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Äldrenämnden 

Bidrag till föreningar 2018 — 
Uppsala Kristna Råd/Diakonicentrum 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att bevilja Diakonicentrum/Uppsala Kristna Råd 240 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 
2018. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Diakonicentrum har ansökt om 
totalt 260 000 kr i bidrag för verksamhetsåret 2018. Äldrenämnden har beslutat att bevilja 
Diakonicentrum bidrag för största delen av ansökan, motsvarande 240 000 kr. 

Ärendet 
Diakonicentrum är Uppsala Kristna Råds verksamhet för äldre som är lokaliserad till 
Samariterhemmets lokaler på Samaritergränd 2. Målsättningen för verksamheten är att 
erbjuda äldre och ensamma kontakt och stöd på olika sätt. Detta görs bl.a. genom 
ledsagarservice/medföljning, där volontärer följer med äldre med eller utan biståndsbeslut till 
ex. vårdcentral, tandläkare eller fotvård. Ett antal volontärer ringer även hem till ensamma 
äldre som önskar kontakt, samt genomför hembesök. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Några föreningar har även ansökt 
om bidrag för verksamhetsåren 2019 och 2020. 

Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Verksamhetens planerade omfattning 
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden. 
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och 

annan ideell verksamhet 

Postadress: Uppsala kommun äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 
lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 

• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar 
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan 

kommunen och föreningslivet 
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens 

verksamhetsplan 
• Bidrag ges inte till professionell verksamhet 

Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja Diakonicentrum bidrag för 
största delen av ansökan, motsvarande 240 000 kr. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget ryms inom budgeten för föreningsbidrag. Budgeten för föreningsbidrag (exklusive 
bidrag till pensionärsföreningar samt bidrag/stöd inom ramen för IOP) föreslås omfatta 
2 644 000 kr 2018 jämfört med 3 259 000 kr 2017. Minskningen förklaras av en omfördelning 
av medel på 615 000 kr från budgeten för föreningsbidrag till budget för ideburet offentligt 
partnerskap (I0P). 

Könskonsekvensbeskrivning 
Ca 80 procent av de äldre i verksamheten är kvinnor, vilket är betydligt högre än andelen 
kvinnor i befolkningen 65 år och äldre. Förslaget till beslut i form av beviljat bidrag förväntas 
således i högre grad nå kvinnor än män, relativt könsfördelningen i befolkningen i nämndens 
målgrupp 65 år och äldre. 

Konsekvenser för tillgänglighet 
Förslaget till beslut bedöms inte innebära några konsekvenser för tillgängligheten. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 



Uppsala 
KOMMUN 

ÄLDRENÄMNDEN 

Ansökan om äldrenämndens bidrag till föreningar 2018 

Sökande förening/organisation 

UPPSALA KOMMUN 
ÄLDRENÄMNPEN 

Ink. 2017 -05- 2 6' 

Diarienr 74? t — - 
Aktbil 

Föreningens/organisationens namn 
Uppsala Kristna Råd med Diakonicentrum och Café Genomf. 

Organisationsnummer 
817601-8508 

Besöksadress 
Samaritergränd 2 
Eventuell do adress 

Postadress (om annan än besöksadress) Postnummer och ort 
75319 Uppsala 

E-postadress till föreningen 

maria.schonning@svenskakyrkan.se  
Telefon 

018-15 07 70 
Webbadress 
www.ukr.nu  
Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 
Totalt varav kvinnor varav män 

23 förs. 
Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad 
Totalt varav kvinnor varav män 

1 1 

Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 
Totalt varav kvinnor varav män 

43 35 8 

Styrelsen och revisor 

Telefon 

018-418 8401 
Revisor 

Lennart Roxendal 
E-postadress 

lennart.roxendal@bdo.se  

Totalt 
Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 

varav män 
6 11 5 

varav kvinnor 

Telefon 
018-430 36 76 

Ordförande 
Lars Olof FahMn 

E-postadress 
lars.o.fahlen@svenskakyrkan.se  

Telefon 
073-618 8618 

Sekreterare 
Anna-Tora Martin 

E-postadress 
anna-tora.martin@live.se  

Telefon 
070-8739180 

Kassör 
Lars Strandell 

E-postadress 
larsstrandell@hotmail.com  

Rev. 2017-03-17 

Bankgiro/plusgirokonto 
5137-0344 

Föreningen ansöker om totalt 
260000 kr 

Ansökan bidra g 

Ansökan avser 

1 år fl3år År 1 kr Ar2 kr Ar 3 kr 

Telefon dagtid 
070-8739180/018-15 07 70 

E-postadress 

larsstrandell@hotmail.com  

Kontaktperson 
Kontaktperson 
Lars Strandell/Maria Schönning 



Andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal nämnd, 
projektbidrag etc.) för verksamhet som vänder sig till personer över 65 år 

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd Bidrag för (typ av verksamhet) 
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Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part 

Uppsala Pastorat 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

Diakonal verksamhet bland äldre 

  

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd 

Ungdomsnämnden 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

Ungdomsverksamhet i Café Genomfarten 

  

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part 

Uppsala Pastorat 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

Diakonal verksamhet bland äldre och 
ungdomsverksamhet 
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Beskrivning och redogörelse av vad ansökta medel ska användas till. 
Ange särskilt vilken målgrupp verksamheten vänder sig till. 

Diakonicentrum är Uppsala Kristna Råds verksamhet för äldre och ensamma som funnits sedan 1971 och 
som sedan maj 2016 är lokaliserad till Samariterhemmets lokaler i Uppsala, Samaritergränd 2. 
Målsättningen för verksamheten är att erbjuda äldre och ensamma kontakt och stöd på olika sätt. 
Verksamheten kan delas upp i dessa olika delar: 
1. Ledsagarservice: Diakonicentrum rekryterar och utbildar volontärer och praktikanter av olika slag som 
sedan följer med enskilda personer med eller utan biståndsbeslut till sjukhus, vårdcentral, tandläkare, 
fotvård eller annat angeläget. Cirka 15 volontärer som själva är pensionärer är aktiva i den verksamheten. 
2. Telefonkontakt: 16 volontärer ringer hem till ensamma personer varje eller varannan vecka enligt ett i 
förväg uppgjort schema. Några vill ha kontakt varje dag, en del mera sällan. Just nu når vi ett 30-tal 
personer på detta sätt, cirka 60-70 samtal genomförs varje vecka. Dessa telefonkontakter bjuds sedan in ett 
par gånger per år till någon utflykt eller Luciafirande där de får träffa dem som ringer dem och får en 
stunds gemenskap. 
3. Besökstjänst. Besök och promenader förmedlas till personer som har tagit kontakt med oss eller där 
anhöriga eller Äldreförvaltningen eller boendet tar kontakt. Det är viktigt att få träffa en människa att 
samtala med ibland och kanske få lite stöd på olika sätt. En promenad är också uppskattat av många som 
inte klarar att gå ut själv. 
4. Utbildning och handledning av volontärer. För att hålla en god kvalité och få alla att känna sig välkomna 
och uppskattade ordnas stödsamtal, volontärsamlingar med utbildning, information och gemenskap. En 
årlig bussutflykt ordnas som tack för allt arbete de lägger ned men där också studiebesök ingår. Även 
andra typer av samlingar bjuds alla in till. Bl a hålls f n en besökstjänstutbildning i samverkan med 
Svenska kyrkan där nya hembesökare utbildas. 
5. Nätverkande. En viktig del som är en fortsättning på det tidigare projektet med Diakonins hus är att få 
nätverka med andra aktörer som Svenska kyrkans diakonala samordning, träffar i det s k ekumeniska 
diakonkonventet årligen, Nybyvision och många andra, även med kommunen och Akademiska sjukhuset 
sker kontakter och utbyte. . En önskan att kunna finnas till hands för de äldre som behöver oss gör att 
många kontakter måste tas inom kommunen och inom kyrkor och andra organ som Röda korset, 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet där vi nu hyr lokaler m fl. 

Det som slagit mig under de år jag varit anställd på Diakonicentrum är att ensamheten är stor och ökar i 
Uppsala och inte minst i en sådan utsatt grupp som de äldre och psykiskt sköra som vi just vänder oss till. 
De uttrycker ofta att behöver oss och ibland är vi den enda kontakten, förutom hemtjänsten, under veckan. 
Ovan beskrivna verksamhet fungerar bra men skulle också behöva utvecklas, bl a behövs nya volontärer 
och fler aktiva i verksamheten och vi vill gärna kosta på mera kvalificerad utbildning för de aktiva. Till det 
behövs resurser. Vi vet att ännu fler behöver vårt stöd på olika sätt om vi bara nådde ut med vårt budskap. 
För att alla ska känna till oss behöver vi göra "reklam" för att vi finns och det kostar också pengar, att 
annonsera i tidningar kan vara effektivt just för äldre men kostar mycket. 
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Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 
medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon-
abonnemang, administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering 
från annan part. 

