
Frågor	till	årsrapportens	statistikdel	

A-delen	

Antalet	medlemmar	20160101	är	fel,	hur	gör	jag	nu?	

Ange nya, inflyttade, utträdda och avlidna som hänt under 2016. 
Rätta sen genom att lägga till eller dra ifrån antalet medlemmar i övrigt + eller övrigt - så att Antal 
medlemmar 20161231 stämmer med det faktiska antalet medlemmar i er förening 20161231. 
Ange också i F-delens övriga upplysningar att antalet medlemmar var felaktigt från början och skriv här 
vilket antal det skulle varit. 

Exempel: Antalet medlemmar 20160101 är 12 st i årsrapporten men det är fel. Föreningen fyller då i 
antalet inflyttade 1 och avlidna 2 som hänt under 2016. Summan blir då enligt årsrapporten 11 st vid 
årets slut.(Det syns först när man trycker på spara knappen) Men föreningens antal medlemmar 
20161231 är 13 st. Rättningen så att antal medlemmar blir rätt i årsrapporten görs då genom att i Övrigt 
+ rutan lägga till 2 st. När man sparar så blir då antalet medlemmar 20161231 då 13 st. 

Om antalet medlemmar därav kvinnor är fel gör på samma sätt. 

B-delen	

Namnet	på	vår	aktivitet	finns	inte	med	någonstans	i	aktivitetslistan,	vad	gör	jag	då?	

Om aktiviteten liknar någon av de namn vi har angett så kryssa i den rutan. 
Exempel: Under gudstjänsten på söndagen samlas barnen till Bibelklubben. Kryssa då i rutan för 
Söndagsskola eftersom detta är mest likt. 

Om aktiviteten inte har någon likhet med de aktiviteter som finns skriv namnet på en tom rad i den grupp 
som aktiviteten hör till. 

	
C-delen	

Hur	räknar	jag	ihop	antal	deltagare	i	de	olika	grupperna	på	ett	enkelt	sätt?	

Summera alla deltagare i aktiviteter som tillhör grupp 1 och skriv in summan i rutan för grupp 1. 
Summera alla deltagare i aktiviteter som tillhör grupp 2 och skriv in summan i rutan för grupp 2. 
Fortsätt summera deltagare för grupp 3a, 3b, 4, 5, 6 och 7 var för sig och för sen i dem i rutan för respektive 
grupp. Lägg sen ihop alla summor i grupp 1-7 i rutan för Totalt antal personer i aktivitet C1+C2. 

Hur	gör	vi	med	en	barnaktivitet	som	har	barn	i	åldern	3-12	år?	

Antalet barn 0-6 år ska räknas in tillsammans med antalet deltagare i övriga aktiviterer för 0-6 år inkl 
föräldrar. 
Antalet barn 7-25 år ska räknas in tillsammans med antalet deltagare i övriga aktiviter för 7-25 år. 

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 i ruta 3a Musikverksamhet 7-25 år. 
 

Hur	gör	vi	med	blåsorkesterns	deltagare	som	är	mellan	11-88	år?	

Alla i blåsorkestern redovisas i ruta 3b och 7-25 åringarna dessutom i kolumnen 7-25 år för grupp 3b. 



Fortsättning	C-delen	

Hur	redovisar	vi	en	grupp	med	både	barn	och	vuxna	i?	

Om det är en aktivitet där huvudelen är barn och ungdomar samt att den räknas till föreningens barn och 
ungdomsverksamhet så ska den redovisas i C1 i den grupp där som passar bäst. 
Om det är en aktivitet som räknas till föreningens vuxenverksamhet så ska den redovisas i C2 och i den 
grupp som passar bäst. 

Vi	har	deltagare	som	är	med	i	flera	olika	aktiviteter,	hur	gör	vi	då?	Måste	vi	ta	hänsyn	till	det?	

När du fyller i grupprutorna 1-7 behöver du inte ta hänsyn till om en person är deltagare i flera olika 
aktiviteter.  När du summerar grupperna 1-7 så kan samma person finnas med flera gånger i den summan i 
rutan Totalt antal i aktivitet C1+C2.  

Däremot när totalt antalet OLIKA personer A+C1+C2, fylls i så får varje deltagare bara förekomma en gång! 
Här måste föreningen ta hänsyn till om deltagare finns med i flera olika aktiviteter. Även i rutan därav totalt 
antal ledare får en ledare bara finnas med en gång. 

D-delen	

Vilka	är	övriga	regelbundna	gudstjänstbesökare?	

Det är alla de som regelbundet går på föreningens gudstjänst men inte finns med i någon annan verksamhet 
som redovisas i A-C-delen. 
Exempel: Kalle och damen i turkos hatt går båda regelbundet på föreningens gudstjänster men ingen är 
medlem i föreningen eller går på någon annan aktivitet som föreningen har. 

Vad	är	ombudsgrundande	för	något?	

De övriga regelbundna gudstjänstbesökare som inte finns med räknade i A-C-delen 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.) 
Exempel: Kalle och damen i turkos hatt räknas båda som ombudsgrundande övriga regelbundna 
gudstjänstbesökare. 

Vad	är	SST	bidragsgrundande?	

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.  
Exempel: Kalle, från exemplet ovan 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. 

E-delen	

Vad	är	det	för	aktiviteter	föreningen	kan	redovisa	här?	
 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 event 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. 



F-delen	

Varför	vill	ni	veta	om	vi	lagt	ner?	

Det ska registreras både på distriktet och på riks när en förening lägger ner. 

Varför	ska	ni	ha	datum	för	andra	nedläggningsbeslutet?	

Det behöver vi ha för våra register så att vi kan se hur länge föreningen funnits. 

G-delen	

Varför	ska	det	finnas	två	namn	på	rapporten?	

Det behöver vara två som har gått igenom siffrorna för att säkerställa dess riktighet.  

Varför	måste	en	vara	firmatecknare	om	man	lämnar	in	rapporten	i	pappersformat?	

SST kräver att en firmatecknare garanterar att uppgifterna är korrekta. 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. 

H-delen	

Ni	har	fel	uppgifter,	varför	då?	

Varje förening måste uppdatera uppgifterna hos oss i NGO PRO, kontakta vår registerhandläggare Matilda 
M Olofsson för inloggning och lösenord,  eller genom att anmäla ändringar direkt till Matilda på EFS kansli. 
Om uppgifterna är fel har uppdatering inte skett. 

	


