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KLIMATKOMPENSATION
Vi reser en del på Svenska missionsrådet, i
Sverige åker vi tåg. Men framför allt reser vi
när vi följer upp våra medlemsorganisationers
utvecklingssamarbeten med sina samarbetspartners och när vi håller olika utbildningar
om till exempel religiös läskunnighet och
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religions- och övertygelsefrihet. Inför varje
resa gör vi en noggrann bedömning av om
resan är nödvändig. Under 2019 gjorde vi 42
flygresor. Vi klimatkompenserar varje resa
med 3% av flygresans pris och bidrog på så sätt
med SEK 20 000 till VI-skogens olika projekt.
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Sunt att tycka olika
EVA NORDENSTAM VON DELWIG, 51, hoppas
att SMR ska fortsätta vara en mötesplats där
människor kan tycka olika i stora frågor men
också enas.
– Det känns allt viktigare i samhället där så
mycket delas upp i antingen eller, säger SMR:s
styrelseordförande.
Hon tror på att låta olika röster komma
till tals inom SMR. Risken är annars att det
blir för ”trångt” om man bara omger sig med
människor med exakt samma åsikt.
– Jag vill att folk och organisationer ska känna trygghet i att vara sig själva. Det kan få vara
lite spretigt. Spretigheten har ett värde i sig.
Eva tror att framtiden kan bli tuffare när
det gäller SMR:s roll som vidareförmedlare
av Sidamedel, på grund av tidsandan och det
rådande politiska klimatet.
– Biståndet ifrågasätts på ett sätt som det inte
gjorts tidigare. Vi måste vara medvetna om att
vi befinner oss i en samtid som kanske inte är i
samklang med vad vi själva brinner för. Då är
det viktigt att vi är trogna vårt uppdrag.
– Utmaningen inför framtiden handlar om att hålla ihop,

säger Eva Nordenstam von Delwig. Foto: Melker Dahlstrand

Familj: man och sonen Anton 9 år
Yrke: kommunikationschef på
Läkarmissionen
Tycker om: att cykla och odla
Läser: ”ofta lättsmälta böcker”. Tvärs över
gatan från jobbet finns Läkarmissionens
second hand affär, där köper hon böcker
som hon sätter tillbaka när hon läst dem,
det är som att ha ett eget bibliotek.
TV: följer inte någon serie, har en tvångstanke när det gäller dokusåpor, att hon ska
tvingas välja mellan att ställa upp i Gladiatorerna och Sveriges mästerkock. ”Båda är
lika hemska.”
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– Om man tittar på omvärlden, så är det
mycket krafter som vill slita isär och då blir utmaningen att hålla ihop.
Samtidigt tycker hon att SMR, med sin kunskap kring religions- och övertygelsefrihet, är
mer relevant än någonsin.
– Det finns ett behov i Sverige av de kunskaperna och det medlemmarna i SMR representerar.
Som ordförande ligger en av hennes styrkor i förmågan att leda processer framåt. Hon
säger att hon är bra på att ta fram det bästa ur
människor.
– Jag tror att folk vågar prata med mig oavsett om de tycker som jag eller inte. När jag
själv inte kan saker så förstår jag - för det
mesta - vilka jag ska lyssna på. Och så är jag inte
så rädd för verkligheten, även när den är svår.
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Vi tror på en bättre värld
OAVSETT OM DU TROR eller inte, är kunskap
och förståelse för hur religiösa aktörer och traditioner påverkar våra samhällen nödvändig
för att skapa goda samarbeten.
Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1912 har vi varit en mötesplats för
samtal om mission, den globala utvecklingen
och religionens roll i samhället. Vi tror att vi
kan vara med och förändra världen! Men det
innebär inte att arbetet är lätt. Tvärtom utmanar det oss att alltid ställa svåra frågor om hur
vi kan bidra till en bättre värld.

Vår vision är att Guds rike gestaltas i världen. I en värld
befriad från fattigdom och förtryckande strukturer kan
människor påverka sin egen situation och Guds skapelse
förvaltas med ansvar för kommande generationer.

SMR
som organisation

Religions- &
övertygelsefrihet

Utvecklingspolitik

Långsiktigt
utvecklingssamarbete

Ekumenik &
missionsteologi

Religion & utveckling

Humanitärt arbete

Illustration © Majsan Sundell

5

SMR:s årsmöte 2020-05-14
Bilga 3

TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Elefanten i rummet
RELIGION I UTVECKLINGSSAMARBETE är som
elefanten i rummet. Den finns där men vi
pratar inte om den. Och i längden blir det inte
bra när vi ignorerar elefanten.
Ett effektivt utvecklingssamarbete måste
utgå från behoven och situationen för målgruppen, det vill säga människor som lever i
fattigdom och utsatthet. Men när avgörande
delar av deras liv ignoreras, då uppstår problem. Religion är en aspekt som påverkar
utveckling, men som ofta förbises i ett traditionellt svenskt sekulärt förhållningssätt. Därför talar SMR om behovet av religiös läskunnighet. Och därför talar vi om religion som
elefanten i rummet.

Vi har utvecklat ett verktyg för religiös läskunnighet, det här
är en av illustrationerna. Illustration © Majsan Sundell

Gränsen mellan religion och politik är hårfin i många länder. Bromsklossarna och de
ivrigaste påhejarna för mänskliga rättigheter finns bland religiösa ledare. Kort sagt, vi
måste ha religiös läskunnighet för att kunna
navigera bland dessa aktörer.
Svenska missionsrådet har tagit fram ett
verktyg för att utveckla religiös läskunnighet.
Ett verktyg för att organisationer ska bli bättre på att samarbeta med andra religiösa aktörer. Under året genomförde vi två lärveckor
för att slipa på verktyget. I Malawi, tillsammans med Frälsningsarmén och ADRA, och
i Indien tillsammans med Equmeniakyrkan
och Erikshjälpen. Verktyget har också använts under en lärvecka om religions- och
övertygelsefrihet i Bangladesh tillsammans
med Evangeliska Frikyrkan. Under lärveckorna blev det tydligt att man måste tala om
religiös läskunnighet på helt olika sätt beroende på om man möter en sekulär svensk beslutfattare eller en representant från en samarbetsorganisation i Indien där religion är en
integrerad del av livet.
En ung man som tillhör den Ortodoxa kristna tron läser
Bibeln i en forntida stenhuggen kyrka i Lalibela - Etiopiens
Jerusalem. Foto: Izla Bethdavid Boltena
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Svenska missionsrådets Niklas Eklöv modererade panelsamtalet med Shahin Ashraf, Islamic Relief Worldwide,
Rudelmar Bueno de Faria, ACT Alliance, samt Kenneth
Mtata, Zimbabwe Council of Churches. Foto: SMR

Stabilitet och mervärde
FÖRTROENDE, STABILITET, och en holistisk
syn på utveckling. Trosbaserade organisationer bidrar med mycket i arbetet för att förverkliga Agenda 2030.
Vilken roll kan trosbaserade aktörer spela
i uppfyllandet av Agenda 2030? Det diskuterades när SMR, som en del av Kunskapsforum för religion och utveckling, arrangerade
ett seminarium tillsammans med Sida under
2019. Mercy Niwe, från Världsbanken, slog
helt enkelt fast att ”vi är intresserade av att
arbeta med människor och 80 procent av världens befolkning är troende.” Hon sade också
att det ger stabilitet att arbeta med trosbaserade aktörer eftersom de brukar stanna kvar
i samhällen, medan biståndsprojekt kommer
och går.
— I Afrika, har 75 procent av befolkningen
större tilltro till sin religiösa ledare än till sin
regering. Det är en tillgång som trosbaserade
aktörer bidrar med, sade Mercy Niwe.
Kenneth Mtata, generalsekreterare för Zimbabwes kristna råd, menade att:
– De globala hållbarhetsmålen bidrar till en
holistisk syn på utveckling. Men det har trosbaserade organisationer alltid jobbat med.
Rudelmar Bueno De Faria, generalsekreterare ACT Alliance, vill att trosbaserade organisationer arbetar mer med kontroversiella frågor. Han sade att religioner varken är statiska
eller enhetliga, inte minst i synen på sexualitet
och jämställdhet. Det handlar också om för-

delningen av makt, fortsatte Shahin Ashraf,
Islamic Relief:
– Jämställdhet och tro är inte väsensskilda.
Många religiösa texter innehåller liknande
bitar som de globala målen. Därför är det så
viktigt att inkludera trosbaserade aktörer i arbetet med Agenda 2030.

