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EFK UNGs Bidragsspår 

  

För de församlingar inom EFK som vill, kan och är betjänta av att 
organisera hela eller delar av sin barn- och ungdomsverksamhet i 

former som ger rätt till statsbidrag. 
 

EFK UNGs Bidragsspår är självständiga lokala och regionala demokratiska barn- och 
ungdomsföreningar som tillsammans i den nationella organisationen söker och fördelar resurser 

till lokalt och regionalt efterföljelsearbete. 
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1 Historia 
Evangeliska Frikyrkans (EFK) modersamfund Helgelseförbundet/Fribaptisterna och 
Örebromissionen slogs samman till Nybygget Kristen samverkan 1995, som sedan den första 
september 2002 heter Evangeliska Frikyrkan (EFK). Utifrån de barn och ungdomsarbeten som 
även tidigare förekommit, bildades Ungdomsprogrammet, med fokus på arrangemang för unga 
16-30 år. 

Ungdomsprogrammet började under våren 2003 att söka former för att bli en självständig barn- 
och ungdomsorganisation. Till detta fanns främst två orsaker. För det första att ge ökade 
möjligheter för barn och unga att påverka den verksamhet som bedrevs centralt, för och av dem. 
För det andra att reglerna för statligt bidrag till barn- och ungdomsverksamhet ändrades, och 
bidrag skulle endast gå till barn- och ungdomsorganisationer som var självständiga från sina 
moderorganisationer. Förslaget på ungdomarnas organisering, som kom att kallas ”Den 
samordnade självständigheten”, diskuterades under EFKs Kongress i maj 2004. Då gjordes också 
en avsiktsförklaring om att bilda en självständig barn- och ungdomsorganisation. 

Vid representantskapsmötet i Linköping 2005 och vid EFK UNGs årsmöte 2005 togs beslutet att 
EFK UNG från och med 1 jan 2006 skulle bli en självständig organisation. Från årsskiftet 2006 
ansvarade EFK UNG för all EFKs barn och ungdomsverksamhet i åldrarna 0-30 år. EFKs 
Kongress gav förtroendet/mandatet/uppgiften/utmaningen till EFK UNG att:                          
1. Utveckla en stark barn- och ungdomsrörelse som påverkar hela EFK.                                      
2. Samordna och utveckla barn- och ungdomsverksamheten inom EFK.  

I november 2006 fick EFK UNG besked om att den samordnade självständigheten inte 
godkändes och att EFK UNG därmed blev av med statsbidraget, som fram till dess utgjort 
huvuddelen av EFK UNGs finansiering. Som orsak angavs att det inte råder ett tillräckligt 
självständigt förhållande mellan EFK och EFK UNG. En remiss sändes ut med frågeställning 
kring hur man ville och var beredd att organisera sig och 57 församlingar svarade. Det 
arrangerades regionala rådslag för att samtala i frågan om hur man ville hantera denna situation.   
I april hölls sedan EFK UNGs årsmöte med huvudfrågan gällande barn- och 
ungdomsverksamheters organisering och finansiering.  

Både årsmötet, rådslag och remissomgång slutade i en ”oavgjort-situation”. Styrelsen 
presenterade en lösning på EFKs representantskapsmöte, som kom att kallas ”styrelsens 
pragmatiska förslag”. Förslaget var att man bildar det självständiga EFK UNGs Bidragsspår dit 
de församlingar som vill, har kapacitet och är betjänta av det kunde ansluta hela eller delar av sin 
barn- och ungdomsverksamhet. 38 föreningar bildades med ca 1300 bidragsgrundande 
medlemmar. 
 
Vid årsskiftet 2014 blev EFK UNG återigen en del av EFK. Detta påverkade dock inte EFK 
UNGs Bidragsspår som fortsatt sin verksamhet som vanligt och som idag samarbetar med EFK. 
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2 Vad sker under ett år med EFK UNGs Bidragsspår? 
Hela året. Kontoret i Örebro arbetar fortlöpande för att ta hand om nya ansökningar om 
medlemskap i EFK UNGs Bidragsspår. Vi går igenom ansökningarna, stadgarna, verksamhet och 
medlemmar. Finns det något vi har frågor om kontaktar vi er och ber er komplettera det som 
behövs. 

