrytera ut 
nya/fler medarbetare. 

Resor 
ELMs anställda i Sverige kommer att göra regelbundna resor till regionen, 1-2 
gånger per år, dels för att vara med vid konsultationer med våra 
samarbetsorganisationer, dels för att stödja de utsända. 

Verksamhet Vpl 22 

Missionärer 1075 

Missionsarbete 170 

Anslag till kyrkan 175 

Resor 130 

Summa 1 550 
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Arbete på fältet 

Huvuddelen av de utsändas tid har gått åt till språkstudier i etableringsfasen. 
Kyrkan är i en omställningsfas sedan flera nordiska utsända har lämnat landet 
och nu har man för första gången en nationell pastor. En viktig del av våra 
medarbetares arbete är att stärka de nationella ledarna i den lutherska 
kyrkan och ge dem stöd i sina uppgifter. Regelbundna handledningssamtal 
och vägledning genomförs. 
Staden de utsända bor i är stor och människor har långt till kyrkan. Under 
pandemin har digitala samlingar vuxit vilket har fångat upp nya människor. 
Dessa sammankomster vill vi fortsätta med och undersöka möjligheten att 
utveckla arbetet. 
Våra utsända finns tillgängliga för att ta emot olika gruppresor från Sverige. 
Vi hoppas kunna genomföra en eller två sådana resor under 2022. 

Ekonomi 
 

Verksamhet Vpl 22 

Utsända 905 

Resor 50 

Arbete på fältet 20 

Totalt 975 

 
 Tabell 4. Ekonomi Främre Asien  
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4. Icke fältspecificerat 

Besök från missionsländerna 
Möten mellan kristna från olika länder och kulturer är viktiga och besök från 
kristna som lever i växande kyrkor ger oss i Sverige uppmuntran och 
inspiration. Samtidigt är vår ekonomi begränsad. Vi vill dock bjuda in gäster 
från något av missionsfälten för att ett kortare besök under 2022. 

Move 

Volontärer  
Under 2022 vill vi fortsätta sända volontärer till våra missionsländer. I första 
hand vill vi prioritera Peru eftersom behoven är som störst där, med tanke på 
missionärsbarnen och missionsarbetet. I viss mån kan även Östafrika bli 
aktuellt. Under 2021 undersöker vi möjligheterna att gå in i ett närmare 
samarbete med ELU och inkludera volontärerna fullt ut i ELUs ledarutbildning 
vilket innebär att volontärerna kommer att gå en utlandskurs och därmed 
också ha rätt till svenskt studiestöd. Detta samarbete skulle medföra många 
vinster, både för ELM och för ELU.  
Vi ser flera positiva effekter av att sända volontärer:  

- Den unge volontären får ett personligt möte med missionsarbetet, 

- Volontären skapar en personlig relation till kristna syskon i andra 
länder, 

- Volontären utför en arbetsinsats och fyller ett behov på fältet, 

- Volontärskap stärker våra relationer till samarbetskyrkorna, 

- Missionsengagemanget ger ringar på vattnet till volontärens vänner 
och familj. 

