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Verksamhetsberättelse
UPPDRAG
Fokus för Folk&Språk är att arbeta för att varje folkgrupp har
tillgång till Bibeln på det språk man bäst förstår. Folk&Språk
gör det genom att bistå de folkgrupper som efterfrågar hjälp
eller har ett tydligt behov. Vi gör det genom att sända ut
missionärer som bidrar till översättningsarbetet på olika
områden. Vi vill särskilt rekrytera exegeter som kan utvecklas
till översättningskonsulter, men även lingvister som jobbar
med språkforskning. Vi arbetar även med utbildning av
förkunnare och församlingsledare så att de kan använda den
lokala översättningen väl (Scripture Engagement) och
läsundervisningarbete bland både vuxna och barn är också en
vital del i arbetet. Så gott som alltid görs detta i nära
samarbete med folkgruppernas egna existerande
sammanslutningar och kyrkor, med myndigheter, universitet
och ideella organisationer.

Dessa språk talas ofta av etniska minoritetsgrupper som
tillhör världens allra fattigaste och där de flesta även är
analfabeter. Därför bidrar vi på olika sätt för att möta
människornas varierande behov förutom det som är vår
kärnverksamhet: bibelöversättning och alfabetisering. Detta
görs för att minska människors fattigdom och ge dem en
chans att förbättra sina liv på olika områden.

Vision 2025 innebär att man före år 2025 vill påbörja ett
bibelöversättningsprojekt i alla de språkgrupper som behöver
det. För att komma dit måste alla, både kyrkor och
organisationer, arbeta med förnyad attityd och dynamiska
arbetsmetoder och i allt en vilja att vara ledd av den helige
Ande.
Statistik från år 2020 visar att av världens 7 360 levande språk
(inkl teckenspråk finns pågående översättningsarbete i 2 731
språk, 2 014 är i behov av påbörjade projekt och 1 193 språk
bedöms inte ha behov av översättningsprojekt.
4

Samarbetsorganisationer
I SVERIGE
Nära samarbetspartners som med ekonomiskt understöd sänt
ut sina internationella medarbetare genom Folk & Språk har
under året varit Svenska Alliansmissionen, svenska
pingstförsamlingar, och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

I UTLANDET
Folk&Språk är medlem i den internationella organisationen
Wycliffe Global Alliance, med säte i Singapore. Denna
sammanslutning utgörs av 100+ organisationer från mer än 60
länder. Regionalt är vi knutna till Wycliffe Europe Area där vi får
vidareutbildning inom personaladministration, ledarskap,
insamlingsstrategi med mera. Wycliffe Europas IT-avdelning
assisterar oss på distans fortlöpande.

Genom medarbetare, styrelse och kansli har vi kopplingar till
universitet och högskolor i Sverige. Skandinavisk teologisk
högskola är en samarbetspartner, men även lärosäten i utlandet
såsom Gloucester University i England, dit Moorlands College
hör som utbildar Wycliffes medarbetare vid Centre for
Linguistics, Translation and Literacy.

Tack vare samarbetet med Wycliffe Europe Area har
Folk&Språk tillgång till olika konsulter. Vår största
samarbetsorganisation kring bibelöversättningsprojekten är SIL
International.

Engage-konferensen som Folk&Språk genomför årligen med
fokus på onådda och bibellösa folkgrupper fick i år på grund av
pandemin ställas om till ett digitalt bönemöte för samma
målgrupp. Totalt deltog 14 olika missionsorganisationer och
över 100 personer var med och bad under 1,5 timme den 7
november via Zoom.

Under året har alfabetiseringsarbete bedrivits i Tchad med
FAPLN som partner. Totalt omfattar projektet 15 språk. Vi har
finansierat bibelöversättningsprojekt i 6 språkgrupper i
länderna Togo, Burkino Faso, Sverige, Kongo och Sydostasien.
Folk&Språk är medlem av Svenska Missionsrådet.
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Arbete internationellt
Folk&Språk har ytterligare medarbetare men vissa har inte
haft någon specifik uppgift med Folk&Språk under året,
några har gått i pension och andra är på väg att resa ut för
första gången.

Medarbetare i utlandstjänst. Följande svenska medarbetare har
under året haft ett uppdrag med Folk&Språk. De och andra
projekt beskrivs mer nedan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bister, Jeni (USA) & Mikael – Sydafrika
Ellis, Carina & Jim (USA) – Mikronesien, på distans
Engkvist, Helena & Leif – Papua Nya Guinea, på
distans från Sverige
Fritzell, Lisbeth – Papua Nya Guinea
Larsson, Anna & Sven – Sydostasien
Presson, Gunborg & David (USA) – Afrika
Ralston, Annika & Hamish (Skottland) – Västasien,
på distans från Sverige
Thornell, Christina – Senegal
Tranefeldt, Sophia & Elias – Etiopien
Valkama, Susanne & Kari – Sydostasien
Maria Gustafsson - Tchad
Carina Jahani - Västasien, på distans från Sverige

SIL International är vår samarbetsorganisation i
projektländerna om inte annat nämns.
Bibelöversättningsarbetet finansieras helt av gåvor från
församlingar och enskilda givare.
Folk&Språk har bidragit till arbetet i följande länder, antingen
genom att medarbetare arbetat där, eller att
vi har kanaliserat ekonomiska medel till enskilda Wycliffemedarbetare från andra länder eller direkt till
samarbetsorganisationen i landet.