Typ av kostnad Budgeterad kostnad Varav sökta 
bidrag från 
äldrenämnden 

Varav eventuell 
finansiering från 
annan 

Hyra av lokal o övr kostn 107 16 91 

Livsmedel 10 8 2 

Biljetter, info,  represent. 47 25 22 

Kontorsmtrl, porto 10 5 5 

Tele 25 20 5 

Försäkringar 10 5 5 

Löneadm, redovisning, köpta tjänster 35 15 20 

Tidn, gåvor, övr kostn 20 10 10 

Löner 374 101 273 

Soc avg, pens, försäkr 140 40 100 

Personalvård, fortb, personalrepr 11 5 6 

Inventarier, förbrukningsmtrl 22 10 12 

Summa: 
811 260 551 
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Handlingar som ska bifogas med ansökan 
• Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare) 
• Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 
• Verksamhetsberättelse (från föregående år) 
• Ekonomisk redovisning (från föregående år) 
• Revisionsberättelse (från föregående år) 
• Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/lokalkostnader 
• Ifylld redovisningsblankett av verksamheten 2016 (endast om föreningen beviljats bidrag av nämnden för detta 

år) 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag 

Datum 

2_»1 
U cre'1,3 

  

Namnförtydligande 

C_ t-(LC-V 

    

      



Planerade kostnader och volymer för de aktiviteter ansökan avser 
Utgå från de aktiviteter er förening söker bidrag för och ange beräknade kostnader för aktiviteten, beräknat antal deltagare samt beräkn 
erbjudas. Summan av kostnaderna av aktiviteterna på denna sida ska motsvara summan av sökta bidrag för verksamheten på sidan 3 i 
Aktivitet kan både vara avgränsad aktivitet vid ett visst antal tillfällen såsom medlemsmöten, föreläsningar och kurser eller kontinuerligt 
av träffpunkt eller joursamtal via telefon. 

Kopia av denna sida sparas av föreningen som fyller i redovisning av sökta aktiviteter och lämnar in till nämnden senast den 31 maj åre 
Fälten under redovisning lämnas alltså tomma i denna ansökan. 

Ansökan 2018 Redovisning 2018 (lämn 
Planerad aktivitet Beräknat 

antal 
deltagare 
per tillfälle 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Beräknat antal 
tillfällen aktiviteten 
erbjuds samt period 
för aktivitet 

Beräknade 
totala 
kostnader 
för aktivitet 

Aktivitet 
utförd 
Ja/Nej 

Antal deltagare 
per tillfälle 

Telefontjänsten/kontakten 2 vol /16 14 2 ca 75 /vecka 60000 

Ledsagarservice 1 vol/ 10 70 % 30 % ca 200 per år 40000 

Hembesök/promenader 1 vol/10 80 % 20 % ca 150 per år 25000 

Utbildning av nya volontärer cal() - - 3-4 ggr/år 20000 

Utflykter o samlingar 25 80 % 20% 2-3 ggr / år 30000 

Volontärhandledning 10-12 80% 20% 8-10 ggr /år 25000 

Volontärsamlingar ca 25 80 % 20 % 6- 8 ggr /år 35000 

Rekrytering av nya volontärer 1 1 3-4 ggr/ år 12000 

Rekrytering av nya kontakter 1 1 3-4 ggr/ år 13000 
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Revidering av stadgar för Uppsala Kristna Råd (UKR) 
Texten Uppsala Kristna Råd ändras till UKR efter 1 § 

Nuvarande stadgar antagna 24 april 
2014 

Förslag till ändringar 

1 § INLEDNING 
Uppsala Kristna Råd, UKR, är en ideell 
förening av kristna församlingar i Uppsala 
som på Bibelns och den kristna 
traditionens grund bekänner den treenige 
Guden; Fadern, Sonen och den heliga 
Anden. 
l den heliga Andens kraft och enhet vill 
UKR fullfölja den gemensamma kallelsen 
att i ord och handling vittna om Guds rike 
och Jesus Kristus som Frälsare och Herre. 

2 § SYFTE 
Rådets syfte är 
att vara uttryck för och verka för kristen 
enhet; 
att främja gemensamt kristet vittnesbörd i 
ord och handling; 
att vara mötesplats för de kristna 
församlingarna för gudstjänst, bön, dialog, 
samråd och samverkan; 
att vara samlande och samordnande 
ekumeniskt organ inom Uppsala; 
att utföra socialt och diakonalt arbete i 
samverkan med Svenska kyrkan i 
Diakonins hus; 
att vara arbetsgivare för anställd personal. 

3 § MEDLEMSKAP 
Medlemskap beviljas församling som 
accepterar rådets medlemsgrund och vill 
verka för dess syfte. 

1 § Oförändrad 

2 § SYFTE 
Rådets syfte är 
att vara uttryck för och verka för kristen 
enhet; 
att främja gemensamt kristet vittnesbörd i 
ord och handling; 
att vara mötesplats för de kristna 
församlingarna för gudstjänst, bön, dialog, 
samråd och samverkan; 
att vara samlande och samordnande 
ekumeniskt organ inom Uppsala; 
att utföra socialt och diakonalt arbete4 
samverkan med Svenska kyrkan i Diakonin:, 
hus; 
att vara arbetsgivare för anställd personal. 
sista att-satsen flyttas till § 8 

3 § MEDLEMSKAP 
Medlemskap beviljas församling eller 
församlingsgrupp som accepterar rådets 
medlemsgrund och vill verka för dess 
syften, samt erlägger fastställd 
medlemsavgift. 
Medlemskap beviljas av UKR:s årsmöte. 
Församlingen förutsätts vara ansluten till 
riksorganisation som är medlem i Sveriges 
Kristna Råd (SKR). 
Om församling eller församlingsgrupp inte 
tillhör någon sådan riksorganisation gäller 
följande utöver paragrafens första 
mening: 
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4 § ORGANISATION 
Uppsala Kristna Råds organ är 
4.1 Årsmötet 
4.2 Styrelsen 
4.3 Uppsala Kristna Råd utser vid behov 
särskilda utskott och arbetsgrupper 

5 § ÅRSMÖTET 
5.1 Uppsala Kristna Råds högsta 
beslutande organ år årsmötet. 
5.2 Medlemsförsamlingarna äger rätt att 
vardera låta sig representeras av ett 
ombud för varje påbörjat 100-tal 
medlemmar, dock sammanlagt högst tre 
ombud. 
5.3 Ordinarie årsmöte hålls under april 
månad på dag som styrelsen bestämmer. 
5.4 Extra årsmöte hålls när styrelsen så 
beslutar eller när minst fem 
medlemsförsamlingar så begär. 
5.5 Kallelse till årsmöte skall ske 
skriftligen minst sex veckor i förväg. 
5.6 Förslag från medlemsförsamlingarna 
skall inlämnas till styrelsen senast den 31 
januari. 
5.7 Verksamhetsberättelser, bokslut och 
förslag till budget jämte föredragningslista 
och valberedningens förslag skall utsändas 
till medlemsförsamlingarna senast tre 
veckor före det ordinarie årsmötet. 
5.8 Alla ärenden skall beredas av 
styrelsen. 
5.9 Årsmötet har till uppgift att besluta i 
stadge- och medlemsfrågor samt ordinarie 
årsmötesfrågor. 

6 § ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 
6.1 Ombudsupprop 
6.2 Val av ordförande, vice ordförande 
och sekreterare för mötet. 
6.3 Val av två justerare 
6.4 Frågan om mötets stadgeenliga 
utlysande. 
6.5 Godkännande av föredragningslistan 

* Gruppen ska ha en struktur och ha 
funnits i Uppsala under minst tre år, 
* Gruppen ska kunna visa på viss 
omfattning av verksamhet och visst antal 
medlemmar - betjänade, 
* Gruppen ska rekommenderas av 
församling som är medlem i UKR. 

