STATISTIKRAPPORT 2017
Föreningar som använder Repet behöver inte skicka in någon statistikrapport till Equmenia, istället
signerar ni era uppgifter digitalt med en SMS-kod direkt i systemet.
Vid frågor kontakta statistikhandläggarna på Equmenia, via e-post till info@repet.eu eller per telefon
under kontorstid 08-580 031 69.
Supporten är kvällsöppen tisdag och torsdag under vecka 2-4, då svarar vi i telefon och på mejl fram
till kl. 20.00.
Statistikrapporten ska vara inskickad senast den 20 januari 2018.
Mer information och hjälp finns på www.equmenia.se/statistik

1. Information om föreningen
Föreningens namn:
Region:

Plusgiro/bankgiro:

2. Kontaktperson (uppgiftslämnaren/statistikansvarig)
Namn:
Telefon hem:

Telefon mobil:

Epost:

3. Aktiv/vilande förening
Föreningen var aktiv 2017.
Föreningens barn- & ungdomsverksamhet är vilande från och med____________
Föreningen är upplöst sedan____________

4a. Vilken eller vilka riksorganisationer tillhör er förening?
Equmenia

EFK UNGs Bidragsspår

Pingst Ung

Svenska kyrkans unga

Svenska Alliansmissionens ungdom

SALT

annan, ange vilken:________________________________________

4b. Vilken riksorganisation vill föreningen utgöra bidragsgrund för?
Equmenia
annan, uppge vilken:_______________________________________

5a. Har ni stadgar som är godkända av Equmenia?
Ja, antagna datum:___________________

Nej

Av godkända stadgar framgår föreningens namn, var föreningen bedriver sin verksamhet, att föreningen tillhör
riksorganisationen Equmenia. Det ska även framgå vilka som kan bli medlemmar och hur samt att det är
medlemmarna som beslutar om föreningens stadgar, verksamhet och ekonomi och väljer styrelse. Alla medlemmar
ska vara valbara in i styrelsen utan krav på församlingstillhörighet. Stadgarna ska visa att föreningen är självständig.
Det betyder att det gärna får framgå i stadgarna att föreningen och församlingen samarbetar, men föreningen lyder
inte under församlingen och fattar sina egna beslut. Stadgarna ska vara antagna innan den 31 december 2017
och ska vara inskickade till Equmenia samt godkända av Equmenias styrelse för att de ska räknas som
godkända.

5b. Har föreningen ett uppdaterat medlemsregister?
Ja
Nej
Föreningar i Gävleborg och Skåne ska bifoga medlemsregistret.
Samtliga redovisade medlemmar ska finnas uppförda i ett medlemsregister. Av medlemsregistret ska det framgå
föreningens namn, vilken period medlemskapet avser, varje persons namn, födelsedatum, kön, adress och datum för
ställningstagande av medlemskap under kalenderåret 2017. Medlemskapet ska sträcka sig till och med eller över
den 31 december 2017 för att räknas med. Blir föreningen utvald för granskning ska kopia på medlemsregistret med
underlag skickas in. Observera att om någon medlem har skyddad identitet ska samtliga uppgifter om medlemmen
utelämnas. Sänd aldrig vidare uppgifter om sådana personer till Equmenia eller andra.

5c. Verksamhetsberättelse
Föreningar i Skåne ska bifoga verksamhetsberättelsen.

5d. Har föreningen fått aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet under det redovisade året?
Ja
Nej
Uppgiften påverkar inte verksamhetsbidraget från Equmenia men behövs till riksorganisationens
statsbidragsansökan. Frågan avser inte kommunalt stöd.

6a. Medlemsstatistik
Redovisa aktuellt antal medlemmar den 31 december 2017. Varje person räknas endast en gång.
Antal personer
Flickor/kvinnor
Pojkar/män
Totalt

0-5 år

6 år

7-12 år

13-18 år

19-25 år

26- år

Summa

6b. Scoutmedlemmar
Här redovisas enbart de medlemmar som är redovisade i 6a. Observera den särskilda åldersindelningen.
Scoutavgiften till Equmenia baseras på nedanstående uppgifter, som också rapporteras till Scouterna.
Varje person räknas endast en gång.
Antal personer

6-7 år

8-9 år

10-11 år

12-14 år

15-17 år

18-25 år

26- år

Summa

Flickor/kvinnor
Pojkar/män
Totalt
Därav ledare, flickor/kvinnor
Därav ledare, pojkar/män

Ifylles av föreningar inom Blekinge- och Kronobergs län.
6c. Ange hur många medlemmar i 6a som blivit medlemmar genom att betala medlemsavgift.
Här räknas enbart de av medlemmarna som är redovisade i 6a som aktivt tagit ställning för medlemskap senast
den 31 december 2017 genom att ha betalat medlemsavgift. Varje person räknas enbart en gång.
Regionen söker landstingsbidrag som baseras på dessa uppgifter.
Antal personer

