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ÅRSMÖTESHANDLINGAR

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR  
EFS VÄSTERBOTTEN 7/5 2022

ÅRSMÖTESGÅVA – betala in till distriktets bankgiro 985-2377 eller Swish 123 453 68 19.

PROGRAM OCH TIDER:
09.00 Fullmaktsgranskning och fika
10.00 Årsmöte
12.00 (cirka) Lunch (ingen anmälan, det 
kommer att finnas specialkost)
13.00 Fortsättning av årsmötet
16.00 (cirka) Avslutning och fika

Fika och lunch kostar 170 kr, betalas 
vid ankomst via Swish.

HANDLINGAR till årsmötet finns på 
sidorna framöver och på www.efsvaster-
botten.se och skickas också ut tillsammans 
med fullmakter till föreningarnas ordfö-
rande. 

I samband med årsmötet finns möjlig-
het att ge en gåva till EFS Västerbottens 
arbete. 

En gåva kan också skickas till distriktets 

bankgiro 985-2377 eller Swish 123 453 
6819, märk ”årsmötesgåva”. 

Hjärtligt välkommen till  
årsmöte i Robertsfors!

MIKAEL WALTER
Distriktsstyrelsens ordförande

EFS VÄSTERBOTTENS styrelse består av 
nio ledamöter, varav det normalt väljs tre 
varje år för en period om tre år. 

Sedan årsmötet 2021 har styrelsen haft 
följande sammansättning: Mikael Walter, 
ordförande (Boliden), Thomas Johansson, 
vice ordförande (Ersmark), Eric Bergner 
(Bullmark), Kerstin Eriksson (Umeå), Pia 
Fahlgren (Sjöbotten), AnnaMaria Gelfgren 
(Innertavle), Per Moen (Ånäset), Hele-
na Wikström (Umeå), Susanne Jonsson 
(Sävar). 

De styrelseledamöter som är i tur att 
avgå är Kerstin Eriksson, Per Moen och 
Pia Fahlgren. Tre ledamöter ska väljas för 
en period om tre år.

VALBEREDNINGEN bestående av Stig-
Åke Lindgren, Jan-Erik Eriksson, Tommy 
Mörling, Lovisa Bergner samt Kenneth 
Ruuth föreslår följande kandidater till 
styrelse: Kerstin Eriksson, Per Moen och 
Lena Silfverdal. 

PER MOEN, 67 år. Född 
och uppvuxen i Göte-
borg men bosatt i Ånäset 
sedan 35 år tillbaka med 
sin hustru Ingrid. Arbeta-
de som grundskolerektor 
före pensionen. Har sitt engagemang 

Val av styrelse – valberedningens förslag
och andliga hem i Nysätra EFS där han 
är ordförande i styrelsen samt engage-
rad i föreningens musikverksamhet och 
verksamhetsutveckling. Sitter utöver det 
med i EFS riksstyrelse sedan tre år och 
i distriktsstyrelsen sedan ett år. Brinner 
särskilt för EFS vision ”människor och 
samhällen förvandlade av Jesus”. Tycker 
att missionsuppdraget ser lite olika ut från 
tid till annan, både när det gäller mission 
i utland och hemomkring där vi bor. Tror 
att vårt uppdrag nu är att ha inspirerande 
gudstjänster och smågruppsverksamhet för 
vår egen uppbyggnad och som vi kan bju-
da in människor till. För att ta missionsbe-
fallningen på allvar behöver vi också verka 
utåtriktat, så vi umgås med och möter 
människor där de är.  

KERSTIN ERIKSSON, 56 år. Bor på 
Grubbe men ska inom kort 
flytta till byn Långviken 
i Tavelsjö. Engagerad i 
EFS-föreningen i Gris-
backakyrkan som kyrkvärd 
och i kören Al Dente.  
Känner stort engagemang för EFS-distrik-
tets påbörjade satsning på gudstjänstgrup-
per och livsnära smågrupper. Fascinerad 
över hur mycket föreningslivet bidrar med 
till det svenska samhällsbygget. EFS är 

en stolt bärare av den traditionen och i 
den rollen en värdefull pusselbit i Svenska 
kyrkans organisation. 
 
LENA SILFVERDAL, 67 år. Bor i Deger-
näs och tillhör EFS De-
gernäs sedan drygt 10 år. 
Dessförinnan varit medlem 
i EFK församling utanför 
Örebro. Varit missionär i 
Centralafrikanska republi-
ken i 6 år på  80- och 90- 
tal, som läkare. Nu pensionär, men jobbar 
lite ändå, ca 50%. Gift med Sven-Arne 
och har 4 barn. Har inte erfarenhet av sty-
relsearbete mer än som ordförande i EFS i 
Degernäs sedan 1 år. Brinner för mission 
och just nu för Alpha och text på ingång!