4 § Oförändrad 

5 § Oförändrad 

6 § Oförändrad 
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6.6 Styrelsens redogörelse för det gångna 
årets verksamhet och förvaltning. 
6.7 Revisorernas berättelser. 
6.8 Fastställa verksamhetsberättelse, 
balansräkning och resultaträkning. 
6.9 Beslut om ansvarsfrihet 
6.10 Beslut om medlemsavgiftens storlek. 
6.11 Beslut om verksamhetsplan och 
budget. 
6.12 Val av ordförande och vice 
ordförande fram till nästa ordinarie 
årsmöte. 
6.13 Val av styrelseledamöter. Halva 
antalet väljs varje årsmöte. 
6.14 Val av två revisorer och en 
revisorssuppleant. 
6.15 Val av valberedning. 
6.16 Till ordinarie årsmöte inkomna 
ärenden. 
6.17 Avslutning 

7 § STYRELSEN 
7.1 Styrelsen består av 11 ledamöter, 
inklusive ordförande och vice ordförande. 
Mandattiden är 2 år. 
7.2 Styrelsens ordförande och vice 
ordförande utses av ordinarie årsmöte, i 
övigt konstituerar styrelsen sig själv och 
utser utskott och arbetsgrupper. 
7.3 Styrelsen sammanträder minst sex 
gånger per år på ordförandens kallelse 
eller då minst fem ledamöter så begär. 
Kallelse till styrelsesammanträde skall 
tillställas ledamöterna minst två veckor i 
förväg. 
7.4 Styrelsen är beslutsmässig när minst 
hälften av ledamöterna, bland dem 
ordförande eller vice ordförande, är 
närvarande. 
7.5 Styrelsen kan vid behov adjungera 
personer till styrelsens sammanträden. 
7.6 Styrelsen protokollför sina 
sammanträden och alla protokoll är 
offentliga. 

7 § Oförändrad 

8 § STYRELSENS UPPGIFTER Ny paragraf 
8.1 Styrelsen leder UKR:s arbete utifrån 
UKR:s stadgar och beslut vid årsmöten. 
8.2 Styrelsen ansvarar för UKR:s 
ekonomiska förvaltning 
8.3 Styrelsen upprättar årligen berättelse 
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över UKR:s verksamhet med ekonomisk 
förvaltning 
8.4 Styrelsen upprättar verksamhetsplan 
med budget för kommande år 
8.5 Styrelsen är arbetsgivare för UKR:s 
anställda 
8.6 Styrelsen beslutar om anställning av 
tillsvidareanställd personal 
(Anställning av vikarier och tillfällig 
personal kan delegeras) 

8 § BESLUT 
Beslut som fattas av Uppsala Kristna Råds 
årsmöte eller styrelse är inte bindande för 
rådets medlemmar. 

9 § VALBEREDNING 
9.1 En valberedning bestående av tre 
ledamöter jämte tre suppleanter utses av 
ordinarie årsmöte. 
9.2 Valberedningen skall upprätta förslag 
inför det ordinarie årsmötet på personer 
till de i § 6.2 och 6.10-12 angivna 
förtroendeuppdragen. 
12.3 Vid rådets upplösning skall dess 
tillgångar delas lika mellan rådets 
medlemsförsamlingar. 

10 § EKONOMI, RÄKENSKAPER, REVISION 
10.1 UKRs verksamhet finansieras genom 
medlemsavgifter, kollekter och anslag. 
10.2 UKRs räkenskaper avslutas per den 
31 december. 
10.3 Varje år upprättas en berättelse över 
UKRs och dcss utskotts verksamhet och 
ekonomiska förvaltning. 
11.4 Revisorerna skall ha erhållit alla för 
revisionen nödvändiga handlingar senast 
sex veckor före ordinarie årsmöte. 

11 § UPPLÖSNING 
11.1 UKR kan upplösas endast genom 
beslut med tre fjärdedelars majoritet av 
två på varandra följande årsmöten, varav 
det ena ordinarie. 
11.2 Förslag om upplösning skall 
meddelas i kallelsen till båda årsmötena. 
11.3 Vid rådets upplösning skall dess 
tillgångar delas utifrån de anslag och 
bidrag som getts från respektive 
församling de senaste fem åren. 

12 § STADGEÄNDRING 

9 § Tidigare § 8 

10 § Tidigare § 9 
Hänvisningen 110.2 ska vara § 6.2 och 
6.12-14 
Punkt "12.3" stryks 

11 § Tidigare § 10 
Punkt 10.3 omformuleras och flyttas till § 
8 
Punkt "11.4" blir punkt 11.3 

12 § Tidigare § 11 
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12.1 Ändring av UKRs stadgar kan ske 
genom beslut i ordinarie årsmöte, sedan 
ändringsförslaget delgivits 
medlemsförsamlingarna senast sex veckor 
i förväg. 
12.2 Beslut om ändring skall biträdas av 
minst två tredjedelar av de i ordinarie 
årsmöte närvarande röstberättigade 
ombuden. 

13 § Tidigare §12 
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Uppsala kristna råd 
Protokoll vid årsmöte 20 april 2017 i S:t Pers kyrka 

Inledning 
Maria Aas Åhlén, präst i S:t Pers kyrka hälsade ombuden välkomna till S:t Pers kyrka och ledde i 
en kort andakt. 

Ordföranden i UKRs styrelse, Lars Olof Fahlen, tackade för välkomnandet och hälsade alla 
välkomna till årsmötet. Därefter fick vi lyssna till Eva Moberg, som berättade om arbetet med EU-
migrantema i Uppsala och om intryck från en studieresa till deras hembygd i Rumänien. 

§ 1. Öppnande av mötet och ombudsupprop 
Lars Olof FahMn öppnade mötet och förrättade ombudsupprop. 
För närvarolista se Bilaga 1. 

Ombudsupprop 
Aposteln Paulus ortodoxa församling Ingen närvarande 
Armeniska Apostoliska kyrkan Harout Ekizean 
Danmark Funbo församling Britt Johansson 
EFS Lötenlcyrkan Maria Norlin, Gunnar Nygren 
EFS Mikaelskyrkan Maria Smeds 
Frälsningsarmén Lennart Söderlund, Nils-Erik Karlsson 
Gamla Uppsala församling Ingen närvarande 
Gottsunda församling Eva Sjöberg Bo Magnusson 
Helga Trefaldighets församling Tobias Johannesson, L-0 Fahlb, -Karin Brodin Maria Hillerdal 
Korskyrkan Kjell Larsson 
Livets Ords församling Mattias Nordström, Eva Moberg, Urban Karlsson 
S:t Lars Katolska församling Sr Dorothea Fisher, Kerstin Hedberg Nyqvist, Jan Olof Hellsten 
Lyckebolcyrkan Ingen närvarande 
Mosaik Lotta Sundberg 
Pingstkyrkan Ingen närvarande 
Uppsala Baptistförsamling Ingen närvarande 
Uppsala Domkyrkoförsamling Leena Mellenius 
Uppsala Missionsförsamling Mikael Lindgren, Lillemor Brånn, Anna-Tora Martin 
Vaksala församling Lovisa Möller 
Valsätrakyrkan Andreas Möller, Rolf Christoffersson 
Vännernas Samfund Astrid Kiselman 
Österledslcyrkans församling Kjell Carles 
Mötesordförande 
Närvarande utan rösträtt 

L-0 Fahkn, Lars Strandell, Mattias Nordström Sr Dorothea 
UKRs styrelse Fischer, Kjell Larsson, Eva Moberg, Andreas Möller, Lovisa 

Möller 
Diakonicentrum Maria Schönning 
Café Genomfarten Martin Björlingson 
Ungdomsutskottet Martin Björlingsson 
Universitetskyrkan Anna-Stina Nyström 
Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd Anna-Tora Martin 

Närvarande ej ombud Gerhard Egerhag, Helen Sverkel, Eva Åsjö, Carin Björk 
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Valberedningen Rolf Christoffersson 
Revisor Bo Magnusson 

§ 2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 
Årsmötet beslöt på valberedningens förslag 

att till ordförande välja Gerhard Egerhag 
att inte välja någon vice ordförande 
att till sekreterare välja Anna-Tora Martin 

§ 3. Val av två justerare 
Årsmötet beslöt 

att till justeringspersoner välja Bo Magnusson och Jan Olof Hellsten 

§ 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
Lars Olof Fahl&L rapporterade att kallelse till årsmötet skickades ut stadgeenligt. 

Årsmötet ansåg 
att årsmötet är stadgeenligt sammankallat 

§ 5. Godkännande av föredragningslistan 
Kallelsen till årsmötet innehöll förslag till dagordning, se Bilaga 2. 

Årsmötet beslöt 

att godkänna föredragningslistan utan ändringar. 

§ 6. Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning 
En verksamhetsberättelse för 2016 hade före mötet skickats ut till ombuden, Bilaga 3. Lars Olof 
FahMn gjorde en muntlig redogörelse av UKR:s verksamhet under 2016. 

