
Anvisningar till A-delen Medlemmar 
I kolumnen -15 är fjolårets siffror som ni rapporterat in. 

A.	Medlemmar		 Totalt	 -15	 Kvinnor	 -15	

Antal	medlemmar	20160101	 13	 16	 6	 	7	
Nya	 +	 0	 +	 0		
Inflyttade	 +	 0	 +	 0	
Utträdda	 -	 1	 -	 0		
Avlidna	 -	 2	 -	 1		
Övriga	 +/-	 	 +/-	 		
		 	 	 	 		

Antal	medlemmar	20161231	 		 13	 		 	6	
		 	 	 	 		

Därav	EFS:are	*	se	Anvisning	 		 13	 		 	6	
Därav	7-25	år	 		 		 		 		

 

Antalet medlemmar 160101 är hämtat från fjolårets årsrapport.  
Om antalet medlemmar är fel så gör en notering om detta i ruta F: Övriga upplysningar som finns på 
statistikblankettens baksida och rätta antalet genom Övriga+/- här i A-rutan. 

Nya, inflyttade, utträdda och Avlidna anges precis som tidigare. 
Övrigt finns nu mera bara en ruta och kom ihåg att ange vilket om siffran ska ha plus eller minus framför 
sig.  

På webben så summeras Antal medlemmar 20161231 automatiskt när man tryckt på spara knappen. Så 
innan du fortsätter till nästa del är det bra att trycka på spara för att se att du får rätt antal medlemmar 
20161231. 

Därav EFS:are 
Alla föreningar anger här hur många av sina medlemmar som är EFS-medlemmar. 
Detta för att underlätta redovisningen för ekumeniska föreningar, men även gårdsföreningar och andra 
typer av föreningar. 

Exempel: 
EFS-förening har 13 medlemmar och 6 av dessa är kvinnor i rutan Antal medlemmar 20161231. I rutan 
därav EFS:are blir då 13 st och 6 st kvionnor. 

Den ekumenisk förening har 26 st medlemmar och 13 av dessa är kvinnor i rutan Antal medlemmar 
20161231. 15 st medlemmar i föreningen är EFS:are och av dessa är 9 st kvinnor. Då fyller man i dessa 
siffror i rutan Därav EFS:are. 

Därav 7-25 år  
Av antalet EFS:are anger man hur många som är mellan 7-25 år.  

 

 

 

 

 



Anvisningar till B-delens Aktiviteter i föreningen 
 

x	 B.	Aktiviterer	i	C1	och	C2	(Sätt	kryss	i	rutan	framför	namnet	på	aktiviteten)	 		 		
		 1	Babysång/rytmik	 	 		 3a	Barnkör	 		 6	Symöten/syförening	
		 1	Babymassage	 	 		 3a	Soul	Children	 		 6	Samling	för	daglediga	
		 1	Barn	och	föräldraledigträffar	 	 		 3a	Tonårskör	 		 6	Hembesöksgrupp	
		 1	Barntimmar	 	 		 3a	Ungdomskör	 		 6___________________________	
		 1____________________________	 	 		 3a____________________________	 		 6___________________________	
		 1____________________________	 	 		 3a____________________________	 		 6___________________________	
		 1____________________________	 	 		 3a____________________________	 		 7	Bibelstudiegrupp	
		 1-2	Söndagsskola	 	 		 3b	Vuxenkör	 		 7	Bönegrupp	
		 2	Miniorer/Lågstadiet	 	 		 3b	Blåsorkester	 		 7	Hem/smågrupp	
		 2	FG-PG	 	 		 3b	Lovsångsteam	 		 7	Styrelsesammanträden	
		 2	Juniorer/Tweens/	Mellanstadiet	 	 		 3b	Musikcafé	 		 7	Utskottssammanträden	
		 2	Salt	Scouter	 	 		 3b____________________________	 		 7	Café:______________________	
		 2	Scoutliknande	verksamhet	 	 		 3b____________________________	 		 7	__________________________	
		 2	Konfirmandundervisning	 	 		 3b____________________________	 		 7	__________________________	
		 2	Tonårsgrupp	(TG)	 	 		 4	Alphagrupp	 		 7	__________________________	
		 2	Ungdomsgrupp	(UG)	 	 		 4	Betagrupp	 		 1-2,	7	Teater	och	dramagrupp	
		 2	Idrottsverksamhet	 	 		 5____________________________	 		 1-2,	7	Dansgrupp	
		 2____________________________	 	 		 5____________________________	 		 1-7_________________________	
		 2____________________________	 	 		 5____________________________	 		 1-7_________________________	
		 2____________________________	 		 		 5_____________________________	 		 1-7_________________________	