Välkomna till EFS Västerbottens årsmöte lördag den 7 maj i Robertsfors kyrka och församlingssal. Där får vi 
samlas till gemenskap med andra från vårt distrikt, tacka för året som varit, fatta beslut och se framåt.
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Inledning
”Ingen kan lägga en annan 
grund än den som redan finns, 
och den är Jesus Kristus.”  
1 kor 3:11 

ÄNNU ETT ANNORLUNDA år har 
vi lagt bakom oss där våra verksamheter 
och gudstjänster i hög grad påverkats av 
pandemin. Men vår kallelse att följa Jesu 
och vår kallelse som missionsrörelse står 
kvar. Under året har vi fortsatt fått lära 
oss att en del möten och sammanträden 
fungerar riktig bra på digitala plattfor-
mar, och ibland till och med bättre då vi 
sluppit långa resor, och det kommer vi 
också framöver att ha stor nytta av. Vårt 
uppdrag och vår vision är dock densam-
ma: Att människor och samhällen ska bli 
förvandlade av Jesus. Och trots alla hinder 
detta år så tror vi ändå att Guds Ande har 
fortsatt att verka.

SALT VÄSTERBOTTEN ansvarar för 
barn- och ungdomsverksamheten, men då 
EFS och Salt är beroende av varandra och 
till stora delar integrerade redovisas även 
Salt Västerbottens verksamhet i denna 
berättelse.

Styrelse, årsmöte och 
föreningsstatistik
STYRELSEN har efter årsmötet 2021 haft 
följande sammansättning: Mikael Walter 
ordförande (Boliden), Thomas Johansson 
vice ordförande (Ersmark södra), Eric 
Bergner (Bullmark), Kerstin Eriksson 
(Umeå), Pia Fahlgren (Sjöbotten), An-
naMaria Gelfgren (Innertavle), Susanne 
Jonsson (Sävar), Per Moen (Ånäset) och 
Helena Wikström (Umeå). Styrelsen har 
haft sex protokollförda sammanträden och 
ledamöterna har deltagit i olika råd och 
utskott, representerat EFS Västerbotten 
vid möten med olika samarbetspartners, 
samt ingått i planeringsgrupp och medver-
kat i konferenshelgen Nära Jesus.  

Styrelsens och kansliets arbete har 
fortsatt påverkats av den pågående pan-
demin med inställda och/eller omställda 
evenemang, men under sommaren fick vi 
möjlighet att genomföra fem (!) konfirma-
tionsläger och några kortare barnläger. På 

kansliet är det nu full bemanning då vi i 
början av året välkomnade en ny adminis-
tratör och en ny personalstrateg.   

Styrelsens arbetsutskott (AU) har träf-
fats inför fem styrelsemöten för att bereda 
ärenden som kommer genom utskott, råd 
och kansli samt de som väckts av styrelsen.  

Ekonomirådet (ER)  har träffats tre 
gånger under året för att bistå styrelsen 
när det gäller de ekonomiska frågorna 
och förvaltningen av EFS Västerbottens 
tillgångar.

Årsmötet för EFS Västerbotten hölls 
återigen digitalt, den 8 maj. Under års-
mötet deltog 52 röstberättigade ombud 
(64 ombud 2020) från 26 föreningar (26 
föreningar 2020). Salt Västerbottens års-
möte hölls under konferenshelgen den 30 
oktober och där deltog 32 personer varav 
12 röstberättigade ombud (27 ombud 
2020). 

Enligt inlämnad statistik fanns i distriktet 
vid årets slut 71 missionsföreningar (70 
föreningar 2020) och sju EFS-grupper/
annan förening (sju grupper 2020). En 
förening har rapporterats nedlagd under 
2021 (0 föreningar 2020). Enligt fören-
ingarnas inlämnade årsrapporter uppgick 
medlemsantalet vid årsskiftet till 2779 
(2898 medlemmar 2020) varav 37 (38) 
som enskilda medlemmar i EFS Väster-
bottens distriktsorganisation. 

Inom distriktet fanns under året, enligt 

inlämnad statistik, 21 aktiva Salt-fören-
ingar (27 aktiva föreningar 2020) med 
sammanlagt 1141 medlemmar (925 med-
lemmar 2020, 2091 medlemmar 2019).

