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Inledning

Årsstämman inleds  med  ett  bildspel  med  bilder  och  citat  från  Räddningsmissionens  verksamheter  till  sången

"Allting  är möjligt"  av Magnus  Helmner.  Jacob  Orlenius  hälsar  alla  välkomna  till  Linneakyrkan  och  Göteborgs

Räddningsmissions  årsstämma  med  en kort  inledning.  Joakim  Hagerius  förklarar  sedan  årsstämman  öppnad.

1.  Val  av  mötesfunktionärer  och  protokolljusterare

Mötet  väljer  Joakim  Hagerius  som  mötesordförande  och  Erika  Nordbring.

Mötet  väljer  Anders  Svensson  vice  mötesordförande

Mötet  föreslår  Clara  Vennman  och  Kerstin  Horgby  som  protokolljusterare.  Mötet  bifaller  förslaget.

2.  Fastställande  av  röstlängd

Mötet  fastställer  röstlängden  (Bilaga  1). 18 huvudmän  av  27 är närvarande.

3.  Beslut  om  mötets  stadgeenliga  utlysande

Mötesordförande  redogör  för  mötets  utlysande.  Mötet  beslutar  att  årsstämman  är stadgeen!igt  utlyst.

4.  Fastställande  av  dagordning

Mötet  fastställer  dagordningen.  (Bilaga  2)

5.  Framläggande  av  styrelsens  verksamhetsberättelse  med  ekonomisk  redogörelse

Direktor Emil Mattsson redogör för verksamhetsberättelsen  genom  några  nedslag  från  2018.  lBilaga  3).

Han  inleder  med  att  visa  upp  de  tre  prioriterade  målområdena  som  beslutades  för  2018  på  föregående

årsstämma.

1. Genom  samverkan  med  församlingar  fördjupa  och  utveckla  det  diakonala  arbetet.

2. Att  utveckla  den  interna  organisationskulturen.

3. Att  skapa  en ekonomisk  hållbar  plattform.

Återkoppling kring  hur  organisationen  har  jobbat  för  dessa  prioriterade  målområden  finns  i handlingarna

(Bitaga  6).

Året  började  oroligt  i och  med  awecklandet  av de sista  boendena  för  ensamkommande,  där

organisationen  gått  in med  stora  investeringar.  Under  de  första  månaderna  av  2018  skalades

organisationen  om  från  en större  till  en mindre  och  därmed  tvingades  vi säga  upp  viss  personal  och

omplacera  en del  personal  på  andra  tjänster.  Detta  påverkade  administrativa  stödfunktioner  och  även

chefstjänster.  Det  var  en smärtsam  förändring  men  också  nödvändig.

I början  av 2018  stod  boendet  för  ensamkommande  med  20  platser  som  vi byggt  på  Björlanda  Prästgård

tomt.  En försäljning  av Björlanda  Prästgård  inleddes  och  den  såldes  till  Wallenstam.

Några  nedslag  från  år 2018:

Insamlingen

En viktig  händelse  under  2018  insamlingsrekordet  av  gåvomedel.  Katerina  Ingenlath,  kommunikation-

och  insamlingschef  berättar  att  insamlingen  ökade  från  16,5  miljoner  till  18,6  miljoner.  Under  året  las

resurser  för  att  stärka  alla  fyra  insamlingsgrenarna;  privata-,  företags-  och  församlingsgåvor  samt

stiftelser  och  fonder.  Arbetet  lyckades  genom  ett  starkt  samarbete  i insamlingsteamet  och  insamlingen

ökade  med  2,2 miljoner.

Allmänheten

För  att  öka  insamlingen  hos  allmänheten  krävs  många  strukturella  förändringar  för  att  nå ut  till  fler.  År



2017  var  insamlingsresultatet  20 000  unika  gåvor  inom  alla  insamlingsgrenar.  År 2018  var  resultatet

30  000  unika  gåvor,  där  vi ser  den  största  ökningen  hos  just  allmänheten.

Företag

Insamlingen  för  företag  stagnerar  fortfarande.  Det  är en stor  utmaning  som  kräver  stora

personalresurser.  Förhoppningen  är ett  bättre  resultat  år 2019.

Stifterser  och  fonder

Det  är en stor  glädje  är att  insamling  inom  stiftelser  och  fonder  återigen  ökat,  från  6,7 till  7.8 miljoner.

Anledningen  är fler  skickade  ansökningar  än tidigare,  sammanlagt  240  ansökningar  till  olika  fonder.  År

2019  är planen  att  skicka  ytterligare  60  stycken.

Försam1ingar

Arbetet  med  församlingar  är större  än bara  insamlingsperspektivet.  Hela  organisationen  vill  samarbeta

med  församlingar  och  ser  stor  vikt  av att  samarbeta  med  huvudmännen.  Det  finns  en önskan  att  öka  hela

samarbetet  såväl  som  insamlingen.

Emil  redogör  för  vikten  av insamlade  medel  för  Räddningsmissionen.  Organisationen  hade  kunnat  välja

att  endast  jobba  med  det  offentliga  på olika  sätt  men  då  hade  andras  beslut  och  bestämmelser  påverkat

vad  vi skulle  syssla  med.  Med  insamlade  medel  har  Räddningsmissionen  större möJighet  att påverka
vilka  områden  man  vill  jobba  med.

Namnändring

Katerina  Ingenlath  informerar  om  att  eftersom  organisationen  både  internet  och  externt  främst

benämns  som  "Räddningsmissionen"  och  inte  "Göteborgs  Räddningsmission"  har  det  tagits  ett  beslut

att  följa  med  i utvecklingen  och  gå  över  till  att  använda  namnet  "Räddningsmissionen".  Förändringen

träder  i krafti  juni  och  kommer  ske  i samband  med  en sommarkampanj  då  även  en ny logotyp  kommer

att  börja  användas.  Fördelen  med  att  heta  Räddningsmissionen  är  i samband  med  insamling  till

verksamheterna  i andra  städer,  till  exempel  Solrosen  Borås.  Detta  är inget  förslag  till  årsstämman  om  att

byta  namn  i stadgarna  utan  att  vi hädanefter  i den  externa  kommunikationen  använder  namnet

"Räddningsmissionen".  Även  i stadgarna  står  "Göteborgs  Räddningsmission"  en gång  och  sedan  "nedan

kallad  Räddningsmissionen".

Räddningsmissionens  uppdrag

Räddningsmissionens  uppdrag  är att  jobba  med  diakonal  handling,  diakonal  opinionsbildning  och

diakonal  mobilisering.  Nedan  följer  exempel  på hur  detta  tar  sig  i uttryck:

Diakonal  opinionsbildning.

Under  året  har  målet  varit  att  intensifiera  arbetet  med  diakonal  opinionsbildning  vilket  har  lyckats.

Räddningsmissionen  har  synts  mycket  i media,  till  exempel  genom  tre  debattartiklar  i Göteborgs-Posten

och  ett  långt  reportage  i Aktuellt.  Räddningsmissionen  har  även  arrangerat  en konferens  om  hemlöshet

samt  samarrangerat  andra  konferenser.

Diakonal  mobilisering

Fogkhögskolekurs  Socialt  EntreprenörskapiKyrka  och  Samhälle

Under  året  har  Räddningsmissionen  medverkat  till  att  starta  en folkhögskoleutbildning  kring  kyrkligt

entreprenörskap  tillsammans  med  Hyllie  Park  och  June  Folkhögskola.  Mimmi  Edin,  kursledare,  berättar

att  kursen  sker  både  på distans  och  samt  på plats  i Räddningsmissionens  lokaler.  Kursen  vill  ge  verktyg

och  strategier  till  försam(ingar  och  idåburna  organisationer  att  röra  sig  mellan  kyrka  och  samhälle.  Teori

och  praktik  som  leder  till  handling.  Mimmi  välkomnar  till  inspirationsdag  den  29 april  i Saronkyrkan  där

årets  elever  berättar  om  deras  projekt.



Familiehem

Jenny  Axebrink  berättar  om  bakgrunden  till  Räddningsmissionens  familjehemsverksamhet.  Det  är en

konsulentstödd  familjehemsverksamhet  vilket  innebär  att  Räddningsmissionen  hittar  familjer,  utreder

dem,  har  kontakt  med  socialtjänst  kring  barnen  och  matchar  sedan  dem  med  familjer.

Familjehemskonsulenterna  finns  därefter  med  och  stöttar  genom  samtal,  grupphandledning  med  mera.  I

dagsläget  är 14  barn  mellan  3-19  år inom  Räddningsmissionens  familjehemsverksamhet.  Även  om

familjehemsverksamheten  inte  funnits  så länge  har  den  ett  oerhört  bra  rykte  hos  socialtjänsten.

Räddningsmissionen  söker  efter  fler  familjehem  och  Jenny  uppmanar  huvudmännen  att  uppmuntra

familjer  i sina  församlingar  att  bli familjehem.

Hjärterum

Arash  Mansouri,  projektledare  för  Hjärterum  berättar  om  projektet  som  är ett  samverkansprojekt  mellan

Räddningsmissionen,  Boplats  och  Göteborgs  Stad.  Startade  utifrån  en dröm  2015  om  att  göteborgare

skulle  kunna  "knö  ihop  sig lite"  då  många  nyanlända  kom  till  Göteborg  och  det  inte  fanns  boende  till  alla.

Hjärterum  hyr  bostäder  från  privatpersoner  för  att  sedan  hyra  ut  till  familjer  som  har  blivit  anvisade  till

Göteborg  enligt  bosättningslagen,  samt  hjälper  ensamkommande  som  fått  tillfälliga  uppehållstillstånd

genom  att  studera.  Många  av  familjerna  som  Hjärterum  hjälper  bor  trångt  i stadens  kollektiva  boenden

där  man  får  dela  dusch,  toalett  och  kök  med  andra.  Om  man  är intresserad  av att  själv  hyra  ut  kan  man

anmäla  sitt  intresse  på hjärterum.com.

Fråga  från  mötet:  Hur  många  har  Hjärterum  ordnat  boende  för?

Hjärterum  har  ordnat  boende  tf//  över  130  personer  där  de flesta  är  stora  barnfami[jer  med  över  fem  barn,

men  även  till  ensamkommande  studenter.

Diakonal  Handling

Styrmansgatan  psykiatriboende

Styrmansgatans  psykatriboende  har  funnits  sedan  2002  är en av Räddningsmissionens  äldsta

verksamheter.  Områdeschef  Annika  Ström  Öberg  berättar  att  boendet  är en så kallad  bostad  med

särskild  service.  Ett  psykiatriboende  för  personer  med  kronisk  psykisk  ohälsa.  Många  av  de  boende  har

bott  där  sedan  det  öppnades  år 2002.  Annika  har  tillsammans  med  Jannike  Fasth  som  är  enhetschef  och

medicinskt  ansvarig  sjuksköterska  lett  ett  förändringsarbete  på  Styrmansgatan.  Jannike  berättar  att

förändringsarbetet  bland  annat  har  inneburit  att  jobba  med  Räddningsmissionens  värdegrund  och  med

vad  den  innebär  för  både  personal  och  de boende.  Fokus  i arbetet  har  delvis  varit  på kvalitån  vilket  man

definierar  som  att  överträffa  det  förväntade  och  inte  bara  genomföra  det  staden  förväntar  sig.  Precis

som  i stadens  boenden  jobbar  man  med  omsorg,  stöd  och  service  men  man  lägger  också  vikt  vid  att

sitta  ner  med  de boende.  Slutligen  jobbar  Styrmansgatan  med  evidens  vilket  är en viktig  del  av  arbetet.

Soppmässan  och  gatukyrkan

Diakon  Eva  Erlandsson  läser  en monolog  om  soppmässan,  utdrag:  "Vad  betyder  egentligen  Kyrie?

Mannen  som  frågar  är stamgäst  på  vårt  kaM  på  Vasagatan.  Vi firar  soppmässa  i den  lilla  kyrkan.  Plötsligt

stannar  tiden."  Emil  välkomnar  alla  som  vill  att  komma  till  soppmässan,  tisdagar  kl. 18:00  i

Matteuskyrkan  och  kl. 12:00  i Betlehemskyrkan.  Eva  som  även  jobbar  på frukostkafået  säger  att  när  man

på  olika  sätt  jobbar  med  utsatta  människor  gör  det  ont  att  knyta  an till  dem  när  motgångarna  kommer.

För  att  hålla  i längden  som  kyrka  och  som  Räddningsmissionen  måste  man  komma  tillbaka  till

vattenkällan  som  för  Räddningsmissionen  är soppmässan.

Emil  avslutar  verksamhetsberättelsen  med  att  säga  i att  vi lever  i en förvirrad  och  orolig  tid.  Är  det  något

som  vi som  Räddningsmissionen  och  kyrkan  har  är det  ett  hopp  som  är grundat  i verkligheten  i att  Gud

blev  människa.  Att  Jesus  dog  och  uppstod.  Tack  vare  det  kan  vi leva  med  ett  hopp  för  varje  enskild

människa.  Det  finns  en framtid  och  Räddningsmissionen  kan  bäras  av det  hoppet  och  kyrkan.  Låt  oss

tänka  hoppfullt  om  vår  egen  roll  i svåra  frågor.

Mötesordförande  öppnar  upp  för  frågor  på  verksamhetsberättelsen:

Fråga  från  mötet:  Det  finns  ett  rykte  om  att  nåqon  av  Räddningsmissionens  verksamheter

har  fakturerat  Göteborgs  stad  mer  ån  vad  som  var  överenskommet.  Finns  det  någon

sanning  i detta  rykte?  Det  ska  gälla  en  verksamhet  som  jobbar  med  beroende  som  någon
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sorts  kombinationsverksamhet.

Ekonomichef  Martin  Fredriksson  svarar  att  som  det  arlUd  är  när  Räddröngsmrssionen  jobbar

gentemotstaden  har  vi olika  placeringar  och  just  nu  jobbar  vi med  en  hemlöshetsgrupp  som  är

något  svår  att  samarbeta  med.  Med  en av  stadsdelarna  vi samverkar  med  har  vi just  nu en

drskussron  kring  placeringsavtaren.  Det  fanns  en summa  som  var  överenskommet  från  början

och  just  nu  pågår  samtai  kring  att  det  varit  ett  missförstånd  kopplat  tNl upphandlingsbokaget

medanRäddningsmissionenharsamta{atmedstadsdetenstjänstemän.  Hansägerattvi

självklart  håller  på  att  utreda  detta  och  ser  Ull att  vi ska  göra  rätt  för  oss.  Det  är  alltså  ingen

oegentlighet  utan  vi har  kommunicerat  förbf  varandra  kopplat  till  upphandlingsboiaget,

stadsdelens  tjänstemännen  och  de  som  jobbar  med  verksamheten  Ability  hos  oss.  Om  något

inte  skurle  stämma  överens  vilr  vi sjäivklart  göra  rätt  för  oss  som  vi  alltid  har  gjort.  Då vi har  ett

gott  samarbete  med  själva  upphandlingsbolaget  tror  vf inte  detta  kommer  vara  en stor  fråga.