UKR firade sitt 50-årsjubileum den 10 september i samband med att Diakonicentrum invigde nya 
rymligare lokaler i Samariterhemmet. Där samordnar verksamhetsledaren Maria Schönning 
arbetet med volontärer för telefontjänst, ledsagarservice och hembesök eller promenader. 

Under året har Maria Schönning gjort medlemsbesök i flera kyrkor, varit sammankallande i 
församlingsledarkollegiet, som träffas 2-3 gånger per termin. 

I höstas hölls ett halvårmöte om äldrefrågor. Ekumeniska bönen har varit i gång i domkyrkan 
under hela verksamhetsåret. I oktober var UKR medarrangör till föreläsningar i Stadsbiblioteket 
på temat Lika — Olika alla på samma ort Gudstjänsten under den ekumeniska böneveckan hölls i 
Missionskyrkan. Unden Globala veckan mellan den 13— och 20 november genomfördes många 
arrangemang i stans kyrkor, den avslutades med en globalgudstjänst i domkyrkan. 

Styrelseprotokollen kommuniceras till medlemskyrkorna, i övrigt kommuniceras verksamheten 
via den nya hemsidan www.ukr.nu.  

Besökarna till Café Genomfarten har från slutet av 2015 ändrat karaktär till att primärt utgöras av 
många ensamkommande flyktingungdomar. Café Genomfarten har sökt och fått anslag från 
kommunen för att kunna öka bemanningen och finnas till hands för så många som möjligt. Flera 
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fritidsaktiviteter har genomförts i samband med skolloven då det varit extra angeläget att erbjuda 
meningsfull fritidssysselsättning. 

Lars Strandell rapporterade om det ekonomiska resultatet och balansräkningen. Budgeten för 2016 
var underbalanserad med 51 000 kr, utfallet blev ett underskott på 12 567 kr trots flytt till 
Samariterhemmet och uppstart av verksamheten där. 

Årsmötet beslöt därefter 

att lägga Verksamhetsberättelsen för 2016 till handlingarna. 

§ 7. Revisionsberättelse 
Revisorernas berättelse, Bilaga 4, föredrogs av revisorn Bo Magnusson. 

Revisorerna rekommenderade årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen för år 2016. 

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning, förslag till resultatdisposition 
Årsmötet beslöt 

att fastställa resultat- och balansräkning för Uppsala kristna råd för 2016 

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslöt 

att bevilja styrelsen för Uppsala kristna råd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 

§ 10. Beslut om medlemsavgift 
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter. 

Årsmötet beslöt 
att medlemsavgiften är oförändrad. Avgiften är därför följande: 

Medlemsavgift för år 2017 
Upp till 10 medlemmar 300 kronor 
11-300 medlemmar 900 
301-5 000 medlemmar 2 000 
5001-10 000 medlemmar 3 000 
Mer än 10 000 medlemmar 4 000 

§ 11. Verksamhetsplan och budget för 2017-18 
Maria Schönning presenterade verksamhetsplanen 2017. Ekumenik är ett gemensamt vittnesbörd 
utåt och flera ekumeniska aktiviteter planeras under året. En Idékväll planeras till hösten, tema är 
ännu ej bestämt. 
Under året ska verksamhetsledare söka samordna diakonala verksamheter i kontakt med Svenska 
kyrkans samordnare och övriga medlemsförsamlingar. Från Diakonicentrums sida betonade Maria 
Schönning behovet av att fortsätta arbete med äldre och att det behövs rekrytering av nya 
volontärer. Hon tycker att det fördjupade samarbetet med församlingsledarkollegiet öppnar nya 
möjligheter för UKR. 
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Martin Björlingson planerar att hålla Café Genomfarten öppen hela sommaren och att inte bara 
mötesplats för afganska killar utan en mötesplats för alla. 

Iiqi pct 
17 -K-, 

Lars Strandell informerade om budgeten. Uppsala pastorat betalar hyran på cirka 240 000 krfor-k- h-
i tre år, efter det måste hyran betalas på annat sätt. Svängrummet minskar eftersom efterfrågan på 
UKRs tjänster ökar, intäktssidan behöver fyllas på i framtiden. 

För Verksamhetsplan 2017, se Bilaga 5. 

Årsmötet beslöt enligt det framlagda förslaget 
att fastställa verksamhetsplanen 
att fastställa budgeten för 2017 och rambudgeten för 2018. 

§ 12. Val av ordförande och vice ordförande för UKR 
Valberedningen genom Rolf Christoffersson föreslog omval av ordförande och vice ordförande. 

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag 
att utse Lars-Olof FahMn till ordförande för UKRs styrelse på ett år 
att utse Sven-Eric Andersson till vice ordförande för UKRs styrelse på ett år 

§ 13. Val av styrelseledamöter för UKR 
Enligt stadgarna avslutar hälften av ledamöterna sin mandatperiod varje år. UKRs styrelse består 
av elva ledamöter. 

Årsmötet beslöt 
att välja följande personer till styrelseledamöter enligt valberedningens förslag: 

Sr Dorothea Fischer omval, två år 
Eva Moberg omval, två år 

Lovisa Möller omval, två år 

Anna-Tora Martin nyval, två år 

Maria Smeds nyval, två år 

Vid förra årsmötet valdes följande personer in i styrelsen för en mandattid om två år: Lars-Olof 
Fahlh, Sven-Eric Andersson, Lars Stranden, Anders Jarl, Andreas Möller och Mattias Nordström. 

§ 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag 
att välja Lennart Roxendahl till auktoriserad revisor (omval) 
att välja Bo Magnusson till ordinarie revisor (omval) samt 
att välja Daniel Lindqvist till revisorsersättare (omval). 
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§ 15. Val av valberedning 

Årsmötet beslöt 
att utse Kerstin Hedberg Nyqvist till ledamot 
att utse Rolf Christoffersson till ledamot 
att utse Ove Andersson till ledamot 
att utse Janne Blom till ledamot 
att gruppen inom sig utser en ordförande 

§ 16. Till årsmötet inkomna ärenden 

1. Förslag till stadgeändring (Bilaga 6) 
Lovisa Möller och Kjell Larsson föredrog förslaget till stadgeändring. De har ingått i en grupp 
tillsammans med Sven Eric Andersson som på styrelsens uppdrag arbetat med förändringar av 
stadgarna. Förslaget innebär förändringar i 3 § om medlemskap och där begreppet 
församlingsgrupp införts. Dessutom har 8 § Styrelsens uppgifter lagt still. Övriga ändringar är av 
redaktionell karaktär. 

Årsmötet beslöt enhälligt 
att anta de ändrade stadgarna i enlighet med förslaget. 

2. Ansökan av Ärentuna församling 
Från Ärentuna församling har det har kommit in en ansökan om att bli medlem i UKR. Lars Olof 
FahMn informerade om att styrelsen tillstyrker ansökan. 

Årsmötet beslöt enhälligt 
att anta Ärentuna församling som medlem i UKR 

3. Ändring av huvudmannaskapet för Café Genomfarten (Bilaga 7) 

Lars Olof Fahleh föredrog ärendet och bakgrunden till förslaget i enlighet med bifogad handling. 
Positivt för verksamheten har varit nära de nära banden och stort bidrag från pastoratet som har 
ungdomsverksamhet i angränsande lokaler. Det blir tryggare arbetssituation för personalen då 
verksamheten blir mindre anslagsberoende. 

Karaktären och inriktningen på verksamheten planeras inte att förändras. Kjell Carles och Maria 
Smeds påpekade att de ser, som frånträdande huvudman, att det är viktigt att vidmakthålla den 
ekumeniska prägeln på verksamheten. 

Årsmötet beslöt 
att uppdra åt styrelsen att uppta förhandlingar med pastoratet om att förändra 
huvudmannaskapet enligt förslaget. 
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§ 17. Avslutning 
Lars Olof Fahlffi 

• tackade ordförande för att ha lett mötet på ett utmärkt sätt. 
• tackade för förtroendet att få leda UKR under det kommande året. 
• tackade Kjell Larsson för det arbete han lagt ner i styrelsen. 
• skickade ett tack till Göran Lennartsson, som inte kunde närvara, för det arbetet han lagt 

ner i styrelsen 
• hälsade Ärentuna församling välkommen till= 

Eva Åsjö tackade för att Ärentuna församling blivit medlem i UKR. 
Maria Schönning meddelade att 

• Sr Dorothea har sammanställtett förslag till en ny broschyr om UKR med uppgifter 
hämtade från hemsidan. Ombuden uppmanades att titta på förslaget och komma med 
ändrings och förbättringsförslag. 

