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EFS Västerbotten   Protokoll ST 

     2019-08-24/25 

Klippengården 

 

 Närvarande: Marianne Berglund, Sävar 

  Christina Bjerle-Johansson, Sävar 

  Kerstin Eriksson, Umeå 

  Pia Fahlgren, Sjöbotten 

  Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå 

 Pontus Löfgren, Skellefteå 

 Olov Marklund, Skellefteå 

 Karin Widman, Boliden 

       

 Frånvarande: Helena Wikström, Umeå  

 

 Adjungerad: Eva S Bäckström, ek  

  Anders Lindh, df 

  

 

  § 107 

Inledning Vid morgonbönen tillsammans med medföljande fick vi lyssna till ord 

från prästen Olle Carlsson och be tillsammans. Mötesordförande Karin 

Widman förklarar sammanträdet för öppnat. 

 

  § 108 

Val av justerare Styrelsen beslutar  
att välja Kerstin Eriksson att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll.  

 

  § 109 

Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tilläggsärenden: 

-  Årshjul för årsmötet 

 

  § 110 

Föregående 

styrelseprotokoll 

190604 

Styrelsen går igenom protokollet från 190604. Protokollet läggs till 

handlingarna. 

 

Verksamhetsplan 

2019-2021 

 

ST 32 

ST 84 

§ 111 

Df inleder med tankar från boken ”Äntligen måndag” av Arne G 

Skagen. Skagen vill visa på hur evangelisation kan få vara något som 

finns naturligt i våra liv genom den helige Ande. Människor som Gud 

arbetat med är mogna för att inleda en medveten relation med Jesus. 

Skörden är där vi står. 

 

Styrelsen för ett längre samtal om utformningen av verksamhetsplanen, 

Leva mission, Växa i lärjungaskap och Forma kristna gemenskaper. 

Hemsidan bör förmedla och inspirera föreningarna med exempel knutna 

till verksamhetsplanen. En berättande verksamhetsplan är önskvärd. Det 

är viktigt med återkoppling till distriktet, vilket underlättas genom att 

använda ett ämne i taget. Tydlighet och enkelhet. Starta kommande års 
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verksamhetsplan på inspirationshelgen Nära Jesus på hösten. 

Verksamhetsplanen ska passa för både liten och stor förening. Ingressen 

kan med fördel tas från EFS riks dokument men med EFS Västerbottens 

egna delmål. EFS Västerbottens medarbetare kommer att involveras i 

verksamhetsplanen vid medarbetardagar under hösten. 

 

Styrelsen beslutar  

att alla de tre ämnena följs åt under tre år, men med en tydlig fokusering 

av ett ämne årligen.  

   

 § 112  

Handlingsplan 

utifrån rapporter 

från arbetsgrupper: 

 

Träff med 

samarbetskyrkor 

 

Distrikts-

konsulenternas 

arbetsbeskrivning   

 

Synpunkter på 

ekonomin från 

arbetsgruppen 

 

AU 69 

Styrelsen har fått ta del av tre olika rapporter utifrån de uppdrag som 

styrelsen vid sitt mars-sammanträde tilldelade distriktsföreståndare och 

ordförande.  

Df inleder med rapport från två träffar med representanter för 

samarbetskyrkorna i norra respektive södra länsdelen. Dessa möten gav 

insikter i samarbetskyrkornas olika sammanhang och nuvarande 

situationer. Konstateras att inga sparbeting har kommit föreningarna till 

del ännu, att medlemsrekrytering är lågt prioriterat samt att flera 

föreningar har behov av större lokaler. 

  

Rapporten från distriktskonsulenterna beskriver nuvarande innehåll i 

arbetsbeskrivningarna. Ingen prioritering av verksamheten finns i 

materialet. 

 

Arbetsgruppens synpunkter har formulerats i 6 punkter: demografi, 

personal, ekonomi, organisation, process och strategi. Hur ser vi på den 

ålderstigna medlemsstocken? Hur ska omsorgen om personalen se ut i 

förhållande till de resurser som finns att tillgå? Hur ser föreningarnas 

ekonomi ut med avseende på fastigheter och gåvor? Hur ska distriktets 

organisation se ut i en hållbar framtid? Hur ska förändringsprocessen ske 

och med vilken strategi? Styrelsen för ett längre samtal utifrån 

rapporterna.  