Fråga  från  mötet:  Gott  att  höra  det  goda  insamlingsresultatet  från  2018.  Av  erfarenhet  kan

medel  från  stiftelser  och  fonder  vara  något  styrda  i vad  pengarna  får  användas  till.

Upplever  ni detta  som  ett  problem  och  vad  har  ni i så  fall  för  lösningar?

Katerina  Ingenrath  kommunikations-  och  insamlingschef  svarar  att  vi  alitid  försöker  matcha  det

vi gör  med  ändamålet  som  stiftelserna  riktar  sig  åt. Vårt  arbete  utgår  från  Länsstyrelsens

databas  på  alla  stiftelseriSverige.  Det  krävs  mycket  arbete  och  kreativitet  för  att  hitta  rätt

stiftelser  och  kunna  göra  en bra  matchning  mot  våra  verksamheter.  Vi redovisar  sedan  för  de

stiftelser  som  ger  oss  bidrag  vad  vi gör  för  pengarna.  Vår  verksamhet  styrs  inte  av  stiftelserna

eftersom  vi alltid  kommer  med  förslaget  till  dem  vad  vi vill  göra  och  inte  tvärtom.  Joakim

Hagerius  avsiutar  med  berömma  arbetet  Göran  Bengtsson  som  jobbar  med  stiftelser  och  fonder

gÖr.

Ekonomisk  redogörelse

Martin  Fredriksson,  ekonomichef,  går  igenom  den  ekonomiska  redogörelsen  (Bilaga  3). Några

kommentarer  till  den  ekonomiska  rapporten:

Minskad  ornsättning  för  Räddningsmissionen

Intäkterna  har  minskat  totalt  sett  i omsättning  från  2017 till 2018. Men  detta  beror framförallt  på att  vi

tidigare  år har jobbat  med EKB-boendena  och då de lades ner i bö2an av året minskade  omsättningen
kraftigt.

Noter

Not  2 Insamlade  medel  har  ökat  och  slår  nytt  rekord.

Not  2 Externa  bidrag.  Har  varit  större  under  året  då  vi har  jobbat  med  fortsättningen  av de

ensamkommande,  bland  annat  genom  medel  för  18+  där  vi har  ett  mobilt  team.

Not 4 Övriga intäkter.  Att  denna siffra  är så stor  i år är på grund av försä%jningen av Björlanda
Prästgård  som  Wallenstam  efter  en budgivning  köpte  av  oss.  Vi gjorde  en nettovinst  på 7 565 kkr

och  denna  summa  ligger  i övriga  intäkter.

Not  6 Personalkostnader.  På grund  av de nedstängning  av EKB-boenden  minskade  även

kostnaderna  för  personal.  Antal  heltidsanställda  minskade  från  150  st  till  106  st  från  2017  till  2018.

Denna  siffra  är en sammanlagd  siffra  av de anställda  som  inte  jobbar  heltid,  268  unika  personer  har

under  året  jobbat  i organisationen.

Not  5,7  Övriga  kostnader.  I jämförelsen  2017  och  2018  är det  siffran  för  2017  som  är ovanligt  hög.

Detta  på grund  av  de olika  EKB-avtalen  det  året,  bland  annat  en stor  förlust  på lokaler  4 533  kkr.

Not  8 Byggnader  och  Mark.  Den  stora  skillnaden  mellan  2017  och  2018  är fastigheten  Björlanda

Prästgård  som  såldes  i början  av  2018.

Not  13,  långfristiga  skulder.  Även  skulderna  har  gått  ner  i och  med  försäljningen  av fastigheten  i

Björlanda.  Av  de  långfristiga  skulderna  står  3 miljoner  för  Lisagården  som  är värderad  till  10

miljoner.



Resultatet  2018

De finansiella  kostnaderna  minskar  på  grund  av  de lån  vi tidigare  haft  som  nu är borta  på Björlanda

Prästgård,  därav  är räntekostnader  så pass  mycket  lägre.  Årets  resultat  8 695  kkr  plus  innehåller  även

den försä3jningen av Björlanda Prästgård (7 565 kkr). Målet för 2018  som organisationen  har  fått  på

uppdrag  av  styrelsen  var  ett  nollresultat  utan  försäljningen  av Björlanda  Prästgård  inräknad.  Det  är med

oerhörd  tacksamhet  vi ser  på resultatet  då  även  verksamheterna  har  gjort  ett  gott  resultat  under  året.

Årsstämman  2018  var  budgeten  för  år 2018,  3,9 miljoner  plus  men  resultatet  blev  då  istället  8,7 miljoner

plus.

Angående  avskrivningar  i resultaträkningen  såldes  Björlanda  Prästgård  vilket  var  en fastighet  som  vi

hade  stora  avskrivningar  på och  därmed  minskade  vår  avskrivningar  under  året  totalt  sett.

Ekonomisk  stabilitet

Flerårsjämförelsen  visar  att  Räddningsmissionen  gör  ett  gott  resultat  jämfört  med  tidigare  år men

återigen  beror  detta  på  försäljningen  av Björlanda  Prästgård.  Om  man  skulle  se ett  resultat  över  de  fem

senaste  åren  går  det  att  se att  resultatet  över  tid  är väldigt  stabilt.  Ett  av Räddningsmissionens  mål  som

organisation  var  att  uppnå  ekonomisk  stabilitet  och  Martin  menar  att  och  med  i årets  resultat  är detta

uppnått.

Likviditet

I och  med  försäljningen  av fastigheten  Björlanda  Prästgård  fick  organisationen  en god  likviditet  jämfört

med  tidigare  år. Ett  strategiskt  beslut  som  styrelsen  har  är att  vi jobbar  med  förvaltningstanken  att  ha

en ekonomisk  stabilitet.

Eget  kapital

På grund av försä3jningen av Björlanda  Prästgård blir även organisationens  egna  kapital  oerhört  starkt

på  19,7  miljoner.  Martin  berättar  att  under  de sju åren  han  varit  verksam  har  organisationen  varit  nere  på

5 eller  6 miljoner  i eget  kapital  tidigare.

Förändring  likvida  medel

Likvida  medel  ökade  med  11,6  miljoner  under  2018.  Detta  går  att  jämföra  med  utbetalningar  på  löner  på

en månad  som  i nuläget  är 2,8 miljoner  vilket  innebär  att  organisationen  skulle  kunna  klara  tre  till  fyra

månader  utan  några  intäkter.  Vilket  är betryggande  ur ett  HR-perspektiv.

Mötesordförande  öppnar  upp  för  frågor  på  den  ekonomiska  redogörelsen:

Fråga  från  mötet:  Vi fick  ju  tidigare  information  om  att  ni sålt  Björlanda  Prästgård  för  7.5  miljoner,

på  not  8 verkar  skillnaden  mellan  resultatet  för  2017  och  2018  ånnu  större  än så?

Det  är  nettovärdet  av  försäljningen  som  är  7,5 mi[joner.  Inot  nummer  B kan  vi se det  totala  värdet  av

försä5ningen.  Det vi ser här är nettoredovisröngen  av värdet  på fastigheter  är  alltså både  ingångsvärdet

rmnus  det  man  har  skrivit  av.

Ordförande  Joakim  Hagerius  ber  Martin  att  beskriva  varför  vi har  åndamålsbestämda  medel  som

ligger  i "Förslag  till  vinstdisposition".

2010  fick  organisationen  ett  arv  på  2 miljoner  sent  under  året  vilket  innebar  ett  stort  plus-resultat  det

året.  På den  årsstämman  beslutade  man  att  föra  över  en miljon  in till  ny  räkning  och  en miljon  skulre  an-

vändas  Ull ändamålsbestämda  medel.  500  000  skulle  användas  för  utvecklingsmöjligheter  och  510  000

skulle  gå direkt  tilr ändamåismedel  som  är  tirt för  barn  och  unga.  Denna  summa  kan  på  ett  årsmöte  bes-

{utas  att  de ska  användas  för  de  ändamåksenlrga  medlen.

Fråga  från  mötet:  I detta  positiva  läge  som  organisationen  årijust  nu med  stort  kapital.  Hur  går

tankarna  med  kapitalförvaltning?

Martin  svarar  att  viihar  börjat  titta  på  placeringar  av  kapitalförvaltning.  Vi träffarinuläget  aktörer

koppiade  till  frågan.  Det  är  viktigtiden  här  frågan  att  handla  med  försiktighet  men  också  försäkra  oss

om  att  allt  är  etiskt  och  moraliskt  rikUgt.  Vid  investeringi  fonder  och  dylikt  måste  deras  styrning

stämma  väl  överens  med  vår  värdegrund.  Men  vi ärien  process  där  vi undersöker  frågan  och  styrelsen

kommer  ta beskutiett  senare  skede.

Mötesordförande  Joakrm  betonar  att  styrelsens  uppfattröngi  frågan  är  att  det  är  rör  Räddningsmiss-

ionen  en fantastisk  möjlighet  att  vi kan  bedriva  verksamhet  på  gården  under  lång  tid  framöver  utan
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större  ekonomisk  risk.

Fråga  från  mötet:  Vid  försäljningen  av  Björlanda  gården,  hur  värderades  olika  intressenter  utifrån

den  etiska  aspekten?  Gjordes  det  någon  värdering  kring  vem  som  fick  köpa  gården?  Joakim  svarar

att  det  var  ett  intresseförfarande  mellan  orjka  aktörer  där  utgångspunkten  som  styrelse  var  att  vi öns-

kade  ett  så högt  bud  som  möjligt.  Sen  visade  sig  att  Wallenstam  dessutom  lät  oss  vara  kvariiokalerna

och  hyra  dem  för  vjdare  verksamhet  vilket  var  en oerhörd  fördel  för  oss. Väldjgt  generöst  av  Wallenstam.

Är  det  rätt  uppfattat  att  enda  fastigheten  som  Räddningsmissionen  nu äqer  är Lisaqården?  Det  är

rätt  uppfattat.  Räddningsmissionen  äger  just  nu  bara  Lisagården  och  den  är  värderad  titr  10  miljoner.

6.  Framläggande  av  revisionernas  berättelse

Lars  Tarre  från  Majornakyrkan  har  sedan  ett  antal  år tillbaka  varit  revisorssuppleant.  Under  det  gångna

året  skedde  ett  missförstånd  med  den  ordinarie  revisorn,  därför  är det  i år Lars  Tane  som  har  granskat

siffrorna  och  utfört  revisionen  2018  tillsammans  med  auktoriserad  revisor  Björn  Ellison.  Den  enda  punk-

ten  revisonerna  hade  ett  påpekande  på var  punkt  9 om  verksamhetsplan  för  kommande  verksamhetspe-

riod.  Revisionen  kommer  med  ett  förslag  angående  planerna  på  att  starta  skolverksamhet,  detta  bör  gö-

ras i ett  särskilt  aktiebolag.

7.  Beslut  av  styrelsens  verksamhetsberättelse  med  ekonomisk  redogörelse

Vi går  till  beslut  kring  fastställande  av resultat  och  balansräkning  samt  vinstdisposition.

Mötet  beslutar  att  fastställa  resultat  och  balansräkning  samt  vinstdisposition.

8.  Beslut  om  ansvarsfrihet  för  styrelsen

Uttalandet  från  revisionerna  (Bi1aga  3) är att  man  anser  att  årsredovisningen  (Bilaga  3) har  upprättats  i

enlighet  med  regelverk  och  att  man  tillstyrker  att  stämman  ska  fastställa  resultatet  och  ge ansvarsfrihet

till  styrelsen.

Vi går  till  beslut  kring  ansvarsfrihet  för  styrelsen.  Vice  ordförande  Anders  Svensson  frågar  mötet  om  vi

kan  ge styrelsen  ansvarsfrihet.  Mötet  beviljar  ansvarsfrihet  för  styrelsen  för  den  tid  revisionen  avser.

Vice  ordförande  Anders  Svensson  passar  på  att  tacka  styrelsen  för  deras  goda  arbete  och  det  goda

resultat  de uppnått.  Han  tackar  även  personalen  och  önskar  Guds  välsignelse.

9.  Beslut,  i förekommande  fall,  om  huvudmannaskap  i Göteborgs  Räddningsmission

Inga  nya  församlingar  ansöker  i år om  att  bli huvudmän.  Ordförande  Joakim  Hagerius  berättar  att  det  är i

nuläget  27 st  församlingar  som  är huvudmän.

10.  Fastställande  av  verksamhetsplan  för  kommande  verksamhetsperiod

Som  tidigare  nämnt  finns  det  tre  prioriterade  mål,  för  2018  och  2019  (Bilaga  6). Dessa  mål  kompletteras

med  två  mål;  att  förbereda  uppstarter  för  två  verksamheter  Communityskola  i ett  socioekonomiskt

utsatt  område samt Social supermarket  - en livsmedelsbutik  som sä%jer matsvinn  till personer med låga
eller  obefintliga  inkomster.

Emil  berättar  om  det  senaste  uppdateringarna  kring  projektet  med  Communityskola.  En ansökan  till

skolinspektionen  lämnades  in i januari  där  besked  kommer  till  sommaren.  Om  ansökan  blir  beviljad

kommer  skolstart  ske  höstterminen  2020.  För  lokal  finns  ett  antal  olika  alternativ.  Ett  alternativ  är att

kommunen  låter  Räddningsmissionen  hyra  en skola,  gärna  en skola  som  de  behöver  hjälp  med  att  få

ordning  på som  skulle  behöva  idöburet  engagemang.  De flesta  politiker  är väldigt  positiva  till  tanken.

Dock  är Göteborg  som  stad  en tjänstemannastyrd  kommun,  vilket  inte  alltid  gör  det  enkelt  att  få  igenom

sådana  här  projekt.  Det  finns  även  andra  möjligheter  och  parallellt  jobbar  vi därför  med  att  hitta  lokaler

som  kan  ombildas  till  skola  eller  hitta  mark  där  det  går  att  bygga.  Dock  är nybyggnationer  mycket  långa

processer.  Ett  alternativ  som  nu undersöks  är att  starta  verksamheten  i tillfälliga  lokaler.  Grundtanken

med att  starta  skola är att Räddningsmissionen  skulle vi0a vara med och påverka en stadsdel  i grunden
utöver  att  jobba  med  enskilda  individer  som  i dagsläget.  Räddningsmissionen  jobbar  redan  idag  med

andra  aktörer  i Lövgärdet  som  stadsdel  och  detta  har  gett  goda  resultat  trots  begränsade  resurser.
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Emil  berättar  också  att  Räddningsmissionen  har  gått  på revisorernas  rekommendation  och  startat  ett

skolbolag.  Det  är ett  aktiebolag  som  är helt  ägt  av Räddningsmissionen.  Det  är skolbolaget  som  går  in

med  ansökan  till  Skolinspektionen  och  skolan  ligger  alltså  i detta  aktiebolag  om  den  startas.

