EFS Västerbotten
Konstituerande styrelse

Protokoll ST
2020-08-27
Webb-möte 17.30-20.15

Närvarande: Eric Bergner, Bodbyn, från §83
Kerstin Eriksson, Umeå
Pia Fahlgren, Sjöbotten
Anna Maria Gelfgren, Innertavle
Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå
Pontus Löfgren, Skellefteå
Mikael Walter, Boliden
Karin Widman, Boliden
Helena Wikström, Umeå
Adjungerade: Eva S Bäckström, ekonom (ek)
Mats Lindberg, distriktsföreståndare (df)

Inledning

Information om att
arbeta i EFS
Västerbottens
styrelse

Ordförande

Vice ordförande

Mötesordförande

§ 83
Hans Jakobsson hälsar alla välkomna till konstituerande
styrelsesammanträde. Mats Lindberg inleder med tankar kring de senaste
söndagarnas teman: Nådens gåvor och Tro och liv. Det är bra att vi har
olika gåvor som i ett styrelsearbete kan komplettera varandra. Blir ordets
görare och inte bara dess hörare. Tron växer i tro och sammanhang och i
relation till andra. Vi ber tillsammans.
§ 84
Hans Jakobsson informerar gamla och nya ledamöter om styrelsens
arbetsformer och arbetsordning samt hänvisar till bilagda dokument.

§ 85
Styrelsen beslutar
att välja Hans Jakobsson till ordförande för styrelsen under
verksamhetsåret 20/21. Valet sker med slutna sedlar.
§ 86
Styrelsen beslutar
att välja Karin Widman till vice ordförande för styrelsen under
verksamhetsåret 20/21. Valet sker med slutna sedlar.
§ 87
Styrelsen beslutar
att välja Hans Jakobsson till dagens mötesordförande. Enligt ett rullande
schema fungerar arbetsutskottets ledamöter som mötesordförande vid
styrelsens sammanträden.

Justerare

Dagordning

Föregående
protokoll

§ 88
Styrelsen beslutar
att välja Anna Maria Gelfgren att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.
§ 89
Dagordningen fastställs med följande tillägg;
- Offensiva fondens möjligheter
- Fjällväg höst
§ 90
Efter genomgång beslutar styrelsen att lägg protokoll från 200602 och
200627 till handlingarna.

§ 91
Sammanträden och Styrelsen för ett samtal om hur vi på ett bra sätt genomför våra
plats
styrelsesammanträden under hösten. Pandemin är fortfarande pågående
och vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Styrelsen
kommer fram till att både webb-möten och fysiska möten är möjliga och
beslutar att kommande sammanträdeshelg genomförs på Strömbäcks
folkhögskola 19-20/9.

Firmatecknare

§ 92
Styrelsen beslutar
att EFS i Västerbottens firma ska tecknas antingen av styrelsen i sin
helhet eller av styrelsens ordförande Hans Jakobsson (540504-8652),
distriktsföreståndare Mats Lindberg (610421-8539) och ekonom Eva S
Bäckström (610731-8625), två i förening, för tiden till och med 202106-30.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Delegeringsregler
2020/ 2021

§ 93
Styrelsen beslutar
att för verksamhetsåret 2020/2021 fastställa följande delegeringsregler
utöver vad som anges i PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation:
Df (distriktsföreståndare)







leder distriktets operativa och strategiska arbete för styrelsens
räkning
beslutar om anställningar inom ramen för fastställd budget och
bemanningsplan
beslutar om tjänstledigheter
beslutar om gemensam fortbildning inom ramen för fastställd
budget
beslutar om lån till föreningar eller
motsvarande
upp till 5 basbelopp
beslutar om bidrag
upp till 1 basbelopp




beslutar om personallån
beslutar om inköp

upp till 2 basbelopp
upp till 2 basbelopp

Df kan delegera beslutsrätt.
Alla beslut rörande anställningar och tjänstledigheter skall
protokollföras i Ledningsgruppens personalprotokoll. Alla beslut
rörande bidrag och lån skall protokollföras i Ekonomirådets protokoll.
Kapitalplacering
Distriktsföreståndare och ekonom i förening, äger rätt att enligt
styrelsens dokument ”Riktlinjer för EFS Västerbottens kapitalplacering” (ST 28/2020) handla med värdepapper på penningmarknaden.