TRE NYCKLAR
1.

Tro är inte bara för troende – alla
människor har existentiella frågor
och funderingar. De formar vilka vi
är och hur vi agerar. Tron är en drivkraft. Att förstå trons olika dimensioner är därför grundläggande för
global utveckling.

2.

På SMR kallar vi denna förståelse
för ”religiös läskunnighet”. Genom
religiös läskunnighet undviker vi två
risker: att antingen negligera tro
och religion som förklaringsfaktor,
eller att lägga för stor vikt vid det.

3.

Tro är inte statisk. Hur religioner
tolkas och hur trosbaserade traditioner får ett sammanhang förändras. Tron själv utvecklas.
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Vi förmedlade 257,1 miljoner
UNDER 2019 HAR SMR förmedlat totalt 257,1
miljoner kronor från Sida till 20 medlemsorganisationer och deras samarbetspartners
runt om i världen. Pengarna har använts i
långsiktiga utvecklingsinsatser, praktikant-

insatser och för humanitärt arbete i Afrika,
Asien, Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika och Östeuropa samt för kommunikationsinsatser i Sverige.

Anslag till
civilsamhället

Sida

Svenska folket

SMR

Humanitärt
anslag

Strategiskapartnerorganisationer

Medlemsorganisationer

Samarbetspartners

Lokala grupper/
kommittéer

Rättighetsbärare i
samarbetsländer

Illustration © Majsan Sundell

194,7
UTVECKLINGSSAMARBETE 194,7 MILJONER
HUMANITÄRT ARBETE 52,2 MILJONER
KOMMUNIKATIONSINSATSER 8,9 MILJONER
PRAKTIKANTINSATSER 1,3 MILJONER

52,2

8,9
1,3
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Hit går pengarna
UNDER 2019 VIDAREFÖRMEDLADE SMR 257,1
miljoner från Sida till tjugo av våra medlemsorganisationer. Stödet omfattade utvecklingsinsatser, informations- och kommunikationsinsatser, humanitära insatser samt praktikantinsatser. Här får du ett smakprov på vad
pengarna gick till.

SMR:s resilienssatsning kan fungera
som en brygga

UTVECKLINGSSAMARBETE
Hur kan ett samhälle utsatt för svår torka öka
sin resiliens mot katastrofer och skapa ett mer
hållbart jordbruk? Det var en av utgångspunkterna för ett projekt som SMR:s medlemsorganisation IAS Kenya (Läkarmissionen) bedrivit
i Tharaka. I en forskningsrapport som publicerades 2019 identifierades olika faktorer som
gör invånarna i Tharaka sårbara för klimatförADRA Syrien genomförde en humanitär insats i Syrien där
de bland annat delade ut hygienkit till familjer.
Foto: ADRA Syrien

ändringar. Rapporten visar att återkommande
torkperioder påverkar både matsäkerhet och
försörjningsmöjligheter. Särskilt hushåll som
ägde boskap eller hade få inkomstmöjligheter var utsatta. Rapporten pekar också på att
det inte räcker med humanitära åtgärder utan
det krävs mer för att skapa hållbara samhällen som kan stå emot katastrofer. Ett holistiskt
synsätt behövs, med fokus på bland annat ett
stärkt basutbud av sociala tjänster, utvecklat
lokalt ledarskap, fler inkomstmöjligheter samt
stärkta urfolksrättigheter.
– Det viktigaste rapporten tar upp är behovet
av insatser som skapar stabilitet för invånarna
och gör att kortsiktiga humanitära insatser
och mer långsiktiga insatser kompletterar varandra. Här kan SMR:s resilienssatsning fungera som en brygga, säger Anna Olsson, handläggare på SMR.

HUMANITÄRT ARBETE
I staden Deir-ez-Zor genomförde ADRA Syrien
och ADRA Sverige en Rapid Response Mechanism (RRM) insats 2019. Trots att Deir-ezZor City var belägrat av IS mellan 2015-2017,
så har ADRA arbetat i området sedan 2018.
De lokala myndigheterna har hjälpt ADRA
att jobba i området, ändå har det funnits utmaningar, inte minst säkerhetsmässigt eftersom vissa områden
ännu inte har rensats från bomber och minor. I ett av områdena
som ADRA jobbar i exploderade
en bomb i en skola och sex barn
dog.
– Det var inte i en skola vi jobbar i, men i samma stadsdel, säger
Martin Sjölander, Humanitär koordinator på ADRA Sverige.
Dessutom måste man ta hänsyn
till att det finns olika parter i konflikten representerade i området.
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I Tharaka, Kenya, arbetar Läkarmissionen, med att
anlägga dammar och möjliggöra odling för att öka
invånarnas resiliens under torrperioder.
Foto: Barnmissionen Afrika

– Det är viktigt att arbetet utgår ifrån de humanitära principerna och utförs opartiskt, säger
Martin Sjölander.
Insatsen har handlat om att byta ut trasiga
vattenledningar, så att de boende ska slippa
hämta vatten direkt ur floden och i stället få
tillgång till renat vatten igen.
Samtidigt som RRM-insatsen avslutats har
ADRA fått pengar till en ettårig humanitär insats av Sida där pengarna bland annat går till
att återställa ytterligare hälsokliniker. En av
klinikerna ska riktas specifikt till funktionshindrade och till kvinnor som utsatts för könsbaserat våld.

KOMMUNIKATIONSINSATSER
– Antalet barnhem i världen har ökat lavinartat på senare år trots att mängden föräldralösa barn minskar. Cirka 80 procent av alla
barn på barnhem har föräldrar eller nära anhöriga. Men barnhem har blivit en business,
säger Bitte Arréhn, på Erikshjälpen.
Tillsammans med Svenska Alliansmissionen
och Evangeliska Frikyrkan drog de 2019 igång
10

Barnhemsdialogen, vars mål är att sprida information i församlingar, föreningar, Erikshjälpens secondhandaffärer och skolor.
– Vi tog oss an det här gemensamt för att
vi har många i våra församlingar som skänker
pengar till barnhem utan att veta hur barnen
har det. När vi berättar om hur man utnyttjar
barnen blir en del chockade, andra blir förnärmade och en del vill genast ta tag i det.
Att växa upp på institution, utan anknytning till familj och släkt, ger men för livet.

ADRA är en av få organisationer som arbetar på plats i
Syrien. Foto: ADRA Syrien

– Barnhem är förlegat, vi måste tänka i nya
banor så att inte barn förlorar rätten till sin
familj, till skydd, utbildning och utveckling,
säger Bitte Arréhn.
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PRAKTIKANTPROGRAMMET
REBECKA LENSEE, 26 ÅR, var praktikant september 2019-januari 2020, på Hope for children, i Etiopien, en samarbetsorganisation till
EFS.

hon är "sjuk" i perioder. Detta för att HIV är
stigmatiserat i stora delar av Etiopien och inget man pratar öppet om.