Fråga  från  mötet:  Vad  är  en communityskola?  Hur  tånker  man  att  den  skiljer  det  sig  från  en vanlig

skola?  Kommer  den  att  ha  en specifik  kristen  profil?  Emil  berättar  att  Communrtyskola  är  ett  koncept

som  funnitsiöver  40  åriolika  länder.  Tanken  med  Räddröngsmissionens  Commurötyskola  är  att  jobba

utifrån  tre  profilområden:  För  det  första,  en  sko1a med  höga  förväntningar  på  ereverna,  där  lärarna  är

engagerade  och  får  lära  sig  mycket.  För  det  andra  är  tanken  att  jobba  med  hela  familjerna  och  deras

situationer.  Hjälpa  föräidrarna  att  bli  bättre  föräldrar,  förstå  den  svenska  skolan  och  stötta  sina  barn.  För

det  tredje  vill  vi samverka  med  andra  goda  krafteristadsdelarna  under  skolans  tak.  Exempelvis

närpolisen,  sociartjänsten,  föreningsliv  eller  kyrka.  Tanken  är  att  skolan  ska  bli  det  naturlrga  valetiden

stadsdelen  där  den  hamnar  och  kommer  därför  inte  att  ha en specifik  kristen  profir.  Den  kommer  ha en

kristen  grund  men  vara  icke-konfessionell.

Fråga  från  mötet:  Hur  går  tankar  kring  livsmedelsbutiken?  Finns  det  tankar  på  lokalisering?  Emil

förkrarar  att  vi redan  idag  får  tonvis  med  mat  från  olika  lrvsmedelsbutiker  och  grossister.  Under  året  sker

förhoppröngsvis  starten  av  en 1ivsmedelsbutik.  Ranen  är  att  inom  kort  skriva  på  en områdesoption

tillsammans  med  Stockholms  stadsmission  för  deras  butik  Matmissionen.  Idessa  butiker  säljs  matsvinn,

till  exemper  mat  som  är  nära  utgångsdatum,  tilr  30%  av  ordinarie  pris  tilr  de  som  är  medlemmar.  Vem

som  helst  är  välkommen  att  handlaibutiken  men  om  du inte  är  medrem  handlar  man  tili  ordinarie  pris,

vilket  blir  ett  sätt  att  sR'tta  butiken.  Kring  lokalisering  finns  tankar  men  ännu  inget  som  är  officielrt.

Fråga  från  mötet:  Vad  är  tanken  med  de  engelska  namnen  Communityskola  och  Social

Supermarket,  det  är  ju  viktigt  att  låra  sig  det  svenska  språket?  Social  Supermarket  är  ännu  bara  ett

arbetsnamn  och  ett  sätt  som  konceptet  benämnsiandra  delar  av  världen.  Den  kommer  troligen  få ett

annat  namn.  Namnet  Communityskola  är  inte  heller  klart.

Joakim  Hagerius  påpekar  att  projektet  Communityskola  är ett  förebyggande  arbete  till  skillnad  från

mycket  annat  som  Räddningsmissionen  gör.  Att  få  ta  ett  kliv  och  göra  något  proaktivt,  är ett  nytt

område  för  organisationen.  Emil  tar  vid  och  fortsätter  berätta  att  det  finns  en tanke  om  att

Räddningsmissionen  ska  finnas  där  det  finns  ett  rop  på hjälp.  Och  att  upplevelsen  är att  detta  stämmer

när  det  gäller  skolmiljön  i vissa  stadsdelar.  Polisen  benämner  vissa  stadsdelar  som  särskilt  utsatta  och

skolresultaten  i dessa  stadsdelar  är på många  håll  inte  positiva.

Ordförande  frågar  mötet  om  vi kan  fastställa  verksamhetsplanen  (Bilaga  4) med  de två  tilläggen  för

2018/2019.  Mötet  bifaller.

11.  Beslut  om  förändring  av  stadgar

Inga  förslag  om  ändringar.

12.  Fastställande  av  budget  för  kommande  verksamhetsperiod

Martin  Fredriksson  redogör  för  föreslagen  budget  för  2019  (Bilaga  5). Verksamhetsplanen  ligger  till  grund

för  budgeten  och  även  de nya  förslagen  Social  supermarket  och  Communityskola  finns  till  viss  del  med.

Dessa  två  delar  har  dockingen  stor  påverkan  på budgetens  resultat.

Kommentarer:

- Förhoppningen  är att  insamlingen  fortsätter  att  öka  och  det  är därför  budgeterat  19,5  miljoner  för  det

allmänna  gåvogivandet  för  2019.

- Anledningen  till  ökad  budget  för  bidrag  och  minskad  för  sålda  tjänster  är för  att  vissa  sålda  tjänster

under  2019  troligen  kommer  att  gå  över  till  bidragsform  vilket  är en vanlig  utgång  inom  våra

verksamheter.

- Den minskade  budgeterade  personalkostnaden  är på grund  av  att  alla  HVB-boendena  som  har  hög

personaltäthet  har  minskat.  Detta  syns  även  i minskade  lokalkostnader  samt  avskrivningar.

- Förhoppningen  är att  kunna  presentera  ett  finansiellt  netto  vid  årets  slut  genom  att  vi räknar  med  en

avkastning  på de medel  vi har.

- Martin  kommenterar  att  vi är medvetna  om  att  det  är budgeterat  för  ett  överskott  och  förtydligar  att

Räddningsmissionen  inte  är en vinstdrivande  organisation  utan  att  överskottet  går  vidare  varje  år för

framtida  utmaningar  för  social  utsatthet.

FRÅGOR  FRÅN  ÅRSMöTET  PÅ BUDGETEN:



Ordförande  Joakim  Hagerius:  I flerårsöversikten  ser  vi 2014  hade  vi en  omsättning  på  cirka  50-55

miljoner  kr och  sedan  ökade  våra  intäkter  avsevårt  till  135  miljoner  för  att  sedan  ett  par  år  senare

minska.  Sista  åren  har  vi legat  på  ungefär  90-95  miljoner.  Hur  ser  det  ut  framöver,  har  vi hittat  en

 Den  ständiga  utmaningen  för  en så pass  stor  organisation  som  Räddningsmissionen  är  att

upprätthålra  kvalitån  på  administrationen.l  förhållande  tili  riktlinjer  för  att  inneha  ett  90-konto  försöker

vi arbeta  utefter  nivån  att  12-13  procent  av  omsättnrng  får  gå till  administrationskostnader.  Därför

behöver  vi upprätthålla  nivån  på  90-100  miljoner  för  att  kunna  fortsätta  med  kvalitån  vi har  på

administraUonen.  En ytterligare  faktor  att  ta  hänsyn  till  är  att  de  ramavtalen  som  orgarösationen  jobbar

med  gentemot  staden  gungar  hela  tiden,  därför  behöver  vi hela  tiden  ha ett  överskott  att  ta av  för  att

klara  av  svängningarna.  Det  stabikaste  för  föreningen  är  arltså  att  vi fortsätter  ligga  på  runt  100  miljoneri

omsättning.  Stutligen,  anledningen  till  att  vi väljer  att  starta  ett  aktiebolag  för  den  framtida

Communityskolan  är  för  att  en skola  omsätter  cirka  59  miljoner  per  år. Det  hade  varit  oansvarigt  att

riskera  hela  föreningen  om,  vilket  vi inte  tror,  skolan  skulle  gå  med  ett  dåligt  resultat.  Ordförande

tillägger  att  läget  ser  alltså  stabilt  ut  och  att  som  Martin  säger  har  vi nu byggt  upp  en  kompetent

admrnistraUon  som  behövs  för  att  orka  vidare  utveckling  framåt.

Fråga  från  mötet:  Hur  ska  Communityskolan  finansieras?  Kommer  föreningens  kapital  att

 All  skola  finansieras  via  en skorpeng.  Sen  finns  uppstartskostnader  där  det  behövs  ett  vrsst

kapital  där  vi under  2019  kommer  att  undersöka  möjligheten  av en  partner  som kan  tänka sig att
investeraiprojektet.  Det  finns  alltså  rnget  beslut  att  föreningens  kapital  kommer  att  användas  för

uppstartskostnader.

Fråga  från  mötet:  Finns  det  några  skattemässiga  begränsningar  vi måste  ta  hänsyn  till  kring  hur

mycket  plus  en förening  kan  gå?  Nei  det  gör  det  inte.  Föreningens  mål  är  aldrig  att  samla  pengar  på

hög.  Därför  behöver  vi inte  oroa  oss  för  detta.  Äntligen  har  organisationen  uppnått  ett  litet  kapital  vilket

Räddningsmissionen  inte  tidrgare  har  haft,  vilket  rnnebär  att  om  något  skulle  hända  har  vi en möjlighet

att  hantera  detta  ansvarsfullt.  Detta  möjirggör  även  för  framtida  satsningar  och  ger  organisationen

möjlighet  att  utvecklas.

Ordförande  föreslår  att  budget  för  2019  fastställs.

Mötet  fastställer  budget  för  kommande  verksamhetsår  2019.

13.  Val  av  ordförande,  tillika  styrelsens  ordförande

Ordförande  Joakim  Hagerius  lämnar  ordet  till  Gunnar  Sköldeberg  som  är sammankallande  i

valberedningen.  Gunnar  berättar  att  valberedningen  har  samtalat  med  ordförande,  direktorn  och

samtliga  styrelsemedlemmar  och  arbetet  verkar  fungera  väl  i styrelsen.

Nu kommer  vice  fram  förslaget  Joakim  Hagerius.

Valberedningen  förmedlar  förslag  (Bilaga  7) till  ordförande.  Vice  ordförande  frågar  om  årsstämman  de

vill  välja  Joakim  Hagerius  till  ordförande  (omval,  1 år). Mötet  bifaller.

14  Val  av  styrelsens  övriga  ledamöter  och  ersättare

Valberedningens  förslag  (Bilaga  7) till  övriga  ledamöter  och  ersättare  i styrelsen  presenteras:

Britt-Marie  Joelsson-Ekman

Tomas  Brunegård

Jan  Edshage

Lars  Lilled

omval,  2 år

omval,  2 år

omval,  2 år

nyval,  2 år

Mikael  Kylberg

Agneta  Wallenstam

Sabine  Söndergaard

kvarstår,  1 år

kvarstår,  1 år

kvarstår,  1 år

fW5tet  våljer  i enlighet  med  valberedningens  förslag.

Gunnar  Sköldeberg  berättar  att  valberedningen  under  flera  års  tid  har  arbetat  med  att  få  Lars  Lilled  till

styrelsen  då han  har  särskild  kompetens  på området.  Det  är glada  att  nu välkomna  honom  in. Lars  Lilled

har  sysslat  med  hållbarhetsfrågor  hela  sitt  yrkesliv  och  när  han  gick  i pension  var  han  biträdande  direktör
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på Soclal  Regursnämnd.

15.  Val  av  två  revisorer  och  ersättare
Valberednlngen  föreslår  enllgt  Förglag (Bl[aga 7):

Björn  El)lson,  (Trevl  Revlslon)  sammankallande
JonaJonagson,  (Trevl  Revislon)  srsåttare
Magnus  ZJngmark

Lars  Tarre,  ersättare

omval,  1 år

omval,  I år

nyval,  1 år

omval,  I  år

Mötet vä%Jer I enllghet med valberednlngens f!!rslag.

16. Val  av  ombud  samt  ersättare  till  samverkande  organisationer

Förslag  tit!  elserepresentanter  för  LJungskl«es  folkhögskola:
a Psr Arnevall

 omval,  2 år
-Lars-ErlcAndersgon

 kvarstårlår

Mötet  beslutar  att  utse  enligt  fårslagst  ovan.

17.  Val  av  valberedning

Mötet föreslår fölJande valberednlng:

Gunnar  Sköldeberg,  kvarstår

4nna  Näsbom,  kvarstår

Meitet  blfaller.

18.  Beharbdling  av  motioner

Inga  övrlga  ärenden.

1g. Datum  för  nästa  årsstämma

30 mars  2020,  Nlmbus  Öckerö.

MlkaelJedenberg,  kvatstår

AnnaAhlattöm,  kvarritår

Ordförande  Joaklm  Hagerius  avslutar  årsståmman  med en bön.

Sskreterare
Erlka Nordbtirig

C.,J-\\\/  kUb \;!,,,
Protokolliugteire
Olara VennmanQ ProtokollJusterare

Keistln  Horgby
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Kyrka/huvudman Ombud

Betlehemskyrkan Per  Duregård

Clara  Vennmann

johnBjurenstedt  i

Bifrostkyrkan Annika  Andreasson

Anders  Svensson

Ekenkyrkan  Kållered Ulla  Brattö

Equmeniakyrkan  Björkö Peter  Lindh

Equmeniakyrkan  Sävedalen Lars Dyne

Leila  Lunde'n

Equmeniakyrkan  Fiskebäck Kerstin  Horgby

Magnus  Zingmark

Lennart  Bergius

Fiskebäckskyrkan Anna  Johansson

Henrik  Johansson

Beryl  Andreasson

Johannebergs  Equmenia  kyrka Niklas  Liljeqvist

Kortedala  frikyrkoförsamling Matilda  Eriksson

Anna  Eliasson

Kristi  Konungens  katolska  församling Sara  Lann

Johan  Mårtensson

Iråne  Åström

Lerum  Equmeniakyrka Per  Törnkvist

Per  Flodön

Linnåakyrkan Jacob  Orlenius

Bernt  Ljungquist

Majornakyrkan Lasse  Wetler

Matteuskyrkan Daniel  Korol

Nimbuskyrkan Dick  Simonsson

joachim  Lundell

Rambergskyrkan Monica  Nilsson

Eliasbeth  Kollmats  Lundqvist

Redbergskyrkan Christina  Persson

Saronkyrkan Sara  Brunnegård

Daniel  Dalemo

Smyrnakyrkan Johannes  Magnusson

St Jakob
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ÅRSSTÄMMA2019

Dagordning

1.  Val  av  mötesfunktionärer  och  protokolljusterare

2. Fastställande  av röstlängd

3.  Beslut  om  mötets  stadgeenliga  utlysande

4.  Fastställande  av dagordning

5.  Beslut  om  styrelsens  verksamhetsberättelse  med  ekonomisk  redogörelse

6.  Beslut  med  anledning  av  revisorernas  berättelse

7. Beslut  om  ansvarsfrihet

8.  Besluti  förekommande  fall  om  huvudmannaskap  i Räddningsmissionen

9.  Fastställande  av  verksamhetsplan  för  kommande  verksamhetsperiod

10. Fastställande  av  budget  för  kommande  verksamhetsperiod

11. Val  av  ordförande,  tillika  styrelsens  ordförande

12. Val  av  styrelsens  övriga  ledamöter  och  ersättare

13. Val  av  två  revisorer  och  ersättare

14. Val  av  ombud  samt  ersättare  till  samverkande  organisationer

15. Val  av  valberedning  (minst  tre  personer)

16. Behandling  av  motioner

17. Tid  för  nästa  stämma
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Verksamhetsberättelse  2018

Verksamheten  Göteborgs  Räddningsmission  är en ideell  förening  på kristen  grund.  27 församlingar  i

Göteborgsområdet  är huvudrnän.  Räddningsmissionens  uppdrag  är enligt  stadgarna  att  utifrån  en

kristen  värdegrund,  med Jesus Kristus  som förebild  och kraftkälla,  genom  samverkan  med

församlingar,  samfund  och andra kristet  sociala organisationer,  skapa intresse  och förutsättningar  för

ett  ökat  socialt-diakonalt  engagemang  för  särskilt  utsatta  människor  och människori  utsatta

situationer. Organisationen skall %na uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället  vilka
leder  till  och förvärrar  mänsklig  utsatthet.