Afrika
ETIOPIEN
Sophia och Elias Tranefeldt, med barnen Gabriel, Josef, Emanuel
och John, har bott i Etiopien och arbetat som
översättningskonsult respektive bibellärare. Sophia och Elias
med familj återvände till Sverige till julen -20. Sophia kommer
att fortsätta sitt arbete som översättningskonsult med Sverige
som bas.

Elias och Sophia Tranefeldt med familj

BURKINO FASO
Väst-kusaal-språket: Vi sponsrar lokala bibelöversättare som genomför
konsultkontrollering och revidering av sitt första utkast av Nya
Testamentet.

Västkusaalfolket i Burkna Faso

Mamy och Ruth Raharimanantsoa

KONGO-BRAZZAVILLE
Mamy och Ruth Raharimanantsoa har sedan 1994 bott i landet och
arbetat med SIL Kongo. Ruth, utsänd av Wycliffe UK, arbetar med
lingvistik och bibelöversättning på flera språk i teke-området och Mamy
är rektor för Protestant Theological Seminary of Protestant University
of Brazzaville och undervisar i hebreiska och Gamla Testamentet. Mamy
har under året påbörjat en utbildning till översättningskonsult med
syfte att arbeta med kitubaspråkets bibelöversättning. Mamy är utsänd
av Equmeniakyrkan.
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KONGO-KINSHASA
Jean-Marie Nkokolo arbetar med att utbilda pastorer och predikanter i Kongo-Kinshasa att använda sina modersmål som
gudstjänstspråk i sin förkunnelse.
MOÇAMBIQUE/SYDAFRIKA
Nyungwe-språket: Mikael och Jeni Bister har arbetat sedan 1998 med
bibelöversättning och läsundervisning med stöd från pingstförsamlingar i Skövde,
Lidköping, Hjo, Trelleborg, samt Wycliffe USA. Mikael och Jeni med familj flyttade
hem till Sverige i januari 2018 där Mikael avslutade det sista arbetet med NT till
nyungwe på distans. Den sista april skickades det till typsättning och sedan vidare
till tryckning.
Mikael och Jeni påbörjade sin nya arbetsperiod i södra Afrika i slutet av 2019 och
Nya Testamentet på nyungwe kunde med stor glädje invigas våren 2020.
TCHAD
Buduma-språket: Vi har under året kanaliserat stöd till läs-och bibelöversättning.

Familjen Bister

Tillsammans med samarbetsorganisationen FAPLN har ett förskoleprogram med drygt 2000 elever genomförts.
TOGO
Ifè-språket: Vi sponsrar lokala bibelöversättare som översätter Gamla Testamentet till Ifè.
Flame-språket: Vi samarbetar med en lokal bibelöversättarorganisation i samarbete med SIL med översättning av Nya och
Gamla Testamentet. Nya Testamentet blev klart och invigdes våren 2020.
VÄSTAFRIKA
Gunborg och David Presson bor i USA, men arbetar i Afrika där Gunborg är HR koordinator för den fransktalande västra delen
av kontinenten och David är Africa Strategic Communications Director.

Asien
SYDASIEN
Kanaliserat stöd till medarbetare som arbetar med översättning och språkutveckling.
SYDOSTASIEN
Anna och Sven Larsson arbetar med språkutveckling, alfabetiseringsarbete och bibelöversättning bland ett minoritetsfolk.
Susanne Valkama undervisar och stöttar översättning av Gamla
Testamentet i flera språkprojekt. Maken Kari är programmerare
och utvecklar ett ordboksprogram för nationella medarbetare. De
arbetar på distans från Finland.

Kari och Susanne Valkama

VÄSTASIEN
Annika och Hamish Ralston, som har sin bas i Örebro,
administrerar ett språkprojekt i Västasien.

Annika och Hamish Ralston
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Europa
SVERIGE
Ett bibelöversättningsprojekt pågår till ett språk i Västasien. Översättarna har fått asyl i Sverige.