Vad är det viktigaste du tar med dig från din
praktiktid?

– Jag tror det var att få uppleva en kultur
och ett samhälle som prioriterar relationer och
inte nyttomaximering – som här i Sverige. Det
var den stora skillnaden och den märks i hur
de lever. Även om Etiopien inte är ett supereffektivt eller ekonomiskt drivet land så är de
rika för att de är väldigt fina mot varandra och
man tar sig tid att umgås.
Vad tar du med dig när det gäller utvecklingssamarbete?

– Jag blev ödmjuk inför hur lång tid det
tar att försöka förstå en kultur som är så annorlunda från min egen. Att jag lärde mig
lite amarinja öppnade många dörrar men vi
behövde verkligen ta hjälp av våra etiopiska
kollegor för att förstå normer och sociala regler. När vi intervjuade en kvinna på landsbygden förstod vi först efteråt att kvinnan pratade
om att hon hade HIV, trots att hon bara sa att

Rebecka Lense var en av sex deltagare i EFS praktikantprogram.
Hon gjorde praktik i EFS systerkyrka i Etiopien. Foto: privat

KLAGOMÅLSHANTERINGEN FUNGERAR SOM DEN SKA
SMR har ett klagomålshanteringssystem där
vem som helst via hemsidan eller e-post kan
göra anmälningar om klagomål utifrån de
förpliktelser och åtaganden SMR har. Under
året har ett klagomål inkommit och hanterats.
SMR hanterar även löpande avvikelseärenden
relaterat till bidragsförmedlingen där SMR,

och alla de parter vi förmedlar medel till, är
skyldiga att rapportera och hantera varje typ
av misstanke om korruption. Under året har
två avvikelseärenden sluthanterats samt tio
nya inkommit. SMR utgår i hanteringen från
vår antikorruptionspolicy antagen av styrelsen.
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Betyget blev bra
SMR ÄR MEDLEM I CHS ALLIANCE sedan hösten 2017. Under 2019 gjorde vi en självanalys
för att kontrollera om vi lever upp till de åtaganden som ingår i CHS Standards. Och betyget blev bra.
– I jämförelse med CHS Alliance övriga 150
medlemmar ligger Svenska missionsrådet bra
till med ett genomsnittligt betyg på knappt 3
av 4, säger Lennart Nolvall.
Betyg 3 innebär att man helt uppfyller ett
åtagande. SMR:s bästa betyg (3,3), gällde förmågan att stötta medlemsorganisationer och
lokala organisationer så att deras kapacitet
stärks.
– Det visar att det operationella arbete som
vi gör i relation till våra medlemsorganisationer har bra utfall i de länder vi verkar i.

Däremot behöver SMR stärka sina system
till exempel genom en översyn av policyer.
– Samtidigt ska vi fortsätta med det vi är bra
på, som att verka för att involvera målgrupperna och stärka medlemsorganisationerna och
deras samarbetsorganisationer, säger Lennart
Nolvall.

CHS Alliance är den organisation som
övervakar Core Humanitarian Standard
(CHS). Det är en global kvalitetsstandard
som utvecklats med ett brett deltagande
inom civilsamhället.

CHS 9 ÅTAGANDEN

Mitt i det torra ökenlandskapet i Zogofina, Segou, Mali
driver kvinnor gröna marknadsträdgårdar för kvinnor.
Trädgårdarna ger inkomster så att de kan skicka sina barn
till skolan samt nyttiga grödor som stärker familjens kost
och hälsa. Foto: Izla Bethdavid Boltema
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•

Biståndsprojektet är lämpligt och
relevant.

•

Biståndsprojektet är effektivt och utfört
under rätt tidpunkt.

•

Biståndsprojektet stärker lokal kapacitet
och undviker negativa effekter.

•

Biståndsprojektet är baserat på kommunikation, deltagande och feedback till
rättighetsbärare.

•

Klagomål är välkomna och agerade
utifrån.

•

Biståndsprojektet är koordinerat och
komplementärt.

•

Biståndsaktören anammar lärdomar i sitt
arbete för att kontinuerligt förbättras.

•

Personal får stöd att genomföra sitt
arbete effektivt och är behandlade på
ett rättvist och jämlikt sätt.

•

Resurser styrs och används ansvarsfullt
för deras tilltänkta syfte.
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Alla berörda måste höras och delta när beslut fattas.
På så sätt kan lokala och globala mål börja dra åt
samma håll. Foto: SMR

GNDR — från lokalt till globalt
MED ÖVER TUSEN MEDLEMMAR världen över
är GNDR ett viktigt nätverk för att ge lokala
aktörer röst och möjlighet att påverka på såväl
nationell som global nivå.
En viktig händelse under 2019 var Global
Platform for Disaster Risk Reduction, den globala FN-konferensen i Geneve, där SMR deltog med en delegation av medlemsorganisationer och samarbetspartners.
– Det är lite som en global Almedalsvecka
där man lär sig mer om hur systemet fungerar och hur man kan påverka regeringar säger
Lennart Nolvall, handläggare.
Åtta av SMR:s medlemsorganisationer är
med i The Global Network of Civil Society

Organisations for Disaster Reduction, GNDR,
liksom många samarbetsorganisationer i
främst Östafrika och Sydasien.
Under konferensen presenterade GNDR ett
uttalande från civilsamhällesorganisationerna
om vad som behöver prioriteras för att uppfylla målen i det globala Sendai-ramverket för
katastrofriskreducering. Bland annat handlade det om inkludering - att alla berörda grupper hörs och kan påverka beslutsfattandet, lokalt deltagande och harmonisering - att lokala
och globala mål drar åt samma håll.
SMR deltog under 2019 också i utarbetandet
av en ny GNDR-strategi för 2020-2025.

NORFORB UTBILDAR BLIVANDE UTBILDARE
– Kombinationen av teori, praktik, fördjupning,

tips och verktyg var fantastisk. Det sade en deltagare från Israel-Palestina efter att ha gått FORB
Learning Platforms kurs ”Training of the Trainers.
I mars 2018 lanserades FORB Learning Platform
för att öka kunskapen om religions- och övertygelsefrihet genom att erbjuda informationsfilmer,
fördjupningsmaterial och kurser. Och 2019 tillkom
en utbildning för blivande utbildare.

Cash, rådgivare på SMR och en av de drivande
bakom lärplattformen.
55 personer gick den tio veckor långa kursen
”Training of the Trainers” som bland annat fokuserar på pedagogik, religiös läskunnighet, mänskliga
rättigheter i allmänhet och religions- och övertygelsefrihet i synnerhet.