RÅDDNINGSMISSI0NENSKALLVERKAFöRSITT  ÄNDAMÅLGENOM:

* Diakonal  mobilisering

* Diakonal  handling

* Diakonal  opinionsbildning

Räddningsmissionen  är medlem  i Famna (Rlksorganisationen  för  idåburen  välfärd),  i FRII

(FriviIIigorganisationernas  insamlingsråd)  samti  Arbetsgivaralliansen.  Räddningsmissionen  är

granskad  och godkänd  av Svensk Insamlingskontroll  att  inneha  90-konto.  Räddningsmissionen  är

OCkSå en av huvudmännen för LJungskile folkhögskola, medlem i Föreningen för rådgivning i asyl-och
flyktingfrågori  Västsverige  samt  medlem  i organisationen  Children  of Prisoners  Europö  (COPE).

ORGANISATIONEN  HAR UNDER 2018  FULlFöuT  SITT ÄNDAMÅL  OCH UPPDRAG BlAND  ANNAT

GENOM  ATT:

- erbjuda människori utsatta livssituationer mat, värme, kläder, samtal samt länkninB  vidare
- erbjuda  böende för  personer  i hemlöshet, med missbruksproblem  och/eller psykisk  ohälsa  samt  för
ensamkommande  barn  och unga

- arbeta  med  integration  och flyktingfrågor  för  att  motverka  segregation  och isolering

- med akuta och långsiktiga insatser erbjuda en tryg@ plats för barn och unga
- med meningsfulla  sysselsättningsplatser  och professionell  handledning  erbjuda  långtidsarbetslösa

en väg till  gemenskap  och delaktighet

- driva  opinion  i diakonala  och samhälleliga  frågor

- mobilisera  församlingar  och andra  aktörer  till  socialt  arbete  och social  förändring

- samverka  aktivt  med huvudmän  och andra  församlingar  kring  diakonalt  arbete

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

STYRELSENS FöRV  AlTNING

Styrelsen  har  mötts  sju gånger  för  ordinarie  sammanträden,,  Ett av dessa var  ett  förlängt

strategimöte.  Deltagandet  på de ordinarie  styrelsemötena  vari  snitt  80%. Utöver  de ordinarie

styrelsemötena  har genomförts  ett  extrainsatt  möte  och ett  konstituerande  styrelsemöte.

AVSLUT  AV BOENDEVERKSAMHETER  FÖR ENSAMKOMMANDE

De boendeverksamheter  för  ensamkommande  unga vi på kort  tid  startade  under  2015  och 2016

började  på grund  av avslutade  avtal  fasas ut och avslutas  redan  2017,  I början  av 2018  avsiutade  vi

våra sista HVB-boenaen för  ensamkommande:  Vasavåningen  i centrala  Göteborg,  Kamratgården  i

Ljungskile  samt  Lisagården  på Hisingen.  Det innebar  att  vi de första  månaderna  på året  tvingades  till

stora  uppsägningar,  framförallt  av den personal  som arbetade  på boendena.

BOENDEVERKSAMHETER

Under  året  har vi drivit  boendeverksamheteriföljande  boenden:
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Styrmansgatan  (psykiatriboende  LSS+SOL)

Bellmansgatan  (psykiatriboende  LSS)

Vasagatan  (boende  utan  stöd,  tränings-  och referensboende,  stödboende  för  ensal<ommande  unga)

Lisagården  (boende  för  ensamkommande  i samverkan  med  frivilIigorganisationen  Agape)

Ruth  (boende  för  kvinnori  prostitution  och rnänniskohandel).  Drivs  i samverkan  med  Skyddsvärnet.

Björlandabo  (boende  utan  stöd  för  hemlösa  barnfamiljer)

35:an  (övernattningsboende  för  hemlösa)

Station  nord  (härbärge  för  utsatta  EU-medborgare)

Dessutom  bedrivervi  arbete  enligt  metoden  Bostad  först,  stöd  i bostaden  åt personer  med  komplex

problematik  och lång  hemlöshet.

OPINIONSBILDNING

Vårt  opinionsbildande  arbete  hade  hög  intensitet  under  året  och  vi fick  stort  genomslag  i både  lokala

och nationella  medier.  Vi skrev  under  nio publicerade  debattartiklar  och förekom  i många

redaktionella  artiklar.  Här  är några  exempel:

*  Tre debattartiklari  GP (två om hemlöshet,  en med  kritik  mot  kommunens  nya förslag  på

riktlinjer  för  föreningsstöd)

*  Två debattartiklari  Dagens  samhälle  (en om hemlöshet,  en tillsammans  med  Erikshjälpen  om

bristen  på stöd  till  frihetsberövade  barn)

*  En debattartikel  i Expressen  om att  regeringens  samordnare  för  utsatta  EU-medborgare  for

l"ned osanning

*  EttIångtreportageiSVT-AktueIItfrånfleraavvåraverksamheterförhemIösa

e Lång intervju  i P3 angående  tiggeridomen  i Högsta  förvaltningsdomstolen

*  Stor  medial  uppmärksamhet  förvår  demonstration  mot  hemlöshet  arrangerad  av hemlösa

själva

*  StormediaIuppmärksamhetkringÖppennattkyrkaundervintermånaderna

FAMILIEHEMSVERKSAMHETEN

'jår  konsulentstödda  famiIjehemsverksamhet  har  under  året  börjat  förändra  inriktning  från

placeringar  av ensamkommande  ungdomar  till  mer  traditionella  famiIjehemsplaceringar.  Vi har

satsat  på ornrådet  och anställt  ytterligare  en famiIjehemskonsuIent.  I slutet  av året  hade  vi 12

placeringar  (10  vid förra  årsskiftet).

NYAHUVUDMAN

Årsstämman  2018  välkomnade  två nya huvudmän:  Borås  pingstförsamling  sarnt  Linnåakyrkan.

MÅN-GA  GÄSTER  PÅ CAFiET

På cafået  för  hemlösa  och  utsatta  på Vasagatan  har  vi haft  fortsatt  många  gäster  under  hela  året.  I

snitt  kommer  det  ca 140  gäster  varje  dag  för  frukost  och en stunds  gemenskap.  Våra  diakoner  och

andra  ansföllda  finns  tillgängliga  för  samtal  och bön  och för  att  fönka  vidare  till  andra  insatser.  På

torsdagar  har vi numera ej;;jq5t  i;lag  som vi kallar "Andrum" då vi bjuderin gäster utifrån att spela

musik eller hålla i en betraktelse. Under året har bland annat Timo Räisänen och Viveca Lärn gJort
bejublade  framträdanden.

SOLROSENSMODELlEN  IJöNKöPING  OCH UMEÅ

Solrosen  är vårt  arbete  för  barn  med  föräldrar  i fängelse.  Under  senare  år har  vi spridlt  vårt

arbetssätt  också  till  andra  delar  av landet.  Sedan  2016  har  vi en egen  filial  i Borås.  Under  2018  har

arbetsmodellen  börjat  användas  av Vårsols  verksamhetiJönköping  och Öppen  gemenskaps

verksamhet  Kumulus  i Umeå.

2



NATTöPPEN  KYRKA

Under  vintern  2017-2018  ansvarade  vi för  Nattöppen  kyrka  för  personer  som inte  hittade  boende  för

natten.  Flera olika kyrkor  stod  för  lokalerna,  vi för  rekrytering,  bemanning,  volontärer  och

samordning  och Göteborgs  stad för  finansiering.

VERKSAMHET  FöR HEMLöSA  BARN

Gruppen  hemlösa  barnfamiljer  har  vuxit  dramatiskt  de senaste  åren. Barnen hamnar  ofta  i kläm och

bori  dåligt  utrustade  boenden  långt  från skola och vänner,  Under  året  ingick  vii  ett  idåburet

offentligt  partnerskap  (IOP) med social resursförvaltning  kring  dessa barn. I arbetet  vi startade  har vi

mött  barnen  på boendena  och skapat  olika  typer  av aktiviteter  för  dem tillsammans  med våra

anställda  och volontärer.

NY FOLKmI5GSI(OLEUTBILDNING  - SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP

I flera  år har  vi drömt  om att kunna  utbilda  personer  från  församlingar  och diakonala  organisationer  i

socialt  entreprenörskap.  Under  året  gick drömmen  i uppfyllelse  när den nya

folkhögskoIeutbiIdningen  "Socialt  entreprenörskap  i kyrka och samhälle"  startade  i våra lokaler  på

Nordhemsgatan.  Utbildningen  drivs  av Hyllie  Park folkhögskola  och June folkhögskola,  men

Räddningsmissionen  finns  med i styrgrupp  och står  för  en stor  del av innehållet  i kursen.

NY HEMSIDA

Vi har lanserat  en ny hemsida  med en förbättrad  gåvoshop.  Den nya sidan har ett  stort

insamlingsfokus  och visade  sig redan  på årets  sista månader  vara ett  effektivt  redskap  för  att  öka

givandet  från  privatpersoner  och företag.

NYTT FEAD-PROjEKT

Vi blev i slutet av året beviljade ett nytt FEAD-proJekt av ESF, Europeiska socialfonden. Projektet
riktar  sig till utsatta  EU-medborgare  och arbetar  med mobila  team  i både Göteborg  och Malmö.

Vi ökade  insamlingen  med 12%  till  18,6  miljoner.  Det höga resultatet  var b1and annat  en konsekvens

av fortsatt  positiv  utveckling  av vårt  samarbete  med stiftelser  och fonder  samt  en lyckad

rekryteringskampanj  av nya givare  som vi genomförde  under  våren.

PROJEKT MED BILDA

VI har arbetat  tillsammans  med studieförbundet  Bilda i ett  projekt  som syftar  ti1l att  ge föräldrari

socio-ekonomiskt  utsatta  områden  stöd  kring  barnens  skolgång.

DIN NÄST  A-BARN

Ett av våra nummer  av tidningen  Din nästa hade  tema  "barn",  skrivit  av och för  unga människor.  Vi

lät ett  antal  barn komma  med idåer  och skriva  artiklarna.  Den dåvarande  kommunstyrelsens

ordförande  Ann-Sofie  Hermansson  intervjuades  av våra knattereportrar  och fick  svara på frågor  om

bland  annat  hemlöshet  och ensamkommande  barn.

AVSLUT  AV FOLK I ARBETE

Under  2017 startade  vi upp IOP-projektet  "Folk  i arbete"  i samverkan  med några  församlingar  i

Göteborg  samt  Arbetsmarknads  och vuxenutbildningsförvaItningen  (Arbvux)  inom  Göteborgs  stad.

Målet  var att  mobilisera  företag  i församlingarna  och kunna  erbjuda  praktikplatser  och arbetstillfällen

för  nyanlända.  Av olika skäl lyckades  vi dock  inte  få arbetet  att  lyfta  och vi var  tvungna  att  avsluta

projektet  under  sommaren  2018.
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SOLROSEN - ST ÄRKANDE  OCH STÖDJANDE

Lisbeth  Lindahl,  forskare  vid FoU i Väst/GR  gavs under  året  uppdrag  i att  göra en rapport  kring

Solrosens  verksamhet.  Rapporten  lämnades  över  den 16  maj. Hon beskrev  verksamheten  mycket

positivt.  Solrosen  har enligt  henne  en "mycket  hög verkningsgrad".  Enligt  Lindahl  upplever  både barn

och vuxna Solrosens  stöd som stärkande,  stödjande  och frigörande.

UPPFRASCHNING  AV 35:AN

Volontärer  och anställda  har målat  och renoverat  upp vårt  akutboende  35:an  på Linnågatan.  Ett stort

lyft  som ledde  till  mycket  fräschare  lokaler  och en högre  grad av hemmakänsla.

LOVGARDETS  lARLABB

Under  2018 blev  vi beviljade  medel  från  den statliga  innovationsmyndigheten  Vinnova  att  leda ett

innovationsprojekt  i Lövgärdet.  Projektet  kallas Lövgärdets  lärlabb  och drivs  i samverkan  med

Lövgärdesskolan,  Göteborgs  stad (Jämlikt  Göteborg),  Erikshjälpen  samt  GU Venture.  Arbetet  har tre

mål: 1. Utveckla  en samverkansmodell  mellan  det id6burna,  privata,  offentliga  och akademin  för  att

stödja  skolor  så fler  elever  får möjlighet  att  lyckas med sin skolgång.  2, Utveckla  nya arbetssätt  via

samverkansmodellen  så fler  elever  får  möjighet  att  lyckas med sin skolgång  samt  3. Utveckla  nya

arbetssätt  i närområdet  så att  delaktigheten,  tilliten  och tryggheten  ökar,  Målet  med det

övergripande  arbetet  är att  Lövgärdet  inom  några år ska bort  från  polisens  lista över  särskilt  utsatta

områden.