Januari. EFK UNGs Bidragsspårs lokala föreningar rapporterar medlemmar och verksamhets-
beskrivning till kontoret i Örebro. OBS! Det är viktigt att vi får in ert material då för att hinna 
med arbetet under våren. 

Februari - april. Materialet granskas, några föreningar utsätts för stickprov och allt sammanställs 
av kontoret i Örebro. 

April - maj. Materialet granskas och samordnas tillsammans med övriga kristna ungdoms-
organisationer.  

Maj - augusti. EFK UNGs Bidragsspårs revisorer granskar materialet och gör stickprov bland 
de lokala föreningarna. EFK UNGs Bidragsspår har årsmöte. 

Augusti. Ansökan sammanställs och sänds in senast 1:a september till Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (f.d. Ungdomsstyrelsen). 

September - december. MUCF granskar ansökan, gör återkoppling och ställer frågor om 
organisationen.  

Januari. I början av året ger MUCF besked om ansökan godkänts och tar beslut om bidrag. 

April. Utbetalning av bidrag sker när materialet kommit in från de lokala föreningarna och 
granskats av kontoret. 

3 Detta behöver EFK UNGs Bidragsspår ha av er förening 
Redovisningen varje år går till så att kontaktpersonen inom er förening får ett mail med en länk 
till webbtjänsten KomMed (http://efk.kommed.se). Där lämnar ni all er statistik och beskriver er 
verksamhet samt intygar att rapporteringen är riktig. Verksamhetsbeskrivningen behöver också 
postas eller mailas, underskriven av den ansvariga för föreningen, till kontoret i Örebro. 

• Verksamhetsbeskrivning. För att vara en godkänd förening måste föreningen vara aktiv och 
ha verksamhet som ni kan beskriva. Om det behövs tillhandhåller vi en mall för skriftlig 
redovisning av lokalföreningarnas verksamhet som går att ladda ner från vår hemsida. 

• Medlemmar. Föreningen måste rapportera alla sina medlemmar till EFK UNGs Bidragsspår. 
För medlemmarna i åldern 6-25 får ni statsbidrag och för att kunna få bidrag behöver minst 60 % 
av era medlemmar vara mellan 6-25 år. Ni rapporterar antal pojkar respektive flickor i olika 
åldersintervaller.  

• Stadgar. För att en förening ska kunna vara med i EFK UNGs Bidragsspår måste den ha 
stadgar. Medlemmarna i föreningen antar stadgarna i samband med att de bildar föreningen.      
Vi rekommenderar alla föreningar att följa vår mall för stadgar eftersom de uppfyller alla 
bidragskrav. Den går att ladda ner från vår hemsida. Ni behöver sedan bara skicka in nya stadgar 
om ni, i samband med ett årsmöte, ändrat i dem sedan ni senast rapporterade stadgar till oss. 
Markera i så fall tydligt i stadgarna vad ni ändrat. 

http://efk.kommed.se/
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• Kontonummer och kontaktuppgifter. För att betala ut kommande bidrag behöver vi ha 
uppgifter om föreningens bankkonto. Vi behöver också ha fungerande kontaktuppgifter till 
föreningen, telefonnummer som fungerar dagtid samt e-postadress. 

4 Detta måste finnas i er lokala förening 
• Årsmöte. Föreningen måste varje år hålla ett årsmöte. Årsmötet ska vara föreningens högsta 
beslutande möte och dit ska alla medlemmar vara inbjudna och ha rösträtt. Är det något viktigt 
beslut som ni missade på ett redan genomfört årsmöte, går det bra att kalla till extra årsmöte 
innan årets slut och komplettera det som fattas. Vid eventuella stadgeändringar måste 
förändringarna rapporteras in till EFK UNGs Bidragsspår. 