 

Styrelsen beslutar 

att uppdra till df att ansvara för att tre alternativa handlingsplaner med 

risk- och konsekvensanalyser tas fram och presenteras vid styrelsens 

nästa sammanträde 

att uppdra till df att under hösten anpassa distriktskonsulenternas 

tjänster i förhållande till deras tjänsteomfattning, i förhållande till de 

nytillsatta tjänsterna personalansvarig och IT- och 

kommunikationsansvarig, samt i förhållande till möjlig omfattningen av 

distriktsverksamhet  

att uppdra till Hans Jakobsson och Kerstin Eriksson att till 

septembernumret skriva en artikel i Vårt Budskap om situationen i 

distriktet 

att uppdra till ordförande att vid inspirationshelgen Nära Jesus 19-20/10 

informerar om rådande läge i EFS Västerbotten 

att uppdra till df och ordförande att ansvara för att tre föreningsträffar 

genomförs vid tre olika tillfällen på olika orter 
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att tillsvidare avvakta med eventuell tillsättning av kommande vakanta 

tjänster. 

 

 § 113 

Delegationsordning 

AU 70 

Styrelsen har tagit del av två förslag på delegationer; fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter till arbetsledare och fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter till distriktsföreståndaren. 

 

Styrelsen beslutar 

att fastställa dokumentet arbetsmiljöuppgifter till arbetsledare 

att fastställa dokumentet arbetsmiljöuppgifter till distriktsföreståndare 

att fastställa dokumentet arbetsmiljöuppgifter till personalansvarig 

 

 

 § 114 

Arbets- och 

planeringsgrupp 

Nära Jesus 16-

18/102020 

Styrelsen beslutar  

att välja Kerstin Eriksson och Helena Wikström som styrelsens 

representanter i arbetsgruppen för inspirationshelgen Nära Jesus 16-

18/10 2020 i Tegs kyrka, Umeå. Ansvarig tjänsteman kallar. 

  

  

 § 115 

Ansvariga 

föreningar på 

årsmötet 2020 

Styrelsen beslutar 

att uppdra till Marianne Berglund att tillfråga Bjurholmskretsen och 

Robertsforskretsen att sköta det praktiska vid EFS Västerbottens årsmöte 

i Robertsfors kyrka och församlingsgård den 9/5 2020. 

  

 

 § 116 

Årshjul för årsmöte Styrelsen beslutar 

att uppdra till arbetsutskottet (AU) att se över årshjulet för årsmötet. 

  

 att uppdra till arbetsutskottet att se över vilka PM som ska uppdateras 

årligen, när det ska göras (styrelsens arbetsordning) och av vem/vilka. 

 

 § 117 

Avtal Bibelfjäll  

1 år 

Df rapporterar att 13 elever i åldrarna 20-25 år i snitt, har börjat årets 

kurs på Bibelfjäll. Nytt 1-års avtal ska förhandlas fram under kommande 

vecka. EFS Västerbotten ska ha tre representanter i Bibelfjälls styrgrupp. 

Styrelsen stödjer df’s tankar inför avtalsskrivningen. 

  

   

§ 118 

IT och 

kommunikation 

IT- och kommunikationsansvarige Linnea Jakobsson har lämnat en 

skriftlig rapporterat till styrelsen om nuvarande situation gällande 

hårdvara och mjukvara, mail och lagring, hemsida, register och 

kommunikationsstrategi, samt en tidsplan för detta.  

 

Styrelsen beslutar 

att bejaka intentionerna i dokumentet 

att uppdra till Linnea Jakobsson att komplettera dokumentet med  

kostnadskalkyler   

att styrelsens ruta, riksruta med insamlingsinformation samt arbetet 

med fler annonsörer kan påbörjas 
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att uppdra till kommunikationsrådet och Linnea Jakobsson att ta fram 

ett konkret förslag på ny hemsida inklusive kostnadskalkyl, till 

styrelsens nästa sammanträde.  

  

 § 119 

Ansökan offensiva 

fonden 

Grisbackakyrkan 

Från Grisbackakyrkan ungdomsgrupp GIG (God is great) har inkommit 

en ansökan om bidrag till en resa för 34 ungdomar till Malta. 

Ungdomsgruppen har sedan några år en utbytesverksamhet med 

ungdomar på Malta. 

 

Styrelsen för ett samtal där frågan väcks vad som ska anses vara ett 

offensivt arbete. Samtalet berör också principfrågor kopplade till 

förfrågan. 