ALLT STöRRE HjÄRTERUM

För några år startade  vi arbetet  Hjärterum.  Arbetet  syftar  till att  få villaägare  att  öppna  upp sina hus

och hyra ut rum,  källare,  vindar  eller  stugor  till nyanlända.  Verksamheten  skeri  samverkan  med

Göteborgs  stad (Fastighetskontoret  samt  Boplats)  och har  finansierats  dels av medel  från

Länss#yrelsen och de1s av statliga  medel  riktade  till ensarnkommande  och statliga  medel  riktade  till

unga i hemlöshet  genom  Göteborgs  kyrkliga  stadsmission.  Under  2018  ordnade  vi tack  vare

verksamheten  långsiktiga  boendelösningar  för  fler  än 100  nyanlända,

RÄTTVIS FORUMTEATER  MOBILISERAR

Deltagarna  i vårt  arvsfondsfinansierade  projekt  "Rättvis  teater"  bjöd in till en uppsättning  på Teater

Uno. De utsålda  föreställningarna  skildrade  situationer  man kan ställas  införsom  hemlös  och utsatt.

Verksamheten  arrangerade  OCkSå en brukarstyrd  demonstration  på världsfattigdomens  dag i

oktober.  Dernonstrationen  syftade  till att  synliggöra  hemlösas  förvärrade  situation  i samhället.

ÄNNU  ETTVINNANDE  FISKEBÄCKSLOPP

Det  fjärde  Fiskebäcksloppet  blev  ännu  en succå. Strålande  sol och mängder  med folk.  Mer  än 310 000

kronor  från deltagaravgifterna  gick till  Solrosen  och vårt  arbete  med barn till  utsatta  EU-medborgare.

FADDERARBETETI  NY FAS

I slutet  av 2015  startade  vi upp vårt  fadderarbete  för  ensamkommande  ungdomar,  Under  åren har  vi

matchat  ihop  fler  än 300 faddrar  och ungdomar.  Arbetet  har  varit  delfinansierat  via ett  idåburet

offentligt  partnerskap  (IOP) med Göteborgs  stad samt  med medel  från  Länsstyrelsen.  Dessa

ekonomiska medel upphörde i slutet av 2018 vilket Bör att arbetet nu bedrivs i mindre skala med
hjälp av gåvomedel.

GUDS ÅTERKOMST  PÅ BURGÅRDEN

Vi stod  värdar  för  ett  välbesökt  seminarium  med Joel Halldorf,  Susanne Rappmann,  Lars Trägårdh  och

Joakim  Hagerius  på Burgårdens  utbildningscentrum,  Joels senaste  bok: "Gud:  återkomsten"  stod i

centrum  för  samtalet.
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SOMMARSATSNING  pA övejföocss«obw

Under två veckor på sommarlovet  ordnade vi med aktiviteter  på Lövgärdesskolan. Barn  som  aldrig

fiskat förut  fick sin första fisk, barn som aldrig firat midsommar  förut  fick knyta sin första krans.  Två

mycket meningsfulla  veckor. Aktiviteterna  ordnades tillsammans med andra aktörer,  bland annat

Equmeniakyrkan  i Lövgärdet.

STATION  NORD  TILl  NYA  LOKALER

Station  Nord,  vårt  härbärge  för  utsatta  EU-medborgare  som  vi driveri  samverkan  med  Social

resursförvaltning,  har flyttat  till nya funktionella  lokaler  under  hösten.  De nya lokalerna  kan ta emot

uppemot  90 personer  under  kalla  nätter.

ALDRES ENSAMHET

Vi inledde en pilotverksamhet  tillsammans  med Bräcke diakoni. Projektet  går ut på att rekrytera
volontärer  till ensamma äldre som får hemtjänst  via Bräcke, Initiativet  fick stort  genomslag och i
slutet  av året matchade vi de första "vänvolontärerna"  med några av de äldre.

UTSATTHET OCH remÅrase  PÅ POSTHOTELLET

I början av året bjöd vi in till ett samtal på Hotel Clarion Post mellan Elise Lindqvist, känd som "ängeln
på MalmskiIInadsgatan"  och pastor Britta Hermansson. Elise berättade  om sitt tuffa liv med

misshandel, psykisk terror  och prostitution,  men OCkSå om vändningen,  Guds kärlek och förlåtelsens
kraft. Smyrna brass spelade och fler  än 300 personer kom.

VÄXANDE MATBANK

Vi har fortsatt  att utveckla våra relationer  till stora livsmedelsaktöreri  Göteborgsområdet  och får ta
del av alltmer  matsvinn och livsmedel till vår matbanki  Mölndal. Matbanken  servar  våra egna

verksamheter  med livsmedel, och sJnker  även vidare till kyrkor och organisationer  som arbetar  med
utsatta människor. I denna verksamhet  har många hemlösa och missbrukare funnits  med i

arbetsgemenskapen.  Under året slöt vi avtal med en stadsdeli  Göteborg kring några av deltagarna
som nu får stöd till både boende, sysselsättning och gemenskap.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Göteborgs Räddningsmission är knutna till kollektivavtalet  Vård och Omsorg som är undertecknat  av

ArbetsgivaraIIiansen  och ett antal fackförbund.  Under början av 2018 tvingades vi göra  stora

neddragningar  bland personalen, framförallt  i våra boendeverksamheter.  Genom kollektivavtalet  har

vi kunnat erbjuda våra uppsagda medarbetare  omställningsstöd  från Trygghetsrådet  TRS.

Medarbetarna  har även haft tillgång  till det psykosociala samtalsstödet  SOS international.  Under den

senaste medarbetarundersökningen  fick vi ett NMl-resultat  (Nöjd medarbetar-index)  på 4,29  av 5.

Resultatet tydde på ett organisationsklimat  med hög grad av trivsel, samarbete och hjälpsamhet

mellan medarbetarna  samt en hög grad av vi-känsla inom den egna verksamheten.  Personalen har

tillgång till friskvårdsbidrag  och SOS international,  och i samverkan med föreningen  St Lukas erbjuder
vi även  chefsstöd  och handledning,

ui3öiviÄssie  HÅLLBARHET
Göteborgs Räddningsmission arbetar  aktivt med att minska matsvinn. Genom samverkansavtal  med

stora grossister  tar vi hand om matsvinn i vår Matbank som servar organisationeri  behov förutom
våra egna verksamheter.  Under 2018 utvecklades arbetet  med matsvinn, exempelvis inom vår

cateringverksamhet,  Vår logistikavdelning  arbetar  hårt med att samordna transporter.  Vi strävar

också efter  att välja miljömässigt  hållbara alternativ  vid inköp och att prioritera  resande som inte

orsal«ar hög milJöbelastning.
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SOCIAL HÅlLBARHET

Göteborgs  Räddningsmission  har arbetat  för  social hållbarhet  i mer  än 65 år, På egen hand,  eller

tillsammans  med våra samverkanspartners,  utvecklar  vi innovativa  modeller  för  ett  mer

motståndskraftigt  och uthå!ligt  samhälle.  2018 fick  vi rådgivning  och god respons  av GU Ventures  på

flera  av våra idåer,

RESULTAT  OCH STÄLLNING

Vår omsättning  minskade  med ca 16  mkr  jämfört  med 2017.  Den största  orsaken  till  den minskade

omsättningen  är att  vi 2017 och 2018  avslutade  samtliga  HVB-boenden  för  ensamkommande  som vi

startade  upp 2015 och 2016.

SÅLDE BJöRLANDA

Vi sålde under  året  vår  fastighet  på Björlanda  till  Wallenstam  för  25 mkr. Fastigheten  inkluderade  en

prästgård,  en stor  ladugård  samt  en byggnad  på tillfälligt  bygglov  som vi år 2016 uppförde  och

iordningställde  som HVB-boende  för  20 ensamkommande  ungdomar,  Fastigheten  ärinte  längre  vår

men vi fortsätter  att  hyra lokalerna  och räknar  med att kunna  bedriva  verksamhet  där under

överskådlig  framtid.

ST ARK INSAMLING

Även detta  år slår vår  insamling  nytt  rekord  med att  sammanlagt  erhålla  18,6  mkr. Det är en ökning

med 12%  jämfört  med 2017.  Detta  året  var  det  stiftelser  och fonder  som gav bäst utveckling  med en

insamling  på 7,8 mkr  (2017  6,7 mkr).

PLACERINGSPOLICY

Vi har  en upprättad  placeringspolicy  utifrån  FRll:s riktlinjer.

FRAMTIDA  UTVECKLING

På årsstämman  i april  2018  fattades  beslut  om en mål-  och verksamhetsplan  för  2018-2019,  Tre

prioriterade  mål angavs: 1, Genom  samverkan  med församlingar  fördjupa  och utvidga  det  diakonala

uppdraget,  2. Utveckla  den inre organisationskuIturen,  3. Skapa en hållbar  ekonomisk  plattform.

Konkret  kommer  vi under  2019  att  arbeta  för  att  :

1. Bli beviljade  tillstånd  att driva  grundskola  och ordna  med skollokaleri  ett  socio-ekonomiskt  utsatt

område  för  verksamhetsstarti  augusti  2020.

2. Starta  en Social supermarket,  en matbutik  som säljer  matsvinn  från  livsmedelsIeverantörer  till

människori  ekonomisk  utsatthet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄI<ENSI<APSÅRETS UTGÅNG

Vi planerar  att  inom  de närmaste  åren  starta  grundskola  i någon  av Göteborgs  socio-ekonomiskt

utsatta  stadsdelar,  För att  förbereda  denna  start  har vi ijanuari  2019 startat  ett  aktiebolag  som är

helägt  av Räddningsmissionen.  Om och när  vi startar  grundskolan  kommer  den att  ligga i bolaget.

I januari  2019 lämnade  detta  nystartade  bolag  in en ansökan  till  Skolinspektionen  om att  få tillstånd

att  bedriva  grundskola.  Besked från  Skolinspektionen  kommer  mellan  maj och september  2019.  Om vi

blir  beviljade  kan skolstart  ske tidigast  augusti  2020.

Föreningens  säte:

Göteborg
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Flerårsjämföre}se

Resultat  ocli  stiillning  (i kkr)

Nettooinsättning

ResuJtat  efter  finansiella  poster

Balansoinslutning

Soliditet

Kassalikviditet

2018

105 026

8 695

44 839

44%

180%

2017

]20  975

-2 595

51 488

21%

]15%

-2016

136 652

4 639

69 930

19%

84%

2015

77 283

3 799

4 9 687

18%

91%

2014

56 712

1 808

2 3 976

22%

104%

Eget  kapital

Åndainålsbestämdn

medel

Balanseral Årets
resultat

Tokalt eget

Ingående  balans

Vinstdisposition

Årets  resultat

Utgåei'ide  balans

lOlO

10lO

12612

-2595

IO 017

-2 595

2 595

8 695

8 695

11027

o

8 695

19  722

Förslag  till  vinstdisposition  (kr)

Till  stämmans  förfogande  står

Balanserad  vinst

Årets  Resultat

Styrelsen  föreslår  att

Ingen  ny  &delning  av ändamålsbestän'ida  medel  sker

i ny rähing  överföres

lO 016  569

8 694  559

18 711 128

18711128



RESULTATRAKNING

(Belopp  i kkr)

Rörelsens  infökter  m m

Insamladc  medel

Bidrag

Vårdersättning/  Hyresinfökter

Övriga  intäkter

Summa

Rörelsens  kostnader

Verksamhet

Personalkostnader

Lokalkostnader

Avskrivningar

Övriga  kostnader

Summa

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  investeringar

Finansiella  kostnader

Resultat  efter  finansiella  poster

Årets  Resultat

.4rsriit/rii'iinmHl'iir«nui,ggni  (Mreborg.s 1}ailthimginu.i.iiou  ssi'oysgu

Not  2018-12-3ä  2017-12-31

18 607

24 437

45 77 l

16211

105  026

16 467

17 847

81 277

5 384

120  975

5, 7

7 648

66 345

12675

2 467

6 984

96119

8 907

8 135

83 506

13 777

5 640

1l 821

122  879

-l  904

212

8 695

691

-2 595

8695 -2 595
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BÅLANSRÄKNTNG

(Belopp  i kkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  iinliiggningstillgångar

Byggnader  &  mark

Nedlagda  utgifter  på annans  fastighet

Inventarier

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Övi'iga  fordringar

Föi'utbetalda  kostnader  och  upplupna  ii'itäkter

Kortfristiga  placeringar

Övriga  kortfi'istiga  placei'ingar

Kassa  och  bank

Summa  omsiittningstillgångar

stirvnvih  rna,cAnchn

Not

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

8

9

lO

5 052

832

l 502

7 386

7 386

23 211

l 362

l 653

26 226

26 226

I4

12 328

298

5 139

17 765

228

12 485

35]

4 406

17 242

228

19 460

37 453

44 839

7 792

25 262

51 488
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BALÅNSRÄKNING
(8e1opp  i kkr)

EGET  I(APIT  ÅL  OCH  SKULDER

Eget  kapitnl

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Ändainålsbestäi'nda  mede]

Summa  eget  kapital

Låiigfristiga  skulder

Skulder  till  I(reditinstitut

Övriga  långfristiga  skulder

Summa  långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skatteskuld

Skulder  till  Kreditinskitut

Övriga  skulder

Förutbetalda  intäkter  och upplupna  kostnader

Summa  kortfristiga  skulder

SUMMA  EGET  I(APIT  AL  OCH  SKULDER

Not

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

10 017

8 695

-18712

12 612

-2 595

lO 017

l OlO

l O10

l9  722

l OlO

-10lO

l]  027

13,17 3 000

l 277

-4277

15 099

I 324

-16423

l 829

234

o

2 437

16 340

20 840

44 839

l 928

9]2

2 004

4 421

14 773

24 038

51488
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KASSAFLÖDESANALYS

Den  löpande  verlcsamheten

Rörelseresultat

Justeringar  för  poster  son'i inte  ii'igår  i kassaflödet

Avskrivningar

Övriga  poster  soin  påverkar  kassaflödet

Finansiella  intäkter

Finansiella  kostnader

Betald  Skatt

Kassaflöde  från  den R'pande  verksan'ilieten

före  förändring  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringar  av rörelsekapital

Förtindi'ing  av kundfordi'ingar

Förändring  av kortfi'istiga  fordi-ingar

Förändi'ing  av levskulder

Förändring  av kortfristiga  skulder

Kassaflöde  från  den löpande  verksamheten

Investerii'igsverksamheten

Förändiing  byggnad  mark

Nedlagda  utgifter  på annans  fastiglieter

Förändring  inventarier

Kassaflöde  från  investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna  lån

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Årets  kassaflöde

Likvida  medel  vid  årets  böijan

Likvida  inedel  vid  årets  slut

FÖrändring  Ltkvida  medel

2018-12-31 2017-12-31

8 907

2 467

-l 904

5 640

o

- 2]2

- 678

lO 484

o

-691

3 045

- 157

- 366

- 99

- 2 421

7 441

-2 216

5 532

-1 836

- 6 208

-1 683

16 373

o

o

-16373

14 303

l 681

- 680

-15304

-12 146 -7 803

18

-12 146

11668

7 792

19 460

-7 803

5 818

I 974

7 792

11668 5 818
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Noter

Not I

Redovisningspiincipei'

Årsredovisningen  l'iar upprättats  i enligliet  med årsredovisningslagen  och BFNAR  2012:1

Årsredovisning  och koncei'nredovisning  (K3)  och FR]l:s  Styrande rikt]injei'  för  årsredovisning.

