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EFS Västerbotten   Protokoll ST 

     2020-02-08 

EFS Ånäset 

 

 Närvarande: Marianne Berglund, Sävar 

  Kerstin Eriksson, Umeå 

  Pia Fahlgren, Sjöbotten 

  Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå 

 Pontus Löfgren, Skellefteå 

 Olov Marklund, Skellefteå 

 Karin Widman, Boliden 

 Helena Wikström, Umeå 

         

 Frånvarande: Christina Bjerle-Johansson, Sävar 

 

 Adjungerad: Eva S Bäckström, ek  

   

   

  § 1 

Inledning Ordförande Hans Jakobsson hälsar alla välkomna. Helena ger oss några 

glimtar från praktikantprogrammet och resan till Tanzania där hon varit 

i 4 månader. EFS har samarbete med Dodoma stift och Helena har 

arbetar med barn- och ungdomsarbete, administration och hembesök. Vi 

ber över våra böneämnen i bönelådan och därefter förklaras 

sammanträdet för öppnat. 

 

  § 2 

Val av justerare Styrelsen beslutar  
att välja Pia Fahlgren att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll.  

 

  § 3 

Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tilläggsärenden: 

-  Enskilda medlemmar  

 

  § 4 

Föregående 

styrelseprotokoll 

191109 

Styrelsen går igenom protokollet från 191109. Protokollet läggs till 

handlingarna.  
 

  

 § 5 

Föreningskontakt 

AU §6 

AU har beslutat att ingen s.k. rundringning till föreningarna görs under 

våren. Tanken är istället att vid årsmötet ta fram bra samtalsmaterial om 

EFS Västerbottens nutid och framtid. 

 

Styrelsen är ense med AU. 

 

 

  § 6   

Konferens Nära 

Jesus 2021 

Styrelsen för ett samtal om hur kommande distriktskonferenser kan 

förändras för att nå fler människor och nya generationer, samt hur viktigt 
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AU §7 det är med marknadsföring i ungdomssammanhang. Styrelsen noterar att 

årets konferenskommitté har bokat Kerstin Oderhem för konferens 2021. 

 

Styrelsen beslutar 

att 2021 års konferens Nära Jesus blir på Skellefteå EFS 15-17 oktober 

att uppdra till verksamhetsrådet att komma med ett förslag på 

utformning av konferens Nära Jesus från och med år 2022. Frågor att 

fundera över är målgrupp, innehåll, antal dagar och plats för 

konferensen. 

 

 § 7 

Intern valberedning 

i styrelsen 
Styrelsen beslutar 
att välja Pia Fahlgren och Christina Bjerle-Johansson som intern 

valberedning med Pia som huvudansvarig. 

 

 

 § 8 

Det gångna årets 

styrelsearbete 

Styrelsens ledamöter för ett längre samtal om året som gått. 

 

 

  

 § 9 

EFS Västerbottens 

framtidsspår 

AU §12 

AU ger styrelsen en kort rapport om det pågående arbetet med de tre 

framtidsspåren. En närmare presentation kommer att göras vid nästa 

styrelsesammanträde.  

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

  

 § 10 

Styrelseledamot och 

ledamot i 

valberedningen, 

Sensus 

Från Sensus har inkommit förfrågan om att nominera ledamot till 

styrelsen för Sensus Norrland. Styrelsen menar att eftersom EFS har en 

representant, Per-David Karlsson, i ytterligare ett år behövs ingen 

nominering.  

 

Från Sensus har inkommit förfrågan om att nominera ledamot till 

valberedningen, som arbetar inför nästa årsmöte 2022.  

Styrelsen föreslår att Birgitta Bergner ersätter Kersti Karlsson som 

lämnar sin plats i valberedningen vid samma tillfälle. Detta innebär att 

nuvarande valberednings önskemål om en musikkunnig ledamot 

tillmötesgås. 

 

  

 § 11 

Representant till 

Sensus årsmöte 

Sensus norr har årsmöte vartannat år och medlemsorganisationerna 

uppdras att anmäla ombud. Årets årsmöte 2020 äger rum i Umeå 27/5. 

Styrelsen uppdrar till Karin Widman att fråga ledarna för gospelkören 

Great Joy i Vasakyrkan, Elsa Walter och Maja Holmberg. 
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 § 12 

Rapport gåvor 2019 

Gåvor januari 2020 

Gåvoresultatet för 2019 redogörs till 7 324 000 kr, 376 000 kr under 

budget. Det finns i dagsläget inget färdigt bokslut som visar det totala 

resultatet för året. 

 

Gåvoresultatet för januari 2020 redogörs till 246 000 kr, 124 000 kr 

under budget. 

 

Styrelsen mottar rapporterna.   

  

 

 § 13 

Meddelande om 

tjänster 

Meddelas att Anne Sjöström, barn- och familjekonsulent i 

Solbackakyrkan, Holmsund slutat den 191231. 

Meddelas att Jonas Hedblad, präst i Robertsforskretsen, slutar den 

200229. 

 

Styrelsen mottar beskeden om att Anne Sjöström och Jonas Hedblad 

lämnar sina tjänster och uttrycker sitt tack för den tid de arbetat för EFS 

i Västerbotten. 

  

   

§ 14 

Meddelande om 

nedlagda föreningar 

Ek meddelar att följande föreningar lagts ned: 

180209 Högland-Näsland, Bjurholmskretsen 

190212 Orrträsk-Röjnoret, Jörn- Bolidenkretsen 

190423 Norrby-Tavelsjö, Umeålands kretsen 

191031 Kåge, Kågedalens krets 

191231 Bösta syförening, Tegskretsen 

 

Styrelsen mottar rapporten.   

  

 § 15 

Rapport EFS 

Västerbotten 

Rapporteras att f.d. missionshuset i Stöcke läggs ut till försäljning via 

mäklare kommande vecka. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

   § 16 

Enskilda 

medlemmar 

 

Bilaga 

Ek meddelar att det idag finns 34 enskilda medlemmar i EFS 

Västerbotten. Ökningen beror på att flera små föreningar lagts ned under 

året och medlemmarna i dessa föreningar väljer att gå med som enskild 

medlem i stället. 

 

Styrelsen fastställer listan på enskilda medlemmar. 

 

                                                              

 § 17 

Övrigt Kerstin Eriksson meddelar att Grisbackakyrkan tillfrågats om att ta över 

personal från Västerslättskyrkan, som ska säljas. Grisbackakyrkan 

behöver byggas ut för att rymma mer personal och mer verksamhet. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 
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§ 18 

Bilagda dokument: 

 
ST 191109 protokoll 

AU 200123 protokoll 

KR 191209 protokoll 

VR 200116 protokoll 

LG 191125, 191216, 200116 protokoll 

Solviks nomineringskommitté val inför 2020 

Strömbäcks nomineringskommitté val inför 2019 

PM konferens Nära Jesus, uppdaterat av AU 200123 

Sammanställning EFS Västerbottens tre framtidsspår 

Gåvor 2019 
 

 

 

 

§ 19 

Nästa sammanträde 

och avslutning 

Ordförande tackar styrelsevärd Karin Widman samt avslutar 

sammanträdet med bön. 

 

 

Dag som ovan 

 

 

 

 

Eva S Bäckström     Hans Jakobsson    

sekreterare      ordförande 

 

 

 

 

 

Pia Fahlgren 

justerare      


