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EFS Västerbotten   Protokoll ST 

Styrelsen    2020-09-19/20 

Strömbäcks folkhögskola 

 

 Närvarande: Eric Bergner, Bullmark 

  Kerstin Eriksson, Umeå 

  Pia Fahlgren, Sjöbotten §§121-125, 130-134 

  Anna Maria Gelfgren, Innertavle 

  Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå 

 Pontus Löfgren, Skellefteå 

 Mikael Walter, Boliden 

 Helena Wikström, Umeå 

 

Frånvarande: Karin Widman, Boliden 

       

 Adjungerad: Eva S Bäckström, ek  

  Mats Lindberg, df 

   

  

 

  § 121 

Inledning Ordförande Hans Jakobsson hälsar alla välkomna. Kerstin Eriksson 

inleder med tankar kring utsikt och insikt. Människor behöver utsikter 

både synliga (som Sinai berg) och mentala. Den pågående pandemin 

dunklar utsikten i oron över vad som pågår och vad som väntar. Men 

pandemier kan också vara portaler till förändring. Hebr. 11 ”Tron är 

grunden för det vi hoppas på, den ger oss visshet om det vi inte kan se”. 

Vi ber. Sammanträdet förklaras öppnat. 

 

Gamla och nya ledamöter presenterar sig för varandra. 

 

  § 122 

Val av justerare Styrelsen beslutar  
att välja Pontus Löfgren att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll.  

 

  § 123 

Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen fastställs.   

 

  § 124 

Föregående 

styrelseprotokoll 

200827 

Styrelsen går igenom protokollet från 200827. Protokollet läggs till 

handlingarna. 

 

 

Verksamhets-

utveckling GBK 

 

 

 

§ 125 

Distriktsföreståndare Mats Lindberg rapporterar från möte med Umeå 

pastorat angående möjligheterna att utöka verksamhet och lokaler i 

Grisbackakyrkan då pastoratet ska avveckla Västerslättskyrkan. Tre 
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frågor diskuterades, val av delegationsmodell, ägare av fastigheten samt 

arbetsgivaransvar för tillkommande tjänster. 

 

Df förordar att: 
- samarbetet fortsätter som tidigare genom en samarbetskommitté med 

representanter från föreningen, EFS i Västerbotten, församlingen och 
pastoratet. 

- att missionsföreningen fortsätter att äga fastigheten även efter utbyggnad 
- att EFS i Västerbotten är fortsatt arbetsgivare för samtliga tjänster i 

Grisbackakyrkan utom samarbetskyrkopräst som är anställd av Svenska 
kyrkan. 

 
- Styrelsen beslutar enligt distriktsföreståndarens förslag. 

 

  § 126   

Utvärdering av 

årsmötet, enkätsvar 

 

Styrelsen går igenom enkätsvar gällande årets årsmöte som genomfördes 

digitalt på grund av coronapandemin. Styrelsen konstaterar att det bara 

är positiva svar. 

  

 § 127 

Internationella rådet 

frågor till styrelsen 

Se IR §43 

Internationella rådet funderar över sitt uppdrag, hur de ska arbeta vidare 

och med vilka frågor. De saknar också en tjänsteperson i rådet. 

 

Styrelsen för ett samtal och uppdrar till IR: 

att kartlägga vilka missionsombud som finns i EFS-föreningar i 

Västerbotten 

att kartlägga EFS-föreningarnas internationella vänförsamlingar och 

beskriva dess arbete 

att ta fram fokusområden för en kommande 3-års period 

att svaren redovisas till styrelsens första sammanträde 2021. 

 

  

 § 128 

Arbets- och 

planeringsgrupp 

Nära Jesus 29-31/10 

2021 

Styrelsen beslutar  

att omvälja Kerstin Eriksson och Helena Wikström som styrelsens 

representanter i arbetsgruppen för inspirationshelgen Nära Jesus 29-

31/10 2021 i Tegs kyrka, Umeå. Ansvarig tjänsteperson kallar. 

  

  

 § 129 

Ansvariga 

föreningar på 

årsmötet 2021 

Styrelsen beslutar 

att uppdra till Hans Jakobsson att tillfråga Åkullsjön och Robertsfors att 

sköta det praktiska vid EFS Västerbottens årsmöte i Robertsfors kyrka 

och församlingsgård den 8/5 2021. 

att uppdra till df och IT/kommunikation att se över möjligheten att 

kombinera ett fysiskt och ett digitalt årsmöte 2021. 

  

 

 § 130 

Samtal om EFS 

utveckling och 

framtid 

Ordförande ger en kort sammanfattning av det material och det samtal 

som tidigare förts utifrån tre olika spår, som till vissa delar är parallella.  

Styrelsen för ett längre samtal. Vilket/ vilka spår ska styrelsen jobba 

vidare med? Hur pratar vi gåvogivande i våra föreningar och ett fortsatt  
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solidariskt givande? Är föreningarna lojala till EFS i sitt givande? Vad 

är personalens och styrelsens uppdrag i att tydliggöra vikten av 

gåvogivande? Är det möjligt att lägga viss distriktsverksamhet på 

föreningar, som läger i lägre åldrar, med stöd av kansliet? Vilka 

möjligheter har vi med teknik, möjlighet att dela gudstjänster digitalt, 

kanske flera föreningar tillsammans? Det bör finnas en strategi för 

satsning på teknikutvecklingen. 

