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  § 80 

Inledning Ordförande Hans Jakobsson hälsar alla välkomna och läser från Matt. 

9:9-13 ”Syndares vän”, vi ber. Sammanträdet förklaras för öppnat. 

 

  § 81 

Val av justerare Styrelsen beslutar  
att välja Marianne Berglund att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll.  

 

  § 82 

Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tilläggsärenden: 

– Ledamot verksamhetsrådet  

 

  § 83 

Föregående 

styrelseprotokoll 

190330–31 och 

190504 

Styrelsen går igenom protokollen från 190330-31 och 190504. 

Protokollen läggs till handlingarna. 

  

  § 84  

Handlingsplan och 

preliminär rapport 

ST 32 

AU 47 

 

Ordförande och df ger en delrapport över det pågående arbete som ska 

ligga till grund för kommande handlingsplan. En arbetsgrupp är tillsatt 

med två externa ledamöter från norra länsdelen, gruppen träffas i mitten 

av juni. Distriktskonsulenternas uppdrag att ge en bild av 

distriktsverksamheten pågår. Två träffar med samarbetskyrkor har 

bokats in för norra och södra länsdelen under juni månad. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 § 85  

Verksamhetsplan 

2019-2021 

Vid EFS Västerbottens årsmöte 2018 beslöts att 2016-2018 års 

verksamhetsplan skulle förlängas med ett år och även gälla 2019. 



Delmålen skulle vara desamma. Vid årsmötet 2019 beslöts att visionen 

för 2019-2021 är samma som för EFS riks ”Människor och samhällen 

förvandlade av Jesus”. Verksamhetsplan och delmål för 2020 och 2021 

kommer styrelsen att arbeta med under höstens styrelsehelg. 

 

 § 86 

Låneförfrågan från 

Vasakyrkan 

ER 28/180912 

AU  

Från Vasakyrkan har inkommit en låneförfrågan på 1,5 miljoner kr. 

Vasakyrkan kommer att bygga om sommargården på Backen för att 

även fortsättningsvis kunna hyra ut lokalerna till skolverksamhet. 

Låneförfrågan med detaljerade underlag har delgetts ekonomirådet som 

uttalat sig i frågan. Styrelsen för ett längre samtal om kalkyler och 

amorteringstid. 

 

Styrelsen beslutar  

att bevilja Vasakyrkan ett lån på 1,5 miljoner kr 

att lånet ska avbetalas på 6 år 

 

   

 § 87 

Årsmöte 2020 Styrelsen beslutar 

att årsmötet förläggs till Robertsfors kyrka och församlingsgård lördag 

9/5 2020.  

  

  

 § 88 

Delegationsordning Ordförande redogör för samtal med EFS riks personalchef och den 

delegationsordning som gäller för EFS riks. Ordförande menar att 

samma beslutsordning är möjlig för EFS Västerbotten, d.v.s. styrelsen 

delegerar till distriktsföreståndare som i sin tur delegerar till tjänstemän, 

arbetsledare med flera. Noteras att skyddsrond måste delegeras till 

anställd. Ordförande och distriktsföreståndare arbetar vidare med 

förslaget. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

 

 § 89 

Ledamot till 

Klippenstyrelsen 

VR 

I Klippenstyrelsen ingår en ledamot vald av EFS Västerbottens styrelse. 

 

Styrelsen beslutar 
att välja Pontus Löfgren till styrelsens ledamot i Klippenstyrelsen.  

 

 § 90 

Ledamot till  

Verksamhetsrådet 
Styrelsen beslutar 
att välja Susanne Jonsson, Sävar, till ledamot i Verksamhetsrådet. 

 

  § 91 

Representant i 

Flurkmarksfonden 

Enligt Flurkmarksfondens stadgar skall EFS Västerbotten utse en 

representant till Flurkmarksfondens styrelse. 

 

Styrelsen beslutar 

att välja Eva S Bäckström att vara representant för EFS Västerbotten i 

Flurkmarksfondens styrelse. 



  

 § 92 

Uppdatering PM 

EFS Västerbottens 

distriktsorganisation 

Styrelsen beslutar 

att PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation får kvarstå i den 

formulering som finns idag. 

 

 

 § 93 

Uppdatering 

integritets- och 

dataskyddspolicy 

för EFS 

Västerbotten 

Styrelsen beslutar 

att integritets- och dataskyddspolicy för EFS Västerbotten får kvarstå i 

den formulering som finns idag. 

  

 § 94 

Bibelfjäll 

§ ST 8/2019 

Df redogör för verksamhetsåret som gått då Bibelfjäll pausat på grund 

av för få sökanden. Avtalet mellan EFS Västerbotten och Equmenia 

region Nord gick ut sommaren 2018. Marknadsföring för en ny kurs 

med start ht 2019 gjordes av Härnösands folkhögskola i början av året. 

