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 § 1 

Inledning Ordförande Hans Jakobsson hälsar alla välkomna och förklarar 

sammanträdet öppnat. Därefter läses ur 1 Tim 1:12 ”Jag tackar honom 

som ger mig kraft…” och text om vad som kännetecknar kristen tro. 

Styrelsen avsätter en stunds bön över ämnen i bönelådan.  

 

 § 2 

Val av justerare Styrelsen beslutar  

att välja Jon Nilsson att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 

 § 3 

Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tilläggsärende: 

- Rapport om ledamöternas rundringning  

  

 § 4 

Föregående 

styrelseprotokoll 

181117 

Styrelsen går igenom protokollet från 181117, protokollet läggs därefter 

till handlingarna. 

  

 § 5 

Ideologisk fråga: 

Leva mission 

Dagens ideologiska fråga utgår från EFS riks uppdragspunkt ”att leva 

mission”. Df redogör för begreppet mission och förståelsen av 

missionsuppdraget, hur det beskrivs i församlingsinstruktioner (FIN) i 

Västerbotten och i EFS. Styrelsen och df för ett längre samtal kring hur 

vi definierar mission i EFS idag, vad ska stimuleras, hur är vi 

missionärer, finns viljan, har vi nöden?  

 

 

 



 

 § 6  

Strategifrågor 

AU 6 

 

Df redogör för ett möte med företrädare för Skellefteå pastorat som 

kallat församlingar och EFS-föreningar till en s.k. tankesmedja i 

februari. Samtalet har sin grund i ett minskat skatteunderlag för 

pastoratet som behöver samtala om resurser, utveckling och samarbete 

med EFS Västerbotten. Samtalet berör främst de EFS-föreningar som 

har ett tydligt samarbete eller samverkan med församlingen i någon 

omfattning. Styrelsen och df för ett längre samtal om vad som är EFS 

bidrag till Svenska kyrkan idag. Hur är EFS organisations- och 

identitetsmedvetenhet i Västerbotten? Finns något ”EFS-omistligt” i det 

vi bär med oss?  

 

Styrelsen beslutar 

att avsätta lördag 30/3 från kl 15 till söndag 31/3 kl 15 för att arbeta 

med en strategi- och handlingsplan. 

  

§ 7 

Delegationsordning 

AU 8 

Df redogör för sitt uppdrag och den nödvändighet som finns när det 

gäller delegation. Som anställd av EFS riks behövs en tydlig personlig 

delegation från EFS riks till df. Delegation från EFS riks till df har 

blivit aktuellt under senare tid när EFS riks sett över sina rutiner och 

delegationer.  

 

Ordförande meddelar att delegationsordningen inte är klargjord ännu.  

  

 § 8 

Bibelfjäll 

ST 119/2018 

AU 9 

Bibelskolan är pausad under verksamhetsåret 18/19 på grund av för få 

sökanden och nu pågår en process med uppföljning och framtidsplaner i  

Bibelfjälls styrgrupp till följd av detta. Df redogör för nuläget, att 

avtalet mellan samarbetsparterna gått ut och att det inte presenterats 

något nytt koncept för EFS Västerbotten att ta ställning till. Bibelfjäll 

finns med i Härnösands folkhögskolas kursutbud inför hösten 2019 med 

samma innehåll och upplägg som tidigare.  

  

Styrelsen för ett längre samtal om Bibelfjäll och EFS Västerbottens 

uppdrag i Hemavan och Tärnaby. Styrelsen har sedan tidigare beviljat 

nuvarande tjänsteinnehavare upp till 50% tjänst i Hemavan- och 

Tärnabyområdet under 3 år, 2019-2021, oavsett om det blir en 

fortsättning med Bibelfjäll eller inte.  

 

Styrelsen har varit positiv till Bibelfjäll genom åren men anser att det i 

nuläget är för många omständigheter som talar för att en fortsättning av 

Bibelfjäll inte är självklar. 

  

Styrelsen beslutar 

att inte gå in i ett fortsatt arbete med Bibelfjäll under rådande 

omständigheter.  