Nord- och Sydamerika
MEXIKO
Kanaliserat stöd till medarbetare som arbetar med bibelöversättning på språket chinantec i byn Tlacoatzintepec.
NORDMARIANERNA (USA)
Översättning på karolinerspråk och analys av flera andra språk; Carina och Jim Ellis. Nya Testamentet på saipan
carolinian är under slutredigering för att tryckas under nästa år. Fler översättningar planeras vara färdiga inom några år.

Oceanien
VANUATU
Kanaliserat stöd till projekt MegaVoice genom samarbetsorganisation SIL
Vanuatu.

PAPUA NYA GUINEA
Lisbeth Fritzell, i samarbete med Svenska Alliansmissionen. Nya testamentet
på ramoaaina publicerades 2007 och arbetet med Gamla Testamentet pågår.
Lokala medarbetare spelar in NT på ramoaaina till en ljudbok och det arbetet
fortgår. Lisbeth är även konsult i flerspråksprojektet N ITI och lokala
översättare från fanamaket-språket som har slutfört översättningen av Nya
Testamentet under 2019. Invigning planerades våren 2020 men fick på grund
av pandemin skjutas på på framtiden.
Testläsning

SALAKAHADI-FOLKET/MOLIMA-SPRÅKET
Helena och Leif Engkvist, i samarbete med Svenska Alliansmissionen.
Nya Testamentet på molima publicerades 2010 som bok och ljudbok. Lokala översättare fortsätter arbetet med
Gamla testamentet med stöd på distans av Leif.

Bibelinvigning av Nya Testamentet på molima
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Sverige
ARBETET I SVERIGE
I Sverige arbetar vi aktivt med information och inspiration om bibelöversättning och språkarbete i församlingar, bibelskolor och
seminarier. Det har även gjorts TV-program i samarbete med Kanal 10. En intervjuserie på 10 program har spelats in med Sören &
Britten Årsjö samt Sune & Britt Ceder som heter ”Till världens ände”.
Utöver ovan specifika insatser bidrar vi också med 1 % av våra insamlade medel till den internationella konferens som Wycliffe Global
Alliance bjuder in till vart fjärde år. Till de nationella kontorens samordning, där vi har medarbetare bidrar vi med 4 % av dessa
medarbetares understöd.
Folk&Språks nära samarbetspartner SIL International har konsultativ relation med UNESCO och konsultativ status vid FN:s
ekonomiska och sociala råd.
NYA MEDARBETARE
Mats Eriksson antogs som ny medarbetare under året.
INSAMLING
Anna-Caisa Söderberg arbetar på kontoret i Uppsala en dag i veckan med utvecklingen av vårt insamlingsarbete. Tillsammans med
Tomas Karlsson (frivillig) arbetar hon med företagare, secondhand-butiker, församlingar, stiftelser och privatpersoner.
Det handlar främst om att hitta finansiering till förskoleklasser på 15 språk i Tchad och till de sex bibelöversättningsprojekt vi sponsrar
(utöver våra svenska bibelöversättare) kusaal, magend, flame, ifé, oka och Jean-Marie i Kongo.
Under 2020 samlades det in totalt 714 000 Kr till de olika projekten.
Anna-Caisa har även arbetat med att nå ut till nya församlingar och bibelskolor för att få informera om F&S, dels för att skapa
medvetenhet, dels för att få förebedjare, givare och förhoppningsvis nya bibelöversättare i det långa loppet.

Jean-Marie på väg till en workshop för pastorer och ledare
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KONTORET I SVERIGE
Mats-Jan Söderberg arbetar som
missionsföreståndare och leder och
utvecklar Folk&Språks arbete.
Missionsföreståndaren företräder
organisationen i Sverige och
internationellt.

Annika Ralston är
personaladministratör och hjälper
blivande missionärer vidare
på vägen fram till att bli medarbetare
och åka ut i tjänst med Folk&Språk.

Anna-Caisa Söderberg arbetar med

Maria Viitanen är ekonomiansvarig
och handhar utbetalningar till våra
partners, bokföring och
ekonomiredovisningar.

insamling mot kyrkor, företag och
secondhand- butiker. Det rör sig om
insamling till de olika projekt som
Folk&Språk stöder.

Tomas Karlsson är insamlingskonsult
främst mot kyrkor och secondhandbutiker för att finansiera de
bibelöversättnings och
alfabetiserings projekt vi arbetar
med.

Catharina Karlhager jobbar som
projektansvarig där hon efterforskar,
utvärderar och avtalar de projekt
Folk&Språk finansierar. Hon ansvarar
även för återrapporteringen till
understödjarna.

Åke Lager är skribent i Folk&Språks
tidning som skickas ut 4 ggr/år

Sture Söderberg arbetar med ekonomi
och en del administration.

Gudrun arbetade som administratör
fram till juni 2020 Vi tackar henne
för det trogna och fina arbete som
hon gjort på kansliet under många
år.

