
Verksamhetsberättelse år 2013 föreningen IBUS. 
 

 

Allmänt 

 

En verksamhetsberättelse är inte alltid lätt att skriva. Att försöka rapportera av svart på vitt 

alla de kontakter, konferenser, möten med människor i olika situationer är verkligen en 

utmaning. Jag ska försöka efter bästa förmåga att kunna återge några av årets viktigaste 

punkter. 

   År 2013 har präglats av ord som nystart, optimism, tillbaks till grundverksamheten för vårt 

arbete. Efter år 2012 som präglades av avveckling så beslutade årsstämman i Feb 2013 att ge 

styrelsen mandat att jobba för en fortsättning av föreningens existens. 

   Till föreningens stora glädje så återkom Jimmy Forsberg in i styrelsen och när även tidigare 

föreståndaren Per Jörlin inkom med förslag om att hitta möjligheter till bra finansiering för 

vår framtida verksamhet så startade det en febril, kreativ period under våren och sommaren. 

   Tyvärr så grusades dessa förhoppningar under hösten då det visade sig att aktörerna inom 

detta förslag återtog tidigare muntliga löften.  

   Men vi jobbar oförtrutet på vidare att med IBUS grundmålsättning att kunna hjälpa flera 

med Guds och medmänniskors hjälp! 

   Vi som arbetar inom föreningen ser med spänning fram emot vad 2014 har att erbjuda! 

 

Verksamheten 
 

Under året så har Nils Lennart Kummu avslutat sin Pastorsutbildning på Korteboskolan, 

Jönköping. Han anställdes på heltid som Själavårdande Pastor i föreningen IBUS fr.o.m. 1/6 

2013. 

   Daniel Lindberg har också fortsatt sitt arbete med minst ett tiotal klienter under 

verksamhetsåret och har också haft stor betydelse i de kontakter vi nu har påbörjat för att 

bygga upp vår verksamhet igen ifrån grunden. 

   IBUS har under året börjat bygga upp ett nätverk anpassat till den nuvarande situationen. 

Att få placeringar på familjehem under slutet av deras verkställighetstid är mycket svårt idag. 

Därför gäller det att hitta koncept och arbetsvillkor som gör det möjligt att placera dessa 

direkt efter det datum de lämnar kriminalvården och hamnar i socialtjänstens regi istället. 

   Vi har haft inledande samtalskonferenser med SKR, (Sveriges Kristna Råd), framförallt 

med dess NAV- verksamhet. Vi har ca 20 kontakter där. 

   Vi har också under året haft inledande samarbetssamtal med Bergslagsgårdar, Fyrljuset, 

Tingvallahemmet  och Stiftelsen Lotsen. Eftersom alla dessa föreningar bedriver socialt 

arbete baserat på kristna grundvalar. Ett samarbete gynnar alla parter i framtiden. 

 

Föreningen IBUS har via Nils Lennart Kummu varit representerad på 10 st. föreläsningar, 

predikat 6 ggr och en mötesserie på 3 dagar i Korskyrkan, Mariestad. 

 

Antal klienter under året har varit 6 st.  

Antal arbetskonferenser under året: 4 st. Antal interna arbetskonferenser: 6 st. 

Antal tidningsintervjuer: 7 st.  Antal själavårdssamtalstimmar: 125. 

Ibus beslöt att hyra ut Nils Lennart Kummu till Timmersdala Frikyrkoförsamling på 

25% av hans arbetstid under hösten 2013 som koordinator för församlingens ungdomsarbete. 

 

 

 



 

Tack vare ett gediget arbete av Heléhne Johansson så har föreningen IBUS under 

verksamhetsåret fått en ny, fräsch broschyr. Hon har också varit en drivande kraft att 

föreningen också numera har en uppdaterad hemsida. 

 

 

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.  

 

Nätverket. 

 

Vi har fortsatt ca 470 personer med i vårt nätverk, ca 16% av dessa är är bidragsgivare. 

 

 

 

Ekonomi 

Verksamheten har finansierats på följand sätt: 

 

 

Kollekter  2%   

Bidrag församlingar 25% 

Gåvor enskilda 12% 

Sponsorer  5%   

Erhållna anslag 9%  

Personalmedverkan 8% 

Lönebidrag  39% 

 

 

Under verksamhetsåret 2013 kan vi redovisa ett positivt resultat på ca 44 000 kr.Vår kassa vid 

årsslutet är ca 220 000 kr 

 

Timmersdala den 29 jan 2014 

 

T.F föreståndare Sigvard Larson och Själavårdande Pastor Nils Lennart Kummu 

 

………………………………….                                          ………………………. 

 


