Arvoden vid mötesverksamhet
Gäller från 2020-01-01
Antagen av EFKs Administrativa ledningsgrupp 191120.

Besök av anställd inom Evangeliska Frikyrkan

EFK räknar med att församlingar och organisationer ersätter ett besök i församlingen enligt tabellen
nedan. Samlingarna kan ha olika art. Det kan till exempel röra sig om ett handledarbesök i en
församlingsledning eller missionsråd, besök vid församlingshelg/dag, information om EFKs mission, stöd
i samgåendeprocesser eller predikan i en gudstjänst. Arvoden för missionärsbesök regleras i separata
riktlinjer.
Tabell 1
Lång dag
Lång dag
Kort dag
Kort dag
Avskiljningsgudstjänst

Längd
Mer än 3 timmar
Mer än 3 timmar
Upp till 3 timmar
Upp till 3 timmar

Dag
Lördag, söndag, helgdag
Måndag-fredag
Lördag, söndag, helgdag
Måndag-fredag
I regel söndag

Pris per dag
3 500 kr
3 000 kr
2 400 kr
1 900 kr
1 200 kr

Kostnad för resa tillkommer, sker resan med bil är milersättningen 25 kr/mil. EFK skickar faktura på
beloppet i efterhand som inkluderar arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, semesterersättning, försäkringar
och pensionsinbetalning.
Har inte församlingen möjlighet att arvodera står EFK för hela eller delar av kostnaden. Detta ska i så fall
avtalas innan besöket. Vid besök i ett annat samfund tillkommer en avgift på 500 kr per dag.

Arvode vid övrigt besök i församling

Beloppen i tabell 1 utgör också rekommendation för arvodering vid annat besök av talare, sångare eller
övriga i församlingen. För person med fast anställning på tillsammans 100 % i en församling eller kristen
organisation rekommenderas att församlingen som besöks, betalar ersättningen till personens
huvudarbetsgivare. Beloppen kan också användas om den besökande har enskild firma.
Beloppen i tabell 2 används om den besökande får ta tjänstledigt, inte har anställning i någon församling
eller inte har 100 % anställning. Detta betalas direkt till personens lönekonto. Utöver dessa summor ska
arbetsgivar- och sociala avgifter betalas av den församling som tar emot besök. I normala fall sker då inga
försäkrings- eller pensionsinbetalningar.
Tabell 2
Lång dag
Lång dag
Kort dag
Kort dag

Mer än 3 timmar
Mer än 3 timmar
Upp till 3 timmar
Upp till 3 timmar

Lördag, söndag, helgdag
Måndag-fredag
Lördag, söndag, helgdag
Måndag-fredag

Kostnad
2 600 kr
2 200 kr
1 750 kr
1 400 kr

Lång dag eller kort dag?
Tiden ska räknas från starttid i programmet till avslutningstid inklusive eventuella pauser exklusive restid.
Det innebär att man räknar hela den tid man förväntar sig att den besökande är närvarande i församlingen.
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