Principerna  "r  oförändrade  jäinföit  med t?5regående år.

Resultaträkniixgen

Intäl«tsredovismng

Med intäkt  mcnast ett flöde  av ekonomiska  fördelar  soin iir häi'iförliga  till  en räkenskapspei'iod  ocli soin

organisationen erhåHer för egen räkning. Sådana intäkter uppkommer  genoin vår verksai'nheI  tittag av
medlemsavgifter,  gåvor, insamlade  medel eller  på annat sätt.(BNFAR,  FRII)

Offentliga  bi«lrag

Offentligt  bidrag  värderas till  det verkliga  viirdet  av den tillgång  soin företaget  fatt eller  koininer  att  ffi.

Offentliga  bidrag  som inte är förenade med krav på framtida  prestation,  så kallade  ovillkorade  bidrag, intäktsförs

niir villkoren  för  att få bidraget  uppfyllts,  det vill  säga oftast i samband med att bidi'ag erhå]ls.

Offentliga  bidrag  som är t?5renade mcd krav på framtida  prestation,  så kallade  villkorade  bidrag, skuldförs  när
bidraget erliålls  och intäktsförs  därefter  när prestationen  utförs.

Definjtion  N)ickeltal  under"Resultat  och st/illning"

Kassalikviditet  är beräknat  på balansräl«ningens  oinsättningstillgångar  dividerat  med kortfristiga  skulder.

Soliditet  är beräknat  på eget kapital  i förhållande  till  balansoms]utningen.

Leasing

Leasetagare, Operationella  ]easingavtal  kostnadsförs  linjäit  över leasingperioden.

Balansriikningen

Til]gångar,  avsätiningar  ocli sku)der  redovisas till  anskaffningsvärden  oin inget  annat anges nedan.

Mateöella  Anläggningstillgångar

Materiella  an1äggningstillgångar  redovisas  till at'iskaffningsvärde  ined avdrag för  ackuinulerade  avskrivningar  ocli

eventuella  nedsla'ivningar.  Tillgångai'na  skrivs asi linjärt  över tillgåi'igarnas  bedöinda  nytljandepeiiod  förutom  mark

som inte skrivs av. Nyttjandepei'ioden  oinprövas per varje balansdag. Fö5ande  nyttjandeperioder  tillämpas:

Byggnader

Avskrivningar  enligt  plan per år liar  gjoits  enligt  följande

Fordon

Inventarier

Fastighet  - byggnadsvärde

Investe+'ingar i annans Fastighet

Antal  År: 7-50

33%

33%

2-14%

VerIcsamhetsaiipassad  efter  avtal

Fordringar

Fordringar  upptas till  det belopp,  som efter individuell  bedömning  beriiknas bli betalt.

Ersättningar  till  nnställdri

Löpande ersättningar  till ansfö1lda i foim  av löner, sociala avgifter  ocli liknande  kostnadsförs  i
takt med att de ansföllda utför  tjänster.

12
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Not 2 Insiimlade  medel

[nsainlade  inedel  fördelar  sig en!igt  följande:

Allinänheken

Förekag

Extema  stiftelser  och fonder

Summa

Externa  bidriig  fördelar  sig enligt  fö5ande:

Kommun

Länsarbetsnämnd

Merkostnadsersättningar  (Fas 3)

Övi'iga  Externa  säsoin  EU, Arvsfonden,  Tillväxtverket

Summa

2018

6 682

4 162

7763

18 607

2018

4 922

384

881

18 250

24 437

2017

5 644

4 133

6 690

16467

2017

4 525

1 018

l 8]5

10489

17 847

Not  3 Verksamhetsområdens  kostnader

Verksainhetens  kostnader  omfattar  ändamåls-,  avtals-,  insainlings-  ocli  administrationskostnader.  Gemensamma

kostnader  såsoin [T, personalstöd,  huvudkontor,  sei'vice,  inköpsfunktion,  ledning,  OH etc,  är det vi kallar

adininistrationskostnader  i denna  redovisning.

De kostnader  som dessa innefattas  utifi'ån  Årsredovisningen  är verksainhet,  personalkostnader,  lokalkostnader,

övriga  kostnader  och avskrivningar.  Dessa gei'nensaint  utgör  varje  Verksamhetsområdens  sai'nmanlagda  sun'ima  i

presentationen  inom  vaije  område  nedan.

Andiimålskostnader

Ändai'nålskosknader  är de verksamheter  där  vi arbeta'r  med våra insamlade  medel  ifrån  alhnänlieten,  stiftelse  och

fonder.  I dessa verksainheker  arbetar  vi dessutom  med de föreningsbidrag  eller  andra  offentligabidrag  sotn vi

erhåller  fi'åi'i stat, landsting,  region,  koinmun  eller  andra organisationer  soin inan kai'i få stöd av i olika  former.

Detta  ska ifi'ån  sisti'iämnda  inte  förknippas  med avtalskostnadei'nas  verksamheter  SOITl  kan vara från  våit

välfördssainhälle,  inen  är då ingångna  avtal.  Vi  har  valt  att dela upp Äi'idamåIskosrnadema  i följande  områden  som

vi arbetar  utefker: Hemlös)iet/Social  Exklude+ing,  Fattiga  EU-Migi'anter,  Barn & Fan'ii5, samt Integi'ation/Utsatta

Kvinnoi]Agora.

Avtalskostnader

Ambitionen  med våra  verksamheter ar s3a1vk1ait syftet att h)älpa målgruppen, men också inoin avtalsotnrådena ar
att dessa ska kunna  bära sig själv,  och om möjligt  generera  ett överskott,  som evemuellt  förutot'n  nya

utvecklingsinöj  ligheter  ska vara  med och finansiera  ändai'nälskostnadei'nas  verksainheter.  De flesta  av

organisationens  avtalsverksainheter  är ingågna  avtal  med koininun  eller  någon  annan orgai'iisafion  som har en

sådan rnålgrupp  soin vi väljer  att arbeta  ined  utefter  våra  stadgar.

Insamlingskostnader

Suminan  av kostnader  vars syfte är att generera  extema  intäkter  i fonn  av gåvor  ocli  bidrag  från  samtliga  givare,

f?5retag, stiftelser  och fonder.  Personalkostnader,  ti'yckkostnader,  upprätthållande  av de system  som krävs  för  att

arbeta  med våi'a gåvogivare  samt olika  kampanjer  för  våra konserter,  event  och insamlingsarbeten.  Åven

infomiationsn'iatei'ial,  insamlingsmaterial  och de produkter  som är kopplade  till  gåvor  i vår webshop  ingår  i detta.

Administrationskostnader(OH)

Administrationskostnader  omfattar  samtliga  centrala  funktioner  och samordnade  kostnader  soin inte  kan hänledas

till  äimainåls-,  avtals-  eller  insainIingskostnaderna.  Detta  gäller  likväl  de kostnader  soin inte  går att fördelas

specifikt  av stödfunktioner  ut på verksain]ieket'iia.  HäI' hamnar  även de kostnader  som är kopplade  till

stadgar  eller  legala  krav,  t ex styrelse,  Årsstämina,  upprättande  av Årsredovisning,  revision  samt central

ledning,  planei'ing  och stödfunktioner  såsoi'n HR, IT, Ekonoini  etc. Organisakionen  har  soin inålsättning  f n

att hålla  denna kring  12% av infökterna,  fast  man enligt  Svensk  Insamlingskontroll  har  rätta  att ha det till  upp

till  25%. Dock  bör  alltid  tas i beaktning  att man upprätthåller  tillräckligt  kvaliM  på sina stödfunktioner  i denna nivå.
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Ändamålslcostnader  Hemlöshet  Soc.Exludering

Centrala  arbetet

CafeaVasagatan  & Uppsökande  Verksainhet/Fältarbete

Övemattningen  35:an

Naturagåvor/T  ransport/Arbete&SysseIsättning

Arvsfondsprojekt  Rättvis  Teater

Ändamlskostnader  Utsatta  Eu-Medborgare

Öppna  Förskolan/Roiner/Husvagnai'

Station  Nord/Nattöppen  Kyi'ka

FEAD  - ESF-Projekt

Ändamålskostnader  Barn  & Familj

Bainrätt/Barnperspektiv

Community  School/Vinnova

Bilda

Framtidsspår

Solrosen

Svängdönen/Bergsjön/Kai'ibu

Ändamålslcostnader  Utsatta  Kvinnor/Agora/Integr.

Agora/Ulsatka  Kvinnor/Öppet  Hus

Avtalskostnader

Ensainkoinmai'idearbetet/MobiIa  Teamet/  18+

Björlanda/l-Jeinlösa Bamfami5er
Vasavåningen/Vasabo

Boendeteamet

Stynnansgatan

Bcllmansgatan

Arbete  & Sysselsättning

Fainilje-/Fadderverksainheten

Hjärterum

FIA

Kvinnojoursarbete

NAV-Pastorer

Insamlingskostnader

Verksamltetskostnader

Personalkostnader

Övriga  kostnader

Avsla'ivningar

Administrationskostnader  (OH)

Verksamhetskostnader

Personalkostnader

Lokalkostnader

Övi'iga  kostnader

Avskrivningar

Övriga  intiikterNOt  4

Second  Hand

Utförda  tjänster

Övrigt

Intäkt  avyttring  Materiella  anläggningstillgångar

Totalt

2018

82

3 298

4 107

1 873

1937

11297

2 986

3 493

3883

IO 362

841

2 098

3 19

731

3 547

567

8 103

2 366

2 366

7 720

2 528

3 018

4 292

9 262

5 167

2 865

6 902

2 547

513

651

1044

46 509

2 285

1 843

2 19

75

4 422

594

7 839

l 460

2 594

573

13 060

2018

o

7 900

636

7 675

16 211

2017

371

3 165

3 925

1746

1502

lO 709

2 176

2 147

3 326

7 649

631

o

o

566

3 334

520

5 051

2 681

2 681

50 182

o

o

4015

6 693

4 936

3 310

5 901

505

i42

o

l 046

76 730

l 349

2 831

629

94

4 903

592

lO 019

I 682

2 355

506

15 154

2017

42]

3 568

828

567

5 384
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Not 5 Övriga  kostnader 20I8 2017

Förbrukningsinventai'ier/inaterial

Kontor

Transpoit

Köpt  tjänst

Förlust  avyttring  Fastighet

Öviigt

Totalt

1474 l 161

] 973 l 945

2 078 2 457

l 007 640

-526 4 534

978 l 084

6 984 11821

Not 6 Personal 2018 2017

Medelantalet  anstiillda*

Kvinnoi' 65

Män 41

"  Antalet  är l'iiir  baserat  på inängdei'i  tillsvidare-  och visstidsansfölla  106

under  året. Till  detta  tillkominer  ett stort  antal vikarier  och volontärer.

Totalt  har  organisatioi'ien  liaft  268 anställda  individer.  Dessutoin  har uppskattningvis

376 volontiirer/fi-ivilligarbetare  arbetat  inoin  Riiddningsmissionen  under  det gångna  året.

Värdel  av dessa ideella  insatser  har inte redovisats  i resultaträkningen.

150

2018 2017

Löner  ocli andra ersätkningar

Styrelse

Direktor

Övriga  anställda

742 699

45 165 57 299

45 907 57 998

Sociala  kostnader

Pensionskosföader  för  övriga  anställda

Pensionskosföader  för  Direktor

Sociala  avgifter  enligt  lag ocli aWal

3 342 4 087

122

]5 403 19493

18 867 23 701

Könsfördeföing  styrelse

Kvinnor

Män

3

4

7

Avtal  om avgångsvederlag

Göteborgs  Räddningsmission  liar  ti-äffat  avta) med Direktom  oiri en uppsägningstid  utan

arbetsplikt  på 12 inånader  vid uppsägning  fi'ån  arbetsgivarens  sida.

Not 7 Leasing

Organisationen  leasar  fram&  allt  kontorslokaler  samk bilar  som sami'nantaget  är av betydande  belopp.

Kostnadsförda  leasingavgifter  uppgår  till  Bilar  484 kkr, Lokaler  lO 025, totalt  10 509 (lI  614)

Fraintida  Leasingavgifter  förfaller  enligt  följande:

Inom  l år 2-5 a" r Senare  än 5 år

Bilar 229 204 o

Loka(er li  171 23 903 975

Fö5ande lokaler av väsentlig betydelse och belopp sträcker sig enligt fö5ande:
Vasagatan  Inkl  Bellmansgatan  sträcker  sig till  31 mars 2024.  med möjlig)iet  til) för]ängning  3 år.

Nordheinsgatan  sträcker  sig till  31 januari  2022.  Med  inöjlighet  till  för)ängning  3 år.

Styrn'iansgatan  sträcker  sig till  31 deceinber  2022.  Med  möjlighet  till  förlängning  4 år.
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Not  8 Byggnader  och  mark

Ingående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Årets  Införskaffning

Utrangering  Försäljning

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  iivskrivningar  enligt  plan

Åi'ets  avskrivningar  enligt  plan

Återföi'ing Avski-ivningar  Utrangei'ing  Försä5ning
Utgående  ackuinulerade  avskrivningar  enligt  plan

Utgående  planeidigt  restvärde

2018

27 175

o

-21 695

5 480

- 3 964

- 724

4 260

-428

5 052

Not  9 Nedlagda  utgifter  för  annans  fastighet

Ingående  anskaffningsvärde

Utrange+'ing  Försäljning

Utgående  ackun'iulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskiivningar  enligt  plan

Återföi'ing  avski'ivning  vid  försäljning

Årets  avskrivningar  enligt  plan

Utgående  acku+nulerade  avskrivningar  enligt  plan

Utgående  planenligt  restvär«le

2018

5 423

-1831

3 592

- 4 061

] 877

- 576

- 2 760

832

Not  10  Inventarier

[t'igående  anskaffnii'igsvärde

Utrangei'ing/Försäljning

Årets  inköp

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar  enligt  plan

Återf?5ring  avskrivning  vid  försäljning

Årets  avskrivningar  enligt  plan

Utgående  ackumuierade  avskrivningar  enligt  plan

Ulgående  planeidigt  restvtirde

2018

8 202

-215

I 031

9018

- 6 549

200

- 1 167

- 7516

I 502

Not  ll  Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intiikter

Förutbetald  hyra

Upplupna  Intiikter

Övriga  förutbetalda  kostnader

Totalt

2018

] 397

2 505

1 237

5 139

Not  12  Upplupna  kostnader  och förutbetalda  infökter

Förskottsbetalda  hyror  ocli  andra  bidrag

Förskottsbetalda  intäkter  från  stifte]ser,  koi'nmun  etc

Övi'iga  upplupna  kostnader

Upplupen  lön  och  semester  inkl  sociala  avgi+ter

Totalt

2018

l 691

ll  710

155

2 784

16  340

Not  13  Långfristiga  skulder

Fastighetsskulder

Billån  Volkswagen  Finai'is

Klienhnedel

2018

3 000

l 092

185

4 277

Av  ovanstående  skulder  förfaller  0 tla' til)  betalning  5 år efter  balansdagen.