•Styrelse. Föreningens medlemmar måste välja en styrelse på årsmötet. För att föreningen ska 
kunna få bidrag ska styrelsen bestå av minst tre personer. Föreningen måste rapportera sin 
aktuella styrelse till kontoret i Örebro, vilket sker i samband med inskickandet av 
verksamhetsbeskrivningen. 

•Revisor. Föreningen ska ha minst en revisor som är vald av föreningens medlemmar på 
årsmötet. Revisorns uppdrag i föreningen är att undersöka den senast valda styrelsens arbete åt 
medlemmarna så att den följer beslut på årsmötet, sköter föreningens ekonomi och följer 
föreningens stadgar. Därför kan inte någon ni vill välja in i styrelsen vara revisor för er förening. 

5 Tider för inlämning, ansökan och utbetalning 
Vi vill ha ert material för verksamhetsåret som gått senast den 31 januari varje år. Det 
materialet utgör grunden för ansökan till MUCF den 1 september samma år, med utbetalning i 
början av året efter. Utbetalning av bidrag sker först när vi fått in er rapportering för föregående 
år och godkänt den.  

 

 

 

 

 

 



Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår 
 

 
EFK UNGs Bidragsspår Expedition: Org. nr. 802442-5004  
Box 1624 Åstadalsvägen 2A, Örebro  Bankgiro 321-9649  
701 16 Örebro Tel: 0701-098 197 www.bidragssparet.se 

                                       6 

6 Viktig vad gäller föreningens stadgar 
Föreningen ska ha ett namn. Namnet ska stå i föreningens stadgar. Om ni vill ändra föreningens 
namn kan ni göra det på ett årsmöte genom att ändra i stadgarna.  

Föreningen ska vara självständig. Er förening får inte vara beroende av någon annan organisation för 
att ta beslut. Det är dock inga problem för föreningen att samverka eller samråda med andra 
organisationer eller att representanter från andra organisationer kan delta i överläggningar i 
styrelsen.  

Föreningen ska vara ideell. Med ideell menas att medlemmarna inte får tjäna pengar på föreningen.  

Föreningen ska vara öppen för alla. Det betyder att vem som helst som vill bli medlem i föreningen 
har rätt att bli det. Det får inte finnas några begränsningar för den som vill bli medlem.  

Föreningen ska vara demokratisk. Det betyder att alla medlemmar ska ha lika rösträtt för att kunna 
påverka föreningens verksamhet, ekonomi och inriktning samt välja styrelse och andra 
företrädare för föreningen. Alla medlemmar ska kunna bli valda till företrädare för föreningen 
samt bli inbjudna till föreningens alla årsmöten och extra årsmöten.  

Föreningens nationella samarbetspartners. I stadgarna ska det tydlig framgå att föreningen är ansluten 
till EFK UNGs Bidragsspår och eventuella andra kristna ungdomsorganisationer. 

7 Viktig vad gäller föreningens medlemmar 
Den som är medlem i er förening ska någon gång under året själv aktivt välja att bli medlem 
eller välja att fortsätta vara medlem i föreningen. Om ni har en medlemsavgift räknas personen 
som medlem genom att betala avgiften till föreningen. Om ert medlemskap är fritt räknas 
personen som medlem genom att skriva sin underskrift på er förenings medlemslista eller 
medlemskort. 

Föreningen måste kunna visa kvittens på den inbetalda medlemsavgiften eller underskrift där det 
förutom personuppgifter som födelsedata och adress även framgår vilket datum som 
medlemmen gick med i föreningen eller förlängde sitt medlemskap. Man kan också bekräfta sitt 
medlemskap med hjälp av SMS eller anmälan på t.ex. en hemsida. Dessa bevis ska föreningen 
kunna visa upp vid kontroll de närmaste fem åren. För att få med alla uppgifter som krävs 
tillhandahåller vi en mall för en godkänd medlemslista som går att ladda ner från hemsidan.  

Föreningen får inte kollektivansluta personer till föreningen på något sätt, utan var och en måste 
ge sin personliga tillåtelse till medlemskapet. Det innebär också att medlemskapet i en förening 
inte automatiskt får leda till medlemskap i en annan förening. 

