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Årsredovisning 2020
Ideella föreningen Bibeln idag

853300-3961
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Styrelsen för Ideella föreningen Bibeln idag får härmed avge  
redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 
2020-01-01 till och med 2020-12-31.
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Ideella föreningen BIBELN IDAG har under år 2020 ge
nom de anställdas arbete och styrelsens engagemang under 
Andens ledning arbetat med att så långt som möjligt leva 
upp till vår vision att medverka till:

- att varje kristen lever i en växande, personlig rela-
tion till Gud genom Bibel och bön 
- och att församlingen utrustas till att leda familjer, 
barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och 
följa Kristus. 

Ledare för arbetet är generalsekreterare (GS) Olof Brandt, 
som under året jobbat 30 procent för föreningen. 30 pro
cent var Olof tjänstledig för att arbeta i ett projekt i Kors
kyrkan Uppsala. De övriga 40 procenten arbetar Olof 
för Svenska Bibelsällskapet. Tack vare ett nära samarbete 
mellan organisationerna kan fortsatt goda synergieffekter 
uppnås, bland annat samutnyttjande av lokaler. 

Covid19 har så klart haft påverkan på arbetet. 
Främst genom att Olof inte kunnat resa som tidigare år 
och därför inte mött så många nya människor. Försälj
ningen till grupper har också till stor del uteblivit. 

Som huvudprodukt har föreningen gett ut fyra 
kvartalsnummer av bibelläsningsguiden Bibeln idag. 
Arbetet har letts av redaktören Kerstin Klason. Hon har 
under året skapat innehållet i Bibeln idag med hjälp av ett 
redaktionsråd och ett sjuttiotal skribenter. Esa Tanttu har 
stått för utformning och Ray Baker för korrekturläsning. 
Bibeln idags upplaga har varit 3600 ex per kvartal. 

Övrig utgivning har under året i stort uteblivit, dels 
för att serien Bibelguiden har ett års paus på grund av 
senareläggning av vissa utgivningar, men också på grund 
av satsningen på projektet Här för att stanna.

Det största projektet under året har varit Här för 
att stanna. Projektet syftar till att hjälpa barn och unga 
till ett livslångt lärjungskap. PO Flodström (anställd 
på 20 procent under året) och Olof har, både i sin 
tjänst i Bibeln idag och lokalt i Korskyrkan i Uppsala, 
genomfört fas 1 och 2 av projektet. Fas 1 innebar en 
forskningsinsats med läsning av studier och uppsatser 
samt intervjuer med föräldrar, ledare och ungdomar. 
Fas 2 innebar sammanställandet av fem nyckelfynd i en 
rapport som publicerades i början av december. Fas 3 
fortsätter in i 2021 med kontakt med lokala församling
ar och nationella organisationer samt framtagande av 
material. Under året har även PO samlat in vittnesbörd 
av kristna om varför de stannat i tron under hashtaggen 
#härförattstanna som spridits i sociala medier och även, 
i urval, samlats på hemsidan härförattstanna.se.

Föreningens digitala närvaro har stärkts och 
Facebooksidan har 2026 gillamarkeringar (+160) och 
nått cirka 70.000 (+50.000) enskilda personer. Podcas
ten har släppt 19 avsnitt och sammanlagt har avsnitt 
laddats ner 13.000 (1000) gånger under året, även 
äldre avsnitt inräknade. Totalt sedan starten 2014 har 
avsnitten laddats ner över 65.500 gånger. Vi har även 
startat ett Instagramkonto som nu har 263 följare 
(räckvidd 16.000 personer). 

Appen Bibelstund har strax över 2000 aktiva 
användare, varav 200 dagliga. Nästan 10.000 läsplaner 
startades och genomsnittsanvändaren använder ap
pen strax över 4 minuter per dag. Det har under året 
funnits cirka 150 läsplaner (30tal nya) på svenska. 
Bibeln idags gamla app används av cirka 300 personer 
om dagen. Bibeln idag har även skapat en ny app för 
familjer som heter 10:14, ca 260 personer har använt 
den återkommande, främst familjer. 

Bibeln idag har mot arvode hanterat Vandra genom 
Bibeln Sveriges ekonomi. Under året har Olof blivit 
utsedd till nationell samordnare för arbetet i Sverige och 
varit med och tagit fram en ny GTvandring, på grund 
av Corona har den dock inte kunnat lanseras.

