
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Att årsrapportens uppgifter är korrekta 
intygas          

Uppgiftslämnare 1:           Tel dagtid___________________ 

Uppgiftslämnare 2           Tel dagtid___________________ 

        
H. Ordförande/kontaktperson registrerad hos EFS riks 
       

Namn:     Ny person:       

Adress:   Adress:      

Postnr:     Postnr:       

Ort:     Postort:       

E-post:     E-post:       

Mobilnr:     Mobilnr:       

Tel:      Tel:         

 

  

F. Övrig information   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen har lagt ner under 2017   

Datum på protokollet för andra nedläggningsbeslutet_______________________ 

G-delen: 

Minst en av dessa 

ska vara firma-

tecknare när 

rapporten skickas 

in i pappersformat. 

 

H-delen: 

Här anges ändring 

av ordförande, 

adress mm. 

F-delen: 

Här anges övrig 

information som 

föreningen anser 

vara av värde för 

riks att ta del av. 

Kan även vara 

kommentarer till 

rättat medlemsantal 

A-delen eller 

ytterligare tillägg av 

grupper i B-delen 

 Användarnamn: Lösenord:  

    Årsrapporten 

   2017 
Vi  ber er som fyller i den att läsa instruktionerna noga. 

Det finns möjlighet att ladda hem en fil som hjälper dig att enklare fylla i rapport.  

Det enda du behöver är ett vanligt Excelprogram på din dator. Du kan hämta filen  

och mer information på www.efs.nu/arsrapporten-2017 

Har du frågor om hur du ska fylla i rapporten efter att du läst informationen  

så tveka inte att ta kontakt med ditt distrikt eller riks. 

INLOGGNINGSUPPGIFTER: http://efsriks.meridium.se  

Användarnamn och lösenord se högst upp exakt som det är skrivet. 

 

Sista inlämningsdatum för statistikdelen 

fredagen den 19 januari 2018 

 

Anvisningar 

arar 

 

   

Har ni frågor om årsrapporten så vänd er till er distriktsexpedition: 

EFS Norrbotten, Box 942, 971 28 LULEÅ tel: 0920-26 49 90, monica.arndt@efs.nu 
 
EFS Västerbottens distriktskansli,  Vasagatan 17, 903 29 UMEÅ tel: 090-12 58 10, 
efs@efsvasterbotten.se  
 
EFS i Mittnorrland, Lasarettsgatan 9, 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK tel: 0660-159 84, 
info@efsmittnorrland.se 
 
EFS Mittsverige, Rehnsgatan 20 1tr, 113 57 STOCKHOLM tel: 08-441 85 20, 
matias.savilahti@efsmittsverige.org, direktnr: 0738-569425  
 
EFS Västsverige, Hjälmareds allé 24, 44195 ALINGSÅS tel: 033-10 31 71, 0723-123171, 
exp@efsvast.se  
 
EFS i Sydöst-Sverige, Arabygatan 44, 352 36 VÄXJÖ tel: 0470-262 48, sydost@efs.nu  
 
EFS i Sydsverige, Vallgatan 9, 281 31 HÄSSLEHOLM tel: 0451-38 80 70,  
info@efssyd.org  
 

EFS kansli, 018-430 25 33, elle.kristiansson@efs.nu 

 

 

 

Rapporten i korthet: 

A. Medlemmar: Här anges alla medlemmar oavsett vilken typ av förening man är,  

EFS-förening, ekumenisk förening med flera. I rutan för EFS-medlemmar anges  

hur många som är EFS medlemmar. 

B. Aktiviteter: Med ett kryss anger ni vilka olika aktiviteter er förening har. 

C. Deltagare i aktivitet: Uppdelning som följer Statens stöd till Trossamfunds blankett för 

deltagare i aktivitet. C1 avser barn och ungdomsverksamhet och C2 vuxenverksamheten. 

Här anges fortfarande antal olika personer för A och C delen tillsammans. 

D. Övriga regelbundna gudstjänstbesökare: Alla som regelbundet går på gudstjänst men 

inte är medlemmar eller finns med som deltagare i någon av aktiviteterna i C-delen. 

E. Information om annan utåtriktad verksamhet: Den verksamhet som ni har vid 

enstaka tillfällen och som inte får plats i C-delen för att det inte är regelbunden verksamhet 

med flera tillfällen under året och där deltagarlistor inte förs. 

F. Övrig information: Här lämnas övrig information. Om föreningen lagt ner under året 

anges det här och datum för andra årsmötesbeslutet. Kom ihåg att skicka in kopia av 

beslutet till ert distrikt. 

