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EFS Västerbotten   Protokoll ST 

     2021-01-30 

Google Meet 

 

 Närvarande: Eric Bergner, Bullmark 

  Kerstin Eriksson, Umeå 

  Pia Fahlgren, Sjöbotten 

  AnnaMaria Gelfgren, Innertavle 

  Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå 

 Mikael Walter, Boliden 

 Karin Widman, Boliden 

 Helena Wikström, Umeå 

        

 Frånvarande: Pontus Löfgren, Skellefteå 

 

 Adjungerad: Mats Lindberg, df 

  Eva S Bäckström, ek  

   

   

  § 1 

Inledning Mötesordförande Mikael Walter hälsar alla välkomna och förklarar 

sammanträdet öppnat. Mats Lindberg inleder med bön och läsning från 

Rom 1:16-17 ”Jag skäms inte för evangeliet det är en kraft som räddar 

var och en som tror...” . Vi får ta emot nåden och det ger oss kraften att 

leva. Vi ber tillsammans. 

 

  § 2 

Val av justerare Styrelsen beslutar  
att välja Eric Bergner att tillsammans med mötesordförande justera 

dagens protokoll.  

 

  § 3 

Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tilläggsärenden: 

- Ledare på konfaläger 

- Styrelsekallelse   

 

  § 4 

Föregående 

styrelseprotokoll 

201121 

Styrelsen går igenom protokollet från 201121. Protokollet läggs till 

handlingarna.  
 

  

 § 5 

EFS Västerbottens 

framtid  

 

Rapport och samtal 

om processgruppens 

arbete 

 

Bilaga 

Df rapporterar om processgruppens arbete, om uppdraget och behovet av 

avgränsningar.  

 

Styrelsen för ett samtal om vad EFS kan tillföra Svenska kyrkan.  

 

Styrelsen för ett samtal om hur vi som EFS-föreningar och medlemmar 

kan ge våra barn och ungdomar en bra miljö att växa i som ger en tro 

som bär vidare i livet. 
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 § 6 

Samtal om 

styrelsearbete 

 

Bilaga 

Styrelsen för ett samtal om hur ett styrelsearbete kan vara stimulerande 

och attraktivt.  

 
 

 § 7 

Samtal om gångna 

årets styrelsearbete 

Karin Widman hänvisar till den enkät som finns tillgänglig för  

styrelseledamöterna. 

 

 § 8 

Föreningskontakt 

AU §7 
Styrelsen beslutar 

att genomföra föreningskontakter under våren 

att uppdra till AU att förbereda frågor och kontaktformer inför 

styrelsens kommande sammanträde 27/3 

 

 

  § 9   

Inspirationshelg 

Nära Jesus (NJ) 

2022 

 

AU §8 

Styrelsen beslutar  
att inspirationshelgen Nära Jesus genomförs i Skellefteå under helgen 

22-23 oktober 2022 

att konferenskommittén för NJ 2021 gör en förstärkt utvärdering av 

inspirationshelgen och med ”framåttänk” inför kommande års 

inspirationshelger. Frågor att fundera över är målgrupp, innehåll, antal 

dagar, tidpunkt och plats. 

att konferenskommittén delger arbetsutskottet (AU) utvärdering och 

förslag senast 5 november 2021, inför styrelsemötet 20 november. 

 

 § 10 

Intern valberedning 

i styrelsen 
Styrelsen beslutar 
att välja Hans Jakobsson och Kerstin Eriksson som intern valberedning. 

 

 

 § 11 

Verksamhets-

berättelse 2020 
Styrelsen beslutar  
att verksamhetsberättelsen för 2020 får samma upplägg som tidigare år 

samt att redovisningen på årsmötet görs genom glimtar från den 

verksamhet som kunnat genomföras under året, trots pandemin. 

 

  

 § 12 

Kyrkligt centrum 

Strömbäcks fhs 

 

AU 13 

Styrelsen beslutar 

att uppdra till df att tillsammans med någon från EFS Västerbotten som 

är vald att delta på bildarmötet, deltar vid en träff med skolstyrelsen och 

övriga bildare. 
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 § 13 

Motion till årsmötet Styrelsen har mottagit en motion från Nysätra EFS-förenings styrelse.  

Föreningens styrelse vill ge distriktsstyrelsen uppgiften att under 

kommande verksamhetsår utreda hur EFS Västerbotten ska vara 

organiserat och vad som skulle vinnas respektive förloras med att gå 

med i EFS riksorganisation. 

 

Styrelsen ställer sig positiv till intentionen i motionen, vilken också 

ligger i linje med pågående arbete i styrelsen. Det pågår också en 

utvärdering av den nya organisationen på riksnivå och styrelsen vill 

invänta den som underlag för arbetet. Styrelsen föreslår årsmötet att 

bifalla motionen med ändringen att redovisningen helst skall ske på 

årsmötet 2022, dock senast 2023. 

 

  

 § 14 

Bibelfjäll 

 

AU 20 

Bibelskolan Bibelfjäll i Hemavan har funnits i ca 10 år och  EFS 

Västerbotten och Equmeniakyrkan Norr har varit huvudmän och 

Härnösand folkhögskola kursansvarig.  