– Det finns inte många erfarna utbildare kring

religions- och övertygelsefrihet. Det är ett stort
problem som vi vill råda bot på, säger Katherine

Illustration © Majsan Sundell
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Årsmöte i ungdomens tecken
SVENSKA MISSIONSRÅDETS 108:DE årsmöte
präglades av ett ungdomsperspektiv efter att
KFUM utmanat Svenska missionsrådet och
medlemsorganisationerna att bli bättre på att
involvera ungdomar i sitt arbete.
Under temat ”Låt ungdomarna forma framtiden” samlades Svenska missionsrådet och en
majoritet av de 33 medlemsorganisationerna
till årsmöte i Stockholm den 16 maj.
Med stöd i FN:s resolution 2250 om ungas
rättigheter uppmuntrades deltagarna genom
olika workshops att ta till vara ungas deltagande i arbetet för en bättre värld. En fjärdedel av
jordens befolkning räknas som ung idag och
nio av tio av dagens unga lever i utvecklingsländer.
– Ungdomar har en spetskompetens som
handlar om hur det är att vara ung just idag.
Den kunskapen har ingen annan vuxen, men
den är avgörande för att kunna stärka ungas
möjlighet och rätt att forma sin framtid, sa
Caroline Daly från medlemsorganisationen
KFUM.
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En fredlig och hållbar värld kräver att unga
är med och utformar lösningar och processen
dit. Mer än en tredjedel av målen i Agenda
2030 är kopplade, direkt eller indirekt, till
unga med fokus på egenmakt, deltagande och
välmående.
På årsmötet tackade avgående ordförande
Mattias Ingeson för sina sex år och Eva Nordenstam von Delwig valdes till ny ordförande. Hon
arbetar som kommunikationschef vid Läkarmissionen, en av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer. Läs mer om Eva på sid 4.

En fredlig och hållbar
värld kräver att unga är
med och utformar lösningar och processen dit.

Thorine Arenius, EFK, var en av många engagerade
deltagare på Årsmötet 2019. Foto: SMR
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Så här ser organisationen ut
VID ÅRSMÖTET utser representanter från
medlemsorganisationerna Svenska missionsrådets styrelse. Styrelsen utser generalsekreterare som leder kansliet, de utser också det
utvecklingsutskott som fattar beslut om förmedling av bidrag över 250 000 kronor.
Kansliet är indelat i tre enheter. Enheten för
ekonomi, administration och kommunikation

som ger internt och strategiskt stöd. Enheten
för lärande och påverkan som arbetar med
kapacitetsutveckling, påverkan och lärande
och enheten för internationellt utvecklingssamarbete som arbetar med kvalitetssäkring och kapacitetsutveckling av det arbete vi
förmedlar Sidabidrag till.

Lärande och
påverkan

Årsmöte

Ledningsgrupp

Ekonomi,
administration och
kommunikation

Styrelse

Generalsekreterare
Utvecklingsutskott

Internationellt
utvecklingssamarbete
Illustration © Majsan Sundell

SVENSKA MISSIONSRÅDET HAR ENLIGT STADGARNA UPPDRAGET:
• att verka för kyrkors, samfunds och kristna
organisationers samverkan och enhet,
• att förnya och fördjupa den bibliska och
teologiska förståelsen av den kristna kyrkans
uppdrag i vittnesbörd, tjänst och gemenskap i
ett globalt perspektiv,
• att vara en öppen mötesplats med en strategiskt vald agenda för att tydliggöra det
kristna uppdraget och kyrkans roll i det globala

samhället för medlemmar, kyrkor, ekumeniska
organ och övriga intresserade samt att delta i
det offentliga samtalet i dessa frågor,
• att i kontakt med andra ekumeniska organ
och medlemsorganisationer representera de
gemensamma intressena i förhållande till
organisationer och myndigheter i Sverige och
utomlands.
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Krisen och hoppet i centrum
KRISEN OCH HOPPET. De orden stod i centrum
när det var dags för SMR:s medlemsdagar på
temat ”Klimatet och skapelsen”. Anna Olsson
och Miriam Mondragon gav en omskakande
bild av klimattillståndet i världen när ett 60tal representanter från våra medlemsorgani-

sationer möttes på Sigtunastiftelsen. Men de
förmedlade också hopp med orden: ”vi behöver en ny livsstil och hållbara organisationer”.
Biskop emeritus Anders Wejryd sade att
förändring kräver ”att den som talar om den,
själv vågar sig på den”:

Svaret på klimatförändringarna handlar inte om
tekniska lösningar, utan om
relationer, vad vi värdesätter, kärlek och hur
människor lever sina liv.

Engagemanget var stort på medlemsdagarna i Sigtuna. Ett 60-tal representanter från SMR:s medlemsorganisationer diskuterade och analyserade stort
och djupt. Foton: Melker Dahlstrand
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– Massor av kyrkor och kyrkliga organ är
djupt fastkörda i materialismen och statustänkandet. Våga se förändringar i klimatsmart
riktning som föregångshandlingar.
Här kan trosbaserade organisationer spela
en viktig roll genom förmågan att nå fram till
de allra mest sårbara. Det menade Josephine
Sundqvist, disputerad teolog och expert på
Sida.

Verkligt hopp skapar
kreativitet, mod, fantasi.
Hoppet säger att det går att
äta, resa, leva annorlunda.

– Vi måste jobba med religiösa aktörer som
finns på platser där inte andra organisationer
finns och vi måste jobba med moraliska och
etiska frågor.
Klimatförändringarna visar hur ohållbart vi
har levt och att vi behöver återvända till kristna värden, enligt Marcus Oxley, internationell
expert:
– Svaret på klimatförändringarna handlar
inte om tekniska lösningar utan de här frågorna handlar om relationer, vad vi värdesätter,
kärlek, hur människor lever sina liv.
Och Peter Halldorf, pastor och författare,
var inne på samma linje:
– Verkligt hopp skapar kreativitet, mod, fantasi. Hoppet säger att det går att äta, resa, leva
annorlunda. Det kanske inte känns så, men
varje litet beslut och handling gör en skillnad.

VAD VAR DET BÄSTA DU HÖRDE UNDER MEDLEMSDAGARNA?

SOFIE SIVERMAN

THORINE ARENIUS

NGOLIA KIMANZU

Projektkonsulent Svenska Bibelsällskapet

Internationell samordnare Evangeliska Frikyrkan och ordförande SMR:s utvecklingsutskott

Kvalitetsansvarig Frälsningsarmén

— Den bästa upplevelsen är att inse den
mångfald som finns inom SMR, i den här
världsförbättrarrörelsen. Vi jobbar med
så helt olika saker men för samma mål
och kompletterar varandra. (Som var
på Medlemsdagarna för första gången).

— Vårt förvaltarskap har i många fall
utmynnat i att vi utnyttjat skapelsen,
att den blivit ett ting vi ska organisera.
Vi behöver erövra en annan syn på skapelsen, där vi lever som skapelsens beskyddare istället för dess konsumenter.
(Som blev väldigt inspirerad av Anders
Wejryd och Peter Halldorf).

— För mig var det att Marcus Oxley så
tydligt förklarade resiliens, hur hela
kedjan hänger ihop. Att det inte går att
få hållbar utveckling utan resiliens.
(Som tyckte om Marcus Oxleys föredrag).
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I totalt 21 år har Anders Malmstigen arbetat inom Svenska
missionsrådet, de senaste fyra som generalsekreterare.
Foto: Melker Dahlstrand