G. Uppgiftslämnare: Två personer ska styrka uppgifterna. Om rapporten skickas in ska 

minst en av dem vara firmatecknare. 

H. Kontaktuppgifter: Här visas vilka kontaktuppgifter som vi har på er ordförande eller 

kontaktperson. Ändra uppgifterna här om de inte är korrekta. 

mailto:monica.arndt@efs.nu
mailto:efs@efsvasterbotten.se
mailto:info@efsmittnorrland.se
mailto:exp@efsvast.se
mailto:sydost@efs.nu
mailto:info@efssyd.org
mailto:elle.kristiansson@efs.nu


Årsrapport 2017 Användarnamn: Lösenord: 
 

A. Medlemmar  Totalt  Kvinnor 

 

 2017 2016 2017 2016  

Nya +  +  
Inflyttade +  +  
Övrigt +  +  
Utträdda -  -  
Avlidna -  -  
Övriga -  -  
      

Totalt Antal medlemmar 31 dec       
      

Därav EFS:are * se Anvisning       
Därav 7-25 år       
x B. Aktiviteter 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_____________________________ 

C. Deltagare i aktivitet         

C 1. Deltagare i barn- & ungdomsverksamhet   

Dessa verksamheter bör bedrivas tillsammans med Salt. 

  Totalt 2016 7--25 år 2016 

1 Barnverksamhet 0-6 år       
2 Verksamhet 7-25 år       
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 Studiecirklar       
6 Seniorverksamhet       
7 Övrig vuxenverksamhet       
       

Totalt antal i aktivitet C1+C2       
       

Totalt olika personer A, C1, C2       
       

Därav totalt antal ledare       
D. Övriga regelbundna gudstjänstbesökare     

  Totalt  7--25 år   

Ombudsgrundande        

därav SST bidragsgrundande         

(som finns på lista)         

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:_________________________        

2:_________________________        

3:________________________        

4:________________________        

5:________________________        

6:________________________        

 

 

Anvisningar 

A-delen:  

Antalet medlemmar 170101 är hämtat från fjolårets årsrapport. Om antalet medlemmar är fel 

så gör en notering om detta i ruta F: Övriga upplysningar som finns på baksidan och rätta 

antalet genom Övriga+/- här i A-rutan. 

Nyhet! Alla föreningar anger här hur många av sina medlemmar som är EFS-medlemmar. 

Detta för att underlätta redovisningen för ekumeniska föreningar. 

Därav 7-25 år ska alla föreningar fylla i och det gäller enbart antalet EFS-medlemmar. 

 

B-delen:  

Visa vilka aktiviteter er förening har i 

de olika grupperna 1-7 genom att sätta 

ett kryss framför gruppens namn. På 

de tomma raderna anger ni namnet på 

aktiviteter som saknas i listan. 

 

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 

 
C-delen: 

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

Här ska ni ange hur många deltagare ni har totalt i varje grupp enligt B-delens indelning. 

Lägg ihop antalet deltagare från de aktiviteter som hör till respektive grupp (ex ruta 1 

Barnverksamheten 0-6 år).  

Ex. 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 söndagsskolan 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. 

Deltagare som är med i flera olika aktiviteter räknas med en gång i varje aktivitet.  

Föreningen anger namn på den Salt-förening man samarbetar med. 

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 ihop och att de finns med flera gånger gör 

inget. 

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

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

 D-delen: Övriga regelbundna gudstjänstbesökare får inte finnas med i A,B eller C-delen. 

Regelbundna gudstjänstbesökare som inte är medlemmar i föreningen eller inte medräknats i 

aktiviteterna i C-delen, är ombudsgrundande. Utav dessa är de som finns med på en lista även 

SST-bidragsgrundande. Antalet i den rutan kan inte vara flera än antalet i ombudsgrundande. 

 
E-delen: Denna del är en nyhet i årets rapport. Den är till för att de aktiviteter som er förening 

gör enstaka gånger ska synliggöras.  

Det kan vara allt från Loppmarknaden som samlar flera hundra personer en gång om året till 

julspelet som er förening har för alla mellanstadieelever varje år.  

Tanken är att här ska ni fylla i de aktiviteter som är av det ovanligare slaget och som inte är en del 

av era vanliga och regelbundna aktiviteter. 

Om ni känner er osäkra på om detta är rätt kategori så fråga kontaktpersoner på ert distrikt. 

 


