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MAF Sweden (MAFSE) har under år 2018 haft tre mis-
sionärsfamiljer helt eller delvis verksamma i Afrika, 
Australien, Bangladesh och PNG. Det är familjerna 
Log, Ekholm och Brunegård  som har gjort värdefulla 
insatser var och en inom sina specialområden. Totalt 
har 1 045 kkr gått till missionärsfamiljernas löner och 
omkostnader.

En del av uppdraget inom MAFSE är att rekrytera per-
sonal för utlandstjänst. MAF anställer piloter, flygtek-
niker och chefer för olika ansvarsområden inom MAF 
Internationals (MAFI) program i Afrika, Asien och Syd-
amerika. MAFSE har under året satsat 38 kkr på rekry-
tering. Vi har goda förutsättningar att få sända ut flera 
missionärer inom de närmaste två åren kanske inte 
piloter men managers i olika program.

MAFSE har förmedlat insamlade medel till en rad pro-
jekt, främst via MAFI, totalt 2 241 kkr. MAFSE arbetar 
tillsammans med ett antal grupper i både Europa och 
Australien med insamlingar för att ”med flyg och tek-
nik stödja och hjälpa människor i isolerade områden”. 

MAFI är en välgörenhetsorganisation, registrerad i 
Storbritannien. All flygrelaterad verksamhet genom-
förs av MAFI som äger flygplan, hangarer och övriga 
”flygresurser”. MAFSE:s anställda missionärer arbetar 
inom MAFI:s organisation.

MEDAIR är en hjälporganisation baserad i Schweiz, 
från början skapad av MAF och privata initativ.  MED-
AIR arbetar med sjukvårds- och räddningsarbete i elva 
länder. MAFSE samarbetar nära med MEDAIR och har 
förmedlat under året 886 kkr för arbetet med rohingy-
erna i Bangladesh samt till insatserna i tsunamidrab-
bade Indonesien. 

MAFSE använder ett molnbaserat bokföringssystem. 
Kombinerat med ett webbaserat system för givarhan-
tering kan allt administrativt arbete skötas från valfri 
plats. Registrering och bokföring sköts av Ekonoma 
Redovisning i Kumla.
Erik Bergman har arbetat 60 % under fyra månader 
med kommunikation och insamling och avslutade sin 
tjänst hos MAFSE på egen begäran 2018-06-30. Annki 
Ahnlund har arbetat med givarservice på en halvtids-
tjänst med lönebidrag och var stationerad på kontoret 
i Västerås till 2018-09-30. Därefter ordnades ett kon-
torsrum i Sala. Kostnader för insamling av medel och 
administration är tillsammans 1 564 kkr.

Sammanfattning

Mission Aviation Fellowship

MAF Sweden

den ideella ”Föreningen för Missionsflyg”

Förvaltningsberättelse 
2018

Thobias Log provsitter en uppfräschad Airvan i hangaren i Mareeba i Australien.

En av MAFSE:s huvuduppgifter är att informera intres-
senter kring MAFSE om situationen i de länder där MAFI 
arbetar. Under året har databasen ökat med 1200 nya 
namn och uppgick vid årsskiftet till 15 500 namn som 
kontinuerligt får information om MAFSE:s arbete. Ef-
tersom hälften av databasen utgörs av personer som 
tillkommit de senaste åren och därför saknar historien 
om arbetet i MAF, måste fokus på kommunikationen 
ligga på en grundläggande information och förståelse 
för MAF:s arbete. Ett välkomst- och informationspaket 
sänds till nya givare liksom tackbrev till givare av större 
gåvor.

Tidningen Flight Mission (12 sidor) utkommer med 4 
nummer per år och är en viktig kontakt med gåvogiva-
re och medlemmar. Flight Mission News (4 sidor) ut-
kommer med 6 nummer per år. Dessa publikationer är 
de viktigaste kanalerna för att informera om verksam-
heten och förhållandena i de länder där MAFI verkar. 
Totalt har 1 611 kkr gått till att informera om vår verk-
samhet. Det inkluderar framställning och distribution 
av Flight Mission.