Calle Claesson jobbar med
insamling och våra partner.
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Medarbetare
Vid årets slut var det totalt 19 medarbetare involverade i projekt utomlands. Vi har 27 övriga medarbetare. En person blev ny
medarbetare under 2020.
Medlem i Folk & Språk kan man bli genom att till styrelsen ansöka om medlemskap och betala en årlig medlemsavgift på
för närvarande 250 kr. Godkänner styrelsen ansökan är man medlem och har både nominerings- och rösträtt vid årsmötet.
Man kan ansöka om att bli medarbetare genom att gå igenom en längre ansökningsprocess. Godkänner styrelsen denna ansökan är
man medarbetare i Folk & Språk och kan bli utsänd i tjänst med en samarbetsorganisation i ett annat land.
Anställda och styrelseledamöter är medlemmar under sin anställnings- respektive mandatperiod. MF och våra hemmavarande
utlandsarbetare har besökt många platser för informationsmöten. Flera svenska tidningar har under året publicerat artiklar om Folk
& Språks arbete och dess medarbetare. Folk&Språk har även varit med i ett antal kristna TV-program under året.
Årsmötesdagen var 30 maj och hölls digitalt via Zoom. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Maj-Kristin
Svedlund till ordförande.

Flamespråkets översättningsteam under invigningen av Nya Testamentet
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Ett axplock
JANUARI
• Annika Ralston deltog i personalkonferens i Tyskland.
FEBRUARI
• Maj-Kristin Svedlund och Maria Viitanen deltog i Svenska Missionsrådets medlemsdagar.
• Mats-Jan Söderberg deltog i Live generously arrangerat av Wycliffe USA i Orlando.
• Invigning av Nya Testamentet på nyungwe genomfördes i 22 februari där Åke Lager samt Evvie och Göran Cider deltog.
MARS
• Pandemin med Covid -19 slår till och alla resor och evenmang ställs in, skjuts på framtiden eller ställs om.
MAJ
• Invigningen av Nya Testamentet på flamespråket i västafrika kunde genomföras trots covid-19 pandemin.
• Årsmötet hålls digitalt via Zoom.
• Vid årsmötet valdes Mats-Jan till Folk&Språks missionsföreståndare för ännu en period om fyra år.
SEPTEMBER
• Global Gathering ställs om till Global Connect som hålls digitalt.
NOVEMBER
• Engagekonferensen blir ett digitalt bönemöte där mer än 100 personer deltar från 14 olika svenska
missionsorganisationer.
• Mats Eriksson antas som ny medarbetare.
• Maria Gustafsson åker tillbaka till Tchad.

COVID -19 åtgärder 2020
Sedan Covid-19 slog till och WHO förklarade att en pandemi pågick i världen har vi följt de rekommendationer som FHM
och svenska myndigheter givit.
Alla resor planerade från Sverige till olika Wycliffe-event och alla besök hos partnerorganisationer ställdes omedelbart in
och sköts fram till efter pandemin.
Några av våra medarbetare i fält flögs hem efter överläggning med deras utsändande samfund/församlingar. De flesta har i
slutet av året eller början av 2021 kunnat återvända till sina respektive fält.
På kansliet i Uppsala har vi arbetat hemifrån så mycket det har gått. På kontoret har vi varit noggranna med att följa
gällande rekommendationer.
Det veckoliga bönemötet har förlagts digitalt via Zoom vilket gjort att flera av våra medarbetare i fält har deltagit från fältet
vilket varit väldigt inspirerande och välsignat.
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Folk & Språk
Org nr: 802014-9228

Årsredovisning

Styrelsen avger följande årsredovisning.
Om inte annat anges redovisas alla belopp i tusental kronor.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Folk & Språk samverkar med och ingår i ett internationellt nätverk med Wycliffe Global Alliance som paraplyorganisation.
Vår främsta samarbetsorganisation i utlandet är SIL International som med sina olika landsenheter har samma syfte och
ändamål som Folk & Språk. Folk & Språk står därigenom fullt ut med i den övergripande målsättningen: Vision 2025 – att
till år 2025 ha påbörjat ett bibelöversättningsarbete i alla folkgrupper som har ett behov av det.

Föreningens syfte och ändamål
Folk & Språk, som bildades 1970, är en insamlingsorganisation som har till ändamål att varje folkgrupp i mån av behov,
genom bibelöversättning skall få del av Guds Ord på sitt eget språk. Folk & Språk arbetar för att nå ändamålet genom att
sända medarbetare till olika folkgrupper i världen samt genom informationsarbete i Sverige. Under 2020 har Folk & Språk
haft 19 medarbetare i olika språkprojekt i Afrika, Asien och Oceanien samt ytterligare 27 medarbetare. Föreningen har
också stött ett alfabetiseringsprojekt utan egna medarbetare i samarbete med FAPLN, lokal partner i Tchad.
Folk&Språks huvudsyfte är bibelöversättning till språk i behov av en egen bibelöversättning. Föreningen arbetar på ett antal
strategiska arbetsområden, såsom alfabetisering, språkutveckling, finansiering av bibelöversättning, utsändande av
missionärer och information till kyrkor och intresserade i Sverige.
Bibelöversättningsarbete finansieras av gåvor från medarbetares församlingar, andra organisationer och privatpersoner.
Folk & Språks insamlade medel går till enskilda medarbetare och andra projekt samt till att täcka föreningens övriga
kostnader