I Peru önskar vi att volontärerna ska hjälpa till med missionärsbarnens 
skolgång samt med evangelisation, församlingsarbete, barn- och 
ungdomsverksamhet, studentarbete, engelskundervisning, 
musikundervisning osv. Det aktuella behovet matchas med volontärens 
gåvor. Volontärer i Peru rekommenderas att stanna ett helt läsår för att 
hinna komma in i kultur och språk. I Östafrika brukar volontärer ofta placeras 
på något av de barnhem vi stödjer, Asella Children and Youth Ministry 
(ACYM) och Bethesda Children Ministry (BCM), under 3–5 mån. Vi vill också 
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fortsätta undersöka möjligheterna att ha volontärer i Främre Asien i 
framtiden.  
Gruppresor 
Under 2022 vill vi också genomföra gruppresor till våra fält. Vi har nu goda 
erfarenheter av att arrangera resor både till Etiopien, Kenya, Peru och Främre 
Asien. Resorna har delvis samma positiva effekter som volontärskap. Målet är 
att resenärerna inte bara ska få se missionsarbetet utan också konkret få 
bedriva mission och evangelisation, få utveckla sina gåvor och växa i tro. I 
Främre Asien är det inte möjligt att hjälpa till i arbetet och därför har vi i 
stället arrangerat påskläger där och haft fokus på undervisning och bön, 
vilket blivit populärt och uppskattat. Vi har glatts åt att se trenden att 
deltagarna på moveresorna ofta får intresse även för ELMs andra fält. Det 
stärker vår övertygelse att det är bra att resorna går till olika fält varje år för 
att skapa en bredd och möjliggöra att våra unga får skapa en personlig 
relation till hela vårt missionsarbete. En bonus med dessa resor är att de 
skapar gemenskap mellan ungdomar från olika platser i Sverige, en 
gemenskap som ofta fortsätter efter hemkomst och även binder samman vår 
organisation. Missionsresorna är huvudsakligen självfinansierande men vissa 
utgifter hamnar på ELM. Eftersom vi tvingades ställa in våra planer på 
påskläger i Främre Asien och sommarresa till Etiopien under 2020 och 2021 
så planerar vi för att verkställa dessa två resor under 2022.   
 

KIND – Kids In Need  

ELMs fadderprojekt Kids In NeeD har under de senaste åren åren varit en 
betydande del av stödet till barnhemsprojekten i Östafrika: Bethesda 
Children Ministry (BCM) i Kenya och Asella Children and Youth Ministry 
(ACYM) i Etiopien. KIND erbjuder både personligt fadderskap och 
projektfadderskap. Faddrarna betalar 250 kr varje månad och får en årlig 
uppdatering om barnet eller projektet samt en julhälsning i december. 
Fadderprojektet konkretiserar missionsarbetet och skapar engagemang hos 
barn och vuxna både inom och utom ELM-sfären. Det finns en god spridning 
bland de drygt 80 faddrarna både åldersmässigt och geografiskt. En del är 
trogna ELMare och några känner inte till ELM utan har via någon 
arbetskompis eller vän fått information om fadderprogrammet och på så sätt 
blivit fadder. Det finns också några söndagsskolor som är registrerade som 
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faddrar. Pengarna går in i det anslag som ELM sedan utbetalar till 
barnprojekten. 

Personal, resor inom Sverige och Nämnden för Utlandsmission 

I Sverige finns anställd personal som arbetar med ELMs utlandsmission. För 
2022 räknar vi fortsatt med en tjänstegrad på 150 % fördelat på två 
missionssekreterare. Nämnden för Utlandsmission (NUM) sammanträder vid 
fem tillfällen under året på någon av rörelsens gårdar. En diversepost finns 
med för att täcka oförutsedda utgifter eller utgifter som inte självklart kan 
hänföras till någon annan punkt. 

Ekonomi 

Verksamhet Vpl 22 

Besök från missionsfält 50 

Move 100 

Diverse 50 

Personal, sammanträdeskostn. m.m. 900 

Summa 1100 

 
 Tabell 5. Ekonomi icke fältspecificerat 

 

 

 



Ekonomi NUM – översikt  

 Alla belopp t tkr  Vpl 22 Vpl 2021 Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Östafrika  790 781 1 021 1 261 

Peru  1 550 2 010 1 702 2 165 

Främre Asien  975 1 075 893 472 

Icke 
fältspecificerat 

 1 100 1 055 998 1 160 

Total summa  4 415 4 921 4 614 5 058 

 

 Tabell 6. Ekonomi NUM - översikt 
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Mission i Sverige 
Jesu missionsbefallning är aktuell överallt – inte bara utomlands – och idag är 
Sverige ett missionsland, där bara några få procent av befolkningen bekänner 
sig som personligt kristna. Mycket av det vardagliga missionsarbetet sker i de 
lokala föreningarna och församlingarna, men ELM vill bistå med stöd, 
inspiration och vägledning.  
Utan en levande verksamhet i Sverige är det internationella arbetet 
otänkbart och därför är det nödvändigt att ELM satsar på lokala och regionala 
verksamheter. 