För att värva nya gåvogivare har vi använt oss av an-
nonsering, ibladningar och samarbete med andra 
organisationer. Hällzon Media har anlitats för att ut-
forma och producera tidningar, annonser och annat 
informationsmaterial. Under 2018 har fokusering på 
sociala media ökat. Simeon Hagström har medverkat 
till förbättrad och snabbare information på hemsidan 
och Facebook. Detta var särskilt viktigt i samband med 
jordbävnings- och tsunamikatatrofen i Indonesien.

Omslagsbild: 
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MAF började sin hjälpflygverksamhet i Demokratiska republiken Kongo1961.Vaccinationsprojektet i provinsen Mai Ndombe, 
är ett lysande exempel på räddade människoliv.
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MAF i Sverige
Kontor och personal
CEO Leif Larsson arbetade som volontär från sitt hem i Lid-
köping. I och med årsmötet 2018-04-21 skiftade Leif Larsson 
och David Nordlander befattningar varvid Leif tog över ord-
förandeskapet och David tog över rollen som CEO. Solbritt 
Larsson Lidköping har som volontär i många år varit ansvarig 
för ekonomin och avslutade sitt uppdrag på egen begäran 
vid årsskiftet. 
Erik Bergman var insamlings- och kommunikationschef fram 
till halvårsskiftet och Annki Ahnlund som ansvarig för givar-
service och registrering av fakturor har arbetat på kontoret i 
Västerås och Sala.  Annki Ahnlund bokför fakturor medan in-
samlade medel bokfördes under större delen 2018 av Samuel 
Bälter i Ramlösa. Under hösten tog Shelly Lado på Ekonoma 
i Kumla, gradvis över Samuels roll. 
Lars Norvik (styrelsen) och Urban Arvidsson (adjungerad) har 
under året lagt ner många timmar på att uppdatera MAFSE:s 
processer och arbetsrutiner för att kunna söka projektmedel 
från SIDA via Svenska missionsrådet (SMR) 

Personalsamarbete
EFK (Evangeliska Frikyrkan) i Örebro sköter personal- och lö-
nehantering både för hemma- och utlandspersonal.

Rekrytering
Processen för att rekrytera personal för internationellt arbete 
pågår löpande. Drygt 10 kandidater till utlandstjänst befin-
ner sig på olika stadier i den rekryteringsprocess som finns 
etablerad. Ansvar för rekryteringen handhas av ett team som 
består av Kjell Domeij, Lina Carlsson, Leif Larsson och Mona 
Hedestig.

Styrelsen
Styrelsen, som har bestått av nio ledamöter, har under året 
haft sex sammanträden. Ordförande var David Nordlander 
fram till 2018-04-21 och därefter Leif Larsson.

Second hand-butiker
MAFSE har sedan några år ett samarbete med Erikshjälpen 
och Pingstförsamlingen i Linköping om att driva Erikshjälpens 
Second hand-butik i Linköping. I november 2017 tecknades 
ett nytt avtal om samarbete som bygger på att överskottet 
fördelas i huvudsak efter andelen volontärtimmar i butiken. 
MAFSE har under året samarbetat med flera andra Second 
hand-butiker och försett dem med presentationsmaterial. 
Flera butiker har gett bidrag till olika projekt i Afrika och Asien. 

Information
Föreningen har också som mål att sprida information om 
miljö och livsförhållanden i länder där MAF arbetar. Sådan 
information sprids via hemsidan, Facebook och tidningen 
Flight Mission. MAFSE har under året deltagit i konferenser på 
Nyhem och Torp samt gjort ett 10-tal besök i kyrkor och för-
eningar med denna målsättning. 

David Nordlander

MAF-styrelsen och CEO David Nordlander var samlade till arbetsmöte på Smålandsgården nära Gränna. Styrelsen bestod under året 
av följande ledamöter: Jonatan Halldorf. (David Nordlander CEO, adjungerad), Lars H Norvik, Christer Lindén, Leif Larsson ordförande, 
Per-Inge Enocksson, Lina Carlsson och Urban Arvidsson (adjungerad). Tre styrelsemedlemmar saknas på bilden: Camilla Davidsson, 
Samuel Bälter och Lars Anderås.

Informationsdag den 14 april i Filadelfia Stockholm för intresserade kandidater inom MAF Sweden.

Annki Ahnlund Shelley Lado
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Rekryteringsteamet samlat

Bengt Fiske och hans Cessna gjorde ett uppskattat besök 
på Torpkonferensen.