0-5 år

6 år

7-15 år

16-25 år

26 år-

Summa

Flickor/kvinnor
Pojkar/män
Totalt

7. Deltagarstatistik
Här ska varje person som deltagit i en eller flera gånger aktiviteter under 2017 räknas en gång, oavsett om
personen blivit medlem i föreningen eller inte. Equmeniakyrkan söker statsbidrag på dessa siffror.
Antal personer

0-6 år

7-25 år

26- år

Summa

Därav ledare

Därav inte församlingsmedlemmar:

8. Ange vilka verksamheter föreningen hade under 2017
Späd- och småbarnsmusik

Söndagsskola

Barnkör

Ungdomskör

Musikgrupper

Scout

Tonår

Unga vuxna

Bibelstudier

Puls/idrottsarbete

Dans/drama

E-sport/LAN

Övrigt: ____________________________________________________________________________________

Bidragsgrundande lokalförening
En bidragsgrundande lokalförening tillhör Equmenia, har godkända stadgar, har en uppdaterat medlemsregister,
valt att utgöra bidragsgrund för Equmenia samt att minst 60 % av medlemmarna är mellan 6-25 år. Om något av det
saknas så är er förening inte bidragsgrundande och har inte rätt till verksamhetsbidrag från Equmenia.

Medlemsavgifter och bidrag
Alla föreningar betalar en medlemsavgift till Equmenia på 100 kr för varje person som var medlem i föreningen den
31 december 2017. Avgiften används till att bekosta Equmenias verksamhet och personal.
Det finns ett högkostnadsskydd på 7 000 kr för ej bidragsgrundande föreningar. Dessutom finns ett högkostnadsskydd på 5 000 kr, för föreningar med för många medlemmar under 6 år och om det är den enda punkten föreningen
inte uppfyller för att bli bidragsgrundande. För mer information om högkostnadsskydd, vänligen besök
www.equmenia.se/bidrag
Alla bidragsgrundande föreningar får ett verksamhetsbidrag på 135 kr per medlem i åldern 6-25 år som tagit aktiv
ställning till medlemskap genom underskrift eller betald medlemsavgift. Bidraget delas ut från det stöd Equmenia får
efter inrapporterad bidragsgrundande statistik till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).
Scoutavgiften för 2018 är 80 kr per scout. Det är avgiften Equmenia betalar per scout för att få vara medlem i
Scouterna och avgiften stannar alltså inte kvar i Equmenia utan betalas vidare till Scouterna.
Den inlämnade statistiken ligger även till grund för Equmeniaregionsavgiften, en avgift per medlem för de som var
medlem i en lokalförening per den 31 december 2017. Avgiften bestäms av respektive regionsstämma och kan
därför variera mellan de olika sju Equmeniaregionerna. Tillsammans med bland annat landstingsbidrag bekostas
regionernas verksamhet och anställda med denna avgift.

9. Underskrift och intygande
Ja, jag är medveten om att uppgifterna som jag lämnat i denna rapport används för att söka bidrag som
finansierar Equmenias regionala och nationella verksamhet. Jag intygar att jag tagit del av uppgifterna och
underlagen som ligger till grund för dem, samt att alla uppgifter som lämnats över barn- och ungdomsverksamheten
2017 är korrekta. Om vår förening blir utvald för granskning kommer vi att komplettera uppgifterna med en
medlemsförteckning och underlag för aktivt ställningstagande till medlemskap.
Underskrift av föreningens ordförande/firmatecknare:
Ort och datum:_______________________________________________________________________________
Underskrift:_________________________________________________________________________________
Namnförtydligande:___________________________________________________________________________
E-post:_____________________________________________________________________________________
Telefonnummer hem/mobil:_____________________________________________________________________
Komplett och underskriven statistikrapport ska vara inskickad senast den 20 januari 2018. Ni kan skanna in
blanketten och maila den till er handläggare eller så kan ni skicka den per post. Spara föreningens medlemsregister
och övriga underlag till statistikrapporten i minst 5 år.
Vilande föreningar skickar in första sidan ifylld.
Statistikrapporten skickas till:
Föreningar i region Väst:

Föreningar i övriga regioner:

Equmenia Väst
Överås
Danska vägen 20
412 66 Göteborg

Equmenia
Betlehemskyrkan
Waldenströmsplan 1
802 50 Gävle

Handläggare:

Handläggare:

Maria Lorentzon Tel: 031-351 18 10
maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se

Anders Kastemyr 08-58 00 33 11
anders.kastemyr@equmeniakyrkan.se