 

Styrelsen beslutar  

att bevilja 1 500 kr per deltagare, max 51 000 kr 

att ungdomsgruppen och dess ledare lämnar en skriftlig rapport efter 

resan till EFS Västerbottens styrelse 

att ungdomsgruppen och dess ledare besöker tre olika föreningar och 

berättar om resan  

 

Styrelsen uppdrar till AU  

att se över principerna och vilken strategi som ska följas i samband med 

ansökningar från Offensiva fonden (miljöfrågor som transportmedel och 

avstånd, anpassning till skolåret etc.) 

att föreslå en uppdatering och anpassning av PM för Offensiva fonden. 

 

 

 § 120 

Medlemsbegreppet EFS riks har vid sitt årsmöte 2019 tagit andra stadgebeslutet att förändra 

medlemsbegreppet till att vara endast medlemmar i förening. Tidigare 

har den varit medlem som varit föreningsmedlem eller medlem i 

aktivitet. 

 

Styrelsen beslutar  

att inte lyfta frågan inför årsmötet utan behålla oförändrat 

medlemsbegrepp 

 

 

 

Styrelsen uppdrar till alla råd i EFS Västerbotten att jobba med 

frågan om att få fler medlemmar och föreningar att närvara vid EFS 

Västerbottens årsmöte. 

  

 § 121 

Rapport 

representation i 

samarbetskommitte

er 

Df rapporterar att han inte uppfyllt önskemålet från föreningarna att 

närvara vid alla möten med samarbetskommittéerna i 

samarbetskyrkorna. Df har fått uppdraget från AU att vara med på dessa 

möten, alternativt utse annan tjänsteperson att närvara i hans ställe. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 
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 § 122 

Rapport Nära Jesus 

2019 

Karin Widman och Pontus Löfgren rapporterar från arbetet med 

inspirationshelgen och uppmanar styrelsens ledamöter att be och söka  

förebedjare. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 § 123 

Rapport likviditet 

1907 

Ek meddelar att från juli 2018 till juli 2019 har likviditeten minskat från 

12,3 miljoner kr till 9,6 miljoner kr. Distriktet har under året satsat på att 

renovera Storstugans övre plan samt lånat ut pengar till Vasakyrkans 

ombyggnationer på EFS-gården Backen. Per 190731 fanns 46% placerat 

i fonder, 45% på bankkonto, 2% på depåkonto och 7% på plusgiro och 

kassa. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 

 

 § 124  

Rapport gåvor 1907 Ek meddelar att på 7 månader har 3 826 000 kr samlats in, varav 159 

000 från enskilda givare. Budget för perioden är 3 810 000 kr. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 

 

 

 

  

 § 125  

Rapport prognos 

2019 

Ek meddelar att en prognos för året (byggd på utfall 1901-1907 och 

1808-1812) samt med hänsyn tagen till kända fakta, redovisas till - 417 

tkr.  

Rörelseresultatet redovisas till - 2 199 tkr inklusive avskrivningar, och 

med ett beräknat finansiellt tillskott samt bokslutsdispositioner enligt 

budget, beräknas resultatet till -417 tkr. Ekonomirådet har inte haft 

möjlighet att sammanträda då styrelsemötet lagts en månad tidigare än 

vanligt. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

 

 § 126 

Rapport EFS Df rapporterar från senaste ledningsgruppsmötet i juni. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

   § 127 

Rapport EFS 

Västerbotten 

Df rapporterar om personalfrågor och situationen i kyrkans hus i 

Yttersjö. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 
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§ 128 

Bilagda dokument: 

 
ST 190604 

AU 190815 

KR 190612 

LG 190628 

Ansökan Offensiva fonden 

Rapport likviditet, gåvor, prognos 

Rapport IT- och kommunikation 

Rapport från arbetsgrupp, samarbetskyrkoträffar, 

distriktskonsulenterna 

Delegationsunderlag, arbetsledare, df 
 

 

§ 129 

Nästa sammanträde 

och avslutning 

Ett stort tack framförs till värdarna Pontus Löfgren och Karin Widman 

samt till medföljande familjer som gjorde det möjligt med en trevlig 

helg i Klippengården. 

 

Nästa sammanträde är den 9 november i Ånäset. Mötesordförande 

avslutar sammanträdet med bön. 

 

 

Dag som ovan 

 

 

 

 

Eva S Bäckström     Karin Widman    

sekreterare      mötesordförande 

 

 

 

 

 

Kerstin Eriksson 

justerare      