Leif o Solbritt Larsson 
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Projekt

Bangladesh
Bangladesh består till stora delar av vatten och 
varje år drabbas människorna på landsbygden av 
orkaner och översvämningar. Tack vare att MAF har 
ett amfibieflygplan som kan landa både på land och 
på vatten kan många trots allt få hjälp. MAF flyger 
läkare och sjukvårdspersonal till flytande sjukhus, 
båtar som är ombyggda till sjukhus. Till flygningar för 
båtsjukhusen har MAFSE bidragit med 57 kkr som gav 
ca 10 flygningar. MAFSE har även bidragit med 52 kkr 
till slumskolan Millgate New Hope Center, samt 90 kkr 
till MAF General project cost GPC.
MAFSE har även bedrivit en insamling för att hjälpa 
rohingyerna i Bangladesh. Till detta hjälparbete, som 
utförs av partnerorganisationen Medair i flyktingläger i 
Cox Bazaar, har MAFSE betalat ut 539 kkr.

Indonesien
I oktober drabbades Indonesien av en förödande 
jordbävning med efterföljande tsunami. 2,5 miljoner 
människor drabbades samt stor förstörelse av 
infrastruktur och byggnader. MAF Disaster Respons-
teamet var på plats tämligen omgående för att 
bedöma och planera för insatserna tillsammans 
med myndigheterna. MAFSE bidrog med 300 kkr till 
den akuta ambulanssituationen via MAFI samt 386 
kkr till MEDAIR som kom in i uppbyggnadsfasen 
med temporära sjukhus och eftervård av drabbade 
människor.  
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Tomas, Tina och Ester Brunegård

Martin Ekholm

Det finns drygt tio nationella organisationer som 
arbetar med fundraising för MAFI, varav MAFSE är 
en. Samarbetet är reglerat i ett samarbetsavtal, och 
på MAFI:s årsmöte har MAFSE rösträtt i beslut och 
styrelseval. För att bli effektiv arbetar MAFI med 
erfarenhetsutbyte mellan de olika ländernas insam-
lingsorganisationer.

I USA har MAFI en systerorganisation, MAFUS som 
arbetar på ett liknande sätt men i andra länder än 
MAFI. MAFUS och MAFI har ett välutvecklat samar-
bete med MAFDS (Disaster Respons) som hade en 
avgörande betydelse för den snabba insatsen vid 
tsunamin i Indonesien

Utlandspersonal
MAFSE har under året haft tre familjer anställda eller 
engagerade som konsulter i utlandet. MAFSE har 
arbetsgivaransvaret och har betalat underhåll för en 
av dessa familjer medan två familjer gjort korttidsin-
satser som konsulter eller volontärer. 

Afrika
Martin Ekholm är flygavionikexpert och ansvarar för 
uppgraderingen av instrumentering i MAF:s äldre 
flygplan. Under 2018 har Martin haft sin bas i Sverige 
men även gjort en resa till Mongoliet. 

Australien
Thobias och Frida Log med sina tre barn är från och 
med 2017-08-01 utsända som missionärer till Cairns 
i Australien. Thobias har där gått in i en tjänst som 
Maintenance Controller. Han har ansvar för att flyg-
plansflottan i sydöstra Asien är säker att flyga med. 

Arnhem Land (Norra Australien)
Familjen Brunegård arbetade i två kortare perioder 
på MAF:s bas i Arnhem Land och hade senare upp-
följande möten i Ashford UK. Målet är att ta fram en 
ny strategisk plan för basen.

Thobias och Frida Log med barnen Novalie, Amilia och 
Elton.

MAF International

Madagaskar
På Madagaskar flyger MAF olika läkarteam, mediciner 
och gör ambulansflygningar till mycket svårtillgängliga 
områden. Till flygningar på Madagaskar har MAFSE 
bidragit med 41 kkr som räcker till ca 10 flygningar.
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Föreningen

Årshögtid
Flygmuséet i Västerås stod som värdplats för MAF 
Swedens årsmöte den 21 april 2018. Efter välkomst-
fika tog muséets guide Mikael Stenhöjd oss med på 
en uppskattad rundvandring bland äldre och nyare 
flygfarkoster i hangaren.