Vad vill ELM göra i Sverige under 2022? 

1. Egna projekt 

Sveriges tredje största stad, Malmö, utgör ett stort missionsfält på många 
sätt. Vi ser med glädje på den tydliga omstart som föreningen i Malmö har 
gjort. Sedan hösten 2018 är en predikant anställd på 50 % för tjänst i 
Malmöföreningen och den tjänsten vill vi fortsätta upprätthålla också under 
2022. 
ELMs predikanter är en nyckelresurs för vår rörelse och MIS stödjer 
utbildningen av predikanterna. 

2. Anslag 

Regionalt arbete 
MIS stöder predikoverksamheten i ELM Nords ytterområden. 
Strandhem 
Bibelskolan på Strandhem har genom åren fått betyda mycket och varit till 
stor välsignelse för ELM, dess medlemmar och regionala organisationer. Med 
glädje ser vi hur Strandhems Bibel- och lärjungaskola har en tydlig inriktning 
på tjänande och mission med resor både utomlands och i Sverige. MIS vill 
fortsätta stödja denna, för rörelsen viktiga, institution och därmed bidra till 
att rusta unga människor till frimodiga vittnen i dagens Sverige. 

3. Personal och övrigt 

ELM har stått utan missionssekreterare för Sverige sedan hösten 2019. 
Nämnden ser ett stort behov av denna tjänst för att kunna driva arbetet med 
mission i Sverige framåt på ett bra sätt, men i dagsläget finns inte ekonomi 
för att kunna besätta tjänsten. Därför är budgetposten 0. 
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Pensionskostnaderna som tidigare har funnits i MIS budget är nu flyttade till 
Ledning och administration. 

Ekonomi 

Verksamhet Vpl 22 

Egna projekt 260 

Anslag 300 

Personal och övrigt 0 

Summa 560 

 Tabell 7. Ekonomi MIS
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Tidningsnämnden 
Tidningsnämnden ansvarar för utgivningen av tidningen TIll Liv och 
fördjupningsbilagan Begrunda samt barntidningen Droppen. Det 
övergripande syftet med tidningarna är att lyfta Bibelns sanning och 
tillförlitlighet och sprida evangeliet om Jesus Kristus. Detta görs direkt genom 
undervisning och uppbyggelse och indirekt genom information om 
missionsverksamheten i Sverige och andra länder. 
Rörelsens identitet är nära kopplat till tidningarna. Till Liv, Begrunda och 
Droppen har därför flera viktiga funktioner att fylla, inte minst när det gäller 
att hålla samman vår rörelse. 

Till Liv 

Mål för tidningen: 
- 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 det goda samtalet 
ute i föreningarna/församlingarna.  

- Att bidra till att dess läsare fördjupas i tron. 

- Att bidra till att ELM-identiteten i rörelsen stärks. 

- Att ge ut ett evangeliserande och utåtriktat nummer per år, t.ex. 
under november månad.  

- Att göra en tidning med tilltalande layout och ständigt sträva mot att 
förnya och utveckla tidningen. 

- Att spegla det missionsarbete som utförs av ELM i Sverige och deras 
missionsländer. 

- Att visa på den lokala verksamheten i våra föreningar och på våra 
missionsgårdar. 

- Att alla inom ELM och ELU prenumerera på Till Liv. 

- Att få fler prenumeranter utanför ELM genom att vara med vid event 
som t ex bokmässan, kristna konferenser m.m. 
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Begrunda 

Evangeliet om Jesus Kristus, syndernas förlåtelse och evigt liv är relevant, 
sant och livsviktigt. Begrunda vill även under 2022 fortsätta påminna om det 
och verka för att fördjupa förståelsen av det livgivande bibelordet och den 
kristna tron. Predikanter, personer med ledarpositioner inom vår rörelse, 
studenter och andra läsare är tidningens primära målgrupp. 
 

Mål för Begrunda:  

- Begrunda kommer ut två gånger under året 2022.  

- Målet är att Begrundas prenumeranter – inom såväl som utom ELM – 
använder tidningen som redskap för en teologisk fördjupning och 
stimuleras till reflektion över innebörden av kallelsen till Guds rike i 
dag.    