En mötesplats för svåra
och spännande frågor
EFTER EN FANTASTISK TID PÅ SMR, som började hösten 1999, är det nu dags att dra vidare.
Därför gör jag en längre tillbakablick.
Att bevara och stärka vår identitet som missionsråd har varit viktigt för mig och oss på
SMR. Vi hade en stor process kring detta som
ledde fram till en förnyelse av våra stadgar
2001. Sedan dess är alla medlemmar på lika
villkor. Då stärktes också vår identitet som en
mötesplats utifrån att vi tror att vi får vara en
del av Guds mission.
När vi har missionen som hjärta kommer bidragsförmedlingen in som ett uttryck för vårt
uppdrag i världen. De senaste åren har omfattningen ökat betydligt. Bland annat för att vi
blev en strategisk partnerorganisation till Sida
för humanitärt arbete 2014 och för att vi sedan
2018 även förmedlar bidrag till PMU. Men det
är utmanande att växa i den omfattning vi gjort.
Avvikelsehanteringar och extern granskning
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rörande frågor om intern styrning och kontroll
visar på brister som vi måste åtgärda. Det är ett
viktigt fokus under 2020.
En positiv utveckling är att SMR:s mandat
för att arbeta med frågor relaterade till religiös
läskunnighet och religions- och övertygelsefrihet stärkts. Vår spetskompetens på dessa områden är viktig att förvalta och utveckla. Vi har
under det gångna året också fått vara en mötesplats där svåra och spännande frågor bearbetats.
Människans påverkan på klimatförändringarna nådde ett krisläge 2019 och demokratiutvecklingen går bakåt i många delar av världen.
Det som då ger oss kraft är vår tro på att förändringar är möjligt. Tron att få vara del av Guds
mission ger oss hopp om en förändrad värld!
Anders Malmstigen
Generalsekreterare 2016-2020
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Svenska missionsrådet i media
UNDER 2019 DUBBLADE Svenska missionsrådet sin synlighet i media jämfört med 2018. Den
största orsaken var den fortsatta debatten om
vår jämställdhetspolicy. Genom TT gav den genomslag i ett 20-tal regionala och lokala tidningar vid två tillfällen.
Vi har även fortsatt debattera och kommentera svensk biståndspolitik och vikten av religionsoch övertygelsefrihet för alla.
Tidningarna Dagen, Världen idag och Omvärlden är de tidningar vi främst synts i.

NÄTVERK OCH ARBETSGRUPPER SMR VARIT DEL AV 2019
ACT Community of Practice on Religion and
Development, Petter Jakobsson
CHS Alliance, Lennart Nolvall
Commission on Church Mission and Evangelism,
CWME/Kyrkornas världsråd, Eva Christina Nilsson
CONCORD Sverige: Styrelse och arbetsgrupp
Aidwatch, Niklas Eklöv
CONCORD Sverige: Arbetsgrupp Civic Space,
arbetsgrupp Agenda 2030, Sanna Svensson, Petter
Jakobsson
CONCORD Sverige: Kampanjgrupp #hjärtavärlden,
Matilda Pearson
Controllernätverket, Susan Kronberg,
Osmel Rodriguez
Ekumeniska Centrets styrelse, Susan Kronberg
European Ecumenical Mission Council,
Anders Malmstigen
European Ecumenical Mission Association, Anders
Malmstigen
Fairtrade Sverige
FORB Learning Platform, Katherine Cash, Niklas
Eklöv
GeMini-nätverket, Anna Olsson, Julia Brandström
Generalsekreterarnätverket, gemensamma åtagande för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet (GÅ), Anders Malmstigen
Global Network for Disaster Risk Reduction

(GNDR), Lennart Nolvall
Globalportalen, Matilda Pearson
HR-nätverket på Ekumeniska Centret, Linda
Jägerskog
Kunskapsforum för religion och utveckling,
Niklas Eklöv, Petter Jakobsson
Nordic Ecumenical Network on Freedom of
Religion or Belief (NORFORB), Katherine Cash,
Kristina Patring, Niklas Eklöv
Nordiska missionsråden, Anders Malmstigen
Nätverk för praktikantprogrammet, Anna Olsson
Pressekreterarnätverket, Matilda Pearson
Programchefsnätverket, Hanna Mellergård
Ramorganisationernas metodnätverk, Karin Bodin,
Miriam Mondragon
Resiliensnätverket, Lennart Nolvall
SMR-SKR Missionsteologisk arbetsgrupp,
Petter Jakobsson
SMR-SKR Arbetsgrupp för religions- och
övertygelsefrihet, Kristina Patring
Space for Grace, Niklas Eklöv, Miriam Mondragon
SKR:s arbetsgrupp för fred och MR,
Sanna Svensson
Svenska nätverket för humanitära aktörer (SNHA),
Joel Sverker, Sofie Twal Hedman
Säkerhetsnätverket Linda Jägerskog,
Sofie Twal Hedman
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Personal
PERSONALÅRET 2019 är vårt första år sedan
den nya samverkansgruppen startade. Där möts
fackliga företrädare, skyddsombud och arbetsgivare för att stämma av viktiga arbetsmiljöfrågor.
Under 2019 har vi varit totalt 37 stycken medarbetare på kansliet, varav 25 kvinnor och 12
män. Nya medarbetare under året är: Anna Winström, Kristofer Karlsson, Julia Brandström,
Eva Palmqvist på vikariat/visstid, samt Petter

GENERALSEKRETERARE

EKONOMI, KOMMUNIKATION OCH
ADMINISTRATION

Anders Malmstigen

Ninna Ekstrand
Kommunikatör

Sara V. Dynesius
Ekonom

Jakobsson, Miriam Winroth Mondragon och
Karin Bodin på tillsvidareanställning.
Åtta personer har avslutat sin anställning
under 2019: Tore Samuelsson, Björn Hummerdal, Erik Bäckelid samt Karin Sjöstedt, Ninna
Ekstrand, Sara V Dynesius, Lisa Minnhagen och
Phil Smith.

Matilda Pearson
Kommunikatör

Linda Jägerskog
Kansli- HR- &
enhetschef

Ann Sundell
Koordinator &
kommunikatör

Susan Kronberg
Ekonomiansvarig

Osmel Rodriguez
Controller

Agnes Rocque
Controller

Katarina Tegner
Controller (visstid)

Andrea Samosir
Josephson
Samordnare
Civsam-anslaget
(föräldraledig)

Lennart Nolvall
Handläggare

INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

Hanna
Mellergård
Enhetschef
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Anna-Lena
Martynova Hansson
Handläggare

Rut Eliasson
Handläggare

Joel Sverker
Samordnare
Humanitära
anslaget
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Viktoria Isaksson
Anders Salomonsson
Samordnare InforHandläggare, samordnare (vikariat) mations- och kommunikationsanslaget

Tore Samuelsson
Handläggare
(visstid)

Karin Sjöstedt
Handläggare

Anna Olsson
Handläggare,
samordnare
Praktikantanslaget

Sofie Twal Hedman
Handläggare
(föräldraledig)

Björn Hummerdal
Handläggare

Erik Bäckelid
Handläggare

Anna Winström
Handläggare
(visstid)

Kristofer Karlsson
Handläggare
(visstid)

Julia Brandström
Handläggare
(visstid)

Eva Palmqvist
Handläggare,
samordnare
(visstid, vikariat)

Katherine Cash
Rådgivare

Philip Smith
Rådgivare

Kristina Patring
Rådgivare

LÄRANDE OCH PÅVERKAN

Niklas Eklöv
Enhetschef

Lisa Minnhagen
Rådgivare

Petter Jakobsson
Rådgivare
(från februari)

Sanna Svensson
Rådgivare

Karin Bodin
Rådgivare (från
oktober)

Miriam Mondragon
Rådgivare
(från mars)
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Styrelsen och utskottet
STYRELSENS LEDAMÖTER

Anna-Maria Jonsson

Daniel Yttermalm
(ersättare)

Eva Nordenstam
von Delwig,
(ordförande)

Jenny Svanberg

Johan Hasselgren

Lotta Sjöström
Becker

Marcus Svedman

Ove Gustafsson

Siri Bjerkan
Karlsson

Stefan Emilsson
(ersättare)

Ulrika Erkenborn
Rugumayo
(ersättare)