Nyhetsbrevet Läsarkontakten gick en gång under 
året ut i full upplaga till alla prenumeranter, och dess
utom har ett antal brev skickats till gåvogivare. 

Föreningens årsmöte hölls 18 april i Uppsala. Styrel
sen möttes regelbundet till styrelsemöten, kortare zoom
möten och en styrelsehelg i februari. Ray Baker har varit 
styrelsens ordförande.

Föreningens bokföring har skötts av Kris Thorn. 
Hon har även arbetat som assistent på kontoret med 
utskick och kundkontakt. Antalet prenumeranter fort
sätter en svagt negativ trend.

Föreningens av årsmötet valda revisorer har varit 
Gunnar Nygren och Ingvar Karlsson.

Bibeln idag har som syfte att hjälpa männi skor 
till fungerande bibelläsning. För att söka uppnå det 
syftet har föreningen under 2020 varit beroende av ett 
helhjärtat arbete bland de anställda, av mångas ideella 
insatser och av professionella samarbetspartners. Vi är 
mycket tacksamma till Gud för att han givit allt detta.

Olof Brandt, generalsekreterare

Förvaltningsberättelse för 2020
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Fem år i sammandrag

 
 2016 2017 2018 2019 2020  
Kvartalsskriften Bibeln idag      
  Inbetalt under året* 790 768 726 736 774
  Bokfört för aktuellt år 778 713 746 721 770
Försäljning, böcker o dyl 161 159 195 178 215
Kostnader 1 349 1 183 1 220 1 041 1 054
Årets resultat -207 -96 -91 65 -18
Eget kapital 338 242 151 216 198
  

Samtliga belopp i 1000-tal kronor
*Årets inbetalningar avser till stor del nummer av Bibeln idags kvartalsskrift som skickas ut påföljande år och 
bokförs då som intäkt först det år inbetalningen avser.
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Anställda och styrelse
Anställda
Namn Tjänst Tjänstegrad 
Olof  Brandt Generalsekreterare 30 procent (30 procent tjänstledig)
P-O Flodström Projektanställd 20 procent (1 mars till 31 december)
Kerstin Klason Redaktör 30 procent 
Kris Thorn Ekonom och  
 kontorsassistent 5 timmar/vecka

Återkommande arvoderade personer
Esa Tanttu Layout Arvoderad utifrån uppdrag.

Styrelse - ordinarie* 2019 2020 2021 2022 2023 
Ray Baker 1 2 Val
Hans Lindholm  Vald 1 2 Val
Nils Eckerdal  Vald 1 2 Val
Lars-Göran Ragnarsson  Vald Val
Kristina Hellquist Vald 1 2 Val
Magnus Wingård Vald 1 2 Val 
Josefine Andersen Vald 1 2 Val

Styrelse - ersättare (numrerade)**
1. Therese Palmqvist  Vald 1 2 Val
2. Amanda Vadian  Vald 1 Val
3. Mattias Lenti  Vald Val

* Ledamöter från årsmötet 2020 och framåt. 
** Anledningen till att vissa ledamöter valts in med en mandatperiod på färre än tre år är, förutom fyllnadsval, 
att enligt stadgarna så ska en tredjedel av styrelsen väljas varje år på årsmötet. 
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Förslag till resultatdisposition
Till årsmötets förfogande står
Balanserat resultat 2019-12-31 215 776 kronor
Årets resultat     -17 815 kronor
Att disponera  197 961 kronor

Under 2020 har föreningen Bibeln idag haft temporärt lägre kostnader än vanligt i några viktiga avseenden. Dels 
är detta på grund av lägre total tjänstegrad av anställda under året, något som inte planeras för framtiden. En an-
nan större anledning till detta är att det normala bidraget till moderorganisationen Scripture union avståtts från 
under 2020, i samrådan med dem. Även föreningens intäkter har dock varit lägre än väntat, då försäljningen av 
böcker varit mycket låg under rådande situation. Sammantaget har detta lett till att föreningen gått med en mått-
lig förlust under 2020. Att få ökade inkomster under 2021 jämfört med 2020 att överstiga de ökade utgifterna 
som väntas kommer att bli en viktig utmaning för föreningens ekonomi.