Verksamhetsplanens 
fem uppdragspunkter:

1. EFS Västerbotten ska: bedriva 
utvecklings-, inspirations- och 
förändringsarbete
EFS Västerbottens styrelse och råd be-
driver tillsammans med medarbetarna på 
kansliet och i föreningarna ett kontinuer-
ligt arbete med utvecklings-, inspirations- 
och förändringsarbete. Coronapandemin 
har inneburit att distriktet använt digitala 
möten som fått ersätta eller komplettera 
fysiska möten både när det gäller samman-
träden, fortbildning och inspirationsmö-
ten. Bl a så har de årligen återkommande 
medarbetardagarna för alla medarbetare 
i distriktet i januari genomförts digitalt. 
Men också nya digitala träffar för bl a 
ordförande och kassörer har startats under 
pandemin.

EFS Västerbottens och Salt Väster-
bottens inspirationshelg Nära Jesus med 
temat, Mission possible – att leva mission, 
kunde genomföras som planerat i Tegs 
kyrka. Temat genomsyrade predikningar-
na, de parallella samlingarna och musiken 
under helgen. Vi fick goda exempel, inspi-
ration och utmaningar om att leva mission 
i vår vardag. Det var ca 200 personer som 

EFS Västerbottens 
verksamhetsberättelse 2021

Samtalsgudstjänst under Nära Jesus med ungdommar från bland annat Grisbackakyrkan.
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deltog under de tidigare kvällsgudstjäns-
terna både fredag och lördag. Helgens hu-
vudtalare var Arne G Skagen. Andra talare 
under helgen var Elisabet Svedberg och 
Erik Johansson. Den senare gudstjänsten 
på lördagen var en samtalsgudstjänst med 
ungdomar från Grisbackakyrkan m.fl. 
Gudstjänsterna sändes också digitalt. 

För att få en tydlighet och riktning i vårt 
arbete så utarbetar styrelsen varje år en 
verksamhetsplan. Den ska hjälpa distriktet 
att kunna bli tydlig med riktningen för 
EFS Västerbotten. Under året har vi också 
arbetat med en mer långsiktig inriktning, 
”Önskvärt läge för EFS Västerbotten år 
2032”, som ska läggas fram på årsmötet 
2022. Den är tänkt att över tid vara en 
riktningsgivare för distriktet, och samti-
digt kunna vara en hjälp för föreningar i 
arbetet med sin egen verksamhetsplan.

EFS Västerbottens Verksamhetsråd (VR) 
arbetar kontinuerligt med att utvärdera 
och utveckla den distriktsgemensamma 
verksamheten. 
Rådet har under året samlats till fem 
sammanträden. VR har efter årsmötet år 
2021 sex ledamöter, varav fyra nya, plus 
tjänstgörande konsulent. 

VR har under året tagit del av, samt 
framfört synpunkter på planeringen av 
barn- och ungdomsläger och konfirmand-
läger. VR har inbjudit Klippenkamraterna 
och Saltstyrelsen till ett möte där man 
delgett varandra sina årsrapporter samt 
utvärderat och planerat gemensamma 
arrangemang. 

VR har under året valt att fokusera på 
Livsnära smågrupper utifrån Verksamhets-
planen 2021. Under 2021 har VR arbetat 
med att underlätta för att kunna starta 
av nya grupper genom att ta fram tips på 
upplägg och material samt ge inspiration.
 
Internationella rådet (IR) bestående av 
sex ledamöter, har sammanträtt sju gånger 
under det gångna året. ”Men jag säger er: 
- Lyft blicken och se hur fälten redan har 
vitnat till skörd.” (Joh. 4:35) Bibelordet 
gav inspiration till EFS riks konferens 
“Lyft blicken” så väl som vårens digitala 
träff med missionsombuden i Västerbot-
ten. Deltagarna fick under kvällen lyssna 
till vittnesbörd från Sverige och andra 
länder. I digitala rum samlades vi i mindre 
grupper och samtalade om vad vi fått del 
av.

Mission possible, en sanning som Erik 
Johansson visade på under IR:s samling på 

höstens Nära Jesus konferens. Mission är 
möjlig, viktig, aktuell och utmanande för 
oss och våra systerkyrkor. Vi gladdes åt att 
kunna ses i Tegskyrkan och inspireras av 
missionstemat. 

IR började under året formulera tankar 
kring samarbete med vänförsamlingar och 
arbetar vidare med idéerna under 2022.

