
Inledning för utfall 2019, budget 2020 och rambudget 2021 

Allmänt 
Övergången från distrikt till region medför att vi numera inte behöver ha ett riktigt bokslut 
med balans- och resultaträkning. Det gör att vi sammanfattar ekonomin för 2019 i det vi 
kallar ett utfall.


Kommentarer kring Utfall 2019-Budget 2020  
- Med nya rutiner och med ett annat bokföringssystem som är gemensamt för hela EFS 

så har processen blivit försenad. Det har bl.a. medfört att vi först i månadsskiftet jan-
feb sett hur utfallet blivit.


- Salts införande av nya satsningar kostar. De gör man utifrån distriktets tidigare priorite-
ringar och de blir tydliga under 2020, för att stabiliseras något under 2021 igen.


- Vi har flera osäkra poster t ex landstingsbidraget, som vi hoppas fortsätter, samt gåvor 
och kollekter. Därför budgetar vi utifrån de bidrag vi hittills brukat få.


- Vi ser en möjlighet till ett ökat samarbete med Sensus vid våra barn- och ungdomslä-
ger vilket bör ge ökade övriga inkomster.


- Utfallet för 2019 är något bättre än budgeterat. Budgeten låg på - 555 000 kr och utfal-
let blev -526 704 kr, alltså 28 296 kr bättre, men en summa vi får ta från vårt kapital.


Åtgärdsförslag från Regionala Utskottet 

• Regionala Utskottet och regionala missionsledaren har diskuterat lösningar för 
minska de senaste årens negativa resultat. Vi ser det egna kapitalet minska och 
målet är att nå ett nollresultat framöver.


• Vi väljer att fasa ut bidrag till satsningar i föreningarna och hänvisa till de fonder di-
striktet förvaltar som går att ansöka från.


• Vi önskar arbeta för ett ökat givande genom kollekter, gåvor och olika insamlings-
möjligheter. Förslagsvis skulle en grupp kunna arbeta vidare med detta efter Mö-
tesplatsen.


• Vi ser därför att vi stegvis önskar höja föreningsavgiften/löftesgåvan utifrån följan-
de:

• Bakgrund: Distriktet sänkte föreningsavgiften 2014 från ca 560 kr/medlem till 

422 kr/medlem. Anledningen var ett arv 2013 på ca 1,3 milj kronor och fr.o.m. 
2015 landade avgiften på 450 kr/medlem. 


• I jämförelse med andra regioner så har flera en högre avgift än EFS i Väst.

• Vi önskar öka föreningsavgiften successivt under några år så inte allt sker 

samtidigt, både för att det inte ska slå för hårt ute i föreningarna och för att 
alla sammanhang ska hinna förbereda sig på den kommande utgiften.


• Vi kan då samtidigt få tid att genomlysa verksamheter och göra prioriteringar 
för 2021 för att lyckas komma ner till en önskad noll-resultatbudget för 2022-
2023 


• Förslaget från RU är därför att år 2020 höja från 450:- till 500:- och för år 
2021 till 600:-


för regionala utskottet i EFS Västsverige
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