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Som ett resultat av pandemin ställdes en rad evenemang in under året. Global Gathering med Wycliffe Global Alliance
flyttades fram.
Folk&Språks årsmöte hölls digitalt, men vårt inplanerade 50-årsjubileum fick vi ställa in.

Resultat och ställning
Resultaträkningen för 2020 visar ett överskott, 27 tkr. Detta kan jämföras med budgeterat resultat på -90 tkr.
Bokföringen har under året flyttats från Finago till BL administration.
Folk & Språks rutiner utvärderas kontinuerligt. Bokföringen delas i tre resultatenheter: Kansli, Medarbetare (i fält) och
Bibelöversättningsprojekt. Medarbetarnas medel skuldförs i bokföringen.
Vår insamlingsavdelning arbetar med att samla in medel från privatpersoner, församlingar, företag, stiftelser och
secondhand butiker.
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Folk & Språk
Org nr: 802014-9228

Medlemmar

Antalet medlemmar utifrån stadgarnas definition uppgår till 188 personer. Av dessa är 53 medarbetare.
Medlem i Folk & Språk kan man bli genom att till styrelsen ansöka om medlemskap, godkänna Folk&Språks
läromässiga grund, samt betala en årlig medlemsavgift. Godkänner styrelsen ansökan är man medlem och har
både nominerings- och rösträtt vid årsmötet. Alla medlemmar kan enligt stadgarna nominera och rösta fram en
ny styrelse på årsmötet. Folk & Språks styrelse antog 16 nya medlemmar under året.
För att bli medarbetare går man igenom en särskild ansökningsprocess.

Anställda

Folk & Språks personal utgörs av:
• Missionsföreståndare 100 %
• Administratör 100 % (avslutades juni -20)
• Personaladministratör 20 % (lön från sin församling, på distans från Örebro)
• Projekthandläggare (10%)
• Insamlingsansvarig (20 %)
• Bibelöversättare 100 %
• Bibelöversättare 50 %
• Bibelöversättare 50 %
• Redaktör på konsultbasis
• Insamlingskonsult (Provisionsbaserad)
Folk & Språks anställda i utlandstjänstgöring är:
• Bibelöversättare Sydafrika 100 %

Framtida utveckling
Wycliffe Global Alliance Vision 2025 innebär att Folk&Språk tillsammans med övriga Wycliffeorganisationer aktivt tar
ansvar för att senast 2025 ska arbete vara påbörjat i de språk som har behov av en översättning. Finansiering av
nationella bibelöversättare och bibelöversättningsprojekt planeras att utvecklas i framtiden till att bli en viktig del av
Folk&Språks verksamhet.

Covid -19 åtgärder
Sedan Covid-19 slog till och WHO förklarade att en pandemi pågick i världen har vi följt de rekommendationer som FHM
och svenska myndigheter givit.
Alla resor planerade från Sverige till olika Wycliffe-event och alla besök hos partnerorganisationer ställdes omedelbart in
eller sköts fram till efter pandemin.
Några av våra medarbetare i fält flögs hem efter överläggning med deras utsändande samfund/församlingar. De flesta har
i slutet av året eller början av 2021 kunnat återvända till sina respektive fält.
På kansliet i Uppsala har vi arbetat hemifrån så mycket det har gått. På kontoret har vi varit noggranna med att följa
gällande rekommendationer.
Det veckoliga bönemötet har förlagts digitalt via Zoom vilket gjort att flera av våra medarbetare i fält har deltagit från fältet
vilket varit väldigt inspirerande och välsignat

Förvaltning
Styrelse och missionsföreståndare
Föreningens årsmöte utser årligen en styrelse att leda arbetet. Vid årsmötet 30 maj 2020 utsågs följande
ledamöter: Sören Perder, Elisabeth Östlund, Per Kronlid, Martin Ström, Maj-Kristin Svedlund, Marcus Svedman
och Sture Söderberg.
Följande suppleanter valdes: Lars Isaksson, Jan-Olov Svanberg. Liselotte Olika
Enligt stadgarna är ledamöter valda på ett mandat om tre år. Mandatperioden kan förnyas.
Styrelsen valde Maj-Kristin Svedlund till ordförande vid det konstituerande sammanträdet omedelbart efter
årsmötet. Till vice ordförande utsågs Marcus Svedman och Sture Söderberg valdes till sekreterare.
Styrelsen har under räkenskapsåret haft fyra sammanträden.
Missionsföreståndare
Vid årsmötet år 2020 valdes Mats-Jan Söderberg till Folk&Språks missionsföreståndare för ännu en period om fyra år.
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Folk & Språk
Org nr: 802014-9228
Valberedningen som valdes vid årsmötet består av:
Tomas Karlsson (omval), Annika Ralston (omval) och Sören Årsjö (omval).