En bidragsgrundande medlem i er förening får fylla lägst 6 år eller högst 25 år under 
verksamhetsåret. Det spelar ingen roll när under året man är född utan det handlar bara om vilket 
år. Självklart får man också vara medlem om man är äldre/yngre än 6-25 år, men det är 
medlemmarna i det åldersspannet som ni sedan får bidrag för.  
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8 Viktigt vad gäller föreningens bankkonto 
Föreningen behöver ha ett eget kontonummer (antingen bankgiro eller plusgiro) och helst ha 
egen hantering av ekonomin. Ni kan behöva skaffa ett organisationsnummer från ert lokala 
skattekontor för att öppna ett konto. Vänd er i så fall till Skatteverket som har en blankett som ni 
ska använda. 

9 Viktigt vad gäller andra samarbetsorganisationer 
För att vara med i EFK UNGs Bidragsspår får inte föreningens verksamhet eller medlemmar få 
verksamhetsbidrag från Riksidrottsförbundet eller ligga till grund för statsbidrag från MUCF för 
något annat riksförbund än EFK UNGs Bidragsspår. Är er församling ekumenisk och er 
förening ansluten till en eller flera andra kristna riksorganisationer skickar ni in era totala 
medlemssiffror till samtliga. Sedan väljer ni vilken riksorganisation ni vill söka bidrag genom. 
Sedan 2011 kan varje lokalförening vara medlem i flera riksorganisationer, men enbart utgöra 
bidragsgrund för en enda riksorganisation. Detta påverkar inte relationerna, servicen, 
tillhörigheten till respektive organisation, bidragsstorlek eller medlemsavgift.   

Bedriver er församling däremot barn- och ungdomsverksamhet tillsammans med församlingar 
från andra samfund på er ort, som alla har egna barn- och ungdomsföreningar, behöver ni dock 
dela upp medlemssiffrorna på de olika församlingarna/föreningarna innan ni redovisar till 
respektive ungdomsorganisation. 

10 Hur mycket får föreningen i bidrag? 
Den största delen av bidraget går direkt till de lokala föreningarna. En del av bidraget används för 
att stötta viktig nationell verksamhet som festivalen Frizon, Barn- och Ungdomskonferensen på 
Torp och praktikantprogrammet StepOut. Bidraget betalar också en kollektiv försäkring för alla 
medlemmar och deltagare i de lokala verksamheterna. Som medlem har man också möjlighet att 
söka ett stipendium för arrangemang och resor, både som enskild person och som förening. EFK 
UNGs Bidragsspår har också en handläggare anställd på deltid som administrerar arbetet. 

Under 2016 fördelades bidraget enligt modellen 5 000 kr/aktiv förening och 150 kr/godkänd 
medlem mellan 6-25 år. Hur mycket den faktiska summan blir per förening kommande år beror 
dels på hur mycket pengar som EFK UNGs Bidragsspår får från myndigheten och dels hur 
styrelsen beslutar om fördelningen. Beslut om statsbidrag lämnas av MUCF i slutet av januari 
varje år. 
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11 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(F.d. Ungdomsstyrelsen) 

På www.mucf.se finns bra och viktig information om riktlinjer och regler för statsbidrag. Klicka 
dig vidare på ”Bidrag”, ”Driva organisation” och slutligen på ”Barn- och 
ungdomsorganisationer”. Från och med 1 januari 2011 finns en ny förordning som styr 
statsbidragen till ungdomsorganisationer, den kan du också läsa på hemsidan. 

12 Vi finns till för er! 
Vi förstår att ni vill vara med och arbeta för att Guds rike ska kunna utbredas bland barn och 
ungdomar så att fler och fler blir efterföljare till Jesus. Därför vill vi mer än gärna tala med er om 
er barn- och ungdomsverksamhet och om EFK UNGs Bidragsspår. Hör gärna av er med era 
frågor, funderingar och idéer! 

Ingrid Erenmalm,
Handläggare EFK UNGs Bidragsspår 
0701-098 197 
ingrid.erenmalm@efk.se

www.bidragssparet.se 

http://www.mucf.se/