EFS Västerbotten och Equmeniakyrkan region Nord har bidragit till 

lokaler, utrustning och lärartjänst med 100 000 kr vardera. Om det finns 

tillräckligt antal sökande för att starta en kurs till hösten beslutar 

styrelsen enligt följande: 

 

Styrelsen beslutar 

att före kursstart skrivs ett ettårigt avtal med samma ekonomiska 

upplägg som tidigare, d.v.s. 100 000 kr för ett verksamhetsår 

att i Bibelfjälls styrgrupp avsätts tre platser för representation från EFS 

Västerbotten: distriktsföreståndare, Elisabet Svedberg och ytterligare en 

person 

att Elisabet Svedberg fortsätter som bibellärare 25%. 

 

Styrelsen beslutar 

att förlänga varumärket Bibelfjäll där EFS Västerbotten står som ägare. 

 

                                                              

 § 95 

Utvärdering av 

årsmötet 2019 

Styrelsen konstaterar att ombud från fler föreningar vid årsmötet vore 

önskvärt. Det är viktigt att få med alla åldrar, speciellt ungdomar. Det 

finns nu ett nytt medlemsbegrepp då det vid EFS riks årsmöte gjordes en 

stadgeändring. Styrelsen arbetar vidare med ombudsfrågan vid höstens 

styrelsehelg. 

 

 § 96  

Rapport 

representation i 

samarbetskommitté

er 2019/2020 

Styrelsen uppdrar till AU att förbereda frågan till nästa sammanträde. 

 

 

 

 

 



  

 § 97  

Rapport 

inspirationshelg 

Nära Jesus 2019 

Pontus Löfgren ger en rapport för arbetet med inspirationshelgen. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 

 § 98 

Rapport Strömbäcks 

och Solviks  

Bildarmöten 2019 

Marianne Berglund redogör för Strömbäcks bildarmöte där biträdande 

rektor Berit Sonning föredrog verksamhetsberättelse och ekonom Håkan 

Ahlman föredrog balans- och resultaträkning. Resultatet blev -1,9 

miljoner kr. 

 

Hans Jakobsson redogör för Solviks bildarmöte där rektor Andreas 

Berglund redogör för verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning. 

Resultatet blev -400 tkr. 

 

   § 99 

Rapport från 

Sjukhuskyrkan 

Skellefteå 

Bilaga 

Styrelsen mottar rapporten.  

 

 

§ 100 

Rapport gåvor 1905 Ek meddelar att under perioden januari-maj har 2 855 tkr samlats in till 

distriktets gemensamma arbete, 43 tkr samlades in under årsmötet i 

Robertsfors. Utfallet ligger 115 tkr över budget. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 

 

§ 101 

Rapport revision Rapporteras att ombyggnationen av Storstugan på Klippengården under 

2018 utföll med 450 000 kr istället för beslutade 400 000 kr. Styrelsen 

noterar detta. 

 

 

  

§ 102 

Meddelande om 

tjänster: 

Hans Liljemark 

Senitha Olsson 

Oscar Richardsson 

Meddelas att 

Hans Liljemark, pastor i Sävarkretsen, slutar den 190710 

Senitha Olsson, präst i Vasakyrkan Umeå, slutar den 190814 

Oscar Richardsson, distriktskonsulent på kansliet, slutar den 190831. 

 

Styrelsen mottar beskedet om att Hans Liljemark, Senitha Olsson och 

Oscar Richardsson lämnar sina tjänster och uttrycker sitt tack för den tid 

de arbetat för EFS i Västerbotten.  

 

 

§ 103 

Meddelande om 

nedlagda föreningar  

Meddelas att följande föreningar lagts ned under 2019: 

Norrby-Tavelsjö, Umeå landsförsamling, 16 medlemmar 

Orrträsk-Röjnoret, Jörn-Bolidens krets, 10 medlemmar. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 



 

§ 104 

Rapport EFS Df rapporterar från ledningsgruppen på EFS riks. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

 § 105 

Rapport EFS 

Västerbotten 

Df och ek rapporterar om avslutade och pågående rekryteringar. 

 

Styrelsen mottar rapporten.  

 

  

§ 106 

Bilagda dokument: 

 
Protokoll styrelsen 190504 

Protokoll AU 190520 

VR/Klippenstyrelsen 190517 

KR 190423 

Personalprotokoll 190123, 190409, 190506, 190522 

Planeringsgrupp Nära Jesus 190404, 190410, 190424 med bilagor 

Flurkmarksfonden kriterier och innehåll 

Ny adresslista ledamöter, sammanträdesschema 

Gåva 1904, muntlig preliminär rapport 1905 

Brev från anställd 190528 

Rapport ombud/föreningar årsmötet 2019 

Rapport Ske-å sjukhuskyrka 2018 

Rapport distriktsgemensamt arbete 
 

 

 

§ 107 

Nästa sammanträde 

och avslutning 

Nästa sammanträde är styrelsehelg på Klippengården 23-25/8. 

Sammanträdet avslutas med bön. 

 

 

Dag som ovan 

 

 

 

 

 

Eva S Bäckström     Hans Jakobsson    

sekreterare      ordförande 

 

 

 

 

 

Marianne Berglund 

justerare      