• Hon tagit med två böcker från SST och en rapport från SKR som ombuden gärna fick ta 
med sig. 

Gerhard Egerhag förklarade årsmötet avslutat. 
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Gerhard Egerliag, mötesord örande Anna-Tora Martin, sekreterare 

Justeras 

    

B -Magnusson 

Bilagor 
1. Närvarolista 
2. Dagordning 
3. UKR, Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 
4. Revisionsberättelse 
5. UKR, Verksamhetsplan för 2017 inklusive Budget för Uppsala kristna råd 2017 
6. Förslag till stadgeändring 
7. Ändring av huvudmannaskapet för Café genomfarten 



Uppsala kristna råd 

Verksamhetsberättelse för 2016 

Årsmöte 
Årsmöte hölls i S:t Lars kyrka 19 april under ordförandeskap av Göran Bohman. 

!samband med årsmötet presenterade Martin Björlingson, Café Genomfartens föreståndare, Ulrika 

Björk, Ungdomsdiakon i Domkyrkoförsamlingen och Sebastian Asklund, Livets ord, det 

ungdomsarbete där UKR på olika sätt har någon form av verksamhetskontakt. 

För fjärde året i rad inbjöds UKR:s medlemmar till ett Idémöte/halvårsmöte. Det hölls 20 oktober på 

Frälsningsarmén och behandlade äldrefrågor i kommunen. Där medverkade i ett panelsamtal 

Äldreombudsmannen Karin UMnius, chefen för Anhörigcentrum Barbro Tönvik-Askmark, diakon 

Harriet Sundström, domkyrkoförs. Samtalet leddes av diakon Gunnar Sandberg.. 

Styrelse för Uppsala Kristna Råd 
UKR:s styrelse består av elva ledamöter och årsmötet valde enligt valberedningens förslag: 

Lars-Olof Fahl&i, Sven-Eric Andersson, Lars Strandell, Anders Jarl, Andreas Möller och Mattias 

Nordström för två år. 

!styrelsen kvarstår för ytterligare ett år: 

Göran Lennartsson, Kjell Larsson, Sr Dorothea Fischer, Eva Moberg och Lovisa Möller. 

Till ordförande för styrelsen valdes Lars-Olof Fahlki och till vice ordförande Sven-Eric Andersson. 

Valet gäller fram till nästa ordinarie årsmöte. 

Till styrelsen adjungeras dessutom: 

Verksamhetsledaren för UKR med Diakonicentrum 

Föreståndaren för Café Genomfarten 

Representanter för Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, för .Ungdomsutskottet och för Universitetskyrkan 

Redovisningsansvarig, Uppsala pastorat 

Under 2016 sammanträdde UKR:s styrelse nio gånger. 

Personal 
Följande personer har varit anställda: 

UKR med Diakonicentrum  

Maria Schönning, verksamhetsledare (heltid). Under året har tjänsten förändrats från att ha varit en 

projekttjänst till att bli en tillsvidaretjänst. 
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Café Genomfarten  

Martin Björlingson, föreståndare (heltid, föräldraledig 50% under våren) 

Patrik Nilsson fritidsledare (75%) 

Roshanak Hooshmand-Rad, fritidsledare (75%) 

Catrin Anler Blomberg, fritidsledare (55%, tjänstledig under våren) 

Lovisa Eriksson, fritidsledare (vikariat 55% under våren samt 50% visstidsanställd under hösten) 

Moa Brandt, fritidsledare (visstidsanställd 50% under hösten) 

Därutöver har ett tiotal personer varit timanställda vikarier, dels som fritidsledare, dels som 

ljudtekniker vid konserter. Under sommaren togs ett antal feriearbetande ungdomar emot. 

Ekumeniska aktiviteter 
Den ekumeniska bönen i domkyrkan har fortsatt under hela året med avbrott vid jul och sommar. 

Den var ett av de synliga resultaten av förra årets ekumeniska studiedag i Lötenkyrkan. Varje onsdag 

kl 17.30 inbjuds till bön i Bönens kapell som leds av frivilliga från i första hand styrelse men även av 

andra personer från medlemsförsamlingarna. 

Under den Ekumeniska böneveckan för kristen enhet anordnades en gemensam gudstjänst i 

Missionskyrkan, där SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn medverkade med predikan, 

Missionskyrkans kör sjöng och representanter från flera av medlemsförsamlingarna medverkade 

med bibelläsning och böner. Temat för veckan var Kallade att förkunna Guds storverk och texterna 

hade förberetts av Lettlands kyrkor. Efteråt erbjöds enkelt mingelfika där gemenskapen fortsatte. 

I oktober genomfördes tre föreläsningskvällar på Stadsbiblioteket. Det övergripande temat var även 

detta år Lika —Olika, alla på samma ort. Brian Palmer talade om Mod som förändrar världen, Anders 

Kompass talade om "När blir det ett brott att tiga" och sina erfarenheter från FN, att våga se och tala 

sanning. Vid det sista tillfället talade Sandra Eriksson från Kristna Freds om att stå upp för mänskliga 

rättigheter både nära och långt borta. 

Globala veckan inföll den 13-20 november och hade temat Jord att leva på — mänskliga rättigheter i 

klimatförändringarnas spår. Detta tema tolkades ganska brett med arrangemang i olika kyrkor och 

organisationer under veckan, allt från befrielseteologi till Tea-time på Nybyvision. Veckan avslutades i 

domkyrkan med en ekumenisk Globalgudstjänst med tema hållbarhet i vid bemärkelse. Mycket 

sånginslag varvades med delande från veckans samlingar, bibelläsning och betraktelse. Över 140 

personer närvarade inklusive flera körer. 

Inför julhelgen sammanställde Diakonicentrum församlingarnas öppna julfirande i en gemensam 

annons i Upsala Nya Tidning. 

Ungdomsutskottet inbjöd till ekumenisk ungdomssamling i Pingstkyrkan respektive Lötenkyrkan 

under vår och höst med temat ONE — en festkväll med Jesus. Samlingarna har dragit flera hundra 

ungdomar från olika kyrkor. 

UKRs 50-årsjubileum och nya lokaler 
Eftersom lokalerna i Diakonins hus blivit för trånga för både Svenska kyrkans och UKR:s verksamhet 

beslöts att UKR med Diakonicentrum skulle flytta under våren. De nya lokalerna är lokaliserade till 

bottenvåningen vid Sannariterhemmets kyrka där UKR hyr fem rum och får disponera även ett 
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samlingsrum vid behov. Ett mervärde har också blivit de morgonböner och tisdagsmässor som vi 

inbjuds att delta i. Verksamhetsledaren fungerar ibland som vikarie vid morgonböner. 

Den 10 september när det arrangerades Kulturnatt inbjöd UKR till 50-årsjubileum och invigning av de 

"nya" lokalerna i Samariterhemmet. Det blev en positiv och välbesökt tillställning med 

invigningsfanfar, tårta, gemenskap, musik, tal och en gudstjänst i den fullsatta kyrkan. Även då 

medverkade Karin Wiborn från SKR samt en kammarkör från Livets ord m fl. 

Flytten till nya lokaler tog mycket tid av framförallt verksamhetsledaren men också av styrelse så 

tiden för andra större satsningar fick stryka på foten både vår och höst. 

Medlemsbesök 
Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd inbjöd Maria Schönning att tala om Diakonicentrum och diakoni i 

stort under en kvinnofrukost i februari. Senare under året medverkade Eva Moberg från styrelsen 

och berättade om arbetet med EU-migranter på Härbärget. 

Under hösten deltog Maria Schönning i välkomnandet av en ny föreståndare för Baptistkyrkan, 

Charlotte Ljunghag Nordling. 

Förutom dessa besök har verksamhetsledaren deltagit i samlingen på Världsböndagen i S:t Lars 

katolska kyrka i mars, medverkat i en s k Kyrkstämma i Katedralkaféet efter högmässan i Domkyrkan 

under april som handlade om kyrkans samhällsansvar och dessutom på ett församlingsmöte i Helga 

Trefaldighet i juni med ungefär samma tema. 

Försainlingsledarkollegiet 
Föreståndare och herdar för medlemsförsamlingarna träffas till frukost 2-3 ggr per termin. En 

samtalseftermiddag i februari om ekumenikens insida inleddes av Christopher Meakin, dåvarande 

ekumenikchef i Svenska kyrkan. Ett intressant och intensivt samtal följde som resulterade i att mera 

tid för samtal behövdes. Därför bestämdes att ses till ett internat på ett dygn under oktober. Det 

blev ett viktigt dygn ute på Tallkrogen i Björklinge för de 13 personer som kunde delta. Nattvard 

firades och många goda samtal fördes i grupp och mera enskilt. 