 

Visa vilka aktiviteter er förening har i de olika grupperna 1-7 genom att sätta ett kryss framför gruppens 
namn. Gruppindelningen är gjord utifrån statsbidragsansökningsblanketten från SSTs (Statens stöd till 
trossamfund) för att underlätta för statsbidrags ansökan och kontroll från SST. 
På de tomma raderna anger ni namnet på aktiviteter som saknas i listan i just den gruppen. 

De sista raderna med siffrorna 1-7 kan fyllas i om övriga rutor vid specifik grupp är fulla. 
Ange även den gruppsiffra som aktiviteten tillhör. 
Exempel: När föreningen fyllt alla tomma rader till grupp 6 så skriver man så här på sista raderna  
6 Veteranbilsentusiasterna.  

C1 
1. Verksamhet för barn 0-6 år inkl föräldrar 
2 Verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. 
3a All musikverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år 

1-3a är verksamheter som bör bedrivas tillsammans med Salt. 

3b Musikverksamhet för vuxna 
4 Alpha och Beta grupper 
5 Studiecirklar, ange namn på dem ni har. 
6 Seniorgrupper 
7 Övriga vuxenverksamheter 

 

 

 



Anvisningar till C-delens Deltagare i aktivitet 

C.	Deltagare	i	aktivitet	 		 		 		 		
C	1.	Deltagare	i	barn-	&	ungdomsverksamhet	 		
Dessa	verksamheter	bör	bedrivas	tillsammans	med	Salt.	
		 Totalt	 -15	 7--25	år	 -15	

1	Barnverksamhet	0-6	år	 		 		 		 		
2	Verksamhet	7-25	år	 		 14		 		 12		
3a	Musikverksamhet	7-25	år	 		 		 		 		
I	vår	EFS-förening	gör	vi	detta	tillsammans	 	 		
med	Salt-föreningen:____________________________	
I	vår	verksamhet	använder	vi	materialet	SKATTEN:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

C	2.	Deltagare	i	vuxenverksamhet	 	 	 		
3b	Musikverksamhet	 		 		 		 		
4	Alpha/Beta	grupp	 		 5		 		 1		
5	Studiecirklar	 		 		 		 		
6	Seniorverksamhet	 		 		 		 		
7	Övrig	vuxenverksamhet	 		 		 		 		
		 	 		 	 		

Totalt	antal	i	aktivitet	C1+C2	 		 21	 		 13		
		 	 	 	 		

Totalt	olika	personer	A+	C1+C2	 		 25	 		 13		
		 	 	 	 		

Därav	totalt	antal	ledare	 		 	2	 		 0		
 
I denna del ska ni ange hur många deltagare ni har totalt i varje grupp enligt B-delens indelning. 
När det gäller ledare ska dessa räknas ihop med antalet deltagare i varje grupp. 
C1  
Lägg ihop antalet deltagare från de aktiviteter som hör till respektive grupp (ex ruta 1 Barnverksamheten 0-
6 år). Om det finns grupper med barn från både grupp 1 och 2 så räknar man in dessa i respektive 
åldersgrupp. 
Exempel: Deltagarna i Babymassage och alla söndagsskolebarn som är mellan 0-6 år summeras och 
skrivs in i ruta 1 Barnverksamhet 0-6 år. De deltagare från söndagskolan som är över 6 år räknas ihop 
med t ex deltagarna från scouter och tonårsgrupp och anges i ruta 2 Verksamhet 7-25 år.  
Barnkörens deltagare ska anges endast i ruta 3a Musikverksamhet 7-25 år. 
Deltagare som är med i flera olika aktiviteter räknas med en gång i varje aktivitet.  