2017

41 858

l 232

-15 915

27 175

-2 162

-2 183

381

- 3 964

23 21l

2017

9 098

-3 675

5 423

- 3 683

I 995

-2 373

-4 061

l362

2017

7 523

679

8 202

-5 464

- l 085

- 6 549

1653

2017

l 295

l95l

l 160

4 406

2017

2 315

7 876

l 225

3 357

14 773

2017

15 099

1139

185

16 423

..A(,{/'
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Not  14  0vriga  korffristiga  placeringar

VPC-konto  SE Banken  &  Swedbank

Klientinedel  Stiftelse

Övr  viirdepapper

Not  15  0vriga  fordringar

Inkoininande  medel  bank

Lönebidrag

Övrigt

Totalt

Not  16  0vriga  kortfristiga  skulder

Personalens  föllskatt

Sociala  Avgifter

Fakturabelåning  bank

Övi'igt

Totalt

NOt  17  StiilldaSiikeföeter

Företagsinieckningar

Fastighetsinteckningar  Björlanda  ]:61

Fastighetsinteckningar  Briimaregården  50:17

Be]ånadc  Kundfordi'ingar  kill Bank

Totalt

Noter  till  kassaflödesanalysen

Not  18  Lilcvida  medel

Följande  delkomponenter  ingår  i likvida  inedel:

Kassainedel

Postgirotillgodohavandcn

Bankti1lgodol'iavanden

TOtalt

20]9-03-08

en Göteborgs  Räddningsmission

us, Ordförande

T mas  Brunegård

ergaard

Vår  revisionsberättelse  har  avgivits  20l9-5"..å.-."'."..

Bjö/6 Ellison
Ai7ktoriserad revisor

2018

21

185

22

228

2018

234

56

8

298

2018

948

i 095

o

394

2 437

2018

l 500

o

3 400

o

4 900

2017

21

i85

22

228

2017

183

i42

26

351

2017

1 092

1274

I 806

249

4 421

2017

l 500

8 026

3 400

10192

23118

2018-12-31

56

195

19 209

19  460

2017-12-31

40

53

7 699

7 792

Britt-Marie  Ekman-Joelsson

AgnetaWallenstar!' u !,Å'd

Mikael  Kylberg

1a,cy4tvv
Lars  Tarre

,x"z/-l,)



REVISIONSBERÄTTELSE

Till  föreningsstämman  i Föreningen  Göteborgs  Räddi'iingsmission

Org.nr.  857202-5974

Riipport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Vi  )iar  utfört  en revision  av årsredovisningen  t?5r Föreningen

Göteborgs  Räddningsmission  för  år 2018.

Enligt  vår  uppfattning  har årsredovisningen  upprättats  i enlighet

med årsredovisnings1agen  och ger en i alla  väsentliga  avseenden

rättvisande  bild  av f?5reningens  finansiella  ställning  per  den 31

december  2018  ocli  av dess finansiella  resultat  och  kassaflöde  för

året  enligt  årsredovisningsIagen.  Förva)tningsberätteIsen  är förenlig

ined  årsredovisningens  övriga  delar.

Vi  tillstyrker  därt?5r att föreningsstämman  fastställer

resultaträkningen  och balansräkningen.

Gnmd  för  xdttilaiyden

Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.

Revisoremas  ansvar  enligt  denna sed beslcrivs  närmare  i avsnitten

"Den  aulctoriserade  revisoms  ansvar"  samt  "Den  förtroendevald

revisoms  ansvar".  Vi  är oberoende  i förliållande  till  föreningen

enligt  god revisorssed  i Sverige.  Jag som auktoriserad  revisor  har

fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Vi  anser  att de revisionsbevis  vi har  irföämtat  är tillräckliga  och

ändan'iålsenliga  som gnind  för  våra uttalanden.

Styrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som liar  ansvaret  för  att årsredovisningen  upprättas

och att den ger en rättvisande  bild  enligt  årsredovisningslagen.

Styrelsen  ansvarar  även  f?'r den intema  konh'oll  som  den bedömer

är nödvändig  t?5r att upprätta  en årsredovisning  som inte  iruiehåller

några  väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror  på

oegentliglieter  eller  på fel.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  för

bedömningen  av föreningens  föimåga  att fortsätta  verksamlieten.

Den  upplyser,  när  så ur tillämpligt,  oin  förhållanden  som  kan

påverka  förmågan  att fortsätta  verksamlieten  och att använda

antagandet  om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tiliämpas

dock  inte  om styrelsen  avser  att likvidera  föreningen,  upphöra  med

verksamheten  eller  inte  har något  realistiskt  altemativ  till  att göra

något  av detta.

Den  nrikloriserade  revisorns  ansvar

Jag har  att utföra  revisionen  enligt  Intemational  Standards  on

Auditing  (ISA)  och god  revisionssed  i Sverige.  Mitt  mål  är ait

uppnå  en rimlig  grad av säker)iet  om huruvida  årsredovisningen

som helhet  inte innehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare sig

dessa beror  på oegentligheter  eller  på fel. Rimlig  säkerhet  är en hög

grad av säkerhet,  men är ingen  garanti  f?5r att en revision  som  utförs

enligt  ISA  och god  revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att

upptäcka  en väsentlig  felaktigliet  om en sådan finns.  Felaktigheter

kan  uppstå  på gi'und  av oegentligheter  eller  fel och  anses vara

väsentliga  om de enskili  eller  tillsammans  rimligen  kan förväntas

påverka  de ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med  gnind  i

årsredovisningen.

Som  del av en revision  enligt  ISA  använder  jag  professionellt

omdöme  ocli  har  en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela

revisionen.  Dessutom:

a identifierar  och bedömer  jag  riskema  &  väsentliga  felaktigheter  i

årsredovisningen,  vare  sig dessa beror  på oegentligheter  eller  på fel,

utformar  och utt?5r grans)cningsåtgärder  bland  annat  utifrån  dessa

risker  och inhämtar  revisionsbevis  son'i är tillräckliga  och

ändarnålsenliga  för  akt utgöra  en gnind  ftir  mina  uttalanden.  Risken

för  att inte  upptäcka  en väsentlig  felaktighet  till  följd  av

oegemligheter  är högre  än t?5r en väsemlig  felaktigliet  som beror  på

fel,  eftersom  oegentligheter  kan  iruiefatta  agerande  i maskopi,

f?5rfa]skning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  information  eller

åsidosättande  av imem  kontroll.

a skaffar  jag  mig  en förståelse  av den del av föreningens  intema

komroll  som har  betydelse  för  min  revision  för  att utforma

granskningsåtgärder  som är lämpliga  med hänsyn  till

omständighetema,  men inte  för  akt uttala  mig  oin effektiviteten  i
den intema  kontrollen.

* utvärderar  jag  lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som

används  och rimligheten  i styrelsens  uppskattningar  i redovisningen

och tillhörande  upplysningar.

a drar  jag  en slutsats  om lämpligheten  i att styrelsen  använder

antagandet  om fortsatt  drift  yid  upprättandet  av årsredovisningen.

Jag drar  också  en slutsats,  med gi'und  i de inhämtade

revisionsbevisen,  om huruvida  det finns  någon  väsentlig

osäkerlietsfaktor  som avser  sådana  händelser  eller  &hållanden  som

kan leda till  betydande  tvivel  om f6reningens  förmåga  att fortsätta

verksamheten.  Om  jag  drar  slutsatsen  att det finns  en väsentlig

osäkerhetsfaktor,  måste  jag  i revisionsberätteIsen  fästa

uppmärksan'föeten  på upplysningama  i årsredovisningen  om den

väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  om sådana  upplysningar  är

otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om årsredovisningen.  Mina

slutsatser  baseras  på de revisionsbevis  som inhämtas  fram  till

datumet  f?5r revisionsbefötkelsen.  Dock  kan  framtida  Mndelser  eller

förhållanden  göra  att en t?}rening  inte längre  kan  fortsätta

verksamheten.

* utvärderar  jag  den övergripande  presentationen,  strukturen  och

inneliållet  i årsredovisningen,  däribland  upplysningarna,  och om

årsredovisningen  återger  de underliggande  transal«tionema  och

tföndeiserna  på ett sätt som  ger en rättvisande  bi)d.

Jag måste  infomiera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade

ot'nfattning  och inriktning  san'it tidpunkten  för  den. Jag måste  också

informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,

däribland  de betydande  brister  i den interna  kontrollen  som jag

identifierat.
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Den firtroendevald  revfsorns  ansvar
Jag har att utföra  en revision  enligt  revisionslagen  och  därmed

enligt  god revisionssed  i Sverige.  Mitt  mål är att uppnå  en rimlig

grad  av säkerhet  om liuruvida  årsredovisningen  )iar upprättats  i

enlighet  med  årsredovisningslagen  ocl'i om årsredovisningen  ger en

räktvisande  bild  av föreningens  resultat  och ställning.

Rapport  om andra  krav  enligt  lagar  ocli  andra  förfnttningar

samt  stadgar

Uttaltinden

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har  vi även utf'ört  en

revision  av styrelsens  förvaltning  för  Föreningen  Göteborgs

Räddningsmission  t?5r år 2018  samt  av förslaget  till  dispositioner

beträffande  f'öreningens  vinst  eller  förlust.

Vi  tillstyrker  att föreningsstämman  disponerar  vinsten  enligt

förslaget  i förvaltningsberätteIsen  ocli  beviljar  styrelsens  ledamöter

ansvarsfriliet  för  räkenskapsåre+.

Grxiird  för  uttalan«len

Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt

ansvar  en]igt  denna  beskrivs  nännare  i avsnittet  "Revisoms  ansvar".

Vi  är oberoende  i förliållande  till  föreningen  enligt  god revisorssed  i

Sverige.  Jag som auktoriserad  revisor  har  i övrigt  fullgjort  mitt

yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Vi  anser  att de revisionsbevis  vi liar  inMmtat  är tillräckliga  och

ändarnålsenliga  som gnind  för  våra  uttalanden.

St)irelsens  ansvar

Det  fir styrelsen  som har ansvaret  f?ir &slaget  till  dispositioner

beträffande  föreningens  vinst  eller  förlust,  ocl'i det är styrelsen  som

ansvarar  för  förvaltningen  enligt  stadgarna.

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  försuminelse  som  kan föranleda

ersättningsskyldighet  mot  föreningen.

Vårt  mål betföffande  revisionen  av förslaget  till  dispositioner  av

föreningens  vinst  eller  förlust,  ocli  därmed  vårt  uttalande  om  detta,

är att med  rimlig  grad av säkerhet  bedöma  om f?irslaget  'ar f?irenligt

med stadgama.

Rimlig  säkerhet  Hr en hög  grad av säkerhet,  men  ingen  garanti  för

att en revision  som utf?5rs en)igt  god revisionssed  i Sverige  alltid

kommer  att upptäcka  åtgärder  eller  försumme)ser  som  kan

föranleda  ersättningsskyldigliet  mot  föreningen,  eller  att ett förslag

till  dispositioner  av föreningens  vinst  eller  förlust  inte  är förenligt

n'ied stadgarna.

Som en de1 av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige

använder  den auktoriserade  revisorn  professionellt  omdöme  och har

en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.

Granskningen  av förvaltningen  och  förslaget  till  dispositioner  av

föreningens  vinst  eller  förlust  gnindar  sig  främst  på revisionen  av

räkenskapema.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder  som  utförs

baseras  på den auktoriserade  revisoms  professioneIla  bedömning

och övriga  valda  revisorers  bedömning  med utgångspunkt  i risk  och

väsentligliet.  Det  inneMr  akt vi fokuserar  granskningen  på sådana

åtgärder,  områden  och förhållanden  som Ar väsentliga  för

verksamheten  och  där  avsteg  ocli  överträdelser  skulle  ha särskild

betydelse  f?5r f'6reningens  sihiation.  Vi  går  igenom  och prövar

fattade  beslut,  beslutsunderlag,  yidtagna  åtgärder  och  andra

förhållanden  som  är relevanta  t'ör vårt  uttalande  om ansvarsfrihet.

Som  underlag  för  vårt  uttalande  om styrelsens  f?5rs1ag till

dispositioner  beträffande  föreningens  vinst  eller  förlust  har  vi

granskat  om  förslaget  är förenligt  med stadgama.

Göteborg  den  20/3 2019

Auktoriserad  revisor

Lars  Tar're
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Mål-  och  verksamhetsplan  2019

HISTORISK  BAKGRUND

Räddningsmissionens  historia  tar  sin början  på kajerna  i Göteborgs  hamn  kring  sekelskiftet.  Där  sökte

Emigrantmissionen  lindra  nöden  bland  alla  de människor  som  samlats  för  att  gå ombord  på

amerikabåtarna.  När  emigrantströmmen  sinade  fortsatte  hjälpen  till  hemR5sa  och  utslagna  i stadens

hamnkvarter  runt  Nordstan  och  kring  Järntorget.  1953  bildades  Stiftelsen  Hjälp  åt Hemlösa  -

Göteborgs  Räddningsmission.  I huset  på Husargatan  i Haga  kunde  man  få ett  värmande  mål  mat  eller

ett  par  bättre  begagnade  skor.  I hamnen  kunde  man  övernatta  i en av Fyrbåksexpressens  sowagnar.

Under  åren  har  organisationen  utvecklats  vidare  och  arbetar  idag  brett  med  sociala  frågor  på kristen

grund.  Utsatthetens  ansikte  skiftar  vilket  gör  att  verksamheten  alltid  förändras.  Men  rötterna  till

historien  finns  kvar.  Och  människor  som  bryr  sig.

VISION

Ett  värdigt  liv  för  alla.