- En stor del av Begrundas artiklar ligger på Till Livs hemsida. De kan 
nås direkt på  www.begrunda.nu. Kontinuerlig publicering på 
hemsidan och ökad närvaro och interaktion på nätet och i sociala 
medier under 2022 är ett fortsatt mål. 

Droppen 

Barntidningen Droppen vill förkunna budskapet om Jesus och hans frälsning 
till barnen. Droppen vill vara ett redskap för de kristna familjerna och 
församlingarna /föreningar att förmedla den kristna tron till barnen.  
Mål 2022:  

- Att ge ut 18 nummer av tidningen. 

- Att förnya Droppens andaktssida och arbeta för uppdaterad layout 
för tidningen. 

- Att uppmärksamma Droppens 70-årsjubileum i tidningen.  

- Att nå ut till nya prenumeranter inom och utanför ELM. 

- Att kontinuerligt uppdatera hemsidan med material.  

- Att marknadsföra Droppen och fortsätta synas i och utanför ELM.  

http://www.begrunda.nu/
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- Att trycka extra tidningar av Julens gåva och sälja till icke-
prenumeranter.  

Design för livet 

Den grafiska designbyrån Design för livet är en del av Tidningsnämndens 
verksamhet. Den tillför resurser till tidningsarbetet genom att sälja ledig tid 
hos vår grafiska formgivare. Den del av vår grafiska design som är 
kommersiell verksamhet säljs genom Design för Livet. Företagare, föreningar 
och privatpersoner som har behov av grafisk formgivning kan stödja 
tidningsarbetet genom att lämna uppdrag på Design för Livet. Sedan juni 
2021 har vi bara en anställd i företaget. 
Mål för 2022: 

- Att fortsätta med formgivning av böcker som är en stor del av arbetet 
för Design för Livet. 

- Att fortsätta med att ha en god kundservice.  

- Att fortsätta söka nya kunder. 

- Att utvecklas gällande prissättning, uppföljning, samt formgivning. 

- Att fortsätta fokusera på affärsmässigheten dvs ekonomi, uppföljning 
och redovisning. 

- Att använda sociala medier för att göra Design för Livet känt. 

- Att arbeta miljömedvetet och miljöstrategiskt i största möjligaste 
mån. 

Ekonomi 

Verksamhet Vpl 22 

Personalkostnader 809 

Sociala avgifter 246 

Övriga personalkostnader 66 

Produktionskostnader 492 

Övriga kostnader 133 

Summa kostnader 1 746 

Tabell 8. Ekonomi för Tidningsnämnden 
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Ledning och administration 
 
ELMs högsta beslutande organ är årsmötet, som väljer en styrelse att leda 
sällskapet. Missionsledaren är arbetsledare för personalen och leder det 
dagliga arbetet. I missionsledartjänsten ryms arbeta såväl i MIS som NUM, 
administration, förkunnelse och representation av ELM gentemot andra 
organisationer. Vi räknar med viss föräldraledighet i administrationen under 
året vilket innebär en liten besparing. 
Förberedelser, dokumentation och uppföljning av ärenden och beslut är 
centrala uppgifter för att ELM ska kunna göra ett gott arbete. I detta är 
organisationssekreteraren en nyckelperson. Denne bemannar expeditionen 
som kan nås per telefon och e-post. Diarieföring och arkivering, 
administration av protokoll, sammanställning av årsberättelsen samt 
förberedelse av AU, styrelsemöten och årsmöten i samråd med respektive 
ordförande ingår i arbetsuppgifterna. Organisationssekreteraren ansvarar 
även för budgetberedning och uppföljning, diverse försäkringsfrågor samt att 
rörelsens adressregister hålls aktuellt. Administrationen ska på så vis ge god 
service till förtroendevalda i styrelse och nämnder samt till hela 
organisationen.  