 

 



 

 § 9  

Inspirationshelg 

Nära Jesus 18-20/10 

2019 

AU 19 

Årets inspirationshelg Nära Jesus genomförs på Mobacken den 18-

20/10. Styrelsen uppmanar ansvarig distriktskonsulent att se till att 

arbetet i planeringsgruppen börjar snarast och hänvisar till PM för 

planeringsgruppen. 

 

Styrelsen uppdrar till df att kalla lokal talare och talare från EFS riks. 

 

 

 

 

  

 § 10 

Inspirationshelg 

Nära Jesus 2020 

AU 12 

AU föreslår styrelsen att inspirationshelgen Nära Jesus förläggs till 

Tegskyrkan, Umeå den 16-18/10 2020. Förslaget stöds av 

distriktskonsulenterna. Styrelsen ser gärna att biskop Åsa deltar då detta 

inte blev möjligt 2019. 

 

Styrelsen beslutar  

att förlägga inspirationshelgen Nära Jesus i Tegskyrkan den 16-18/10 

2020 

att kansliet bokar lokalen. 

 

 § 11  

Val av ombud från 

EFS Västerbotten 

till EFS riks årsmöte 

 

 

EFS Västerbottens styrelse har att utse två ombud till EFS riks årsmöte 

2018 i Luleå.  

 

Styrelsen beslutar 

att välja Christina Bjerle-Johansson och Karin Widman (reserv 

Marianne Berglund) till ombud för EFS Västerbotten vid EFS riks 

årsmöte 2018.   

 

  

 § 12 

Val av styrelsens 

interna valberedning 
Styrelsen beslutar  

att utse Karin Widman från norra länsdelen och Marianne Berglund 

från södra länsdelen till styrelsens interna valberedning för 

verksamhetsåret 2019/2020, inför styrelsens konstituerande 

sammanträde. 

  

 § 13 

Nominering av 

ledamot och 

suppleant till EFS 

riks valberedning  

Inför EFS riks årsmöte 2019 skall EFS Västerbotten nominera en 

ledamot och en suppleant till EFS valberedning 2020. Anna-Karin 

Westman och Birgitta Bergner har tillfrågats och tackat ja. 

 

Styrelsen beslutar 

att till EFS riks valberedning 2020 nominera Anna-Karin Westman 

som ordinarie ledamot och Birgitta Bergner som personlig suppleant. 

   

  

 § 14 

Bidrag till Sänd-

resa 

AU 15 

De fyra föreningar som ingår i första omgången av Sänd-konceptet 

(Lycksele, Mobacken, Ånäset och Skellefteå) har nu kommit till modul 

tre av fem, vilket innebär en resa till London och Anglikanska kyrkan 

under vårvintern. Förfrågan om bidrag till resan har inkommit. 

 



 

Styrelsen beslutar 
att bevilja 3 000 kr/ person, dock max 15 000 kr per förening. Bidragen 

söks från Offensiva fonden. 

  

 § 15 

Bidrag till resa 

Armenien för Unga 

vuxna Ske-å 

AU 16 

AU 118/2018 

ST 116/2018 

 

Unga vuxna Skellefteå har sökt bidrag ur Offensiva fonden till en 

missionsresa till Armenien. Styrelsen har tidigare ställt sig positiv till 

resan. Ordförande har nu fått ytterligare information om Armenien-

resan, och menar att distriktet bör bevilja bidrag till detta.  

 

Styrelsen beslutar  
att bevilja 1 500 kr/person upp till 7 personer, totalt 10 500 kr. Gruppen 

uppdras att efter genomförd resa lämna en rapport till styrelsen samt 

medverka vid EFS Västerbottens årsmöte i maj. 

  

  

 § 16 

Det gångna årets 

styrelsearbete 

Styrelsen uppdrar till ordförande att göra ett s.k. google-dokument 

med frågor om det gångna året. Svaren redovisas vid nästa 

sammanträde.  

 

 § 17 

Styrelsens mars-

sammanträde 

AU 20  

Styrelsen beslutar 

att nästa sammanträde förläggs till Skellefteå från lördag den 30 mars 

från kl. 15.00 till söndag 31 mars kl. 15.00. Detta ersätter tidigare 

beslutat datum i mars.  

