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 § 73 

Inledning Mötesordförande Thomas Johansson hälsar alla välkomna och förklarar 

sammanträdet för öppnat. Mats Lindberg inleder med att läsa psalm 754 

”När dagen fylls av fågelsång…” samt ger några tankar utifrån 

kommande söndags text “Kallelsen till Guds rike”, det som ingenting är 

kan Gud använda till något stort. Vi ber tillsammans. 

 

 § 74 

Justerare Styrelsen beslutar  

att välja Pia Fahlgren att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 

 

 § 75 

Dagordning Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

● Val av sekreterare 

● Val av ledamot till verksamhetsrådet 

 

 

 § 76 

Sekreterare Styrelsen beslutar att till sekreterare för verksamhetsåret 21/22 välja 

Eva S Bäckström. 

 

 

 § 77 

Föregående 

styrelseprotokoll  

Föregående styrelseprotokoll 2021-03-27 och 2021-05-08 läggs till 

handlingarna. 



 

 

 

 

 § 78 

Fullmakt Styrelsen beslutar 

att befullmäktiga ekonom Eva S Bäckström (610731-8625), 

administratör Veronica Näslund (710419-8549) och personalstrateg 

Marie Granholm (700423-1481) för tiden t o m 2022-06-30, att två i 

förening utkvittera medel tillhörande EFS i Västerbotten på plusgiro, 

postkontor, bank, postens serviceenheter eller andra penninginrättningar 

 

att befullmäktiga distriktsföreståndare Mats Lindberg (610421-8539) 

och Eva S Bäckström , att var för sig äga tillträde till bankfack för tiden  

t o m 2022-06-30 

 

att befullmäktiga Veronica Näslund och Eva S Bäckström att var för sig 

utkvittera rekommenderade brev och paket för tiden t o m 2022-06-30 

 

att befullmäktiga Eva S Bäckström och Veronica Näslund att hantera 

Klippengårdens plusgirokonto för tiden t o m 2022-06-30 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

  

 § 79 

Processgruppens 

fortsatta uppdrag 

En processgrupp tillsatt av styrelsen har under året haft ett uppdrag att 

beskriva och leda en process genom att göra en översyn av EFS 

Västerbottens nuvarande verksamheter och resurser och ge en tydlig 

inriktning framåt. Gruppen har arbetat fram ett dokument med 

fokusområden och önskvärt läge som presenterats för styrelsen och 

årsmötet under våren. En fortsättning av arbetet och ett förnyat uppdrag 

med en tidsplan behövs.  

 

Styrelsen beslutar 

1. att välja Mikael Walter, Mats Lindberg, Per Moen och Helena 

Wikström att ingå i processgruppen 

2. att processgruppen får i uppgift att ta fram en tidsplan för när och 

hur framtagna dokument/slutsatser ska presenteras och förankras 

med EFS-föreningar, Salt-föreningar och årsmötet. En tidsplan 

presenteras för styrelsen i september 

3. att processgruppen gör en analys om hur nuvarande arbete med 

dokument påverkas om EFS Västerbotten skulle gå in som 

region i EFS riksorganisation 

4. att df får i uppdrag att titta på konsekvenser (både tydliga och 

otydliga), om vilka och vad som skulle påverkas av att distriktet 

går in som region i EFS riksorganisation.  

 

§ 80 

Integritets- och 

dataskyddspolicy 

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till september. 

 



  

 § 81 

PM EFS 

Västerbotten 

Styrelsen beslutar att dokumentet får en lätt uppdatering i uttryck och 

ordval. Styrelsen uppmanar alla råd, utskott, Klippenstyrelsen och Salt 

Västerbottens styrelse att se över sina respektive delar i dokumentet för 

eventuella justeringar. 

 

 § 82 

Styrelseproposition Styrelsen uppdrar till df att arbeta med ett förslag på förändrat 

medlemsbegrepp i EFS Västerbottens stadgar och se över hur detta 

påverkar stadgarna i övrigt.  

  

 § 83 

Digital träff styrelse 

och råd 1/9 

Styrelsen beslutar att df tillsammans med Kerstin Eriksson får 

uppdraget att göra ett programinnehåll, skicka inbjudan till samtliga råd, 

utskott, Saltstyrelse och Klippenkamraternas styrelse före sommaren, 

samt att en påminnelse skickas efter sommaren.  

  

 § 84 

Datum för årsmöte 

2022 

Styrelsen beslutar att årmötet 2022 blir lördag 7 maj.  

