
Exempel	på	hur	en	förening	kan	fylla	i	sin	statistikdel	i	årsrapproten	2016	

A.	Medlemmar		 Totalt	 	 Kvinnor	
	

Antal	medlemmar	20160101	 14	 	 7	 		
Nya	 +	 	 +	 		
Inflyttade	 +1	 	 +1	 		
Övrigt	 +	 	 +	 		
Utträdda	 -	 	 -	 		
Avlidna	 -2	 	 -1	 		
Övriga	 -2	 	 -1	 		
		 	 	 	 		

Antal	medlemmar	20161231	 	11	 	 	6	 		
		 	 	 	 		

Därav	EFS:are	*	se	Anvisning	 	11	 	 	6	 		
Därav	7-25	år	 	1	 		 	1	 		

	

 

Föreningen har följande aktiviteter som man kryssar för i årsrapportens B-del och antal deltagare och ledare summeras och anges i C-delen. 

Barn och föräldraledigträffar 12 st inkl ledare, 6 barn mellan 0-6 år och 6 st föräldrar inkl ledare, 4 av föräldrarna är mellan 20-25 år. 

Söndagskola 9 st inkl ledare och föräldrar, 2 st är 0-6 år +2 st föräldrar som är 24 år, 4 st är 7-25 år och så har de en ledare 
över 25 år. Man använder SKATTEN och har samarbete med Salt Upsanda 

Souter   16 st inkl ledare, 14 st är mellan 7-25 år 

Barnkör   5 st inkl ledare, 4 st är mellan7-25 år 

Lovsångsteam  4 st inkl ledare, och alla 4 är mellan 7-25 år 

Alpha    5 st inkl ledare och en är mellan 7-25 år 

Studiecirkel, Tova ull  4 st inkl ledare ingen mellan 7-25 år 

Samling för daglediga  13 st inkl ledare ingen mellan 7-25 år 

Styrelsesammanträden  6 st inkl ordförande och 1 st mellan 7-25 år 
	

Medlemmar 

Föreningen har 12 st medlemmar när året börjar 20160101, 6 st kvinnor. 
Under året har 1 flyttat in en kvinna och 2 har avlidit varav 1 var kvinna. 
När året är slut har man 11 st medlemmar. 
En av dessa är mellan 7-25 år och kvinna. 

I rapporten står det 14 medlemmar vid årets början. Detta rättas genom att ta bort två 
i övriga - samt att man gör en notering om detta i F-delen.  
Summeringen blir då rätt för den 31/12 2016. 
Man rättar antalet kvinnor på samma sätt. 

Alla 11 medlemmarna är EFS:are. 



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

 

 

I de aktiviterer man har fyller man i kryss framför. 

För att få ihop summeringen till C-delen tar föreningen hjälp av den Excelfil som de laddat ner från hemsidan efs.nu 

Den fyller de i enligt nedan. 

 

 

 
 

	



Föreningen tar hjälp av den excelfil som finns att ladda ner på hemsidan för att få in rätt antal deltagare i C-delen. 

x	 B.	Aktiviterer	i	C1	och	C2	(Sätt	kryss	i	rutan	framför	namnet	på	aktiviteten)	 		 		 		 		 	 	 	

		 		 Antal	
deltagare	

därav										
7-25	år	 		 		 Antal	

deltagare	
därav										
7-25	år	 		 		 Antal	

deltagare	
därav										
7-25	år	 	

		 1	Babysång/rytmik	     x	 3a	Barnkör	 5 4 		 6	Symöten/syförening	     	
		 1	Babymassage	     		 3a	Soul	Children	     x		 6	Samling	för	daglediga	 13   	
	x	 1	Barn	och	föräldraledigträffar	 12 4 		 3a	Tonårskör	     		 6	Hembesöksgrupp	     	
		 1	Barntimmar	     		 3a	Ungdomskör	     		 6__________________________	     	
		 1___________________________	     		 3a___________________________	     		 6__________________________	     	
		 1___________________________	     		 3a___________________________	     		 6__________________________	     	
		 1___________________________	     		 3a___________________________	     		 6__________________________	     	
	x	 1	Söndagskola	0-6	år	 4 2 		 3a___________________________	     		 Summa	grupp	6	 13 0 	
		 1	Teater	och	dramagrupp	     		 Summa	grupp	3a	 5 4 		 7	Bibelstudiegrupp	     	
		 1	Dansgrupp	     		 3b	Vuxenkör	     		 7	Bönegrupp	     	
		 Summa	grupp	1	 14 6 		 3b	Blåsorkester	     		 7	Hem/smågrupp	     	
	x	 2	Söndagskola	7-25	år	 5 4 	x	 3b	Lovsångsteam	 4 4 	x	 7	Styrelsesammanträden	 6 1 	
		 2	Miniorer/Lågstadiet	     		 3b	Musikcafé	     		 7	Utskottssammanträden	     	
		 2	FG-PG	     		 3b___________________________	     		 7	Café:____________________	     	
		 2	Juniorer/Tweens/	Mellanstadiet	     		 3b___________________________	     		 7	________________________	     	
	x	 2	Salt	Scouter	 16 14 		 3b___________________________	     		 7	_________________________	     	
		 2	Scoutliknande	verksamhet	     		 Summa	grupp	3B	 4 4 		 7	_________________________	     	
		 2	Konfirmandundervisning	     	x	 4	Alphagrupp	 5 1 		 7	Teater	och	dramagrupp	     	
		 2	Tonårsgrupp	(TG)	     		 4	Betagrupp	     		 7	Dansgrupp	     	
		 2	Ungdomsgrupp	(UG)	     		 Summa	grupp	4	 5 1 		 Summa	grupp	7	 6 1 	
		 2	Idrottsverksamhet	     	x	 5	Studiecirkel,	Tova	ull_________	  4  0 		 1-7________________________	     	
		 2___________________________	     		 5____________________________	     		 1-7________________________	     	
		 2___________________________	     		 5____________________________	     		 1-7________________________	     	
		 2___________________________	     		 5____________________________	     		 	     	
		 2	Teater	och	dramagrupp	     		 5____________________________	     		 	     	
		 2	Dansgrupp	     		 Summa	grupp	5	 4 0 		 		   		 	
		 Summa	grupp	2	 21	 18	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Söndagskolans barn måste man dela upp och det görs på följande sätt 
Alla barn mellan 0-6 år samt föräldrarna räknas ihop och skrivs in i grupp 1 Söndagskola 
Alla barn mellan 7-25 år samt ledaren räknas ihop och skrivs in i grupp 2 Söndagskola 