  

 

 

  

 § 18 

Rapport gåvor 2018 Gåvoresultatet för 2018 redogörs till  7 239 000 kr, 461 000 kr under 

budget, varav 279 000 kr från enskilda givare. Fördelningen gåvor från 

föreningar och grupper redovisas nedan:  

 

Samarbetskyrkor (9) 16% 

Föreningar < 26 medlemmar (54) 13% 

Föreningar 26-50 medlemmar (18) 13% 

Föreningar 51-100 medlemmar (7) 19% 

Föreningar >100 medlemmar (Ske-å och Umeå) 33% 

Övrigt (föreningar, läger, årsmöte, insp helg mm)  6% 

 

 

Styrelsen för ett samtal kring utfallet. 

   

  

 

 

 § 19 

Verksamhets-

berättelse, utkast 

2018 

Ek redogör för ett utkast till verksamhetsberättelse 2018, förslag till 

korrigeringar ges. Verksamhetsberättelsen fastställs vid styrelsens 

kommande sammanträde i mars. 

 

  

 

 

 § 20  

Meddelande om 

tjänster 

Meddelas att Lars-Martin Lund, präst i EFS Skellefteå, går i pension 

den 190131. 



Göran Berglund 

Lars-Martin Lund  

Lotten Markström 

Anna-Maria 

Niemann-Björk 

 

Meddelas att Anna-Maria Niemann-Björk, distriktskonsulent norra 

länsdelen, slutar den 190220. 

Meddelas att Göran Berglund, präst i Robertsforskretsen och IT-

ansvarig på kansliet, går i pension den 190331. 

Meddelas att Lotten Markström, personalhandläggare och 

kommunikatör, slutar den 190430. 

 

Styrelsen mottar beskeden om att Lars-Martin Lund, Anna-Maria 

Niemann-Björk, Göran Berglund och Lotten Markström lämnar sina 

tjänster och uttrycker sitt tack för den tid de arbetat för EFS i 

Västerbotten. 

  

 § 21 

Meddelande om 

nedlagda föreningar  

Ek meddelar att följande föreningar lagts ned: 

180419 Ålund-Finnträsk, Byskekretsen 

180717 Åsele, Åselekretsen, 6 medlemmar 

Åsele går ihop med EFS Gafsele. 

 

Styrelsen mottar rapporten.  

    

§ 22 

Rapport EFS Df redogör för kansliförändringar  på EFS riks och pågående processer i 

distriktet. 

  

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 

  

§ 23 

Rapport EFS 

Västerbotten 

Ek meddelar att nya tjänstesamverkansavtal skrivits med Bygdeå 

församling 190101-191231 och Tärna församling 190101-190630. 

Df redogör för många pågående personalärenden i LG samt om träff för 

samarbetskyrkor i Luleå Stift i samband med att avtalet nu funnits i 40 

år.  

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

 § 24 

Utsända handlingar 

 
Styrelsen 181117 

Arbetsutskottet 190124 

Verksamhetsrådet 190117 

Ledningsgruppens personalprotokoll 181116, 181210 

Klippenstyrelsen 181121 

Nomineringskommittén Strömbäcks fhs 181020 

Bibelfjälls styrgrupp 181123 

Samtalsunderlag ”Leva mission” 

Gåvor 2018 totalt och på föreningsnivå 

Verksamhetsberättelse 2018, utkast 

 
 

 

 

 § 25 

Rundringning Christina Bjerle-Johansson påminner om samtalsmallen och 



fördelningen av föreningar, inför styrelsens rundringning. 

 

 § 26 

Avslutning Ordförande framför ett tack till styrelsevärdarna Jon Nilsson och 

Viktoria Holmström. Sammanträdet avslutas med bön. 

 

 

 

Dag som ovan 

 

 

 

 

Eva S Bäckström           

sekreterare 

 

 

 

 

 

Hans Jakobsson     Jon Nilsson   

ordförande       justerare 