 

 

 § 85 

Ledamot 

internationella rådet 

Ledamot 

verksamhetsrådet 

Styrelsen beslutar att som ledamot i IR välja Kerstin Unee Melander, 

Lycksele 

Styrelsen beslutar att som ledamot i VR välja Anna-Karin Lundberg, 

Byske 

  

 § 86 

Kommunikation 

styrelse och Vårt 

Budskap 

Styrelsen beslutar att Kerstin Eriksson fortsätter att vara skribent och 

kontaktperson för styrelsens rapporter i Vårt Budskap. 

   

 § 87 

Enskilda 

medlemmar per 

210602  

 

Bilaga 

EFS Västerbotten har under en tid övergått från ett eget register EFAD 

till EFS register NGO. Uppgiften om enskilda medlemmar i EFS 

Västerbotten behöver fastställas då registren inte haft samstämda 

uppgifter. 

 

Styrelsen beslutar att fastställa förelagd medlemslista med 37 namn per 

2021-06-02. 

 

§ 88 

Styrelsehelg Solvik 

25-26/9 

Information ges om höstens styrelsehelg på Solviks folkhögskola 25-

26/9. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

 

 



 

§ 89 

Utvärdering av 

digitalt årsmötet 

2021 

Styrelsen för ett samtal om genomfört digitalt årsmöte. Det fungerade 

bra, ett givande möte trots det digitala formatet, bra med 

grupparbetsmoment. Det var något färre föreningar och ombud 

representerade än vid ett fysiskt årsmöte. Märks att fler blivit digitalt 

vana, men utesluter ändå ett antal ledamöter. Styrelsen uppdrar till 

Kerstin Eriksson att i sin styrelserapport i Vårt Budskap uppmana 

föreningar att skicka in synpunkter inför kommande årsmöte. 

 

§ 90 

Rapport 

kretsöversikt per 

210524 

Rapport ges hur EFS Västerbottens kretsindelning ser ut med föreningar, 

anställda och antal medlemmar per 210524 enligt bilagt dokument. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

§ 91 

Rapport 

inspirations-

konferens Nära 

Jesus  

Rapport ges om kommande inspirationskonferens Nära Jesus i Tegs 

kyrka 29-31/10 med temat ”Mission:Possible”. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

 § 92 

Rapporter från 

bildarmöte 

Strömbäck fhs 

Solviks fhs 

Rapporter ges från folkhögskolornas årliga möte med stiftelsebildarna 

samt utfallet för 2020 enligt bilagda dokument. 

 

Styrelsen mottar rapporterna. 

  

 § 93 

Rapporter från 

sjukhuskyrkorna 

Rapport ges om distriktets ekonomiska stöd till sjukhuskyrkorna samt 

deras verksamhet under 2020 enligt bilagda dokument. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

    

  

 § 94 

Rapport gåvor     

jan-maj 

 

Rapporteras att under januari-maj månad har 2 213 tkr insamlats, varav 

144 tkr avser enskilda gåvor. Gåvor 5 månader var beräknat till 2 455 tkr 

och utfallet ligger därmed 242 tkr under budget. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

 § 95 

Meddelande om 

tjänster 

Rapport ges om personal som avslutar sin tjänst och om vakanta tjänster. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

  

 § 96 

Rapport EFS Rapport ges om  



- arbetet med Kunskapslyftet, att för anställda i Svenska kyrkan berätta 

om EFS roll som missionsrörelse inom Svenska kyrkan 

- att EFS kommer att förlora det statliga stödet från och med 2023 då det 

bara ska ges till trossamfund, EFS är en inomkyrklig rörelse.  

- att EFS jobbar vidare med nyplantering/nyetableringar, viktigt för växt 

och att nå nya människor. Detta är också en strategi för EFS i 

Västerbotten, att nå nya områden och platser. Tankar finns om s.k. 

vänförsamlingar, att fördela böneansvar för våra missionsländer på 

regioner/distrikt.  

 

Styrelsen mottar rapporten.  

 

 § 97 

Rapport EFS 

Västerbotten 

Rapport ges om ett planerat möte där EFS Västerbotten och Norrbotten 

möter Stiftsstyrelsen för att berätta om EFS verksamhet inom Stiftet. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 § 98 

Utsända handlingar Protokoll: ST 210327, ST 210508, AU 210527, IR 210421, Klippen 

210525 

Rapporter: Solvik, Strömbäck, EFS Skellefteå, Sjukhuskyrkorna 

Dokument: Gåvor 5 månader, Intergritetspolicy, PM EFS 

distriktsorganisation, Enskilda medlemmar, Program styrelsehelg, 

Kretsöversikt, Program Nära Jesus 

  

 § 99 

Avslutning Sammanträdet avslutas med välsignelsen. 

 

 

Dag som ovan 

 

 

 

 

 

Eva S Bäckström    Thomas Johansson 

sekreterare      mötesordförande 

 

 

 

 

 

Pia Fahlgren     

justerare       


