2017 års verksamhetsrapport för föreningen IBUS

Allmänt
Ett verksamhetsår till har förening IBUS gått igenom. Under året har det varit i stort
sett få kontakter med klienter i verkställighet. Numera ligger fokus på förebyggande
arbete och det uthålliga stödet med de tidigare klientkontakter vi har haft under vår
verksamhet.
Vi har under året besökt vår grundare Daniel Lindberg som tyvärr har drabbats av en
otäck demenssjukdom och bor numera på ett vårdhem. I slutet av året så fick vår
Ordförande Lennart Svartvik hembud efter en viss tids sjukdom. Vi kan inte nog tacka
honom för alla de år han har varit styrelseordförande för föreningen.

Verksamheten
Verksamhetsåret har fortsatt sen år 2016 med att Nils Lennart Kummu har varit
uthyrd till Idrottsföreningen IF Tymer på 50 % under hela verksamhetsåret 2017. Det
har inneburit ett bra ekonomiskt tillskott för föreningens övriga arbete under året och
skapat arbetsro. N L K har också representerat föreningen vid HM:s Rikskonferens 56/5 i år.
Vårt arbete under år 2017 har baserats på rent samtalsstöd via personliga möten.
Det kommer att fortgå under år 2018.
Nils Lennart Kummu arbetar vidare på sin fritid både i församlingens ungdomsarbete
i Timmersdala Frikyrkoförsamling samt i en av länets nykterhetsorganisationer. Där
har han ett antal människor som han stödjer i olika samtalsformer för att skapa hopp
och ge framtidstro.
Den ekonomiska saneringen för klienten Kenth H har fortsatt under året. Det är
endast en liten summa kvar nu när år 2018 börjar. Vi tackar Gud för denna
framgångsrika process.
Ett par boendeplaceringar i samråd med stiftelsen Lotsen har fortsatt under
verksamhetsåret där vi kunnat erbjuda permanenta lägenheter till klienter i
samarbete med ett lokalt bostadsbolag.

Kontakter med understödjare
En förutsättning för föreningens existens är det stöd som föreningen har från
privatpersoner, församlingar, företag och organisationer. Genom att vi blir en mer
naturlig partner för samverkande organisationer har vi haft möjligheten att besöka
och informera om vår verksamhet på ett för föreningen positivt sätt. Våra
Huvudmannaförsamlingar kvarstår hos oss och nya kontakter tas för att säkerställa
föreningens ekonomi.
Vi har 400 personer i vårt nätverk varav 10 % av dessa är bidragsgivare.

MEDARBETARE
Nils Lennart Kummu som tjänstgjort som Pastor och föreningens informatör.
Under verksamhetsåret har han genomfört 7 st. predikningar, 3st. seminarier.
Styrelsen har under året bestått av:
Lennart Svartvik, ordförande. ( t.o.m. 28/11-17)
Heléhne Johansson har arbetat med föreningens trycksaker.
Stig H Johansson har varit sekreterare under året.
Sigvard Larsson har tjänstgjort som tf. föreståndare och kassör
Jimmy Forsberg
Owe Reinholdsson
Carl-Åke Ericsson har varit vice Ordförande.
Styrelsen har haft 4 st. sammanträden under året förutom Årsstämman.

Ekonomi
Verksamheten har finansierats på följande sätt:
Kollekter

1%

Bidrag församlingar

15%

Gåvor enskilda

8%

Sponsorer

3%

Erhållna anslag

9 %

Personalmedverkan

29 %

Lönebidrag

35 %

Verksamhetsåret kan redovisa ett nollresultat i år. Vår kassa vid årsslutet är 335 000
kr
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