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EFS Västerbotten
Styrelsen

Protokoll ST
2020-06-02, kl 17.30–19.30
Google Meet
Närvarande: Marianne Berglund
Kerstin Eriksson
Hans Jakobsson, ordförande
Pontus Löfgren
Olov Marklund
Karin Widman
Helena Wikström
Frånvarande: Christina Bjerle-Johansson
Pia Fahlgren
Adjungerad: Eva S Bäckström, ek
Mats Lindberg, df

Inledning

Justerare

Föredragningslista
Bilaga

Föregående
protokoll 200519

Rekryteringar

§ 60
Ordförande Hans Jakobsson inleder med textläsning ”… var därför vid
gott mod…” och bön. Ett särskilt välkommen riktas till Mats Lindberg
som tackat ja till tjänsten som distriktsföreståndare.
§ 61
Till justerare väljs Karin Widman.
§ 62
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande tillägg:




Gåvor 5 månader
Kanslilokaler
Flytta årets konfirmationsläger till sommaren 2021

§ 63
Protokollet från extra styrelsesammanträde 200519 godkänns och läggs
till handlingarna.
§ 64
Mats Lindberg ger en presentation av sig själv. Han kommer officiellt att
börja sin tjänst i mitten av augusti 2020.
Meddelas att rekrytering av personalansvarig inte har lyckats. Frågan tas
upp efter semesteruppehållet.
Meddelas att rekrytering av administratör inte har lyckats. En tillfällig
lösning blir att organisationssekreterare Harriet Korvala, Mittnorrland,
arbetar en dag i veckan året ut, om behovet finns.
Styrelsen mottar rapporten.
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Bemanningsplan
2021
Bilaga

Årsmöte 27/6

§ 65
Ek redogör för ett förslag på bemanningsplan 2021. Ingen uppsägning
inför 2021 är aktuell i nuläget. Flera kretsar bär inte sin personalkostnad.
Styrelsen uppdrar till AU att arbeta vidare utifrån föreslagen
bemanningsplan.
§ 66
Ordförande redogör för årsmötet som blir ett webbmöte med verktyget
Google Meet. Information kommer att skickas ut till samtliga
föreningsordföranden om ordningen för årsmötet och de speciella
förhållanden som blir med ett webbmöte.
Styrelsen mottar rapporten.

§ 67
Information
Ordförande redogör för den omställning som görs gällande
konfirmationsläger konfirmationsläger. Styrelsen har fått del av en rapport från distriktsBilaga
konsulenterna om planeringen för att genomföra fem konfirmationsläger
sommaren 2021, med 05:or och 06:or. I förslaget har hänsyn tagits till
konfirmandernas önskemål om att ha separata läger för årskullarna och
att man vill ha ett läger under sommaren, ingen vinterläsning. Kostnaden
för att genomföra konfirmationsläger 2021 kommer att bli högre än
tidigare år.

Gåvor 5 månader
Bilaga

§ 68
Ek meddelar att det preliminära gåvomedelsresultatet för januari-maj
redovisas till 2 090 000 kr varav 164 000 kr avser enskilda gåvor.
Beräknad budget för perioden är 2 605 000 kr. Utfallet ligger därmed
515 000 kr under budget.
Styrelsen mottar rapporten.

Lokal kansli

§ 69
Avtalet för kanslilokalerna löper på 3 år med 9 månaders uppsägning.
Nästa avtal går ut 2021-09-30. Från Vasakyrkan har inkommit fråga om
vi är intresserade att hyra lokal hos dem. Uppdras till ek och df att
formulera lokalbehovet och delge Vasakyrkan före midsommar.

§ 70
Nästa sammanträde Efter årsmötet 27/6 genomförs ett kort konstituerande sammanträde.

Övriga bilagda
dokument

Avslutning

§ 71
EFS Västerbottens årsredovisning 2019.

§ 72
Df avslutar med Psalm 68:10 ”Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud, ditt
kraftlösa land gav du styrka.” Ordförande avslutar sammanträdet.
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Dag som ovan

Eva S Bäckström
sekreterare

Hans Jakobsson
mötesordförande

Karin Widman
justerare

