
 

Viktig information om D-delen 
”Övriga regelbundna 
gudstjänstbesökare”  

 
 

Bakgrund 
Denna del finns för att föreningen ska kunna räkna de besökare som kommer regelbundet på 
gudstjänst men inte är medlemmar och inte finns med i någon annan aktivitet i föreningen. 
 
Två sätt att redovisa 
Antalet regelbundna gudstjänstbesökare är också ombudsgrundande. Här finns inget krav på 
dokumentation. Varje person räknas en gång. De ombudsgrundande besökarna som finns 
dokumenterade är också bidragsgrundande. Därför har vi två rutor. 
 
Förslag på skriftligt underlag 
Följande kan vara ett skriftligt dokumenterat underlag för det antal bidragsgrundande 
gudstjänstbesökare som anges i årsrapporten: 
 
- egen handskriven lista med namn 
 
- gästbok (som värdarna för gudstjänsten ber  besökare skriva i) 
 
- en redan befintlig lista för annat ändamål används för att pricka av de personer som finns 
med vid räkningen av antalet bidragsgrundande gudstjänstbesökare 
 
 
Exempel på listor som kan användas 
~ fikalista för gudstjänsterna 
~ föräldralista för till exempel barnkören  
~ lista där personer som är intresserade av regelbunden information från föreningen skrivit på  
 
Vad används listan till? 
Listan ska inte skickas till någon. 
Den ska finnas för att SST ska kunna fastställa att ni har goda rutiner vid redovisningen av 
bidragsgrundande övriga gudstjänstbesökare. 
 
Vid stickprovskontroll av SST kommer de att fråga om ni har ett dokumenterat underlag för 
den siffra ni angett och då ska ni kunna svara ja och beskriva hur ni gjort denna 
dokumentation och hur ni kommit fram till den siffran ni angett. Ni behöver däremot inte visa 
listan för SST.  
 
Frågor? 
Kontakta din distriktsexpedition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SST= Samarbetsnämnden för statsbidrag 
till trossamfund. 
Ombudsgrundande = Alla deltagare i olika 
aktiviteter utgör grund för antalet 
förenings-ombud till EFS årsmöte. 
Bidragsgrundande = Underlag för 
statsbidrag  som utbetalas till EFS riks och 
fördelas ut till lokalföreningar. 
 



 
 

Signering av Årsrapportens statistikdel 
 
Precis som i fjol, så måste statistikrapporten på webben signeras. 
Detta beror på att SST (Statens stöd till trossamfund) har krav på att en firmatecknare 
garanterar att uppgifterna i årsrapporten är korrekta eftersom dessa ligger till grund för EFS 
ansökan om statsbidrag.  
 
För att uppfylla SSTs krav har vi en signering av statistikredovisningen på webben. 
I och med att årsrapporten signeras med denna kod garanterar ordförande att de uppgifter 
som skickats in via webben är korrekta.  
Alternativ att signera:  

1. Ordförande väljer att själv signera den efter att den fyllts i. 
2. Ordförande överlämnar koden till någon den har förtroende för som fyller i rapporten 

och signerar på webben. 
Oavsett vilket alternativs som väljs är det ordförande som garanterar att uppgifterna i 
årsrapporten är korrekta. 
 
Signeringskoden kommer att skickas till ordförande via epost och per brev till 
dem vi saknar epostadresser. Med signeringskoden följer instruktioner hur 
signeringen görs. 
  
Ekonomirapporten ska inte signeras utan endast sparas. 
 
Har ni frågor kring detta hör av er till ert distrikt. 
 
Om ni tappat bort signeringskoden så måste ni begära att få den igen av Elle Kristiansson på 
EFS riks, elle.kristiansson@efs.nu eller på telefon 018-430 25 33 
 
 

 