Musikverksamheten har vi delat in i 3a och 3b för att tydligt kunna se helheten i både föreningens barn och 
ungdomsverksamhet samt musikverksamheten. 
Alla de musikverksamheter som riktar sig till barn och ungdomar räknar man in i 3a.  

C2 
När det gäller vuxenverksamheter gör man på samma sätt genom att summera de deltagare i aktiviteterna 
som hör till respektive grupp och skriva in antalet i rutan på gruppens rad. 
Totalt antal i Aktivitet C1 + C2 här räknas alla deltagare och ledare ihop och att de finns med flera gånger 
gör inget. 

Totalt OLIKA personer A-delen och C1+C2-delen: Här får varje person bara räknas en gång. 

Ange antal olika personer som finns i A, C1 och C2.De personer som räknas i summan får bara vara 
medräknade en gång. Det är inte en ren summering av antalet medlemmar och antal olika personer i C1 och 
C2-delen. Se nästa sida för hjälp hur man ska tänka. 

 

C-delen: 
På hemsidan www.efs.nu/arsrapporten2016 
finns det möjlighet att ladda ned en Excelfil 
som hjälper till att summera alla 
aktiviteternas deltagare i rätt gruppruta. 

Alla dessa deltagare ska finnas med på en 
deltagarlista för varje aktivitet med namn och 
adress. 

I kolumnen Totalt ska både deltagare och 
ledare räknas ihop för alla aktiviteter i just 
den grupp rutan avser. 

I kolumnen 7-25 år ska det i alla grupper fyllas 
i det antal deltagare och ledare är mellan 7-25 
år. 

2016 var de födda 2009-1991 mellan 7-25 år. 



En hjälp för hur man kan tänka: 
Rätt: Om du gör en lista på alla personer som finns i rutan för antal olika personer  
så finns en person bara finnas med en gång. 
Fel: Om du gör en lista på alla personer som finns i rutan för antal olika personer  
 och samma person finns med flera gånger. 

Därav totalt antal ledare: Här fyller föreningen i vilket antal ledare man har totalt. 

Anvisningar till D-delens Övriga regelbundna 
gudstjänstbesökare 

 

D.	Övriga	regelbundna	gudstjänstbesökare	 		 		
		 Totalt	 	 7--25	år	 		
Ombudsgrundande	 		 	 		 		
därav	SST	bidragsgrundande		 		 	 		 		
(som	finns	på	lista)	 		 		 		 		

 

De övriga gudstjänstbesökare som kommer regelbundet till föreningens gudstjänster men inte är medlem 
eller deltar i någon av aktiviteterna angivet i C-delen ska ange här. Alla dessa deltagare är 
ombudsgrundande får också redovisas i statistiken och ligger som grund för det antal ombud som får 
skickas till EFS årsmöte. Därför kallas dessa för ombudsgrundande. (Dessa kan finnas på en särskild lista 
men behöver inte göra det.) 
 

Om de övriga regelbundna gudstjänstbesökarna finns med på en lista så söker vi bidrag från SST för dessa 
och vi kallar dessa för SST bidragsgrundande.  
Antalet i den rutan kan inte vara flera än antalet i ombudsgrundande. 

Exempel: Kalle och damen i turkos hatt räknas båda som ombudsgrundande övriga regelbundna 
gudstjänstbesökare. 