Yusuf Aydin

UTSKOTTETS LEDAMÖTER
Thorine Arenius, Evangeliska Frikyrkan,
ordförande
Urban Arvidsson, MAF Sweden
Maria Brunander, Equmeniakyrkan
Anna Claesson, EFS
Jennifer Hegarty, Barnmissionen
Emma Idestrand, Kristna Fredsrörelsen
Hans Klahr, ADRA Sverige
Jeanette Kruse, PMU
Ola Olsson, Erikshjälpen
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SVENSKA MISSIONSRÅDET
Org nr 802002-3209
Säte: Stockholm

Styrelsen för Svenska missionsrådet avger härmed årsredovisning
för tiden 2019-01-01-2019-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tkr.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Årsredovisning för
räkenskapsåret 2019
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Svenska missionsrådet, SMR, är en ekumenisk paraplyorganisation med 33 medlemsorganisationer vilka utgörs av kyrkor, samfund,
ekumeniska organisationer och missions- och
biståndsorganisationer.
SMR har till uppgift att verka för samfunds och
kristna organisationers samverkan och enhet
och att vara en mötesplats för reflektion, lärande och kapacitetsutveckling.
2019 var för SMR tredje året i genomförandet
av den strategiska verksamhetsinriktningen för
2017 till 2021. Utifrån denna arbetar vi med
sju olika verksamhetsområden: ekumenik och
missionsteologi, religion och utveckling, religions- och övertygelsefrihet, utvecklingspolitik,
långsiktigt utvecklingssamarbete, humanitärt
arbete samt SMR som organisation.
För att genomföra dessa verksamhetsområden
använder SMR olika strategiska arbetssätt:

teologisk reflektion, påverkansarbete, kapacitetsutveckling, kommunikationsperspektiv och
kvalitetssäkring. En viktig del av SMR:s verksamhet är att genom avtal med Sida förmedla
bidrag vidare till medlemsorganisationerna.
SMR hade under 2019 fyra ramavtal med Sida
där vi företräder medlems-organisationerna
i relation till Sida. Under 2019 var det 20 av
SMR:s medlemsorganisationer som fick del av
bidrag från Sida genom SMR.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Externt tryck tillsammans med en del personalförändringar internt har lett till periodvis hög
arbetsbelastning för SMR:s personal. Detta är
en utmaning som fortsatt måste hanteras under
2020. Vi anser ändå att vi är i en bra fas vad gäller genomförande av planerad verksamhet.
Det som har varit till hjälp i att hantera utmaningarna är beslutet från 2018 om viss personal-
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förstärkning på handläggarsidan samt att vi under 2019 fortsatt tillsatt extra resurser för att
säkerställa bra överlappning i samband med föräldraledigheter samt ett par sjukskrivningar. Rekryteringsprocess av två centrala tjänster påbörjades, det gäller dels för generalsekretaren som
kommer att avsluta sin tjänst på SMR i slutet av
maj 2020 samt dels för ekonomiansvarig som
slutade sin tjänst på SMR januari 2020. Båda
rekryteringsprocesserna slutfördes i mars 2020.
På årsmötet i maj med fokus på ungdomsfrågor
valdes en ny ordförande för SMR:s styrelse, Eva
Nordenstam von Delwig. Externa faktorer som
påverkat SMR:s arbetsbelastning under 2019 relaterar till det humanitära arbetet. Avvikelsehanteringar och vad SMR identifierat som bristande
kapacitet i rapporteringsarbetet i olika delar av
biståndskedjan har skapat mycket merarbete.
Det har varit viktigt med styrelsens delaktighet och ägande av de problem och utmaningar
som uppstått. Under 2020 blir det speciellt viktigt att fortsätta med kapacitetshöjande arbete
relaterat till intern styrning och kontroll samt
att välja strategisk inriktning för SMR:s fortsatta arbete med humanitärt bistånd. Detta arbete
pågår. En central utgångspunkt för det kapacitetshöjande arbetet är den ISK-revision (intern
styrning och kontroll) som Sida-HUM genomförde av SMR under hösten 2019.
Under året har tre nya policyer antagits av SMR:s styrelse: policy för religiös läskunnighet,
policy för finansiella reserver samt policy för
konfliktkänslighet. Dessutom utvecklade och
tillämpade vi ett nytt system för organisationsbedömningar. Inför verksamhetsplaneringen
för 2020 tillämpade vi ett nytt arbetssätt för en
övergripande organisatorisk riskbedömning. Vi
har slutfört arbetet med vår självanalys enligt
Core Humanitarian Standard (CHS) och påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan
utifrån den självanalysen, vilken vi planerar att
slutföra under 2020.
Självanalysen visar på styrkor och svagheter
och blir ett viktigt underlag för SMR:s arbete
med att utveckla organisationen. Vi har även
i samarbete med Trygghetsrådet (TRS) genomfört en nulägeskartläggning av SMR vilket
blev starten på ett samarbete där TRS utifrån
vissa avgränsade områden ska ge oss stöd under 2020, bland annat inom områdena hållbar
organisation samt kapacitetsförsörjning. Detta
24

SMR:s årsmöte 2020-05-14
Bilga 3

kommer ske inom ramen för den process som
startats för att arbeta fram en ny verksamhetsinriktning med start 2022.
Representanter från SMR och Stockholms katolska stift hade under 2019 ett antal möten då
samtal fördes kring SMR:s jämställdhetspolicy.
Utifrån dessa samtal har Caritas Sverige beslutat att kvarstå som medlemmar i SMR men man
vill tydliggöra att man reserverar sig mot formuleringen i policyn om tillgång till information
om laglig abort.
Läkarmissionens formella övertagande av organisationen IAS genomfördes 2019-01-01.
Föreningen IAS kommer att finnas kvar en tid
framöver och juridiskt finns en generalfullmakt
som gör Läkarmissionen ansvarig för ingångna
avtal. Uppföljningen av IAS rapporter relaterat
till de olika anslagen har genererat mycket extra
arbete men aktuella rapporter har kunnat slutföras under året. SMR har löpande följt upp de
organisatoriska förändringarna som övertagandet inneburit och fortsatt nära uppföljning av
Läkarmissionen görs även under 2020.
Vad gäller PMU har SMR för utvecklingssamarbetet hanterat en ny ansökan för perioden
2020-2024. PMU:s ambition har varit att bli
accepterad som strategisk partnerorganisation
till Sida-CIVSAM men har till dags datum inte
fått något svar på sin förfrågan från Sida.

FRÄMJANDE AV
FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Svenska missionsrådets verksamhet har under
2019 främjat föreningens ändamål genom att
mötesplatser och olika typer av kapacitetsutveckling har erbjudits medlemsorganisationerna. SMR har även representerat medlemsorganisationerna inför myndigheter samt bedrivit påverkansarbete och förmedlat bidrag.
Detta har skett utifrån godkänd verksamhetsplan för 2019 och enligt föreningens stadgar.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Svenska missionsrådet följer regelbundet upp
verksamheten i olika typer av års- och kvartalsrapporter. Här följer en redovisning av resultat och ställning för 2019. 2018 års siffror står
inom parentes.
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INTÄKTER
De totala intäkterna uppgick till 283 086 tkr
(förra året 302 040 tkr) en minskning med
18 954 tkr. Det beror framför allt på en minskning av det humanitära anslaget 2019 i jämförelse med 2018 där 2018 bedöms vara en ovanligt hög nivå.