UKR:s verksamhetsledare har uppgiften att vara sammankallande för församlingsledarkollegiet och 

att skriva minnesanteckningar vid möten. 

Information 
Styrelsen håller kontakt med medlemmarna genom att styrelseprotokoll skickas ut till 

församlingarnas kontaktpersoner och genom brev och inbjudningar inför särskilda arrangemang. Den 

nya rutinen att skicka Snabbinformation från styrelsemötet direkt efteråt fortsatte även 2016 för att 

på så sätt få ut information om viktiga förändringar och beslut så snabbt som möjligt. 

En ny hemsida finns nu att tillgå, www.ukr.nu   .En viktig del av verksamhetsledarens arbete är att 

förmedla information både till och från de olika medlemsförsamlingarna. 

Diakonicentrum 
Diakonicentrums verksamhet bygger i första hand på telefontjänst, ledsagarservice och hembesök 

eller promenader. 
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Telefontjänst 
Under året var 15 volontärer engagerade i Telefontjänsten och ringde i genomsnitt 75 samtal per 

vecka. Dessa samtal är för några den enda personliga kontakt de har och därför mycket uppskattade. 

Men volontärerna intygar att samtalen också spelar en positiv roll för dem själva. Särskilda 

handledningsträffar ordnas och en utbildning i samtalsteknik arrangerades under hösten. Alla våra 

telefonkontakter bjöds in till en utflykt på våren och till Luciafest i S:t Lars. Dessa arrangemang 

sponsras på olika sätt av Uppsala Rotaryklubb vilket vi är mycket tacksamma för. I början av hösten 

bjöds alla telefonkontakter in till en extra träff för att få se våra nya lokaler. Rotary ställde upp med 

skjuts den gången också. Vårens utflykt gick till Giresta kyrka med en uppskattad konsert med Ulf 

Johansson Werre. 

Ledsagarservice 
Under 2016 stod ett tiotal volontärer till förfogande för uppdrag som ledsagare. Antal ledsagningar 

under året var ca 240. Via ett inarbetat telefonnummer (15 08 60) tog man emot uppdrag till 

vårdcentral, sjukhus, fotvård mm. Uppdragen kan komma både från den behövande själv, av anhörig 

eller personal på t ex hemtjänsten. Verksamheten upplevs väldigt meningsfull av alla parter men 

kräver erfarna volontärer. 

Tack vare att denna service ofta gäller resor till Akademiska sjukhuset blir Diakonicentrum inbjuden 

tillsammans med Röda korsets sjukhusvärdar till föredrag som man själva får föreslå ämnen till. 

Sjukhuset står för lokaler, fika och eventuella kostnader, dessutom inbjuds till en vår- respektive 

jullunch varje termin. Detta eftersom sjukhusledningen uppskattar verksamheten. 

Besökstjänst 
Ca 190 hembesök gjordes under året av en grupp volontärer. Detta behov ökar eftersom 

ensamheten är stor och många inte har någon anhörig i närheten. Vi har ett stort förtroende från 

kommunens äldreenhet och även äldreombudsmannen som hör av sig när de ser behov av någon 

hembesökare, promenadsällskap eller telefonkontakt. Även anhöriga hör givetvis av sig. 

Samarbete med Katedralskolan 
Det mångåriga samarbetet med elever på den internationella IB-linjen avslutades under våren. 

Eleverna har besökt personer på ett äldreboenden som de intervjuat om personens liv. Trots att 

ensamheten är stor har det blivit svårare och svårare att få tag på pigga pensionärer som eleverna 

kan prata med. Vi sänder stor tacksamhet till de ledare som under åren ansvarat för verksamheten. 

Volontärer 
Diakonicentrums verksamhet är helt beroende av villiga volontärer. Verksamhetsledaren arbetar 

ständigt med att rekrytera nya personer. Hittills har alla luckor kunnat fyllas med nya medarbetare 

som även volontärerna ibland själva rekryterar. 

Att ha en meningsfull uppgift även som pensionär är viktigt, det upplever våra volontärer att de får i 

sitt uppdrag. Men givetvis behöver man få lite uppmuntran i sitt arbete i form av förmiddagsfika, 

volontärsamlingar, en årlig bussutflykt och julavslutning med blomma. Inte minst de dagliga 

kaffestunderna ger en social smörjolja som är viktig. Under året har ett antal volontärsamlingar 

hållits både ide gamla lokalerna och i de nya. Bussutflykten gick detta år till Stockholm med besök 

på Ersta, Uppenbarelsekyrkan med dess spännande arkitektur och Klubbensborgs café vid Mälaren. 
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Diakonala områden/spår 
Diakonicentrum samverkar med Svenska kyrkans diakonala arbete via några medlemsförsamlingar. 

Det handlar bl a om: 

1. Vårdspåret. 

2. Missbruk o beroende. 

3. Flyktingar och invandrare 

4. Romer/EU-migranter 

Ekumeniskt diakonkonvent 
En gång per år träffas de ansvariga för några av frikyrkornas diakonala arbete med diakonerna i 

Svenska kyrkan och verksamhetsledaren på Diakonicentrum. Det senaste mötet ägde rum under 

hösten i S:t Pers kyrka. Vi presenterar oss för varandra och delar erfarenheter. Träffarna upplevs 

mycket meningsfulla. 

Övrigt 
I mindre utsträckning finns även Diakonicentrum till som en liten ekumenisk diakonal 

"sambandscentral." Att samverka över församlings- och organisatoriska gränser tror vi är en viktig 

framkomlig väg både för ökad förståelse mellan människor, inte minst olika kristna grupper, men 

också för att möta de olika sociala och diakonala behov som finns vår stad. 

Café Genomfarten 
Café Genomfarten är Uppsala Kristna Råds öppna verksamhet för tonåringar. Målsättningen med 

verksamheten är att för tonåringar i Uppsala erbjuda en öppen, drogfri mötesplats i en trygg och bra 

miljö med goda vuxna förebilder, utan ekonomiska krav. 

Öppethållande 
Under 2016 hade caMet öppet hela året med undantag för helgdagar och aftnar. "Generösa 

öppettider" är en av verksamhetens signum. 

Besökarna 
Besökarantalet i caMet varierar en hel del från dag till dag men ett snittantal har under året legat på 

ungefär 50 unika besökare per dag. Under andra halvan av 2015 hade besökarklientelet svängt från 

att utgöras av ungdomar med en jämn könsfördelning och med en underrepresentatation av 

besökare med utomeuropeiskt ursprung till att primärt utgöras av ensamkommande 

flyktingungdomar från Afghanistan, av vilka alla i princip är killar. Denna bild fortsatte under 2016. Det 

förändrade besökarklientelet har gjort ett tydligt och bestående avtryck i vår verksamhet. Kontakten 

med det stora flertalet av dessa ungdomar är mycket god. En utmaning med så många besökare är att 

hinna se alla ungdomar som individer och försöka finnas till hands för så många som möjligt. 

Inför 2016 hade verksamheten ansökt hos kommunen om ett utökat verksamhetsstöd för att kunna 

öka bemanningen, främst på eftermiddagstid och helger då trycket är som störst. Det handlar ytterst 

om att vi vill kunna erbjuda en trygg miljö, både för besökare och personal. Vi fick det vi ansökte om 

vilket möjliggjorde en ökad bemanning under hela året. 
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Nytt för 2016 var att vi efter önskemål från Uppsala Kommuns sida försökt föra en mer omfattande 

besökarstatistik. Denna ger oss (med ett visst mått av uppskattning) totalantalet 16.824 enskilda 

besök under året. Av dessa var 2.312 personer tjejer (13,7%). 

Antal nyregistrerade biljardspelare under 2016 var 347st. Av dessa var 15 st tjejer och 38 personer var 

inte av icke-europeiskt ursprung. 

Aktiviteter 
På Café Genomfarten finns, förutom det öppna cafeet, möjligheter att vara med på olika aktiviteter. 

Under året har bl.a. erbjudits följande öppna aktiviteter: Konserter, låtskrivarkurs, biljardturneringar, 

gitarrkurs, skrivarcirkel, musikproduktionskurs, filmkvällar, pyssel, resa till Gröna Lund, go-kart, quiz, 

open stage, screentryck, nattöppet, debatt m.m. Flera av aktiviteterna arrangerades i samband med 

Y 
skolloven då det känns extra angeläget att hålla öppet och erbjuda meningsfull fritidsverksamhet. 