Utskott och råd

§ 94
Styrelsen beslutar
att välja utskott och råd enligt nedanstående lista
att utskottet och råden inom sig väljer ordförande
AU

ER

VR

KR

IR

Arbetsutskottet
Hans Jakobsson
Karin Widman
Mikael Walter
Ekonomirådet
Hans Jakobsson
Pontus Löfgren
Helene Hedman
Ingvar Öhlund
Verksamhetsrådet
Eric Bergner
Kerstin Eriksson
Susanne Jonsson
Urban Gelfgren
Kommunikationsrådet
Anna Maria Gelfgren
Samuel Hägglund
Inger Olofsson
Matts Hägglund
Internationella rådet
Pia Fahlgren
Helena Wikström
Mats Bohman
Anna-Lena Lund

styrelsen
styrelsen
styrelsen

Ersmark Ske-å
Boliden
Boliden

styrelsen
styrelsen

Ersmark Ske-å
Skellefteå
Umeå
Robertsfors

styrelsen
styrelsen

Bullmark
Umeå
Sävar
Innertavle

styrelsen

Innertavle
Skellefteå
Svarttjärn
Flarken

styrelsen
styrelsen

Sjöbotten
Umeå
Umeå
Ursviken

Styrelsen uppdrar till interna valberedningen att komplettera med fler
ledamöter i verksamhetsrådet och internationella rådet.

Ledamot till
Klippenstyrelsen

§ 95
I Klippenstyrelsen ingår en ledamot vald av EFS Västerbottens styrelse.
Styrelsen beslutar
att välja Pontus Löfgren till styrelsens ledamot i Klippenstyrelsen.

§ 96
Ledamöter till Luleå IR meddelar att rådet utsett Kersti Karlsson och Mats Bohman till
stifts samrådsgrupp ledamöter i samrådsgruppen.
för internationella
frågor
Styrelsen mottar rapporten.

Sensus Norra
Norrlands
årsstämma 2022

§ 97
EFS Västerbotten har att utse en representant till Sensus Norra
Norrlands årsstämma. Årsstämman genomförs vartannat år och nästa
årsmöte sker 2022.
Bordläggs till styrelsens första sammanträde 2022.

Stiftelsen Solviks
folkhögskola
Nomineringskommitté

§ 98
EFS Västerbotten har att utse två ledamöter på 2 år till
nomineringskommittén för val av styrelse för stiftelsen Solviks
folkhögskola. Ledamöterna väljs in så att de om möjligt går ”omlott”.
Styrelsen beslutar
att välja Rune Hedman, Bureå om ledamot och sammankallande i
nomineringskommittén för Stiftelsen Solviks folkhögskola 2020/2021.
Uppdras till interna valberedningen att föreslå ytterligare ledamot.

Stiftelsen
Strömbäcks
folkhögskola
Nomineringskommitté

§ 99
EFS Västerbotten har att utse två ledamöter på 2 år till
nomineringskommittén för val av styrelse för stiftelsen Strömbäcks
folkhögskola. Ledamöterna väljs in så att de om möjligt går ”omlott”.
Styrelsen beslutar
att välja Tommy Mörling, Sävar som ledamot i nomineringskommittén
för Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola 2020/2021
att välja Eric Bergner, Bullmark som ledamot och sammankallande i
nomineringskommittén för Stiftelsen Strömbäcks folkhögksola
2020/2021.

Stiftelsen Solviks
folkhögskolas
bildarmöte 2020

Stiftelsen
Strömbäcks
folkhögskolas
bildarmöte 2020

§ 100
Styrelsen beslutar
att till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Solviks folkhögskolas årliga
bildarmöte 2021 utse: Mats Lindberg, kansliet, Pia Fahlgren och Pontus
Löfgren.
§ 101
Styrelsen beslutar
att till distriktsrepresentanter på Stiftelsen Strömbäcks folkhögskolas
årliga bildarmöte 2021 utse: Eva S Bäckström, kansliet, Eric Bergner
och Kerstin Eriksson.

§ 102
Folkrörelsearkivets Bordläggs till nästa styrelsesammanträde.
styrelse
§ 103
Flurkmarksfondens Enligt Flurkmarksfondens stadgar skall EFS Västerbotten utse en
styrelse
representant till Flurkmarksfondens styrelse.
Styrelsen beslutar
att välja Eva S Bäckström att vara representant för EFS Västerbotten i
Flurkmarksfondens styrelse.

