
FRÅN FÖRSAMLINGSLEDNINGEN Förslag till församlingsmötet den 22 nov 2020

PINGST ÖRNSKÖLDSVIKS FÖRSLAG 
TILL BUDGETAR FÖR 2021

Presentation av 
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INLEDNING 
Vi är väldigt tacksamma över de senaste årens stabilitet på det ekonomiska området. Det har gett oss möjligheten att 
expandera vår verksamhet, hjälpa fler människor, nå ut med evangelium och anpassa vår personalstyrka utifrån uppdraget.   

2020 har varit ett år där vi utmanats av pandemins verkningar. Till våra stora glädje har församlingens trohet och 
generositet visat sig motsvarat utmaningen. Stort tack för er överlåtelse! 

Därför är det med tillförsikt vi lägger fram detta förslag till budgetar för 2021. Ekonomistaben har som vanligt gjort ett 
mycket bra arbete i budgetprocessen med att att följa upp 2020, möta råd, staber och personal samt träffa styrelsen för att 
sedan kunna ta fram ett underlag till församlingsledningen. Stort tack till er! 

Ytterligare ett stort tack till alla er som hanterar ekonomiska beslut för församlingen, under 2020 har ni gjort det på ett 
mycket klokt och omdömesgillt sätt vilket gör att vi prognosticerar ett betydligt bättre resultat än budgeterat. Med detta i 
ryggen känns det gott att få lägga fram årets förslag som innebär att vi inleder en satsning på att ha en fräsch och 
funktionabel kyrka till vårt 100-års jubileum 2023. 

Tillsammans för Guds rike! 

//Församlingsledningen



2021

I årets förslag har råden och staberna fått de anslag som de önskat sig i budgetprocessen. Detta trots att vi justerat ner intäkterna 
från Second hand, pga osäkerheten kring Corona. 

 Utöver det vill vi nu fortsätta satsa på våra kyrka. 2023 firar vi 100-års jubileum och då vill vi fira i en fräsch, samtida och 
multifunktionell kyrka. I förslagets till årets budget ligger de stärkta satsningarna därför primärt på det området. Vi siktar på att 

genomföra en extra insamling med fokus på att byta de stora entrédörrarna in till kyrktorget. Den högsta, av tre, offerter för 
dörrbyte ligger på 230 000 SEK. Det är ett akut behov då dörrarna inte alltid går igen och därmed ibland står olåsta på nätterna. 

På personalsidan ligger vi i stort sett på samma nivå som tidigare år men på grund av lite omfördelningar av tjänster så lyckas vi 
ändå få in 10% ökning för barnen. En pastor skall rekryteras på 100% under 2021 men det kommer sannolikt inte vara på plats 

förrän till sommaren. 

Som ni ser är budgeten på minus 321 000 SEK. Det låter mycket men i praktiken är det ett underskott på 121 000 SEK. Detta då 
100 000 SEK varje år betalas till Centrumkyrkan i Bjästa och 100 000 SEK skall tas från ett arv till att vara med och finansiera våra 

pastorala tjänster. Betydelsen av det är att vi skall gå back med 200 000 SEK så länge de båda insatserna pågår. 

Därför är det med frimodighet vi lägger fram detta förslag till budget för 2021. En satsning på både uppdraget och verktygen vi 
använder för att genomföra det.

KOMMENTAR FÖRSAMLINGSKASSAN



BUDGETFÖRSLAG FÖRSAMLINGSKASSAN 2021 
Budget 2021 2020

Summa intäkter 5898 5733

Verksamhet −1116 −1194
Lokalhyra −270 −271

Fastighetskostnader −451 −557
Rep & underhåll −543 −210

Övriga kostnader −471 −401
Personal −3042 −3019
Räntor −2 −2

Avskrivningar −324 −291
Summa utgifter −6219 −5945

Resultat −321 −212



2021

Mission är en hjärtefråga för vår församling och vi är stolta och tacksamma över allt det som sker i vårt 
internationella arbete. 

Under året som kommer vill vi bygga en kyrka tillsammans med våra missionärer Jacobssons som bor i 
Kambodja, 75 000 SEK i Asienpotten är dedikerat till det. 

Ett engagemang som vuxit fram de senare åren är No slaves. Under 2020 har vi kopplat ihop med ca 30 
församlingar och organisationer som vill vara en del av vårt arbete att motverka slaveriet. 2021 års budget 

innebär en fortsatt satsning på det arbetet. 

Familjen Dahlkvist är hemma men i budgeten är tanken att de åker ut till Etiopien igen under sommaren 2021. 

Värt att notera är att vi har budgeterat en lägre intäkt från Second hand, detta beroende på osäkerheten kring 
vad Corona kommer att innebära. 

KOMMENTAR MISSIONSSKASSAN



BUDGETFÖRSLAG MISSIONSKASSAN 2021 
Budget 2021

Summa intäkter 1110

Västafrika 60

Östafrika 105

Asien 350

No slaves 200

Adminstration/tjänster 220

Övrigt 205

Summa utgifter 1140

Resultat −30



ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR - ÄLSKA ÖRNSKÖLDSVIK


