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VERKSAMHETSPLAN OCH EKONOMI

Bokslut & 
budget
Bokslut och budget är i nulä-
get inte klart, men kommer 
att dyka upp på hemsidan. 
Om du vill ha hjälp med att få 
materialet i pappersformat - 
kontakta kansliet på 
info@efsvasterbotten.se

EFS ÄR en självständig missionsrörelse 
inom Svenska kyrkan, med syfte att på 
den evangelisk-lutherska bekännelsens 
grund verka för Kristi rikes tillväxt. Salt 
– barn och unga i EFS, är en självständig 
barn- och ungdomsorganisation inom 
Svenska kyrkan med en särskild relation 
till EFS. 
 
Salt Västerbotten är en del av EFS Väster-
botten och ansluten till Salt – Barn och 
unga i EFS.

EFS Västerbottens 
uppdrag 
EFS MISSIONSFÖRENINGAR och 
Saltföreningar i Västerbotten är uppdrags-
givare och primär målgrupp för EFS och 
Salt Västerbotten. Därför är uppdraget att 
arbeta för att stärka och utrusta föreningar 
och grupper i missionsuppdraget utifrån 
fem uppdragspunkter.
1. Bedriva utvecklings-, inspirations- och 
förändringsarbete.
2. Komplettera föreningarnas verksamhet 
med distriktsgemensamma arrangemang.
3. Svara för anställningar och personal-frå-
gor.
4. Förvalta gemensamma tillgångar.
5. Vara en länk mellan EFS centrala och 
lokala organisation samt företräda EFS-rö-
relsen i Västerbotten i samarbetsrelationer 
och andra kontakter.

Strategi
EFS VILL se Människor och samhällen 
förvandlade av Jesus. För hela EFS är 
uppdraget att 
– Leva misson
– Växa i lärjungaskap
– Forma kristna gemenskaper

EFS VÄSTERBOTTEN vill arbeta för 
ovanstående vision genom att uppmuntra 
och stödja personlig kristen tro, inspirera 
till andligt samtal och bibelbruk, skapa 
personligt engagemang för mission såväl 
lokalt som globalt, betona hela gudsfol-
kets roll som bärare av kyrkans uppdrag 
samt erbjuda strukturer, mötesplatser och 
former för detta. 

ARBETET MED OCH FÖR BARN, 
unga och unga familjer sker i nära samver-
kan mellan Salt och EFS. EFS och Salt har 
ett kansli, anställda, råd och arbetsgrupper 
som arbetar för att ovanstående uppdrag 
och inriktning ska förverkligas.

Utifrån dessa vill EFS och Salt arbeta för 
att uppnå målen, samt via organisationens 
informationskanaler sprida information 
och berätta om verksamheten.

Fokusområde 2021 - 
Växa i lärjungaskap
– Utvärdera den tre år nya formen av 
konfirmationsarbetet i Strömbäck/Klippen 
och Solvik
– Anordna utbildning och rekrytering av 
lokala scoutledare
– Anordna en ledarutbildning för både 

Verksamhetsplan för EFS Västerbotten 2021
unga och äldre barn- och ungdomsledare
– Inbjuda föreningar och medlemmar till 
träffar om gåvoupptäckande och nådegå-
vor
– Inbjuda föreningar och medlemmar till 
inspirationsträffar om start av smågrupper 
och Hemmakyrka
– Uppmuntra till bibelläsning genom att 
anordna inspirations- och utbildningstill-
fällen

Distriktsgemensamma 
verksamhetsmål
– Att öka mångfalden i distriktsgemen-
sam verksamhet, till exempel vad gäller 
ålder, kön, etnicitet, social och kulturell 
tillhörighet 
– Arbeta för att nyanlända eller asylsökan-
de ska vara deltagare vid EFS Västerbot-
tens och Salt Västerbottens läger
– Arbeta för ökad samordning av adminis-
trativa system med EFS riks 

Salt Västerbottens del-
mål 2021
– Vid minst ett tillfälle särskilt uppmuntra 
till att skriva motioner till Salt Västerbot-
tens årsmöte.
– Vid minst ett tillfälle ordna så att barn 
och ungdomar inom EFS i Västerbotten 
får möjlighet att träffas, oavsett vilken ort 
man bor på. 
– Stödja och peppa ungdomsgrupper att 
besöka andra ungdomsgrupper. 
– Jobba med och utveckla de sätt vi når 
och bjuder in nya människor i våra lokala 
och distriktsgemensamma verksamheter. 