Övrigt 
Ekonomiadministrationen Utförs på konsultbasis av JLE konsult i Örkelljunga 
Hb.  
Personalkostnader för den fast anställda personalen består av missionsledare 
på heltid samt organisationssekreterare på halvtid. 
De vidareförmedlade kostnaderna gäller Jonny Bjuremos anställning på 50 % 
för ELM Syd, och pensionerna gäller avsättningar för tidigare anställda. Den 
kostnaden har tidigare legat under MIS men har nu flyttats till Ledning och 
administration. 
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Ekonomi 

Verksamhet Vpl 22 

Personal 765 

Övriga kostnader 614 

Pensioner 105 

Summa 1 484 

 

 Tabell 9. Ekonomi för Ledning och administration 

 

Sammanställning av ELMs kostnader och intäkter 

Kort kommentar till resultatet 
ELM har under de senaste två åren arbetat hårt för att tillräckliga medel ska 
finnas till att finansiera den missionsverksamhet som vi tror att Gud kallar oss 
till – och bett till Gud för den saken. Det har också glädjande nog resulterat i 
påtagligt ökade intäkter. Ändå har det inte varit möjligt att undvika 
uppsägningar för nå balans i förhållande till kostnadssidan. 
Verksamhetsplanen för 2022 beskriver vad styrelsen vill göra. Den innehåller 
också ett moment av utmaning. Vi har ett missionsuppdrag att fullfölja och i 
förtröstan på att Gud kommer att förse missionsarbetet med de medel som 
behövs presenteras denna plan för årsmötet. Uppdraget är Guds och han har 
allt i sina händer. 

 



 Tabell 10. Sammanställning av ELMs verksamhetsplan för 2022 

Alla belopp i tkr Vpl 22 Budget 2021 Resultat 2020 

Intäkter    

Gåvor 3 900 3 850 4 298 

Kollekter 1 300 1 300 1 460 

Anslag 600 500 1 017 

Testamenten 0 0 199 

BV:s Fond 50 50 85 

Tidningsnämnden 1 200 1 200 1 230 

Övriga intäkter 500 400 423 

Finansiella poster 50 50 65 

Summa intäkter 7 600 7 350 8 777 

    

Kostnader    

Mission i utlandet −4 415 −4 030 −4 917 

Mission i Sverige −560 −678 −613 

Tidningsnämnden −1 746 −1 875 −1 993 

Ledning och adm −1 484 −1 543 −1 410 

Vidareförmedlade kostnader −275 −24 −264 

Summa kostnader  −8 480 −8 150 −9 197 

    

Årets resultat −880 −800 −420 

Eget kapital vid årets 

utgång 
959 1 839 2 639 

 



 
 

 

32 

Inkomna motioner 
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Styrelsens svar på motionen:  
 
Bakgrund: Den här radioprogram-serien startade i en liten församling i USA. 

En pastor - Vernon McGee - höll bibelstudier i sin församling och för att nå 

fler började man sända över lokalradion. Serien spred sig över hela USA och 

en organisation TTB (Thru the Bible) bildades för att översätta den till fler 

språk. Idag är serien översatt till 100 språk och sänds i 160 länder. Den 

omfattar 1245 halvtimmes radioprogram och går igenom hela Bibeln från 

pärm till pärm omväxlande GT / NT. 

Rösten bakom svenska Vägen genom Bibeln är Curt Westman, född och 
uppvuxen i Bygdsiljum i Västerbotten. Under tonårstiden kom han in i 
kriminella kretsar. Men han mötte några gatuevangelister som berättade för 
honom att “livet inte slutar med graven” och i samma veva började Curt 
Westman att studera Bibeln.Under 70-talet gick Curt på Fjellhaug Misjonskole 
i Oslo och fortsatte senare på förkunnarlinjen. Han har varit predikant inom 
EFS och Norsk Luthersk Misjonssamband.  I början på 90-talet blev Curt 
tillfrågad av nybildade Norea Sverige att producera bibelstudieserien Vägen 
Genom Bibeln – vilket han svarade ja till. De gåvor som kom in från lyssnarna 
blev den ekonomiska basen för Norea.  

