
Presentation av styrelsekandidater inför EFS Västerbottens årsmöte 2020 

 

EFS Västerbottens styrelse består av nio ledamöter, varav det normalt väljs tre varje år för en 

period om tre år. Sedan årsmötet 2019 har styrelsen haft följande sammansättning: Hans Jakobsson, 

ordförande, (Ersmark Skellefteå), Marianne Berglund, vice ordförande (Sävar), Christina Bjerle 

Johansson (Sävar), Kerstin Eriksson (Umeå), Pia Fahlgren (Sjöbotten), Pontus Löfgren (Skellefteå), 

Olov Marklund (Skellefteå), Karin Widman (Boliden) och Helena Wikström Umeå). De 

styrelseledamöter som är i tur att avgå är Marianne Berglund, Christina Bjerle Johansson och Olov 

Marklund. Alla har avböjt återval. Tre nya ledamöter ska väljas för en tid av tre år 

 

Valberedningen bestående av Göran Berglund, Lars-Marin Lund, Jakob Markgren, Viktoria 

Holmström och Lena Sandberg föreslår följande kandidater till styrelsen. 

 

Eric Bergner 66 år. Bor i Bullmark där han varit TG-ledare i 10 år, 

ordförande i Sävar-Holmöns församlings kyrkoråd i 16 år, numera ledamot. 

Han har arbetat 25 år i byggbranschen, 13 år i folkbildning, lantbrukets 

föreningsrörelse och i Centerpartiet på olika nivåer, de senast 16 åren som 

tjänsteman vid Landstinget/region Västerbottens politiska sekretariat. Är nu 

förtroendevald i Umeå kommun. Erik är intresserad av organisationsfrågor, 

har ekonomutbildning och är kassör eller revisor i ett flertal föreningar. Eric 

tror att EFS framöver kanske behöver blir en allt mer tydlig lekmannarörelse. 

 

 

Anna-Maria Gelfgren, 44 år. Bor i Innertavle, Umeå. Aktiv i 

fastighetsgruppen och tidigare styrelsen för EFS i Innertavle, en förening med 

en kärna av hemgrupper. Hon har arbetat som sjuksköterska i 23 år på olika 

avdelningar på NUS och är nu sjuksköterska/koordinator på Beteendemedicin. 

Anna-Maria har varit ledamot i ungdomsutskottet och lägerkommittén. Har 

varit på många EFS-läger, flera P-riks som deltagare, funktionär och senast i 

familjebyn i Gärdsmark, många Klippenläger, även som värd/ledare och i 

Björnkälens familjeby. Anna-Maria är intresserad av hälso- och 

organisationsfrågor och vill verka för ett hållbart EFS. 

 

 

Mikael Walter 51 år. Bor i Boliden där han har suttit i missionsföreningens 

styrelse större delen av tiden sedan år 2000, i perioder som ordförande eller 

vice ordförande som nu. Han sjunger även i Bolidenkören och tycker att 

musik är ett bra sätt att umgås över generationsgränserna. Mikael arbetar som 

chef på en teknikavdelning inom Boliden Mineral och representerar även 

företaget i några forsknings- och bolagsstyrelser. Han ser nuläget gällande 

ekonomi och tjänster hos EFS Västerbotten som en stor utmaning och tror att 

vi står inför förändringar som vi alla kommer att behöva engagera oss i. 