 

Elisabet Svedberg, präst för EFS Västerbotten i Tärna/Hemavan/Klippen 

och lärare på bibelskolan Bibelfjäll, kommer att avsluta sin tjänst för 

EFS Västerbotten till sommaren, för att flytta och arbeta i Björksele.  

EFS Västerbotten kommer inte att tillsätta Elisabets tjänst eller ge annat 

ekonomiskt stöd men vill ha ett fortsatt engagemang i Bibelfjäll, t.ex. 

genom att bidra med gästföreläsare. 

 

  

 § 15 

Träff med styrelse 

och VR 

Verksamhetsrådet vill att styrelsen inbjuder till en träff tillsammans med 

representanter från alla råd inom EFS Västerbotten. Ett tillfälle för råden 

att ställa frågor direkt till styrelsen och för styrelsen att göra råden 

delaktiga i verksamhetsplanens mål. Styrelsen menar att lämplig 

tidpunkt är efter årsmöte och konstituering. Träffen kan med fördel 

göras digitalt och möjliggöra för många att delta.  

 

Styrelsen beslutar  

att anordna en träff med alla råd, på plats eller digitalt 

att uppdra till AU att förbereda träffen. 

  

  

 § 16 

Mobacken 

sommarsatsning 

EFS i Mobacken och EFS-kyrkan vill göra en ny satsning på Mobackens 

sommarmöten för att nå en bredare åldersgrupp och fler 

gudstjänstbesökare. Tanken är att ha två större möteshelger istället för 

lördagsmöten varje vecka. Föreningarna kommer att arrangera och 

genomföra helgerna men vill att distriktet står bakom arrangemangen.  

 

Styrelsen beslutar  

att ställa sig positiv till att stödja arrangemanget utan att ta över ansvar 

för genomförandet. 
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 § 17 

Meddelande om 

tjänster 

Meddelas att följande personer lämnat sin anställning hos EFS i 

Västerbotten under året: 

Anton Vennberg, personalstrateg kansliet 200229 

Mirjam Bergner, ungdomskonsulent Vasakyrkan 200430 

Edvin Näslund, ungdomspräst Vasakyrkan 200430 

Ewa Höök administratör kansliet 200630 

John Holmquist församlingsmusiker Bergsbykyrkan 200630 

Leif Holm präst Nordmalingskretsen 200630 

Helena Marksén präst Bureåkretsen 201231 

Anneli Almqvist diakon Solbackakyrkan 201231 

Anita Lundqvist präst Jörn-Bolidenkretsen 201231 

Ragnhild Holmström lokalvårdare Norrängskyrkan 201231 

 

Styrelsen mottar beskedet om att ovanstående personer lämnat sina 

tjänster och uttrycker sitt tack för den tid de arbetat för EFS i 

Västerbotten. 

  

   

§ 18 

Meddelande om 

nedlagda föreningar 

Ek meddelar att följande föreningar lagts ned: 

190322 Håknäs, Nordmalingsbygden 

 

Styrelsen mottar rapporten.   

  

 § 19 

Rapport gåvor 2020 Preliminärt gåvoresultatet för 2020 redogörs till 6 536 000 kr. Det är 464 

000 kr under budget.  

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

 § 20 

Rapport 

bemanningsplan 

2021 

Df redogör för bemanningsplan 2021 och minskning av antalet tjänster.  

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 § 21 

Rapport EFS  Df ger en kort rapport. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 § 22 

Rapport EFS 

Västerbotten 

Df och ledamöter i styrelsen ger olika rapporter och informationer om 

aktuella ärenden och kommande träffar såväl regionalt som nationellt. 

 

Styrelsen mottar rapporterna. 

 

 § 24 

Övrigt Helena Wikström efterlyser en handlingsplan när det gäller arvoderade 

ledare på sommarens konfirmationsläger, så att det vid eventuellt 
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Ledare på 

sommarens 

konfirmationsläger 

inställda läger ges tid och möjlighet för ledarna att hitta andra 

sommarjobb. Alternativt att ledarna erbjudas alternativa arbetsuppgifter 

om inte lägren genomförs. 

 

Styrelsen konstaterar att det är df och distriktskonsulenterna som 

beslutar i frågan.  

   

§ 25 

Bilagda dokument: 

 
Protokoll;  ST 201121, AU 210121, IR 210107, Klippenstyrelsen 

210112, VR 210119, Personal 201113, 201231 

Anteckningar processledargrupp 

Kyrkligt resurscentrum Strömbäcks fhs 

Motion från Nysätra EFS styrelse 

Länk till frågeformulär 

Gåvor 2020 
 

 

 

§ 26 

Nästa sammanträde 

och avslutning 

Mötesordförande tackar alla deltagare. Karin avslutar sammanträdet med 

bön. 

 

 

Dag som ovan 

 

 

 

 

 

Eva S Bäckström     Mikael Walter    

sekreterare      mötesordförande 

 

 

 

 

 

Eric Bergner 

justerare      