Hela serien tog åtta år att färdigställa, från 1993-2001. Det var åtta tuffa men 
välsignade år för Curt. Programmet har sänts i Stockholms närradio i 27 år, 
sedan 1994. Många har hittat till Roseniuskyrkan och blivit kvar där via detta 
program. 

Norea är en evangelisk-luthersk missionsorganisaion som erbjuder VGB-
programmen gratis. Det som kostar är de lokala sändningskostnaderna till 
närradioföreningen på orten och STIM avgifter. Idag sänds VGB på 21 
närradiosändare i Sverige. Flertalet sänder det svenska programmet, men på 
några stationer på invandrarspråk som arabiska och persiska.  Programmen 
Radio Hope är en ekumenisk radioorganisation som idag gör ett riksprogram, 
där VGB-programmen ingår, som sedan närradiostationer kan återutsända 
kompletterat med inslag av lokala program. Förutom över 
Södertäljesändaren sänds nu riksprogrammet på Kristanstad, Kinnekulle, 
Öckerö och Lidköping och fler närradiostationer är på gång. 
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Dagens teknik: Idag finns det många nya tekniska möjligheter att lyssna på 
radio. Du kan lyssna via datorn på webben och det finns poddar. Många 
närradiostationer har en egen app. Norea har en app där du kan lyssna till 
alla VGB program förutom alla övriga program och filmer (Hannas Cafe, 
Ögonblick med Gud, Hjärtats trädgård mm). I Stockholm har 
närradioföreningen en app som heter Stockholms närradio som kan laddas 
ner gratis. Varje mobiltelefon är numera en liten radiosändare som fungerar i 
hela Sverige och i resten av världen som har mobiltäckning. 

 

Motionären föreslår att ELM nyetablerar närradiostationer i Sverige från 
norr till söder med dagliga sändningar av VGB 

ELM ser positivt på motionärens intention att ge bibelprogrammet Vägen 
genom Bibeln en större spridning i vårt land. 

ELM vill uppmuntra sina föreningar och medlemmar att engagera sig i och 
stödja kristen närradioverksamhet i synnerhet där närradio inte är etablerad 
idag eller där Vägen genom Bibeln inte ingår i programutbudet. 

ELM vill sprida information om nya tekniska möjligheter att dagligen ta del av 
Vägen Genom Bibeln-programmen. Norea har en utmärkt app som innehåller 
alla VGB-programmen och kan laddas ner till din mobiltelefon via Google Play 
eller App Store utan kostnad. 

Därmed anses motionen besvarad 

 

ELM:s styrelse 

 



Medlemsavgift och röstlängd 

Inbetalning av medlemsavgift 
Medlemsavgiften bör betalas innan årsmötet. Detta gäller både 

föreningar och enskilda medlemmar. I ELMs stadgar, 8§, står: ”Medlem 

som inte har betalat den av årsmötet fastställda medlemsavgiften för 

två på varandra följande verksamhetsår anses, efter att ha blivit 

kontaktad av styrelsen, ha begärt sitt utträde”. Detta är tillämpbart 

både på medlemsföreningar och enskilda medlemmar.  

På årsmötet 2020 beslutades det om medlemsavgifterna för 2021. För 

enskild medlem är avgiften 300 kr, och för ansluten förening är 

medlemsavgiften 300 kr per påbörjat 10-tal medlemmar. 

Medlemsavgiften kan betalas in på något av girokontona nedan. Märk 

inbetalningen med namn på förening eller medlem och 

“medlemsavgift”. 

Plusgiro: 5 58 43-7 eller Bankgiro: 476-1144 

 

Anmälan till röstlängd 
För att ombud skall kunna delta i årsmötesförhandlingarna för ELM bör 

anmälan till röstlängden ske senast den 14 maj. Fullmaktsformuläret är 

utskickat till föreningarna tillsammans med handlingarna. Det går även 

bra att göra anmälan av ombuden till:  

expeditionen@elmbv.se eller 

ELMs expedition, Smala gränd 5, 111 39 Stockholm.  

Om ni behöver fler exemplar av detta häfte, kontakta ELMs expedition. 

Om ni önskar få årsmöteshandlingarna i elektronisk form via mail, 

meddela expeditionen.  

 


