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Det första styrelsemötet på det nya året 2015 ägnades till stor del åt förberedelser inför 

det kommande årsmötet. Detta hålls lördag den 14 mars kl. 16.00. Kallelse till årsmötet 

har gått ut i särskild ordning. 
 

Ekonomiskt utfall 

 

Bokslutet för 2014 är inte helt klart. Prognosen är att resultatet landar mer än 200 tkr bättre än 

budget, vilket innebär att vi ”bara” kommer att behöva ta i anspråk drygt 300 tkr av det vi brukar 
kalla Skarpnäckspengarna, dvs. de ca 3 milj kr som Skarpnäcks församling betalade för att få 

avsluta samarbetet i förtid. 

 

Den viktigaste förklaringen till den positiva avvikelsen mot budget är att personalkostnaderna 

blivit drygt 140 tkr lägre än budget, främst beroende på att Hanna tillträdde sin tjänst senare än 

planerat. Uthyrningar av lokalerna har gett ca 70 tkr mer än planerat. Insamlingen till kyrkans 
verksamhet i samband med Fredrik Rytteståhls begravning gav mer än 40 tkr i ”extraordinära” 

intäkter. Å andra sidan blev ”ordinarie” kollekter och gåvor lägre än budget med nära 80 tkr. Även 

serveringsintäkterna blev tydligt lägre än budget.  

 

Bokslutet färdigställs till styrelsens nästa sammanträde. 
 

Verksamhetsplan och budget 2015 

 

Vid styrelsemötet behandlades också preliminära förslag till verksamhetsplan och budget. Under 

2015 blir personalkostnaderna högre eftersom tjänsterna, motsvarande 1,55 heltidstjänster, be-

räknas vara tillsatta hela året. Styrelsen planerar därför för ett uttag av ”Skarpnäckspengar” på 
ca 500 tkr 2015, ett uttag i nivå med de tidiga beslut som togs om hur dessa medel skall använ-

das. Sådana uttag är möjliga i 4-5 år framåt. Sedan behövs annan finansiering för att hålla verk-

samheten på den nuvarande kostnadsnivån. 

 

När det gäller verksamhetsplanen har en ”planeringsgrupp” inom styrelsen arbetat fram ett för-
slag som sedan diskuterats och reviderats av AU, arbetsutskottet. Styrelsen beslutade att de 

bägge förslagen jämkas ihop till styrelsens nästa möte. Ansvariga för detta blev Maria Olson ur 

planeringsgruppen och Kristina Laestander Roos ur arbetsutskottet. 

 

Stiftsbidrag 

 
I somras gick vi in till Stockholms stift med en ansökan om bidrag till det persiska arbetet i 

Hammarbykyrkan. Vi har nu fått 100 tkr i sådant bidrag 2015 från stiftet. I och med att detta 

bidrag erhållits överväger styrelsen att på deltid anställa en diakoniassistent till Annahita Parsan 

med uppgift att bistå henne i den diakonala delen av hennes arbete. 

 

Vintersolen lyser in i Hammarbykyrkan en dag i 

december 2015 
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Brev om återköp av Hammarbyhemmet 

 
Ulf Perbo har tagit fram ett förslag till brev till EFS Mittsverige med en begäran att EFS Mittsverige 

utreder möjligheterna att köpa tillbaka Hammarbyhemmet, dvs det intilliggande studenthemmet, 

som såldes för ett 15-tal år sedan. Styrelsen beslöt att ställa sig bakom brevet. EFS Mittsverige 

äger Hammarbykyrkan och är därmed också en naturlig ägare av Hammarbyhemmet. 

 
Motion till EFS styrelse 

 

Henrik Roos har till EFS föreningens styrelse lämnat in ett förslag om en motion till EFS riks 

årsmöte. Förslaget diskuterades diskuterades och styrelsen beslöt därefter att stödja och under-

teckna densamma. Motionen avser följande: 

 

 Att EFS årsmöte ger styrelsen i uppdrag att inleda samtal med Svenska Kyrkan i syfte att 
öppna upp möjligheten för missionsföreningar att bilda icke-territoriella församlingar inom 

Svenska kyrkan. 

 Att styrelsen i dessa samtal lyfter fram EFS Hammarbykyrkan som ett exempel på en miss-
ionsförening som är redo att vara en försöksförsamling.  

 

Övrigt aktuellt 

 

 Hyressättningen för ”självhjälpsgrupperna” AA och Alanon har setts över. 

 En policy för inköp av IT-utrustning för anställda i kyrkan fastställdes. 

 2015 års missionsgala hålls lördag den 28 mars kl 18.00. Kl 16.00 börjar ”förfesten” med för-
säljning av lotter, bröd och fika i Hammarbysalen. Årets gästartist är Ingemar Olsson. Vid 

årets gala kommer ett av insamlingsprojekten att vara det persiska arbetet i Hammarbykyr-

kan. 

 Carl-Olof Strand åtog sig att ta fram underlag till en ”föreläsning” – med ”nya EFS-are” som 
målgrupp - om EFS historia och vad EFS är idag.  

 

Nya medlemmar 
 

I december och januari har vi fått åtta nya medlemmar i den svenska EFS-föreningen i Hammar-

bykyrkan: 

 

Marcus Berglund 
Ronald Larsson 

Anna Forslin Larker 

Robert Larker 

Erica Rönnbäck 

Anders Rönnbäck 

Ulf Sjöström 
Britt Thomé 

 

Vi hälsar dem välkomna till oss i 

Hammarbykyrkan! 

 
Carl-Olof Strand 
Styrelsens sekreterare 

LÄS MER OM HAMMARBYKYRKAN PÅ HEMSIDAN 

OCH PÅ FACEBOOKSIDAN 

 

Adressen till vår hemsida är 

www.hammarbykyrkan.nu. Här hittar du all viktig 
information om verksamheten i Hammarbykyrkan.  

 

Om du finns på Facebook bör du förstås också gå in 

och ”gilla” sidan ”Hammarbykyrkan”, som är före-

ningens officiella ”Facebook-page”. Det finns också en 
intressegrupp, även den med namnet ”Hammarbykyr-

kan”, där olika medlemmar gör inlägg om vår verksam-

het.  

 
 

http://www.hammarbykyrkan.nu/