UPPDRAG

Vårt  uppdrag  är att  vara  en katalysator  för  socialt  engagemang.  I skärningspunkten  mellan  kyrka  och

samhälle

vill  vi utveckla  och  arbeta  med  modelleri  syfte  att  upprätta  människor  och  bidra  till  en positiv

samhällsutveckling.

STADGAR

I stadgarna  för  Göteborgs  Räddningsmission  står  följande  om organisationens  ändamål:

Räddningsmissionens  uppdrag  är att  utifrån  en kristen  människosyn,  med  Jesus  Kristus  som  förebild

och kraftkälla,  genom  samverkan  med  församlingar,  samfund  och  andra  kristet  sociala

organisationer,  skapa  intresse  och  förutsättningar  för  ett  ökat  socialt-diakonalt  engagemang  för

särskilt  utsatta.  Föreningens  verksamhet  och  uppgift  är att  bl. a. utifrån  sina  värderingar  och  stadgar

ägna  uppmärksamhet  åt  och motverka  förhållanden  i samhället  vilka  leder  till  och  förvärrar  mänsklig

utsatthet,  såsom  alkohol  och  annat  drogmissbruk,  segregation,  isolering,  förnedring  och  förtryck,

utslagning,  arbetslöshet,  ekonomisk  och  social  fattigdom.

VÄRDEGRUND  -  VI TROR  ATT  GUD  ÄR BRA  FöR  MÄNNISKOR

Räddningsmissionen  är en organisation  för  socialt  arbete  på kristen  grund.  Den kristna  grunden  är en

drivkraft  till  att  lindra  människors  nöd  och ger  inspiration  till  att  främja  ett  rättfärdigt  samhälle.

Kyrkan  och den  kristna  tron  kan också  bidra  till  att  skapa  positiv  förändring  i människors  liv.

Vi beskriver  gärna  vår  värdegrund  med  bilden  av ett  träd.  Varje  träd  bärs  av sina  rötter.  Våra  rötter  är

den kristna  tron.  Men  trädet  har  också  ett  grenverk.  Detta  grenverk  är den riktning  och  de värderingar

som  växer  fram  ur rötterna.  Och  vårt  träd  bär  också  frukt.  Frukten  är de identitetsdrag  vi har,  formade

i samklang  med  rötterna,  riktningen  och  värderingarna.

Vår  organisation  är öppen  för  alla  oavsett  kön,  ålder,  sexualitet,  etnicitet,  funktionsvariation  eller

trosuppfattning.  Huvudsaken  är att  man  vill  arbeta  utifrån  organisationens  riktning,  värderingar  och

identitetsdrag.  En värdegrund  måste  synas  i praktiken.  Hos oss kan värdegrunden  bli synlig  genom

att  vi exempelvis  inleder  med  en stunds  reflektion  när  vi träffas  som  manar  till  stillhet  och  eftertanke

eller  ber  en bön  som  ger  utryck  för  hopp  eller  tacksamhet.

HUVUDMÄN

Räddningsmissionens  har  för  närvarande  25 kristna  församlingar  i Göteborg  med  omnejd  som  sina

huvudmän.  Under  de senaste  åren  har en närmare  samverkan  inletts  med  huvudmännen  och med

andra  kristna  församlingar.  Målet  är att  genom  gemensamma  värderingar  och  stärkt  samverkan,  för

och tillsammans  med  lokala  församlingar,  vara  en organisation  som  verkar  för  att  det  diakonala



arbetet  i göteborgsområdet  växer.  Vi ser  gärna  fler  huvudmän  som  delar  våra  värderingar  och önskar

att  huvudmannaskapet  är aktivt.

VÅR  ORGANISATION  OCH  VERKSAMHET

Göteborgs  Räddningsmission  är en ideell  förening.  Som  idåburen  organisation  inom  det  sociala

området  arbetar  Räddningsmissionen  helt  utan  vinstintresse,  överskott  investeras  tillbaka  in i

verksamheten.  I vår  medarbetarstab  har  vi anställda  och  volontärer.  De frivilliga  insatserna  förstärker

vårt  arbetssätt  genom  sittcengagemang,  erfarenhet  och  kompetens.

Målet  med  de avtalsfinansierade  verksamheterna  är att  bedriva  professionell  vård  och  omsorg  på

kristen  grundcoch  samtidigt  skapa  ekonomisk  stabilitet  till  organisationen.

Den gåvofinansierade  verksamheten  är he(t  beroende  av gåvomedel  från  privatpersoner  och  företag

men  har  utöver  dessa  gåvor  oftast  finansiering  från  en rad olika  aktörer:  kommunalt  föreningsstöd,

stiftelser,  projektmedel  från  myndigheter  och  församlingar.  De verksamheter  som  är helt  eller  delvis

beroende  av gåvor  är i huvudsak  vårt  hemlöshetsarbete  och  vårt  förebyggande  arbete  bland  barn  och

unga  som  lever  i utsatta  situationer.

Vi vill  förändra  världen  tillsammans.  Därför  vill  vi prestigelöst  samverka  med  alla  goda  krafter:

eldsjälar,  kyrkor,  myndigheter,  idåburna  organisationer,  företag  och  alla  som  vill  göra  skillnad.

ARBETSSÄTT

Göteborgs  Räddningsmission  vill  finna  innovativa  lösningar  för  sociala  utmaningar  i samverkan  med

andra  som  leder  till  långsiktig  social  förändring.  Vårt  arbetssätt  är laborativt  och vi har  mod  att  öva

och pröva.  Vi är snabba,  eftersom  vi snabbt  vill  kunna  mobilisera  när  nöden  kräver.  Vi vill  verkai  en

anda  av  entreprenörskap,  engagemang  och  glädje.  Att  kunna  agera  snabbt  kräver  att  vi har  en hög

grad  av  kvalitetssäkring  och  vi behöver  särskilt  beakta  kvalitetssäkring  i beslutsprocesser,  för  att

säkerställa  delaktighet  och professionalitet.

Vi tror  att  människan  till  sitt  väsen  är kreativ  och  vi vill  särskilt  lyfta  fram  kulturens,  musikens  och

konstens  möjligheter  att  förändra  människor  och  situationer.  Vi tror  att  samhällen  och  gemenskaper

kan ski%ja sig åt och att vi behöver arbetssätt anpassade utifrån målgrupp, utmaning och situation. Vi
arbetar  för  social  inkludering  i goda  gemenskaper  och  ser på våra  målgrupper  som  aktörer  med

ansvar  och  vilja  till  delaktighet.  Vi har  stor  tro  på att  samverka  med  andra.  Det  kräver  ett  arbetssätt

där  vi lyssnar  på hur  andra  gör  och  en ödmjukhet  inför  andras  kunnande,  inför  forskning  och

erfarenhet.  Vi delar  gärna  ansvar  för  social  förändring  med  församlingar,  frivilliga,  offentliga  och

privata  aktörer.  Vi vet  att  förändring  tar  tid  och  arbetar  därför  med

uthållighet  och  tålamod.  Vi tror  att  våra  kristna  rötter  gör  positiv  skillnad  i arbetet  med  människor.  Vi

vill  samverka  med  församlingar  och  verka  för  att  tillsammans  utveckla  det  sociala  och  diakonala

arbetet.

SYSTEMATISKT  KVALITETSARBETE

Vi har höga  ambitioner  i vårt  systematiska  kvalitetsarbete,  och gör  regelbundet  mätningar  för  att

säkerställa  att  vi  är på väg  mot  de mål  vi gemensamt  formulerat.  Varje  verksamhet  lämnar

månatligen  en verksamhetsrapport  till  direktor.  Intressanta  awikelser  diskuteras  och  analyseras  i

verksamhetsrapporten.  Enheternas  verksamhetsrapporter  utgör  underlag  för  direktors  månatliga

rapport  till  styrelsen,  och hjälper  direktor  att  fånga  upp  viktiga  framsteg  - eller  misstag  vi kan dra

lärdomar  från.  Relevanta  frågor  diskuteras  på ledningsgruppsmöten  som  sker  två  gånger  i månaden.

Vi skriver  årligen  en effektrapport  där  vi strävar  efter  att  mäta  våra  framsteg  samt  utvärdera  vårt

förbättringsarbete.  Det  är en utmaning  att  mäta  effekter  i komplexa  sammanhang,  därför  behöver  vi

ständigt  uppdatera  och utveckla  vårt  kvalitetsarbete.  Ett  sätt  att  säkerställa  detta  är att  ingå  i

FAMNA,  FRll:s  kvalitetskod  samt  att  vid  behov  undersöka  och utvärdera  nya kvalitetsverktyg.

LÅNGSIKTIGT  MÅL  FöR  GöTEBORGS  RÄDDNINGSMISSION



Vårt  mål  är att  vara  en innovativ  organisation  där  modeller  och  koncept  för  socialt/diakonalt  arbete

utvecklas  i skärningspunkten  mellan  kyrka,  civilsamhälle,  offentliga  aktörer  och  näringsliv.  Vi vill  med

de modeller  och  koncept  vi utvecklar  ge  församlingar  och  organisationer  i Sverige  konkreta  verktyg  i

hur  man  i samverkan  med  andra  aktörer  kan  hantera  framtidens  samhällsutmaningar.

Prioriterade  målområden  2019

Under  årsstämman  2018  beslutades  om  tre  prioriterade  målområden  för  2018  och  2019:

1. Genom  samverkan  med  församlingar  fördjupa  och  utvidga  det  diakonala  uppdraget

2. Utveckla  den  interna  organisationskulturen

3. Utveckla  kvaliteten  inom  särskilt  prioriterade  området

Inför  2019  vill  komplettera  detta  med  ett  mål:

4.  Förbereda  för  uppstart  av  två  verksamheter:  Communityskola  i ett  socio-ekonomiskt

utsatt  område  samt  Social  supermarket,  en  livsmedelsbutik  som  säljer  matsvinn  till

personer  med  låga  eller  obefintliga  inkomster.

GöTEBORGS
RÄDDNINGSMISSION
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GöTEBORGS  RÄDDNtNGSMISSION

Föreningen  Göteborgs  Räddningsmission

(kkr)

Intäkter

Allmänna  Gåvogivande

Vårdersättning  etc.

Bidrag

Sålda  Tjänster

Övriga  intäkter

Summa  intäkter

Kostnader

Totalt Totalt Totalt Totalt

2018

E

2017

B

2018 2019

18  607

45  771

24  437

7 900

636

17 438

81 277

17 297

3 568

828

19 538

44  199

26  234

2 270

1 132

19 500

49  004

22 325

1461

140

97  351 120  408 93  373 92  430

Dir  verksamhetskostn.

Personal

Lokalkostnader

Övriga  kostnader

Avskrivningar

Summa  kostnader

Avyttring  Fstght/Lokaler

Ränta/Fond

Finansiellt  netto

-7 648

-66  345

-12  675

-6  984

-2  467

-8  134

-83  506

-13  778

-7 287

-5  640

-7 046

-66  222

-12  636

-7 931

-2  845

-9  775

-61  432

-11 127

-6  417

-1 084

-96  119 -118  345 -96  680 -89  835

7 675

-212

-3 967

-691

7 387

-226 172

7 463 -4  658 7 161 172

Resultat 8 695 -2  595 3 854 2 767

8,9% -2,2'/o 4'/o 3'/o
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Återkoppling  verksamhetsplan  2018-2019

På årsstämman  2018  beslutades  om  en  mål-  och  verksamhetsplan  med  tre  övergripande

mål  för  Räddningsmissionen:  utvecklad  samverkan  med  församlingar,  förstärkt

värdegrundsarbete  samt  en mer  stabil  ekonomisk  plattform.  Här  är exempel  på  vad  vi

uppnått  inom  vardera  mål.

Att  vi utvecklar  samverkan  med  församlingar

*  Tagit  aktiv  del  i planeringen  av  kyrkornas  2021-arbete.

*  Utvecklat  en dialogmetod  för  hur  vi kan  koppla  an tydligare  till  enskilda  församlingar.

Testat  metoden  på  tre  församlingar  under  hösten.

*  Bidragit  till  att  kursen  "Socialt  entreprenörskap  i kyrka  och  samhälle"  har  startat  i

våra  lokaler.

*  Arrangerat  ett  välbesökt  seminarium  med  Joel  Halldorf,  Lars  Trägårdh,  Susanne

Rappmann  och  Joakim  Hagerius.  Stor  ekumenisk  uppslutning.

*  Fördjupat  relationen  med  Betlehemskyrkan  kring  deras  och  vårt  gemensamma

diakonala  arbete

Att  vi arbetar  för  att  stärka  vår  värdegrund  inom  samtliga

verksamhetsgrenar

*  Utvecklat  och  implementerat  ett  värdegrundsmaterial  som  ska  hjälpa  oss  på

organisationens  identitet  och  riktning.

*  Genomfört  två  "ambassadörssamlingar"  för  samtliga  medarbetare.  Stort  fokus  på

identitet  och  vi-anda.

*  Genomfört  en tvådagarskonferens  för  ett  30-ta1  ledare  med  stort  fokus  på  identitet

och  värdegrund.

*  Tränat  ledare  i att  hålla  en enkel  ljuständning  eller  andakt  i samband  med

personalmöte.

Skapa  en  hållbar  ekonomisk  plattform

*  Genomfört  nödvändiga  åtgärder  i samband  med  avsluten  av  våra  sista  boenden  för

ensamkommande.

*  Bättre  rutiner  att  snabbt  uppmärksamma  ekonomiska  awikelser  i våra

boendeverksamheter.

*  Fokuserat  på  att  höja  insamlingen  med  positivt  utfall  redan  under  året.

@ Initierat  en process  att  starta  verksamheter  inom  LOV  (Lagen  om  valfrihetsstystem)

samt  grundskola  för  att  bredda  den  ekonomiska  basen.

GöTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
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Valberedningens  förslag  till  styrelse  och revisorer  inför  Räddningsmissionen

årsstämma  2019-04-08

Ledamöter

Joakim  Hagerius ordförande omval,  1 år

Britt-Marie  Ekman-Joelsson omval,  2 år

Tomas  Brunegård omval,  2 år

Jan Edshage omval,  2 år

Lars Lilled nyval,  2 år

Mikael  Kylberg kvarstår,  1 år

Agneta  Wallenstam kvarstår,  1 år

Sabine  Söndergaard kvarstår,  1 år

Revisorer

Björn  Ellison  (Trevi  Revision),  sammank. omval,  I år

Jonas  Jonasson  (Trevi  Revision),  ersättare omval,  1 år

Magnus  Zingmark nyval,  1 år

Lars  Tarre,  ersättare omval,  1 år

Göteborg  2019-02-26

Anna Näsbom Anna Ahlström  Mikael  Jedenberg  Gunnar  Sköldeberg,  smk