I det löpande utbudet ingår sällskapsspel som finns att låna i cafeet, gratis biljard och pingis, replokal, 
möjlighet att se på film i vårt filmrum och möjlighet att nyttja vårt konstmaterial. 

PR 
Information om Café Genomfartens verksamhet, utbud och aktiviteter sprids via affischer och 

annonser i cafeet, i Café Genomfartens Facebook- och Instagramkonton samt i de lokala 

papperstidningarna och de kalendarier som finns på Internet. I början av terminerna genomfördes 

övergripande affischeringskampanjer på stadens högstadie- och gymnasieskolor. I samband med 

konserter brukar det affischeras på utvalda gymnasieskolor, högstadieskolor och andra relevanta 

anslagstavlor i Uppsala. 

Samarbeten och bidrag 
Café Genomfartens verksamhet har under året bedrivits i samarbete med ett antal organisationer och 

aktörer. Samarbetet med Uppsala pastorat är det viktigaste. Det är primärt genom det stora bidrag 

som vi får därifrån som vi har möjlighet att erbjuda våra generösa öppettider med god 

personaltäthet. 

Med Uppsala domkyrkoförsamling har vi också en god kontakt genom ungdomsdiakonen Ulrika Björk 

som till och från funnits med oss i verksamheten. Genom detta samarbete kom Café Genomfarten att 

vara medarrangör i det pastoratsövergripande drogfria Valborgsfirande som arrangerades i Helga 

Trefaldighets prästgård. 2016 arrangerades detta på nytt och denna gång höll vi även öppet på Café 

Genomfarten där arrangemangets konserter ägde rum. 

Under vårterminen användes lokalerna dagtid två gånger i veckan för språkträning för nyanlända 

ensamkommande. Detta var ett initiativ från Svenska Kyrkan för att avlasta Röda Korsets träffpunkt på 

Trädgårdsgatan. 

I början av höstterminen flyttade Svenska kyrkan in i de lokaler i D13-fastigheten som 

läkarmottagningen för hemlösa tidigare huserade i. Den används till ungdomsarbete och Café 

Genomfarten har också kunnat utnyttja lokalen för olika verksamheter. I denna lokal har Röda Korsets 

ungdomsförbund under höstterminen erbjudit läxhjälp för nyanlända under Café Genomfartens 

öppettid. 
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Det finns även ett ömsesidigt samarbete med Uppsala kommun och Kulturförvaltningen dit Café 

Genomfarten sedan årsskiftet 2014/2015 sorterar. 

Genomfartens samarbete med studieförbundet Sensus är mycket gott. Sedan hösten 2008 har 

därigenom kunnat erbjudas replokaler till en ringa avgift uppe i Café Genomfartens scenrum. Alla 

spelningar och andra musikarrangemang som sker på Genomfarten är i samarbete med Sensus. Vi har 

under året arrangerat 15 st spelningar, med sammanlagt ett 40-tal olika akter, i våra lokaler och dessa 

har totalt lockat 1.738 besökare varav 478 varit tjejer. 

Ett antal privata bidragsgivare stöttar verksamheten. Särskilt bör nämnas Vestra Särstaborgs stiftelse 

som under året bl.a. bekostade ny biljardutrustning och go-kartåkning på kulturlovet. 

Nätverkande med andra aktörer inom arbete med ungdomar är ett centralt arbetsområde för 

föreståndaren på Café Genomfarten. Några exempel på sådana samarbeten är att denne sitter med i 

Nätverket för drogförebyggande arbete, Stora barn- och ungdomskulturgruppen, 

Ungdomsdiakonispåret inom Svenska Kyrkan i Uppsalas diakonala samordning samt UKR:s 

ungdomsutskott. Ett gott samarbete och god dialog finns med de andra centralt belägna 

mötesplatserna för ungdomar, främst då med Kulturhuset Grand på Trädgårdsgatan som har ett 

liknande besökarklientel i sin verksamhet. 
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Uppsala Kristna Råd 
817601-8508 

Resultaträkning 

Not Resultat 2016 Resultat 2015 
Medlemsavgifter 43 400 43 400 
Verksamhetsbidrag 1 3 500 000 2 970 900 
Övriga verksamhetsintäkter 2 204 220 241 092 
Summa intäkter 3 747 620 3 255 392 

Kostnader 
Kostnader för varor, material och vissa tjänster -166968 -130 853 
Övriga externa kostnader -981 780 -805 560 
Personalkostnader 3 -2 612 062 -2205 059 
Avskrivningar av anläggningstillgångar 4 0 0 
Summa rörelsekostnader -3 760 809 -3 141 473 

Rörelseresultat -13 189 113 919 

Resultat från finansiella investeringar 
Utdelning, värdepapper 0 0 
Värdeförändring, värdepapper 0 
Ränteintäkter 621 1 924 
Räntekostnader 0 
Förvaltningsavgift, värdepapper 0 
Resultat efter finansiella poster -12 567 115 843 

Årets resultat -12 567 115 843 
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Uppsala Kristna Råd 
817601-8508 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Not 2016-12-31 2015-12-31 

Inventarier 4 0 0 
Värdepapper 5 388 850 388 850 
Summa anläggningstillgångar 388 850 388 850 

Omsättningstillgångar 
Övriga fordringar 164 902 78 224 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 349 969 226 652 
Kassa och bank 981 055 1 235 597 
Summa omsättningstillgångar 1 495 926 1 540 473 

Summa tillgångar 1 884 776 1 929 323 

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

Eget kapital 7 
Balanserat resultat 1 579 545 1 463 702 
Årets resultat -12567 115 843 
Summa eget kapital 1 566 978 1 579 545 

Långfristiga skulder 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 86 730 87 653 
Övriga kortfristiga skulder 39 736 29 727 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 191 332 232 397 
Summa kortfristiga skulder 317 798 349 778 

Summa skulder och eget kapital 1 884 776 1 929 323 
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Uppsala Kristna Råd 
817601-8508 

Redovisningsprinciper 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. Värdering av värdepapper 
sker till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Bidrag från kommunen 
intäktsredovisas det år bidraget erhållits för. 

Not 
1 Verksamhetsbidrag 2016 2015 

Uppsala pastorat 2 400 000 2 400 000 
-Uppsala pastorat, hyresbidrag 54 000 
Uppsala kommun 943 000 540 900 
Danmark Funbo församling 30 000 30 000 
Uppsala Missionsförsamling, 2015/2016 10 000 
Ua läns barnavårsdförening 20 000 
Uppsala kommun, ombyggnad mm 24 000 
Österledskyrkan 4 000 
SensusUppsala-Härnosand 15 000 

2 Övriga verksamhetsintäkter 
Stiftelsen Sykar 5 000 
Anna Tryggs stiftelse 17 000 
Prins Gustafs stiftelse 10 000 
Övrigt 39 084 

Totalt 71 084 131 940 

Gåvor och kollekter från medlemsförsamlingar med 
Pingstkyrkan/ONE 1 169 
Gamla Uppsala församling 926 

Totalt 2 095 13 408 

Försälningsintäkter, deltagaravgifter mm 131 041 95 744 
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3 
Medeltal anställda 
under året 
Kvinnor 3 
Män 2 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2016 2015 
Löner och andra 
ersättningar 

Sociala 
kostnader (varav 
pensionskost- 
nader) 

Löner och andra 
ersättningar 

Sociala 
kostnader (varav 
pensionskost-
nader) 

1 884 510 692 634 
84 680 

1 581 505 586 849 
106 471 

4 Inventarier 
Ingående anskaffningsvärde 
Inköp 
Utrangering 

2016 
50 320 

2015 
58 951 

0 
-8 631 

Utg. ack anskaffningsvärde 50 320 50 320 

Ingående avskrivningar -50320 -58951 
Årets avskrivningar 0 0 
Utrangering 0 8 631 
Utg ack avskrivningar -50 320 -50 320 

Utgående planenligt restvärde 

5 Värdepapper 
Värdepapper har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde. 

Innehav Anskaffn värde Marknadsvärde Bokfört värde Förändring 
Kapitalinvest 252 214 379 674 252 214 0 
Obligationsfond 17 771 19 699 17 771 0 
Banco Etisk Sverige 118 865 171 728 118 865 0 
Summa 388 850 571 101 388 850 0 

6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016 2015 
Hyreskostnader för kommande år 230 724 102 813 
Övrigt 119 245 123 839 

349 969 226 652 

11 



Balanserat 
7 Eget kapital resultat Årets resultat 

Ingående balans 1 463 702 115 843 
Omföring resultat år 2014 115 843 -115 843 
Årets resultat -12 567 
Utgående balans 1 579 545 -12 567 

