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Missionär som är anställd

Under missionärs sverigeanställning gäller följande.
Vid besök i understödjande församling eller församling som stöttar projekt som missionären
arbetat med:
- Församlingen betalar resekostnader till missionären eller till EFK mot faktura. I det
senare fallet ersätter EFK missionären för eventuella utlägg. Missionären skall rådgöra
med berörd församling innan val av transportsätt.
- Församlingen betalar inte arvode
- EFK (respektive region) betalar traktamente till missionären i enlighet med skatteverkets
rekommendationer och EFKs policy
Vid besök i annan församling än understödjande församling
- Församlingen faktureras kostnaden för besöket i enlighet med vad som gäller för besök av anställd inom
Evangeliska Frikyrkan, se riktlinjen Arvode vid mötesverksamhet. Om makar reser tillsammans faktureras
församlingen 75 % av kostnaden per person.

Missionärskandidat, ännu ej anställd eller avslutat tjänst de senaste 12
månaderna

Missionärskandidat inom EFK förväntas besöka församlingar för att få församlingsunderhåll.
Missionären förväntas också besöka understödjande församling under hemmaår och/eller efter
avslutad tjänst. Resor planeras av missionären själv, i samråd med regionledaren. Alla resor ska godkänds
av regionledaren.
Besök efter hemkomsten ska ske i så nära anslutning till hemkomsten som möjligt, dock inte senare än ett
år efter hemkomst. Om församlingen inte möjliggjort för missionären att komma inom ett år efter
hemkomsten står församlingen för kostnaderna vid besöket i enlighet med riktlinjen Arvoden för
mötesverksamhet.
Vid besök i understödjande församling, eller i församling som förväntas bli
understödjande församling:
- Regionen som missionären tillhör står för kostnaden av församlingsbesök. Innan utresa står regionen för
skäligt antal besök till varje enskild församling, i det fall mer än ett besök behövs. En bedömning av hur
många besök som är skäliga görs i samråd mellan insamlingskommunikatören och regionledaren. Efter
hemkomsten och under hemmaår står regionen för ett (1) församlingsbesök per understödjande
församling/församling som förväntas blir understödjande församling.
- Församlingen betalar resekostnader till missionären eller till EFK mot faktura. I det
senare fallet ersätter EFK missionären för eventuella utlägg. Missionären skall rådgöra
med berörd församling innan val av transportsätt.
- Församlingen betalar inte arvode

- Missionären erhåller ett arvode från regionen den tillhör per heldag enligt fastslaget arvode. Om
medverkan/besöket är fyra timmar eller kortare (exkl. restid) halveras arvodet. Om makar reser
tillsammans utgår 75 % arvode per person.
Vid besök i annan församling än understödjande församling eller vid besök senare än ett år efter
avslutad tjänst
- Församlingen betalar arvode och reseersättning i enlighet med vad som gäller för Arvode vid
mötesverksamhet. Om makar reser tillsammans utgår 75% arvode per person.

Fastslaget arvode
År

Belopp

2019

1550

2020

1600

2021

1650