Revisorer
Årsmötet valde Grant Thornton som Folk&Språks revisionsbyrå, med Micael Schultze som huvudrevisor.

Övrig information

90-konto
Folk & Språk har ett 90-konto som årligen granskas.
Bankgiro konto: 900 7287

Hemsida
Folk & Språk förvaltar och äger hemsidan: www.folk.se

Tidning
Tidningen Folk & Språk utkommer med fyra nummer per år. Upplagan är ca: 6 800.

Internationellt samarbete
Följande internationella organisationer är samarbetspartners med Folk & Språk:
1) ACATBLI, Togo
2) ABTem, Togo
3) SIL Euroasia
4) FAPLN, Tchad
5) Finska Lutherska missionen
6) SIL Ethiopia
7) Norska Lutherska mission
8) SIL International
9) Wycliffe Global Alliance
10)
Wycliffe UKK
11)
Wycliffe Canada
12)
Wycliffe US
13)
Wycliffe Switzerland
14)
Wycliffe Netherlands
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Folk & Språk
Org nr: 802014-9228

Resultaträkning
Not

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

Verksamhetsintäkter
Gåvor

2

4 312

5 262

Bidrag

3

152

4 427

Övriga intäkter

7

148

Medlemsavgift

29

5

Nettoomsättning

19

20

4 519

9 862

-3 563

-7 431

-240

-550

-648

-963

-4 451

-8 944

68

918

-41

-319

Resultat efter finansiellla poster

27

599

Resultat före skatt

27

599

ÅRETS RESULTAT

27

599

27

599

286

331

Ändamålsbestämning av medel (ändamålsbestämt av givaren)

-301

-941

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

12

-11

Belopp i tkr

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändalmålskostnader

4

Insamlingskostnader
Administrationskostnader

4

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

5

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen
Unyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
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Folk & Språk
Org nr: 802014-9228

Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

40
40

40
40

0
0

13
13

378
28
406

430
209
639

858

1 851

1 264

2 503

1 304

2 543

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Deposition lokalhyra kontor
Summa Finansiella anläggningstillgångar
Varulager mm
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Folk & Språk
Org nr: 802014-9228

Balansräkning
2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel

179

1 029

Balanserat resultat*

113

102

Summa eget kapital

292

1 131

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

22

187

Belopp i tkr

Not

Skuld till medarbetare

7

683

613

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

8

0

130

23

49

284

433

1 012

1 412

1 304

2 543

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
*Årets resultat är inkluderat i balanserat resultat

Förändring av eget kapital

Ändalsmålsbestämda
medel

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
Effekt av ändrad bedömning

Balanserat
Årets resultat
kapital

Totalt eget
kapital

1 029
-865

-497

599

1 131
-865

Ingående eget kapital justerat enligt ny bedömning

163

-497

599

265

Omföring av föregående års resultat
Ändamålsbestämt av givaren
Uttnyttjande ändamålsbestämda medel från tidigare år
Årets resultat

301
-286

599
-301
286

-599

27

0
0
0
27

27

292

Utgående eget kapital

179

21

87

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper-och värderingsprinciper
Ideella organisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med ÅRL och koncernredovisning (K3) samt
FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jfr med föregående år.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Folk&Språk erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Gåvor gäller penninginsamlingar via 90-kontot såväl via bankgirot.
Även andra gåvor från allmänheten såsom donationer genom testamenten, som lämnats utan villkor.
Medlemsavgift
Medlemsavgift gäller inbetalningar för medlemskap i Folk & Språk. Medlemavgifter fastställs av styrelsen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen 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.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration, trygghetsanställning) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av böcker, DVD och övriga fakturor.
Övriga intäkter
Övriga intäkter som genereras i huvudsak av Erhållna reklambidrag (annonser) och prenumerationer. Prenumerationer
redovisas normalt som intäkt linjärt över prenumerationstiden.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av ett projekt
inom ändamålet.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare, d v s
såväl privatpersoner som företag och organisationer.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader är som behövs för att administrera organisationen. Administrationen utgör en
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.
När alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen
tjänas in.
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Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländska valuta värderas till balansdagens kurs. Fodran på medlemsavgifter tas inte upp-som
fordran om det inte finns en legal fordran på medlemmen.
Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.
Nyckeltalsdefinitioner
Verksamhetsintäkter
Det är organisationens huvudintäkter, fakturerade kostnade, sidointäkter sant intäktskorrigeringar.
Balansomslutning
Defineras som organisationens samlade tillgångar.
Resultat i % av intäkter
Resultat efter finansiella poster i förhållande till organisationens intäkter.