Därefter var det lunch och årsmötesförhandlingar. 
Arbetet under året belystes med summeringar och 
staplar. Leif Larsson som i år avgick som CEO 

berättade om den positiva utveckling som skett inom 
MAF Sweden. Leif slutar inte helt utan byter plats med 
David Nordlander som blir ny CEO och Leif blir sty-
relsens ordförande. 
Styrelsen för MAF fick i år flera nya medlemmar och 
stämningen var god och familjär detta 36:e årsmöte.

Flygdag på Stegeborg
En mycket välbesökt 10 års jubilerande flygdag arran-
gerades även i år på Stegeborg 2018-06-06. Ca 3000 
personer och ett 30-tal flygplan deltog däribland ve-
teranflyget DC-3  ”Afrikas drottning”. 

Årsredovisning 2018-12-31
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Flygdagen på Stegeborg är ett utmärkt tillfälle att värva nya namn och adrsser för våra månadsutskick.
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Liberia 
MAF:s program i Liberia startades under 2015. Under 
2018 har MAFSE bidragit med 113 kkr till flygningar och 
vidareutveckling av programmet med hjälpflygningar 
till isolerade områden.

Nepal
MAFSE har bidragit med 15 kkr till MEDAIR:s fortsatta 
uppbyggnadsarbete efter jordbävningen 2016.

Uganda
125 kkr har betalats ut till MAF:s flygningar från Uganda 
till flykinglägren i DRC med förnödenheter och 
personal.  

Tanzania
Medical flights i Haydomprojektet har beviljats 50 kkr. 
Pilotfamiljen Simpsson har erhållit 3 kkr till underhållet.
Missionärsfamiljen Cool har mottagit 5 kkr.

Kenya
Programmet i Kenya har erhållit 19 kkr för generella 
omkostnader.  

MAF:s bränslefond 
Fonden används för att finansiera alla de flygningar 
som görs för katastrofarbete och organisationer utan 
särskilda avtal men även ambulansflygningar när så 
behövs. Till bränslefonden har MAFSE betalat ut 671 
kkr som räcker till 1490 flygtimmar med en av våra 
vanligaste flygplanstyper.  

Östra Kongo
Varje vecka flyger MAF organisationer som t.ex. Läkare 
utan gränser in i östra Kongo från Uganda. Dessa 
organisationer arbetar med hälsa och sjukvård i byarna 
i östra Kongo. Utan MAF skulle deras arbete inte kunna 
utföras och flygningarna var avgörande för att lyckas 
med bekämpningen av ebolautbrottet. MAFSE har 
bidragit med 50 kkr som räcker till ca 10 flygningar från 
Kampala till Bunia nära gränsen till Uganda. 

Sydsudan
Till MAF:s flygprogram i Juba i Sydsudan har MAFSE 
bidragit med 172 kkr. Dessa medel går till uppbyggnad 
och utveckling av arbetet. MEDAIR arbetar med 
katastrofhjälp, akutvård och hälsoarbete. MAF flyger 
även MEDAIR in till Sydsudan från både Kenya och 
Uganda. 

Ambulansflyg i Papua nya Guinea
I Papua nya Guinea är framkomligheten landvägen 
mycket svår. Berg och raviner, djungel och träskmarker 
hindrar vårdsökande att ta sig till sjukhus. Varje år 
utför MAF många ambulansflygningar som hjälper 
människor i avlägsna byar med akut hjälp. MAFSE 
har bidragit med 139 kkr som motsvarar ca 45 
ambulansflygningar.

MAFI General
Till MAFI:s generella omkostnader för lokal personal, 
hangarer, administrativa omkostnader etc. har MAFSE 
bidragit med 300 kkr.

Projekt
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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Flerårsöversikt

 
Flerårsöversikt (tkr) 2018 2017 2016 2015  

Nettoomsättning 7 496 6 513 7 268 7 780  
Resultat efter finansiella poster 79 110 133 28  
Balansomslutning 2 434 2 569 2 179 1 493  
Soliditet (%) 80% 87% 88% 66%  
Medeltal anställda 5 5 5 5  
           
           
Förändring av eget kapital

  Ändamåls- Förening- Balanserat  Summa
  best. medel ens fonder kapital  kapital

Belopp vid årets ingång 1 007 750   1 226 378  2 234 128

Årets resultat     79 150  79 150
         
Omföringar till/från         
bundet eget kapital:        
Utny. av ändamålsb. medel -1 007 750    -1 007 750