8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016 2015 
Upplupen semesterlöneskuld inkl soc avg 79 440 59 593 
Uppsala kommun, bidrag 14 000 
Stiftelsen Sykar, bidrag 5 000 
Anna Tryggs stiftelse, bidrag 17 000 
Övrigt 111 892 136 804 

191 332 232 397 
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U1KR - Diakonicentrum, 
Samariten 

Resultaträkning 

Intäkter 
Resultat 2016 Resultat 2015 

Medlemsavgifter 43 400 43 400 
Verksamhetsbidrag 733 000 708 000 
Övriga verksamhetsintäkter 20 643 38 975 
Summa intäkter 797 043 790 375 

Kostnader 
Övriga externa kostnader -284 212 -240 225 
Personalkostnader -514 279 -487 463 
Avskrivningar av anläggningstillgångar 0 0 
Summa rörelsekostnader -798 491 -727 688 

Rörelseresultat -1 448 62 687 

Resultat från finansiella investeringar 
Utdelning, värdepapper 0 0 
Värdeförändring, värdepapper 0 0 
Ränteintäkter 621 1 860 
Förvaltnings avgift, värdepapp er 0 
Resultat efter finansiella poster -827 64 547 

Årets resultat -827 64 547 

( 
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Café Genomfarten 

Resultaträkning 

Intäkter 
Resultat 2016 Resultat 2015 

Verksamhetsbidrag 2 767 000 2 262 900 
Övriga verksamhetsintäkter 183 577 202 117 
Summa intäkter 2 950 577 2 465 017 

Kostnader 
Kostnader för varor, material och vissa tjänster -166 968 -130 853 
Övriga externa kostnader -697 568 -565 335 
Personalkostnader -2 097 782 -1 717 596 
Avskrivningar av anläggningstillgångar 0 0 
Summa rörelsekostnader -2 962 318 -2 413 785 

Rörelseresultat -11 740 51 232 

Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter 0 64 
Resultat efter finansiella poster -11 740 51 296 

Årets resultat -11 740 51 296 

( 

( 
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Slutord 
Uppsala Kristna Råds styrelse strävar efter att uttrycka och förverkliga ändamålsparagrafen att vara 

uttryck för och verka för kristen enhet och arbetar med frågor som gäller det loka lekumeniska 

genomslaget och ett ökat engagemang i det lokalekumeniska arbetet. Styrelsen strävar efter att UKR 

genom det ekumeniska arbetet ska "göra skillnad" församlingarna emellan och i relationen mellan 

församlingarna och det omgivande samhället. 

Samarbetet i UKRs styrelse var gott och relationerna till uppdragsgivarna likaså. Uppmuntrade och 

styrkta av detta arbetar vi vidare mot målet: Kyrkans synliga enhet. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i Uppsala Kristna Råd Med Diakonicentrum & Café Genomfarten 
Org.nr. 817601-8508 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Uppsala Kristna Råd Med Diakonicentrum & Café 
Genomfarten för år 2016. 
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats enligt bokföringslagen. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 
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• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsbokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland 
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Uppsala 
Kristna Råd Med Diakonicentrum & Café Genomfarten för år 2016. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Uppsala den 

Lennart Roxendal 
Auktoriserad revisor 

Bo Magn sson 
Förtroendevald revisor 
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Planerade kostnader och volymer för de aktiviteter ansökan avser 
Utgå från de aktiviteter er förening söker bidrag för och ange beräknade kostnader för aktiviteten, beräknat antal deltagare samt beräkru 
erbjudas. Summan av kostnaderna av aktiviteterna på denna sida ska motsvara summan av sökta bidrag för verksamheten på sidan 3 i 
Aktivitet kan både vara avgränsad aktivitet vid ett visst antal tillfällen såsom medlemsmöten, föreläsningar och kurser eller kontinuerligt r 
av träffpunkt eller joursamtal via telefon. 

Kopia av denna sida sparas av föreningen som fyller i redovisning av sökta aktiviteter och lämnar in till nämnden senast den 31 maj året 
Fälten under redovisning lämnas alltså tomma i denna ansökan. 

Ansökan 2016 Redovisning 2016 (lämnas 
Planerad aktivitet Beräknat 

antal 
deltagare 
per tillfälle 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Beräknat antal 
tillfällen aktiviteten 
erbjuds samt period 
för aktivitet 

Beräknade 
totala 
kostnader 
för aktivitet 

Aktivitet 
utförd 
Ja/Nej 

Antal deltagare 
per tillfälle 

\i 
k 

Telefontjänst 30 mott 24 6 30 tim/v 60 000 l' ' • ? .,,, i  , 
W  i inku ,  

Ledsagarservice 75% 25% 5-7 Iv 24 000 
i 

' .> i 

Besökstjänst 100% 740//v 17 000 / i 

Samtalsutbildning 15 80% 20% 6 ggr/år 17 000 
(.., 

C. i (9 

Be,sökstjänstubildning 10 10 2 ggr/år 17 000 
1 
, 

f 
t r • LI 

Volontärsamling 40 34 6 5 ggr/år 34 000 
, 

, .- 
C, 

Utflykter för ensamma äldre 20 17 3 3 ggr/år 24 000 
( 

— ,,, 
_ 

Volontärhandledning 40 34 6 löpande 24 000 
, 

- 

Nätverksarbete, samlingar 1-2 1 1 2 ggr/mån 24 000 t 
I -1-  

V(ilic" rt l k, 
K 



Fakturadatum 
2017-06-01 

Faktura 

Kundnr-Fakturanr Sida 
19-003A-K68278 1 

Me inde till betalningsmottagaren 

Kundnr 19-003A 

Fakturanr K68278 

Förfallodatum 2017-06-30 

Till PlusGirokonto 

87 66-8 

Betalningsmottagare (endast namn) 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet 

Avsändare (namn och postadress) 

UPPSALA KRISTNA RÅD 
SAMARITERGRÄND'2 
753 19 UPPSALA 

' 

Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet 

Fakturaadress 

UPPSALA KRISTNA RÅD 
SAMARITERGRÄND 2 
753 19 UPPSALA 

Vår referens 

Er referens 

Nr Beskrivning Antal Enhet A-pris Exkl. 
moms Belopp 

Avtal 785 period 17-07-01..17-09-30 
19-LE KONTORSLOKAL 1 20 250,00 20 250,00 

 

 

  

Betalningsvillkor Förfallodatum Summa netto Momsbelopp Att betala 
17-06-30 20 250,00 20 250,00 

Postadress 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
) Dragarbrunnsgatan 70 

753 20 UPPSALA 

Telefon/fax Momsregnr/Orgnr 
018-56 40 00 SE817600080301 
018-10 83 75 817600-0803 

PlusGiro Bankgiro 
. 87 66-8 230-0366 

e PlusGirot INBETALNING/GIRERING A Kod 1 

Svenska kronor öre 
Från PlusGiro-/personkonto (vid girering) 2 0 2 5 0 ,O 0 

II 



Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet Fakturadatum 

2017-06-01 

Faktura 

Kundnr-Fakturanr Sida 
19-003A-K68279 1 

Nr Beskrivning Antal Enhet A-pris Exkl. 
moms Belopp 

Avtal 786 period 17-07-01..17-09-30 

( -MAF9M1 
RUM 19  

1ng I Kut Debet  

50((,) I i  

1 4 000,00 4 000,00 

Attest,(/ 6"?..K 

Betalningsvillkor Förfallodatum 
17-06-30 

N 
Summa netto 

4 000,00 
Momsbelopp Att betala 

4 000,00 

Fakturaadress 

UPPSALA KRISTNA RÅD 
SAMARITERGRÄND 2 
753 19 UPPSALA 

Vår referens 

Er referens 

Postadress 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
Dragarbrunnsgatan 70 
753 20 UPPSALA 

Telefon/fax 

018-56 40 00 
018-10 83 75 

Momsregnr/Orgnr PlusGiro 

SE817600080301 8766-8 
817600-0803 

Bankgiro 

230-0366 

PlusGirot INBETALNING/GIRERING A Kod 1 
1111 PlusGlrokonto 

87 66-8 

Betalningsmottagare (endast namn) 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet 

Avsändare (namn och postadress) 

UPPSALA KRISTNA RÅD 
SAMARITERGRÄND 2 
753 19 UPPSALA 

.rieddelande till betalningsmottagaren 

Kundnr 19-003A 

Fakturanr K68279 

Förfallodatum 2017-06-30 

Svenska kronor öre 

Från PlusGiro-/personkonto (vid girering) 4 0 0 0 ,0 0 

B
l 20

21
.0

4
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(m
ar

  05
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