KOSTNADER
Kostnaderna består av ändamålskostnader
samt kostnader för administration. Ändamålskostnaderna uppgick till 275 845 tkr (294 555
tkr), 93 procent av dessa kostnader består
av medel som förmedlas vidare till Svenska
missionsrådets medlemsorganisationer genom olika program och projekt. Resterande
7 procent avser kostnader på kansliet kopplade
till olika verksamhetsområden som ekumenik
och missionsteologi, religions- och övertygelsefrihet och kostnader för handläggning av medlemsorganisationer, program och projekt samt
kapacitetsstärkande arbete.

kan ytterligare förfinas framåt. Under året har
medarbetarna valt ytterligare ett skyddsombud,
så det finns två på kansliet. Kollektivavtal finns
mellan Arbetsgivaralliansen och Akademikerförbunden och Vision, och två fackklubbar finns
aktiva på kansliet.
I en utvärdering av vårt introduktionsprogram visade det sig att nyanställda känner sig
välkomna och omhändertagna på SMR. Detta
bekräftas också i de intervjuer Trygghetsrådet
(TRS) genomfört med 13 personer på kansliet
under hösten. Hela kansliet fick uppdaterade
kunskaper i självledarskap, med fokus på feedback och coachande förhållningssätt i vardagen, cheferna har gått utbildning i coachande
ledarskap. Vi har även haft en gemensam utbildning på kansliet: ”Samarbete - ja tack!” med
Medlingscentrum för förståelse av konfliktstilar
och verktyg för att möta varandra och förebygga
konflikt.

RESULTAT

Kopplat till miljö och klimat har vi under 2019
fortsatt att klimatkompensera våra resor och
kansliet väljer att erbjuda vegetarisk kost när vi
arrangerar mötesplatser och internt på kansliet.
Vårt klagomåls- och visselblåsarsystem är fortsatt igång, det har fått en tydligare placering på
webben. Vi har testat av det reviderade krisledningsdokumentet vid årets krisledningsträning. Sättet att genomföra riskanalys för hela
organisationen har uppdaterats.

Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till -6 tkr (förra året +499 tkr), vilket är ett
lägre resultat än 2018, men i linje med budgeten för 2019.

Omsättning av personal och även antalet externa konsulter har ökat under 2019. För att motverka stress och oro har vi haft extra bemanning
i perioder.

Kostnaderna för administration uppgick till
7 238 tkr (6 986 tkr) Dessa kostnader avser ekonomifunktionen, administrativa system, hyror,
inventarier, årlig revision, upprättande av årsredovisning, styrelsearbetet, årsstämma etc.

BALANS
Balansomslutningen har ökat från 62 183 tkr
till 101 033 tkr och det beror till största delen på
att Sida som förut gett ett förskott på 30 000 tkr
nu ökat detta till 60 000 tkr.

Detta är en utmaning som fortsatt måste hanteras under 2020. Vi måste kontinuerligt prata
om arbetsmiljö, arbetsbelastningen och vilken
kultur vi vill ha. Under 2020 behöver personalhandboken revideras.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
På Svenska missionsrådet har vi under året uppdaterat och tagit fram en rad rutinhandböcker
vilka nu finns på plats, vilket bidrar till tydligare roller, arbetssätt och mandat. År 2019 var
vårt första samverkansår utifrån den nya organiseringen, vi har mötts sex gånger under året.
Rutiner och processer börjar sätta sig, men det
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FLERÅRSÖVERSIKT
(tkr)

2018

2019

2017

2016

2015

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
33
31

34
26

34
24

35
23

34
25

283 086
-257 157
-25 935
2
-4

302 040
-277 946
-23 595
-1
498

210 101
-190 151
-20 051
-1
-102

185 050
-163 353
-21 392
-3
302

183 768
-164 470
-19 223
-2
73

9 406
101 033

9 410
62 183

8 912
62 604

9 014
21 707

8 712
17 105

Antal medlemmar
Medelantal anställda
INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS (TKR)
Verksamhetens intäkter
Vidareförmedlade Sida-bidrag
Verksamhetens kostnader - kansliet
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat
EKONOMISK STÄLLNING
Eget kapital
Balansomslutning

FRAMTIDA UTVECKLING

FÖRVALTNING

En viktig process som startat under 2019 och
som fortsätter under 2020 är arbetet med att ta
fram en ny verksamhetsinriktning för perioden
2022-2026. Här kommer styrelsens och medlemsorganisationernas aktiva deltagande vara
en förutsättning för att det blir en bra och förankrad process. I samarbete med TRS kommer
ett speciellt fokus att läggas på arbetet med att
skapa en hållbar organisation samt analys av
kompetensförsörjningsbehov.

Vid årsmötet möts representanter för SMR:s
medlemsorganisationer och utser en styrelse (9 personer). Styrelsen representerar olika
kompetenser och erfarenheter som representerar SMR:s verksamhet. Styrelsen har under
året haft sex möten med god närvaro. Styrelsen
är ytterst ansvarig för verksamheten och utser generalsekreterare och utvecklingsutskott.
Utvecklingsutskottet består av företrädare för
SMR:s medlemsorganisationer. De fattar beslut
om förmedling av bidrag över 250 000 kronor
inom utvecklingssamarbetet. Generalsekreteraren leder arbetet på kansliet och deltar i styrelsens arbete. Det finns en ledningsgrupp som
består av generalsekreteraren och chefer med
ansvar för kansliets tre olika enheter. Sammantaget har kansliet personal motsvarande 31 personer räknat i årsarbetskraft.

En central händelse som inträffat efter räkenskapsårets utgång relaterar den uppkomna
situationen med Covid-19. Från slutet av februari sker en omställning av planerad verksamhet
både relaterat till SMR:s operativa verksamhet
och till verksamheten vi förmedlar bidrag till.
Målet är att genomföra så mycket om möjligt
enligt plan men nödvändiga omprioriteringar
görs löpande dels utifrån uppdaterad verksamhetsplanering internt och dels utifrån dialog
med medlemsorganisationerna och Sida för
vidareförmedlingen.
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RESULTATRÄKNING
2019

2018

2 767
280 243
20
56

2 502
299 495
43

283 086

302 040

Ändamålskostnader
Administrativa kostnader

-275 854
-7 238

-294 555
-6 986

Summa verksamhetens kostnader

-283 092

-301 541

-6

499

Räntekostnader och liknande resultatposter

2

-1

Summa resultat från finansiella investeringar

2

-1

-4

498

-4

498

Not
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

1
2, 3

Summa verksamhetsintäkter
VERKSAMHETENS KOSTNADER

VERKSAMHETSRESULTAT

4, 5

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier

6

116

291

116

291

6 934
508

65
886
124

7 442

1 075

93 475

60 817

Summa omsättningstillgångar

100 917

61 892

SUMMA TILLGÅNGAR

101 033

62 183

Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat

9 410
-4

8 912
498

Summa eget kapital

9 406

9 410

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder, särskild löneskatt
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 137
25
87 215
708
1 542

1 949
47 713
593
951
1 567

91 627

52 773

101 033

62 183

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7
8

Kassa och bank
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
2019-12-31

2018-12-31

Balanserat resultat
Årets resultat

9 410
-4

8 912
498

Eget kapital 2019-12-31

9 406

9 410

KASSAFLÖDESANALYS
2019
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat

2018

-6

499

175

269

169

768

2
-

-1

171

767

Förändringar i verksamhetskapital
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

-6 367
38 854

1 582
-797

Kassaflöde från den löpande verksamheten

32 658

1 552

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-69

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-69

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av verksamhetskapital

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

0

0

32 658
60 817

1 483
59 334

Likvida medel vid årets slut

93 475

60 817
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3), samt FRII:s styrande
riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående år.
RESULTATRÄKNINGEN

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som
Svenska missionsrådet erhållit eller kommer att
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan,
till det verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för
medlemskap i Svenska missionsrådet. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemsorganisationen och intäktsredovisas över
den tidsperiod som avses.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att
erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att
erhålla bidraget uppfylls.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls- och administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som har ett direkt samband med att uppfylla organisationens syfte och/eller stadgar. De
delas in i två kategorier:
• Verksamhetskostnader avseende medel som
förmedlas vidare till medlemsorganisationer.
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• Verksamhetskostnader hos Svenska
missionsrådets kansli.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader som behövs för att administrera Svenska
missionsrådet. Administration är ett led i att
säkerställa en god kvalitet på organisationens
interna kontroll och rapportering, såväl externt
som internt, till exempelvis finansiärer, givare,
styrelsen och andra intressenter. Exempel på
kostnader är ekonomifunktion, administrativa
system, hyror, inventarier, årlig revision, upprättande av årsredovisning, styrelsearbetet, årstämma, etc.

