
HUVUDMÅLSÄTTNING:︎

”Genom MKF- 
arbetet vill vi på 

olika sätt 
förkunna 

evangelium, 

….se frälsnings,- 
helande,- och 

upprättelseunder!”

ADMINISTRATION    ︎

  Kontor, papper, 
tillstånd, 

ansökningar, 
register, 

rapporteringar, 
årsboken, email, 

telefon, arkivering, 
uppföljningar ︎

EKONOMI                      ︎

Var ta pengar?     
Betalningar, 
faktureringar, 
bank, lån, 

säkerheter, löner 
o. anställningar, 

avtal, 
bokföringsbok-
ningar, Visma, 

budget, ︎ FÖRVALTNING 
Fonder: 

aktielägenheter/
Gullstedt, Simons, 

YM, Wikström 
fastigheter/ 

Jordanhemmet,    
Vörå Missionshus, 

Soltorp ︎

SJÖMANSRO            
fastigheter, 

Sjömansro Ab ︎

FMF   
Tenerife 
Healing 
Mission ︎

MÖTEN & 
SAMMANTRÄDEN︎

 Styrelsen, 
årsmöten, 

kommittéer, 
föredragningslistor 
sommarkonferens, 

planeringar, 
förberedelser, 

ekonomi︎

MISSION︎

 Bistånd, egen 
mission, 

evangelistmission 
missionärer, 

samarbetspartners, 
tillstånd, avtal, 

ekonomi, support, 
info, missionsforum, 

möten︎

REPRESENTATION ︎

FS, FH, ER, sv.sER, 
IFFEC, nordiskt 
samarbete, 

turistkyrkan, MAF, 
FKF, FIDA, KRU, 
KRAN, IAM, FGF, 

SVK m.fl︎

Tidningen ︎

EN VÄG︎

INFO o PR            
Hemsida, 

missionsutskick, 
förfrågningar ︎

 FRÅGOR OM 
FRAMTID…    
skapande, 

förändringar, vision, 
profetia, planeringar, 

strukturer, 
värderingar, 

utbildning, stöd ︎

FÖRSAMLINGAR    
Besök, info, kontakt, 
inspiration, problem, 

styrelser ︎

PASTORER & 
MISSIONÄRER, 
MEDARBETARE   
träffar, samtal, 

I  balans,  genomskinlig,  
lä0  a0  förstå!	

Lä0skö0,  ge    
avkastning  till  MKF-‐‑  

arbetet,  gynna  
målsä0ningen!	

  E0  komplement  till  
kyrkorna-‐‑  en  plats  där  

Gud  kan  möta  
människor!	

Lä0hanterlig  och  
greppbar!	

  Delaktighet  i  något  
fräscht!  	

Oftare  besök,  stödjande  
och  nyskapande!  	
Större  utbyte  av  
funktioner/gåvor  

mellan  församlingarna.	
Ökad  gemenskap!	

Fokusering  på  
MKFs  uppgift  och  

kallelse!	
Gudomlig  

uppenbarelse!	
Förmåga  till  
förändringar!  

Större  förtröstan  på  
Guds  förmåga!	

Rustade  a0  möta  
dagens  utmaningar!	

Komple0erande  gåvor!	
Nya  medarbetare!	

Rä0  man  på  rä0  plats!	
Mentorskap!  Ökad  

gemenskap!	

Skapande  av  
samhörighetskänsla!  
Inspirerande  och  

aktuell  information!	

Fler  prenumeranter,  och  e0  hjälpmedel  i  
personlig  

evangelisation!	

Förtroendeskapande,  delaktighet,  bredare  
förståelse!	 Fokuserad,  aktuell,  

möjlighet  till  
missionsresor,  tvåvägs-‐‑

utbyte!	

Trosstärkande,  öppna,  
framåtseende,  
inspirerande!	

Flera  MKFare  som  
upptäcker  platsen!

Avkoppling  o  
inspiration  för  ande,  själ  

och  kropp!	