Samarbetsrådet
EFS-Svenska
kyrkan i Luleå Stift

Representanter i
lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och samverkansråd EFSSvenska kyrkan

§ 104
Styrelsen konstaterar att till detta samarbetsråd kallas styrelsens
ordförande och distriktsföreståndaren.

§ 105
Styrelsen uppdrar till ledningsgruppen
att utse representanter i lokala samarbetskommittéer, samarbetsråd och
samverkansråd i EFS-Svenska kyrkan.

§ 106
Bibelfjälls styrgrupp Styrelsen beslutar
att utse df Mats Lindberg till representant i Bibelfjälls styrgrupp
att utse ordförande Hans Jakobsson till representant i Bibelfjälls
referensgrupp.

Kontaktperson för
sjukhuskyrkan på
Skellefteå lasarett
och Norrlands
Universitetssjukhus

§ 107
Styrelsen beslutar
att som kontaktperson för sjukhuskyrkan på Skellefteå lasarett och
Norrlands universitetssjukhus utse Eva S Bäckström.

§ 108
Val av arbetsledare Styrelsen har att inom eller utom sig att utse en arbetsledare för df, för
till df
det arbete som är kopplat till Västerbotten.
Styrelsen beslutar att utse ordförande Hans Jakobsson till arbetsledare
för df.
§ 109
Ansökan från Ske-å Bordläggs till nästa sammanträde.
Offensiva fonden

Inspirationshelg
Nära Jesus

§ 110
På grund av rådande pandemi föreslår planeringsgruppen för Nära Jesus
att inspirationshelgen blir en webbsändning från Kyrkans hus, EFS i
Yttersjö på lördag kväll den 19/10 2020.
Styrelsen beslutar enligt förslaget och uppdrar till planeringsgruppen att
arbeta vidare enligt förslaget.

Utvärdering av
digitala årsmötet

§ 111
Bordläggs till nästa sammanträde

§ 112
Rapport ÅR Solvik Ordföranden hänvisar styrelsen till de bilagor som finns i kallelsen,
och Strömbäck -19 årsredovisningar för 2019 från Solviks folkhögskola och Strömbäcks
folkhögskola.

Rapport gåvor

§ 113
Ek meddelar att på 7 månader har 3 087 000 kr samlats in, varav 276
000 från enskilda givare. Budget för perioden är 3 545 000 kr.
Styrelsen mottar rapporten.

Rapport Elisabet
Svedberg

§ 114
Elisabet Svedberg, präst i Hemavan, har inkommit en rapport från sitt
arbete i Hemavan.
Styrelsen mottar rapporten.

§ 115
Rapport df/EFS riks Df återger ärenden från senaste ledningsgruppsmötet i Uppsala.

Rapport EFS Vbn

§ 116
Df meddelar att ny annonsering för personalstrateg med
arbetsledaransvar är på gång.

Offensiva fonden

§ 117
Det har kommit en förfrågan från Åkullsjöns EFS om möjligheten att
söka bidrag för teknikutrustning så att föreningen kan sända digitala
gudstjänster som föreningar i närområdet kan ta del av.
Styrelsen ställer sig positiv till pilotprojektet och uppmanar föreningen
att söka medel från Offensiva fonden.

Fjällväg höst

§ 118
Styrelsen och df för ett samtal om det är möjligt att genomföra Fjällväg
höst för unga vuxna. Att ställa om lägret skulle kunna vara att tälta i
stället för att bo på Klippengården. Df för samtalet vidare med berörda
om att ställa om och att även ha en tydlig handlingsplan för lägret.

§ 119
Bilagda dokument:
Protokoll ST 200602, 200627
Protokoll AU 200616
Protokoll IR 200604, tas upp vid kommande styrelsesammanträde
Styrelsens interna valberednings nomineringsuppgifter
PM för EFS Västerbottens distriktsorganisation
Styrelsens arbetsordning 2020
PM för EFS Västerbottens styrelse
Kontaktlista styrelseledamöter
Ansökan Offensiva fonden, EFS-kyrkan Skellefteå
Rapport från Elisabet Svedberg, Hemavan
Rapport gåvor 7 månader
Schema sammanträden ht 2020
Årsredovisningar 2019, Solviks fhs och Strömbäcks fhs

Avslutning

§ 120
Ordförande avslutar sammanträdet och df leder i bön.

Dag som ovan

Eva S Bäckström
sekreterare

Anna Maria Gelfgren
justerare

Hans Jakobsson
mötesordförande