Kalle har man med på listan för dem som vill ha information skickad till sig och han kan därför räknas som 
SST bidragsgrundande övrig regelbunden gudstjänstbesökare medan damen i turkos hatt vet man inget 
mer om och hon finns inte på någon lista. Därför kan hon inte räknas som SST bidragsgrundande. 

Anvisningar till E-delens  Information om föreningens 
utåtriktade aktiviteter 

E.	Information	 		 		 		 		
Vår	förening	har	också	följande	andra	evenemang		
som	inte	kan	räknas	som	regelbunden	och	deltagarlistor	förs	ej	

Benämning	 Antal	ggr/	år	 Antal	besökare	

1:_________________________	 		 	 		 		
2:_________________________	 		 	 		 		
3:________________________	 		 	 		 		
4:________________________	 		 	 		 		
5:________________________	 		 	 		 		
6:________________________	 		 		 		 	

Här ska ni först och främst fylla i de aktiviteter som är av det ovanligare slaget och som inte är en del av era 
vanliga och regelbundna aktiviteter.  



Om er förening har aktiviteter som är regelbunda men saknar deltagarlistor kan dessa också fyllas i här. 
Skriv då gärna en kommentar om detta i övriga upplysningar. Exempel: Loppmarknad, luciatåg, 
höstmarknad, påskvandring för skolklasser mm. 
Det är också andra evenemang som återkommer men inte passar in i vanliga aktiviteter med deltagarlistor 
eftersom deltagarna är olika varje tillfälle. Exempel: Om föreningen har utåtriktad verksamhet mot skolan 
men det är inte samma deltagare varje gång och inga deltagarlistor förs. 

Anvisningar till F-delens Övrig information 

 

 

 

 

 

 
 

 

Här anges övrig info ex om antalet medlemmar i A-delen rättats pga av fel i Antalet medlemmar 
20160101. 
När en förening läggs ner ska det registreras både på distriktet och riks. Datumet behöver vi ha för 
våra register så att vi kan se hur länge föreningen funnits. 
 

Anvisningar till G-delens Intyg att uppgifterna är korrekt 

G.	Att	årsrapportens	uppgifter	är	korrekta	
intygas		 		 		 		 		
Uppgiftslämnare	1:	 		 		 		 		 		 Tel	dagtid___________________	
Uppgiftslämnare	2	 		 		 		 		 		 Tel	dagtid___________________	

 

Det behöver vara två som har gått igenom siffrorna för att säkerställa dess riktighet. SST kräver att 
en firmatecknare garanterar att uppgifterna är korrekta därför måste ordförande vara en av de 
personer som skriver på om statistiken skickas in i pappersformat. 
När man lämnar in rapporten via webben så måste ordförande signera rapporten för att vi ska 
kunna använda den som underlag när vi söker bidrag från SST. 
Anvisningar till H-delens Uppgifter till ordförande 

H.	Ordförande/kontaktperson	registerad	hos	EFS	riks	
	 		 		 		
Namn:		 		 		 Ny	person:	 		 		 		
Adress:		 	 	 Adress:	 	 	 	 		
Postnr:	 		 		 Postnr:	 		 		 		
Postort:		 		 		 Postort:	 		 		 		
E-post:		 		 		 E-post:	 		 		 		
Mobilnr:	 		 		 Mobilnr:	 		 		 		
Tel:		 		 		 Tel:	 		 		 		 		

Varje förening måste uppdatera uppgifterna hos oss via NGO PRO eller genom att anmäla 
ändringar till vår handläggare Matilda M Olofsson. Om uppgifterna är fel har uppdatering inte 
skett. 

F.	Övrig	information	 	 	
_______________________________________________________________	

_______________________________________________________________	

_______________________________________________________________	

	
	

	

Föreningen	har	lagt	ner	under	2016	 	
Datum	på	protokollet	för	andra	nedläggningsbeslutet_______________________	