Resultaträkning
Belopp i 1000-tal kronor
Intäkter Not 2020 2019 
Bibeln idag  770 721
Försäljning, böcker och dyl 2 95 178
Gåvor o övriga intäkter 3 177 203
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER  1 042 1 102
 
Kostnader
Bibeln idag 4 -211 -223
Böcker och dyl, inköp  -55 -50
Marknadsföring 5 -31 -18
Övriga kostnader 6 -237 -216
Scripture Union, medlemsavg och anslag 7 0 0
Personal 8 -520 -533
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER  -1 054 -1 041 
  
RÖRELSERESULTAT   -12 61
   
Finansiella intäkter och kostnader    
Räntenetto  -6 4
Summa finansiella poster  -6 4
    
RESULTAT  -18 65
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Balansräkning
Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31
Finansiella placeringar  257 435
Övriga tillgångar  14 14
Likvida medel 9 671 521
    
SUMMA TILLGÅNGAR  942 970
 
Eget kapital och skulder 
Balanserat resultat  216 151
Årets resultat  -18 65
Summa eget kapital  198 216
    
Skulder    
Övriga skulder 10 105 149
Avräkning med Vandra genom Bibeln  149 120
Förutbet prenumerationsavgifter  490 486
Summa skulder  744 754
    
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 942 970
Panter och borgensförbindelser  Inga Inga

Noter
1. Allmänna principer
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd.
Fordring är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Prenumerationsintäkter för Bibeln idag avseende 
nästkommande år har skuldförts. Kostnader för motsvarande nummer har aktiverats. Värdepapper har värderats 
till balansdagens kurs.

2. Försäljning, böcker
Belopp i 1000-tal kronor  2020 2019
Bibelguiden, alla böcker  53 112
Övrig bokförsäljning  27 34
Försäljning, annat material  7 21
Fakturerad frakt  8 11
Summa  95 178
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3. Gåvor och övriga intäkter  2020 2019
Gåvor allmänt  121 104
Gåvor till Scripture Union-projekt  0 0
Bibelstund  10 17
Fakturerade uppdrag  41 50
Övriga intäkter  5 6
Anslag*  0 25
Summa  177 203
 
4. Bibeln idag, kostnader
Tryckkostnader  -137 -145
Distribution  -32 -35
Övriga kostnader (layout, bilder mm)  -41 -43
Summa  -211 -223
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5. Marknadsföring  2020 2019
Nyhetsbrev  -10 0
Övrig marknadsföring  -9 -5
Hemsidan  -12 -13
Summa  -31 -18
    
6. Övriga kostnader     
Lokalhyra  -37 -26
Resor, generalsekr  -11 -34
Porto  -41 -59
Styrelse och årsmöte  -10 -4
Köpta tjänster (IT och appar, postgång mm)  -106 -54
Övrigt (bankavgifter, kontorsmtrl mm)  -33 -40
Summa  -237 -216
     
7. Scripture Union     
Medlemsavgift  0 0
Resor  0 0
Anslag  0 0
Summa  0 0
     
8. Personalkostnader     
Lön och arvoden  -409 -413
Sociala avgifter  -90 -108
Pensionskostnader  -13 -9
Övrigt (traktamente, utbildning mm)  -8 -3
Summa  -520 -533
Inga arvoden har utgått till styrelse eller revisorer      
 
9. Likvida medel     
Kassa  1 1
Transaktionskonton i Swedbank  391 375
Plusgirokonto  279 145
Summa  671 521
     
10. Övriga skulder     
Upplupna kostnader  92 80
Övriga skulder  13 68
Summa  105 149
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 Styrelsens underskrifter
      __________________________ 
      Datum, ort
      

      __________________________
      Olof  Brandt
      Generalsekreterare

__________________________  __________________________
Datum, ort     Datum, ort

________________________  __________________________
Ray Baker     Hans Lindholm
Ordförande

__________________________  __________________________
Datum, ort     Datum, ort

________________________  __________________________
Josefine Andersen     Nils Eckerdal

__________________________  __________________________
Datum, ort     Datum, ort

________________________  __________________________
Magnus Wingård    Kristina Hellquist   

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits           2021

_______________________   __________________________
Gunnar Nygren    Ingvar Karlsson