Not 2 Verksamhetsintäkter

Gåvor fördelar sig enligt följande
Insamlade medel kansli, privat personer
Insamlade medel medarbetare, kyrkor och privatpersoner
Insamlade medel bibelöversättningsprojekt, kyrkor och privatpersoner
Insamlade medel, administrativa bidrag
Insamlade medel egeninsats, företag, secondhand, privatpersoner
Övriga ersättningar och intäkter
Annonsintäkter tidningen
Summa

2020-01-01 2020-12-31
1 479
1 723
714
325
6
61
4
4 312

2019-01-01 2019-12-31
1 308
2 365
182
532
571
206
98
5 262

2020-01-01 2020-12-31
120
11
22
152

2019-01-01 2019-12-31
3 974
318
135
4 427

Not 3 Bidrag
Sida bidrag och övriga statliga bidrag fördelar sig enligt
följande
Sida bidrag program 2017:018
Administrationsbidrag
*Arbetsförmedlingen och Skatteverket
Summa

*Belopp för lönebidrag från arbetsförmedlingen finns i beloppet Arbetsförmedlingen och Skatteverket
2020-01-01 2020-12-31
11

Övriga bidrag fördelas enligt följande
Lönebidrag från Arbetsförmedlingen
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2019-01-01 2019-12-31
135

Not 4 Anställda, övriga administrativa kostnader och personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2020-01-01 2020-12-31
1 539
390
118
2 047

*Löner och andra ersättningar (inkl. traktamenten)
Sociala kostnader
Pensionskostnader och övriga kostnader
Summa

2019-01-01 2019-12-31
1 364
443
133
1 940

*Varav missionsföreståndarens, Mats-Jan Söderberg, lönekostnader 452 tkr för 2020 och 432 tkr för 2019

Ideellt arbete
Styrelseledamöterna har inte erhållit något arvode från föreningen under året.

Medelantalet anställda

2020
2019
Antal anställda
Varav män Antal anställda Varav män

Sverige
Totalt

6
6

4
4

6
6

3

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

29%
0%

29%
0%

2020-01-01 2020-12-31
4

2019-01-01 2019-12-31
5

3

Siffror för 2020 och 2019 är avrundade.
Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Andel kvinnor
Styrelsen
Övriga befattningshavare
Not 5 Ränteintäkter och liknande intäkter
Ränteintäkt
Kursdifferens avseende medel i USD-konto i USA (Cash Management System)
Kursdifferens avseende medel överförda till SIDA-projekt
Summa

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 7 Skuld till medarbetare
Saldo från föregående år
*Effekt av ändrad bedömning
Saldo från händelser under året
Summa

-45

19
-343

-41

-319

2020-12-31
0
28

2019-12-31
28
181

28

209

2020-12-31
613
865
-795
683

2019-12-31
324
0
289
613

*I samband med årsbokslutet har en civilrättslig genomgång av skuld till medarbetare skett, vilket lett till en

ny bedömning.

2020-12-31
0
0

Not 8 Skuld erhålla ej nyttjade bidrag
Sida 2017:018
Summa

Skuld till Svenska missionsrådet (Sidamedel) avseende program 2017:018 inkluderar även
Folk & Språks administrationsbidrag.
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2019-12-31
130
130

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Särskild löneskatt för tidigare år
Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader innevarande år
Avräkning lagstadgade sociala avgifter
Upplupna semesterlöner
Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Beräknat arvode för revision
Summa
Not 10 Väsentliga händelser efter balansdagen
Se Förvaltningsberättelsen under avsnittet Förväntad framtida
utveckling.
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2020-12-31

2019-12-31

30
4
26
113
71
40
284

32
31
62
125
39
4
140
433

Underskrifter
Uppsala maj 2021

Maj-Kristin Svedlund
Styrelseordförande

Marcus Svedman
Vice Ordförande

Elisabeth Östlund
Styrelseledamot

Sören Perder
Styrelseledamot

Sture Söderberg
Styrelseledamot

Martin Ström
Styrelseledamot

Per Kronlid
Styrelseledamot

Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare

Vår revisionsberättelse har lämnats den maj 2021
Grant Thornton Sweden AB

Micael Schultze
Auktoriserad revisor
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Sent by

Bodil Nordin

Signing parties
Maj-Kristin Svedlund

Maj-kristin_svedlund@folk.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Sture Söderberg

Sture_soderberg@folk.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Martin Ström

Martin.strom@alliansmissionen.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Per Kronlid

Per_kronlid@folk.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Marcus Svedman