 

Styrelsen uppdrar till df att ta fram en plan för arbetet med EFS 

Västerbottens utveckling och framtid till styrelsens nästa sammanträde 

 

Styrelsen beslutar att det vid EFS Västerbottens årsmöte 2021 skall 

finnas ett samtalsunderlag och ett förslag till årsmötet på hur en plan kan 

se ut från och med 2022. 

 

 § 131 

Folkrörelsearkivet Styrelsen beslutar 

att till styrelseledamot i Folkrörelsearkivet välja Lars Olof Sjöström, 

Holmsund. 

att till ombud vid Folkrörelsearkivets årsmöte välja Helene 

Salomonsson, Hössjö. 

  

 

 

Komplettering 

ledamot i nomi-

neringskommittén 

Solviks fhs 

 

§ 132 

Styrelsen kompletterar tidigare beslut gällande ledamöter i 

nomineringskommittén Stiftelsen Solviks folkhögskola. Styrelsen 

beslöt §98/200827 att välja Rune Hedman som ledamot och 

sammankallande. 

 

Styrelsen beslutar 

att välja Gunnel Lundberg, Ersmark Skellefteå, som ledamot i 

nomineringskommittén för Stiftelsen Solviks folkhögskola 2020/2021. 

 

§ 133 

Rapport ansökan ur 

Offensiva fonden 

 

Ansökan EFS-

kyrkan Ske-å 

 

Ansökan EFS 

Boliden 

Ek redogör för sökta och beviljade bidrag från Offensiva fonden under 

2020. För året är 500 tkr budgeterade för bidrag och hittills är 420 tkr 

beviljade ur makrodelen, 160 tkr EFS Yttersjö, 160 tkr EFS Ske-å och 

100 tkr Strömbäcks fhs. 

 

Ekonomirådet har uppdragit till Hans Jakobsson att kontakta EFS-

kyrkan Skellefteå för en återkoppling gällande ansökan om medel till 

ett församlingsteam, innan beslut tas av styrelsen. 

 

Styrelsen beslutar  

att bevilja EFS Boliden 13 000 kr från avsatta medel till sommarkyrka 

och ytterligare 30 000 kr från återstående avsatta medel i Offensiva 

fondens macrodel. 

 

Noteras att Mikael Walter lämnar sammanträdet under denna paragraf. 
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 § 134 

Rapport från arbets-

grupp konferens 

Nära Jesus 2020 

Df samt Kerstin Eriksson och Helena Wikström redogör för de 

förändrade förutsättningarna med att genomföra konferensen på grund 

av coronapandemin. Konferensen kommer att genomföras digitalt och 

sändas live via Facebook från Vasakyrkan. Mats Lindberg kommer att 

välkomnas in i sin tjänst som distriktsföreståndare av 

missionsföreståndare Kerstin Oderhem, Sensus kommer att leda en 

samtalspanel i frågan om att ställa om verksamhet i pandemitider och 

Erik Wäcklén och Emma Örnberg kommer att framför delar av sitt 

program med sånger av Oscar Ahnfelt.  

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

                                                        

 § 135 

Rapport likviditet 

2008 

Ek meddelar att från augusti 2019 till augusti 2020 har likviditeten 

minskat med 0,5 miljoner kr. Från 9,3 miljoner kr till 8,8 miljoner kr. 

Gåvoutfallet ligger 0,5 miljoner under budget, vi har genom ett gåvobrev 

fått ett tillskott på 1 miljoner kr, personalkostnaderna ligger lägre än 

budgeterat pga vakanser samt att renovering av Klippengården har 

överskridit av styrelsen beviljat belopp. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 

 

 § 136  

Rapport gåvor 2008 Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för 8 månader uppgår till 3 570 tkr 

varav 299 tkr avser enskilda gåvor. Insamling för augusti månad 

redovisas till 483 tkr. Gåvoutfallet ligger 0,5 miljoner under beräknad 

budget. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 

 

 

 

  

 § 137  

Rapport prognos 

2020 

Ek meddelar att en prognos för året redovisar ett resultat efter 

bokslutsdispositioner till -596 tkr. Enligt budget -228 tkr. 

Rörelseresultatet redovisas till -1 656 tkr och efter finansiellt tillskott på 

140 tkr till -1 516 kr. Resultatet efter bokslutsdispositioner är ca 400 tkr 

sämre än budget och innebär ett större uttag ur överlikviditeten är 

beräknat. Prognosen bygger på att gåvor under september till december 

2020 utfaller lika som fg år. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

 

 § 138 

Rapport EFS Df rapporterar från ledningsgruppen på riksplanet.  

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

   § 139 

Rapport EFS 

Västerbotten 

Df rapporterar om personalfrågor och nystart i EFS Yttersjö. 
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Styrelsen mottar rapporten.  

  

§ 140 

Övriga bilagor på 

driven: 

 

EFS Västerbottens årsmötesprotokoll 

Protokoll VR 200903 

Protokoll IR 200820 
 

 

 

§ 141 

Nästa sammanträde 

och avslutning 

Ett stort tack framförs till värdarna Kerstin Eriksson och Helena 

Wikström. Nästa sammanträde blir ett fysiskt möte den 21 november i 

norra länsdelen. Mötesordförande avslutar sammanträdet med bön. 

 

 

Dag som ovan 

 

 

 

 

Eva S Bäckström     Hans Jakobsson    

sekreterare      ordförande 

 

 

 

 

 

Pontus Löfgren 

justerare      