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas
som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första förhöjda hyra) redovisas linjärt över
leasingperioden. Även hyror för lokaler är i detta avseende leasingkostnader.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs
i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats
som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det
år pensionen tjänas in.
BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas
till anskaffningsvärde om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar enligt plan. Aktivering av en
anläggningstillgång sker vid anskaffning till högre belopp än 1/2 prisbasbelopp. Avskrivning sker
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Elektronik (datorer etc.) 3 år och Inventarier
(möbler etc.) 5 år.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
Erhållna bidrag där ännu inte villkoren uppfyllts redovisas som skuld.
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NOT 2 INSAMLADE MEDEL
2019

2018

Bidrag som redovisas som intäkt
Insamlade medel
Andra organisationer

514

779

Summa insamlade medel

514

779

278 390
1 339

298 627
89

279 729

298 716

514

779

Offentliga bidrag
Sida
Universitets- och högskolerådet (UHR)
Summa offentliga bidrag
Totalt insamlade medel

NOT 3 VIDAREFÖRMEDLADE BIDRAG

ERHÅLLNA OFFENTLIGA BIDRAG
Vidareförmedlade bidrag till medlemsorganisationer
ADRA Sverige
Ankarsstiftelsen
Barnmissionen
Equmeniakyrkan
Erikshjälpen

2019

2018

279 729

298 716

26 862

29 474

621

195

3 708

6 772

9 229

7 587

40 744

41 286

538

-

Evangeliska Frikyrkan

12 016

12 157

Läkarmissionen

EFS

24 998

24 147

Folk & Språk

3 970

3 800

Frälsningsarmén

2 194

2 129

Läkarmissionen (IAS)

7 870

8 799

8 553

7 875

17 472

17 465

Kväkarhjälpen

1 388

1 436

Lepramissionen

10 297

9 399

7 503

7 500

176

-

KFUM Sverige
Kristna Fredsrörelsen

Life & Peace Institute
MAF
Operation Mercy
PMU
Svenska Bibelsällskapet
Sveriges kristna råd
Summa förmedlade bidrag
Bidrag för egen räkning

3 446

4 796

69 337

82 303

-

411

6 235

10 415

257 157

277 946

22 572

20 769
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NOT 4 LEASING
2019

2018

Svenska missionsrådet leasar framför allt kontorslokaler.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgick till 540 tkr 2019 och
714 tkr 2018. Avtalet om lokalhyra sträcker sig till juni
2021. Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år

501

501

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

250

751

NOT 5 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSEN
2019

2018

MEDELANTALET ANSTÄLLDA
Kvinnor
Män

22
9

18
8

Totalt medelantal anställda

31

26

665
11 732

652
10 081

12 397

10 733

4 056
146
814

3 568
146
709

17 413

15 156

Styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män

5
4

3
6

Totalt

9

9

Antal ledande befattningshavare på balansdagen
Kvinnor
Män

2
2

2
2

Totalt

4

4

LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONSKOSTNADER
Löner och ersättningar till generalsekreterare
Löner och ersättningar till övriga anställda
Summa
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för generalsekreterare
Pensionskostnader för övriga anställda
Summa

STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
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NOT 6 INVENTARIER
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

1 610
-

1 541
69

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 610

1 610

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-1 319
-175

-1 051
-269

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 494

-1 320

116

290

Utgående redovisat värde

NOT 7 ÖVRIGA FORDRINGAR
2019

2018

Fordran MO ej nyttjade bidrag
Övriga kortsiktiga fordringar

6 887
47

857
29

Summa

6 934

886

NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2019-12-31

2018-12-31

Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter, återbet IAS
Övriga förutbetalda kostnader

126
316
66

124
-

Summa

508

124

NOT 9 SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG
2019
Förutbetalda medel Sida
Saldo InfoKom-anslaget - Sida
Saldo Civsam-anslaget - Sida
Saldo humanitära anslaget - Sida
Saldo praktikanslaget - UHR
Summa

2018

60 000
158
12 863
10 492
3 703

30 000
360
4 415
11 217
1 721

87 216

47 713
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NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2019
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2018

926
291
325

796
250
521

1 542

1 567

NOT 11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Sedan årsskiftet har två viktiga rekryteringar slutförts, ny generalsekreterare (start 1 september) och ny ekonomiansvarig (start 15 juni). Formellt beslut från Sida har kommit gällnande finansiering av det humanitära
arbetet från 1 april 2020 till 31 mars 2021. Samtal och arbete har påbörjats gällande SMR:s framtida arbete och
ett inriktningsbeslut ska tas av styrelsen den 23 april. En central händelse som inträffat efter räkenskapsårets
utgång relaterar den uppkomna situationen med Covid-19. Från slutet av februari sker en omställning av planerad
verksamhet både relaterat till SMR:s operativa verksamhet och till verksamheten vi förmedlar bidrag till. Målet
är att genomföra så mycket som möjligt enligt plan men nödvändiga omprioriteringar görs löpande dels utifrån
uppdaterad verksamhetsplanering internt och dels utifrån dialog med medlemsorganisationerna och Sida för vidareförmedlingen.
Vi uppfattar föreningens ekonomi fortsatt vara i balans.
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2020-05-14 för fastställelse.
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL ÅRSMÖTET I SVENSKA MISSIONSRÅDET, ORG.NR 802002-3209

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Missionsrådet för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalde revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande 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 inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består
av Årsberättelse 2019 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende
denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

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

•

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

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 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 för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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ÅRSREDOVISNING

Den förtroendevalde revisorns 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 huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Svenska Missionsrådet för år 2019.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande 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 har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den 8 april 2020

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
PwC
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TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Vi förändrar världen tillsammans
med våra medlemsorganisationer
Svenska missionsrådet har 33 medlemsorganisationer som i sin tur arbetar i ett 50-tal länder över hela
världen. Det här är alla våra medlemsorganisationer:

Evangeliska Brödraförsamlingen

Bibelsällskapet

Frälsningsarmén

Evangelisk Luthersk Mission

PMU Pingst fria
församlingar i samverkan

Erikshjälpen

KFUM Sverige

Ankarstiftelsen

Kristna Fredsrörelsen

OM Sverige

Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen

Life & Peace
Institute

Hoppets Stjärna

Församlingen Arken

Dövas
Afrikamission

Trosgnistans
Mission

Ungdom
Med Uppgift

Läkarmissionen

Evangeliska
Frikyrkan

Barnmissionen

ADRA Sverige

Stockholms katolska
stift/Caritas Sverige

Evangeliska
Östasienmissionen

Equmeniakyrkan

Svenska Alliansmissionen

Svenska kyrkan

Lepramissionen

Syrisk
Ortodoxa kyrkan

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Kväkarhjälpen

MAF Sweden

Operation Mercy

Folk&Språk
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www.smc.global
På vår webbplats finns vårt lärcenter, kalender, nyheter och medlemssidor.