Kommunikationsrådet (KR), bestående av 
fem ledamöter, har sammanträtt fem gånger 
under 2021, varav fyra träffar genomfördes 
digitalt. Kommunikationsarbetet har främst 
skett genom aktivitet på den egna webb-
platsen, via sociala medier, mejl, affischer 
och foldrar samt distriktstidningen Vårt 
budskap. Tidningen har utkommit med fem 
nummer och haft en upplaga på ca 1300 
tidningar. På webbplatsen har 18 nyhets-
artiklar publicerats under 2021, allt från 
restriktioner och råd kring pandemin som 
berört vår verksamhet, till jobbannonser och 
aktiviteter i distriktet.

Uppdateringen av webbplatsen kommer 
att fortsätta under 2022, och vi fokuserar 
på att fylla vår webbplats med uppdaterad 
information. Föreningar erbjuds att ta del 
av samma mall för ett enhetligare helhetsin-
tryck av EFS Västerbotten. I slutet på 2021 
togs det fram en kommunikationsenkät, 
som vi uppmanat alla att fylla i.

Klippengårdens verksamhet våren 2021 
gick på sparlåga, som resten av världen. 
Alla våra läger blev inställda och vi var 
tvungna att införa bokningsrestriktioner 
på de olika husen fram till juni. Vi hade 
endast några enstaka privata bokningar på 
gården från februari till maj. 

Under slutet av sommaren rullade läger-
verksamheten igång igen och två konfalä-
ger besökte gården i juli/augusti (konfa 2 
och en konfagrupp från Tyresö). 

Under hösten arrangerades endast ett 
läger och det var Fjällväg höst i september. 
Vårt andra planerade läger i september, 
Friskvårdslägret, fick vi tyvärr även i år 
ställa in på grund av ledarbrist. Så när vi 
nu summerar året 2021 så slutade Klip-
pengårdens gästnätter 2021 på 2298 st 
(2944 st under 2020, 3993 st under 2019, 
3623 st under 2018), vilket är en naturlig 
nedgång utifrån de reserestriktioner som 
fortfarande var gällande under 2021. 

När lägerverksamheten låg nere under 
våren valde vi i styrelsen istället att jobba 
med frågor som bl.a. att försöka få en 
bättre översikt av vår medlemslista och 

påbörja att göra ett nytt årshjul för arbetet 
i Klippenkamraterna. Under året har även 
en del underhållsarbete utförts på gården, 
bland annat så var vi tvungna att byta ut 
vår värmepump i Storstugan och en större 
fläktkåpa är nu installerad i Storstugans 
kök. 

Ur Offensiva fonden har 204 000 kr 
beviljats under året. Bidrag har används 
till 25% prästtjänst i EFS Skellefteå och 
nystartsstöd för EFS i Yttersjö.  

Bibelfjäll är en etablerad bibelskola i 
norra Sverige med placering i Hemavan. 
Härnösands Folkhögskola har under året 
varit huvudman och skolan drivs med 
stöd av EFS Västerbotten och Equmeni-
akyrkan norr. Bibelfjäll kombinerar en 
grundläggande fjällutbildning, utmanande 
möten och härliga naturupplevelser med 
möjligheten att söka efter eller fördjupa en 
kristen tro. Bibelskolan har under skolåret 
21/22 haft 15 deltagare.  
 
Folkhögskolorna Solvik och Strömbäck 
är viktiga samarbetspartners för EFS 
Västerbotten. Skolorna är uppskattade 
platser för ett antal av distriktet anordnade 
läger och fortbildningsdagar. Årligen möts 
folkhögskolornas bildare för ett möte och 
under 2021 har skolorna inbjudits till att 
delta vid ett sammanträde med distrikts-
styrelsen för att förstärka och förtydliga 
banden mellan EFS och folkhögskolorna.

Konfirmander i Klippen på tur upp mot  
Artfjället där de hämtade snö till bastun
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2. EFS Västerbotten ska: kom-
plettera föreningarnas verk-
samhet med distriktsgemen-
samma arrangemang
 
DE DISTRIKTSGEMENSAMMA 
arrangemangen består till stor del av läger, 
främst för barn, ungdomar och unga 
vuxna. Möjligheten att arrangera och vara 
på läger har inte funnits i samma utsträck-
ning under 2021 på grund av Coro-
na-pandemin, men vi gläds åt att om-
fattningen är större 2021 än under 2020. 
Under året har 839 deltagare och ledare 
funnits på de läger och arrangemang 
som Salt Västerbotten, EFS Västerbotten 
och Klippenkamraterna anordnat. (1448 
under 2021, varav fysiska träffar 535 
och 902 online, 1203 under 2019, 1141 
under 2018).