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

1	Barnverksamhet	0-6	år	 	14	 		 	6	 		
2	Verksamhet	7-25	år	 	21	 		 	18	 		
3a	Musikverksamhet	7-25	år	 	5	 		 4		 		
I	vår	EFS-förening	gör	vi	detta	tillsammans	 	 		
	med	Salt-föreningen:_Salt	Upsanda__________	
I	vår	verksamhet	använder	vi	materialet	SKATTEN:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

C	2.	Deltagare	i	vuxenverksamhet	 	 	 		
3b	Musikverksamhet	 	4	 		 	4	 		
4	Alpha/Beta	grupp	 	5	 		 	1	 		
5	Studiecirklar	 	4	 		 	0	 		
6	Seniorverksamhet	 	13	 		 	0	 		
7	Övrig	vuxenverksamhet	 	6	 		 	1	 		
		 	 		 	 		

Totalt	antal	i	aktivitet	C1+C2	 	72	 	 	34	 		
		 	 	 	 		

Totalt	olika	personer	A+	C1+C2	 	51	 	 	22	 		
		 	 	 	 		

Därav	totalt	antal	ledare	 	9	 		 	2	 		
 

 

 

 

 

 

D.	Övriga	regelbundna	gudstjänstbesökare	 		 		
		 Totalt	 	 7--25	år	 		
Ombudsgrundande	 	16	 	 	3	 		
därav	SST	bidragsgrundande		 	11	 	 	3	 		
(som	finns	på	lista)	 		 		 		 		

x	

 
På följande sätt fylls summorna i grupperna 1-7  i. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Totalt antal i aktivitet C1+C2 är bara att summera hela kolumnen från grupp 1 till 7. 

Totalt antal OLIKA personer A+ C1+C2 måste man gå igenom utifrån medlems- och 
deltagarlistor  som finns och notera vilka som förekommer flera gånger och bara räkna varje 
person en gång. 

När föreningen gör detta ser man att 51 st olika personer är medlemmar i föreningen och/eller  
deltar i aktiviteter. Av dessa 51 är 22 st mellan 7-25 år. 

Totalt antal olika ledare är 9 st olika personer och av dessa är 2 st mellan 7-25 år. 

Föreningen har 16 st personer (3 st mellan 7-25 år) som kommer regelbundet på gudstjänst och 
inte är med i någon annan aktivitet. De är inte heller medlemmar i föreningen. 
Av dessa 16 st är 11 st personer (3 st av dessa 7-25 år) kända och man har dem på lista och dessa 
redovisar man som SST-bidragsgrundande. Övriga 5 är inte kända.	



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

Benämning	 Antal	ggr/	år	 Antal	besökare	

1:Luciafirande	med	skolan____	 	1	 	 	120	 		
2:_Bilrally	med	IFK	U_____	 	1	 	 	68	 		
3:________________________	 		 	 		 		
4:________________________	 		 	 		 		
5:________________________	 		 	 		 		
6:________________________	 		 		 		 	

	

	

	

	

	

	

	
	

G.	Att	årsrapportens	uppgifter	är	korrekta	intygas		
Uppgiftslämnare	1:Agnes	Larsson	 Tel	dagtid__0777-222222__________________________	
Uppgiftslämnare	2:Lars	Agnesson	 Tel	dagtid__07777-333333__________________________	

	

H.	Ordförande/kontaktperson	registerad	hos	EFS	riks	 		 		 		
Namn:	Kalle	Kallesson	 Ny	person:	Agnes	Larsson	
Adress:	Kalle	Gatan	 Adress:	Spånvägen	12	
Postnr:	99999	 Postnr:	75555	
Postort:	Kallestaden	 Postort:Upsanda	
E-post:	kalle.kalle@yoooo.com	 E-post:al@telia.com	
Tel:	0702-99999999	 Tel:0777-2222222	

		

Information om föreningens utåtriktade verksamhet  

Föreningen har varje år ett luciafirande där skolan är inbjuden. 
Dit kommer ca 120 personer. 
Föreningen har haft ett bilrally ihop med idrottsföreningen och dit kom 68 st personer. 

	

F.	Övrig	information	 	 	
Antalet	medlemmar	20160101	ska	vara	12.	Rättat	detta	genom	-2	i	övriga_____	

__________________________________________________________________	

__________________________________________________________________	

__________________________________________________________________	

	
	

	

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

Här anger föreningen att antal medlemmar i A-delen var fel 
och att de rättat den genom att ange -2 i övriga. 

Ordförande Agnes Larsson och sekreterare Lars 
Agnesson är de två som hjälpts åt med att fylla i 
denna statistik. Dessa anges då som garanter för att 
siffrorna är rätt. 

Föreningens ordförande heter Agnes Larsson och bor på 
Spånvägen 12, 75555 Upsanda. Tel 0118-222222, mobilnr 
0777-222222, al@telia.com 