Marcus_svedman@folk.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Elisabeth Östlund

ostlund.elisabeth@gmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Sören Perder

Soren_perder@folk.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Mats-Jan Söderberg

director@folk.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Micael Schultze

micael.schultze@se.gt.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Activity log
E-mail invitation sent to Maj-kristin_svedlund@folk.se
2021-05-04 09:22:00 CEST,
E-mail invitation sent to Martin.strom@alliansmissionen.se
2021-05-04 09:22:00 CEST,
E-mail invitation sent to Sture_soderberg@folk.se
2021-05-04 09:22:00 CEST,
E-mail invitation sent to Per_kronlid@folk.se
2021-05-04 09:22:00 CEST,
E-mail invitation sent to director@folk.se
2021-05-04 09:22:00 CEST,
E-mail invitation sent to Marcus_svedman@folk.se
2021-05-04 09:22:00 CEST,
E-mail invitation sent to Elisabeth_ostlund@folk.se
2021-05-04 09:22:00 CEST,
E-mail invitation sent to micael.schultze@se.gt.com
2021-05-04 09:22:00 CEST,

E-mail invitation sent to Soren_perder@folk.se
2021-05-04 09:22:00 CEST,
E-mail invitation rejected by mailserver
2021-05-04 09:22:06 CEST,
Clicked invitation link Mats-Jan Söderberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-04
09:22:25 CEST,IP address: 98.128.229.239
Document viewed by Mats-Jan Söderberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-04
09:22:25 CEST,IP address: 98.128.229.239
Document signed by MATS-JAN SÖDERBERG
Birth date: 1964/10/22,2021-05-04 09:22:54 CEST,
Clicked invitation link Martin Ström
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-04
09:28:50 CEST,IP address: 217.211.100.92
Document viewed by Martin Ström
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-04
09:28:51 CEST,IP address: 217.211.100.92
Clicked invitation link Marcus Svedman
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2021-05-04
09:37:02 CEST,IP address: 80.84.47.118
Document viewed by Marcus Svedman
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2021-05-04
09:37:03 CEST,IP address: 80.84.47.118
Document signed by MARTIN STRÖM
Birth date: 1971/04/02,2021-05-04 09:39:04 CEST,
Document signed by MARCUS SVEDMAN
Birth date: 1978/05/05,2021-05-04 09:41:09 CEST,
Clicked invitation link Maj-Kristin Svedlund
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; I4113) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.66 Mobile Safari/537.36,2021-05-04
10:13:35 CEST,IP address: 81.235.61.153
Document viewed by Maj-Kristin Svedlund
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; I4113) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.66 Mobile Safari/537.36,2021-05-04
10:13:36 CEST,IP address: 81.235.61.153
Document signed by MAJ-KRISTIN SVEDLUND
Birth date: 1945/05/08,2021-05-04 10:15:18 CEST,
E-mail invitation sent to ostlund.elisabeth@gmail.com
2021-05-04 10:16:40 CEST,
Clicked invitation link Sture Söderberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-04
10:29:29 CEST,IP address: 31.209.176.158
Document viewed by Sture Söderberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-04
10:29:30 CEST,IP address: 31.209.176.158

Document signed by STURE SÖDERBERG
Birth date: 1950/07/25,2021-05-04 10:30:57 CEST,
Clicked invitation link Sören Perder
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-04
10:34:58 CEST,IP address: 188.149.196.134
Document viewed by Sören Perder
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36,2021-05-04
10:34:58 CEST,IP address: 188.149.196.134
Document signed by SÖREN PERDER
Birth date: 1953/07/05,2021-05-04 10:42:41 CEST,
Clicked invitation link Elisabeth Östlund
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-05-04 11:55:17 CEST,IP address: 155.4.221.103
Document viewed by Elisabeth Östlund
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-05-04 11:55:18 CEST,IP address: 155.4.221.103
Document signed by SARA RAKEL ELISABETH ÖSTLUND
Birth date: 1981/04/17,2021-05-04 12:13:15 CEST,
Clicked invitation link Per Kronlid
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.91 Mobile
Safari/537.36,2021-05-04 14:42:23 CEST,IP address: 90.129.210.123
Document viewed by Per Kronlid
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.91 Mobile
Safari/537.36,2021-05-04 14:42:24 CEST,IP address: 90.129.210.123
Document signed by PER KRONLID
Birth date: 1952/02/08,2021-05-04 14:43:31 CEST,
Clicked invitation link Micael Schultze
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.63,2021-05-04 14:56:54 CEST,IP address: 88.131.44.131
Document viewed by Micael Schultze
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.63,2021-05-04 14:56:54 CEST,IP address: 88.131.44.131
Document signed by Nils Per Micael Schultze
Birth date: 1959/05/26,2021-05-04 14:57:22 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