Ändamålsbest. av medel 662 050     662 050
         
Belopp vid årets utgång 662 050   1 305 528 1  967 578
         

Styrelsen föreslår att årets resultat skall föras i ny räkning.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning      
  
 2018-01-01 2017-01-01 
 2018-12-31 2017-12-31 
Rörelsens intäkter       
   
Medlemsavgifter  61 900  62 050 
Gåvor  7 031 287  5 778 492  
Försäljning  125 544  109 004  
Bidrag  163 031  453 462  
Offentliga bidrag  114 304  109 492  
Summa rörelseintäkter  7 496 066   6 512 500  
       
 
Rörelsens kostnader       
   
Försäljningskostnader  -26 352  -24 598  
Administrationskostnader -635 734  -328 896  
Insamlingskostnader  -928 318  -1 093 023  
Ändamålskostnader  -5 820 593  -4 942 367  
Summa rörelsekostnader  -7 410 997  -6 388 884  
        
Rörelseresultat  85 069  123 616  
       
 
Resultat från finansiella poster       
Resultat från värdepapper och fordringar  2 102  431  
Ränteintäkter och liknande resultatposter  845  718  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -8 866  -15 125  
Summa finansiella poster  -5 919  -13 976  
        
   
Resultat efter finansiella poster  79 150  109 640  
        
 Årets resultat  79 150  109 640  
   
Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkning 79 150 109 640 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   
från tidigare år -1 007 750 -810 175 
Ändamålsbestämning av medel 662 050 1 007 750 

Kvarstående belopp för året/
förändring balanserat kapital -266 550 307 215 
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 
    
TILLGÅNGAR         
 
Omsättningstillgångar         
 
Kortfristiga fordringar         
 
Kortfristiga fordringar   41 381  195 853  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   0  34 564  
Summa kortfristiga fordringar   41 381  230 417  
          
 
Kassa och bank   2 392 256  2 338 531  
         
Summa omsättningstillgångar   2 433 637  2 568 948  
          
SUMMA TILLGÅNGAR   2 433 637  2 568 948  
          
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER         
 
Eget kapital         
Balanserat vinst eller förlust   1 226 378  1 116 738  
Ändamålsbestämda medel  662 050  1 007 750  
Årets resultat   79 150  109 640  

Summa eget kapital   1 967 578  2 234 128  
          
 
Kortfristiga skulder         
 Leverantörsskulder   276 240  182 398  
Övriga skulder   65 633  16 740  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 124 186  135 682  
Summa kortfristiga skulder   466 059  334 820  
          
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 433 637  2 568 948  
          
 

Årsredovisning 2018-12-31
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Tilläggsupplysningar    
        
         
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Från och med 2016 tillämpas årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Effekterna på eget kapital framgår av balansrapporten, under eget kapital.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kronor om inget  
annat anges.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls.

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 uppfyllts.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges.

Leasing
Leasingavtalet har klassificerats som operationell leasing och avser hyresavtal för  
kontorslokal med en uppsägningstid på tre månader.

Fordringar i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Skillnaden  
mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen.

Ändamålsbestämda medel
Insamlade men ännu ej förbrukade medel samt andra ändamålsbestämda medel  
redovisas som ändamålsbestämda medel under eget kapital.
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Not 2 Anställda och personalkostnader

  2018-01-01 2017-01-01  
  2018-12-31 2017-12-31  
       
Medelantalet anställda      
Kvinnor 2  2  
Män 2,5  3  
  4,5  5  
       
Löner och andra ersättningar      
Styrelse och verkställande direktör 175 893 0  
Övriga anställda                        1) 844 120 1 071 334  
  1 020 013 1 071 334  
       
Sociala kostnader      
Pensionskostnader för styrelse 0 0  
Pensionskostnader för övriga anställda 24 318 41 109  
Övriga sociala avgifter inkl. utlandspersonal 170 388 307 438  
  194 706 348 547  
       
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader 1 214 719 1 419 881  
       
       
1) Varav utlandsstationerade 462 108 220 325  
     
     
 

 
Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  2018-12-31 2017-12-31  
       
Semesterlöner 41 288 19 858  
Sociala avgift 10 777 6 240  
Upplupen löneskatt 27 646 33 498  
Upplupna kostnader 44 475 76 086  
  124 186 135 682  
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