
Verksamhetsberättelse år 2012 föreningen IBUS. 
 

 

 

 

Allmänt 

 

År 2012 har för Ibus varit ett år av avveckling men även eftertanke om en eventuell framtid. 

Den successiva avveckling som vi förväntat oss från SKFH blev annat än vi kunnat förutse. 

Under året har inget samarbete förekommit mellan SKFH och Ibus. 

Den för oss försämrade ekonomiska situationen och oklarheten om framtiden innebar att även 

Per Gustavssons anställning fick avslutas. Per Gustavsson gjorde sin sista arbetsdag hos oss 

den sista april. 

Ytterligare ett bakslag för Ibus var Järfälla kommuns snabba avslut utav ersättningen för vår 

klient som gjorde sin reahablitering i Kenya. 

Båda dessa var grundpelare i vår ekonomi. 

Den budgterade inkomsten försämrades dramatiskt. 

 

Verksamheten 
 

Per Gustavsson har fortsatt med sitt omfattande arbete fram till sin sista arbetsdag med besök 

på många anstalter och med möten med många klienter. 

Med stor sorg fick vi avsluta det pågående arbetet då vår ekonomi satte krokben för fortsatt 

verksamhet. 

Nils Lennart Kummu har fortsatt sina studier på alliansmissionens pastorsutbildning som 

förväntas färdigställd under 2013. 

Samtidigt med sin utbildning har Nils Lennart arbetet med ett antal klienter avseende 

förebyggande arbete och själavård för människor med svåra drog- och alkohol problem. 

Dessutom har Nils Lennart varit behjälplig med föreningens administration och 

församlingsinformation. Han har också representerat föreningen via vår utställningsmonter 

vid en konferens i Jönköping 27/10. 

Daniel Lindberg är fortfarande ett viktigt stöd för ett 10-tal klienter och dess familjer. Vi 

förvånas över hans fortsatta iver att vara till hjälp och stöd för de svagaste i samhället. 

 

Projekt Kenya 

 

Vi fick för vår klient det ytterst negativa beskedet att stödet från Järfälla kommun plötsligt 

avslutades troligtvis på grund av nya handläggare på kommunen. 

Vår klient kom tillbaka under våren och efter någon månad hos Jimmy och Katarina Forsberg 

placerades han hos Stadsmissionen med egen lägenhet. Förändringen i hans liv var stor men 

det nya livet har bara börjat. 

 

Församlingskontakter 

 

Under året har vi besökt våra huvudmannaförsamlingar. De fem församlingar som för 

närvarande är huvudmannaförsamlingar är: 

Mariestads Missionsförsamling, Timmersdala Frikyrkoförsamling, Brämhults 

Missionsförsamling, Värsås Missionsförsamling Skövde pingstförsamling. 



Förutom detta så har församlingsbesök under verksamhetsåret även genomförts av Ove 

Reinholdsson för föreningens räkning samt besök hos en av våra tidigare 

huvudmannaförsamlingar nämligen Falköpings Missionsförsamling. 

 

 

 

 

Nätverket. 

 

Vi har fortsatt ca 500 personer med i vårt nätverk, ca 20% av dessa är är bidragsgivare. 

 

 

 

Ekonomi 

Verksamheten har finansierats på följand sätt: 

 

 

Kollekter  3%   

Bidrag församlingar 24% 

Gåvor enskilda 11% 

Sponsorer  5%   

Erhållna anslag 3%  

Familjehemsersättning 10% 

Lönebidrag  44% 

 

 

Trots att vi erhållit ett kraftigt negativt resultat har vi kunnat svara för våra förpliktelser och 

vår kassa vi årsslutet är 182 000 kr 

 

Timmersdala den 29 jan 2013 

Sigvard Larsson 
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