Arrangemang som kunde  
genomföras under 2021, om än 
begränsat på grund av pan-
demin: Livskraft online, 2-3 januari 
(55 ledare och deltagare) då lägret över 
nyårshelgen 20-21 blev inställt. Sportlov-
slägret som skulle ha varit i Klippen blev 
ett online-läger istället med 25 deltagare 
(54 för 2020).

Under sommaren arrangerades ett antal 
barnläger. På spaning (barn 7-9 år) i 
Carlskyrkan, 21 deltagare och ledare och 
Uppdraget, Sunnanå för barn 7-9 år, 21 
ledare och deltagare. Pengsjölägret ställdes 
om till en Sommardag på Pengsjögår-
den, alla åldrar (41 ledare och deltagare) 
@Strömbäck och @Solvik som vänder 
sig till åldrarna 10-14 år genomfördes som 
vanligt med 61 resp. 27 ledare och delta-
gare. Jag och mitt barnbarn, ett genera-
tionsövergripande läger i Tavelsjö, ställdes 
om till en dag med 21 ledare och deltagare 
istället för ett läger.

Konfirmandläger kunde vi med stor 
glädje genomföra och det var fler ung-
domar än ett vanligt år!  Det blev 3 läger 
på Strömbäcks folkhögskola (ett läger för 
ungdomar födda 05 och två läger, Ström-
bäck-Klippen, för ungdomar födda 06) 
och två läger på Solviks folkhögskola (ett 
läger för ungdomar födda 05 och ett läger 
för ungdomar födda 06). Under 2021 var 
det sammanlagda deltagarantalet 189 per-
soner för alla fem lägren. (inställt under 
2020, 88 under 2019, 59 under 2018). 

Höstens konfirmanduppföljningar har 
genomförts om än periodvis i minskad 
omfattning än tidigare. The Life guds-

tjänster på EFS-kyrkan, Skellefteå och de 
gemensamma ungdomsgudstjänsterna 
runtom i kyrkorna i Umeå har varit fler än 
2020, men färre än vad vi hade önskat.

Ledarskolan Växa Följa Leda som 
vänder sig till konfirmerade ungdomar 
i 15–18 års ålder, startade som planerat 
under hösten. Det blev tre grupper; en i 
norra länsdelen med 4 deltagare födda 05 
och två i södra länsdelen med 16 deltagare 
födda 06 och 9 deltagare födda 05 som 
träffades vid ett tillfälle under hösttermi-
nen (samt tre träffar under vårterminen 
2022 + sommarlägerpraktik)

I september anordnades lägret Fjällväg 
Höst för unga vuxna med 25 ledare och 
deltagare.

Under novemberlovet anordnades lägret 
Game On Church Edition på Ström-
bäcks folkhögskola. Lägret är ett spel-läger 
och riktar sig till ungdomar från 14 år 
och uppåt. Deltagarantalet uppgick till 48 
ledare och deltagare (43 för 2020, 43 för 
2019, 38 för 2018). 

Livskraft Norr, ungdomslägret som 
brukar vara på Strömbäcks folkhögskola 
över nyår, blev inställt och blev istället tre 
nyårsfiranden, i Skellefteå (4 deltagare), 
Umeå (39 deltagare) och Ö-vik.

Musikverksamheten i distriktet har, 
med anledning av pandemin, inte kunnat 
genomföra kördagar, kurser och liknan-
de. Vid höststarten, när restriktionerna 
minskat, ordnades en musikledardag i 
Vasakyrkan Umeå där musikerna arbetade 

tillsammans med repertoar, samtal mm. 
Under dagen erbjöds en timmes röstvård 
där alla medarbetare i EFS Västerbotten 
kunde närvara om de önskade. För övrigt 
har musikarbetet handlat om stöd till 
lokala musikledare och musiker genom 
bland annat samtal, tips, utlåning av 
material (notbiblioteket) och inbjudan till 
olika arrangemang.

Scoutkommittén, bestående av sex perso-
ner, har träffats regelbundet digitalt under 
året. I Centrala scoututskottet, CSU, 
har Västerbotten en ledamot. Den årliga 
Patrulldagen gjordes om från att vara en 
regional dag i Stortjärn till att materialet 
skickades ut till scoutkårerna som själva 
bestämde när och hur de ville genomfö-
ra dagen. Under våren har två anställda 
arbetat med att göra ett andaktsmaterial 
för målgruppen 10-12 åringar. Materialet 
kan laddas hem från EFS Västerbottens 
hemsida. 

Björnkälenlägret ställdes in då restrik-
tionerna för Covid -19 var att högst 50 
personer fick samlas. Flera scoutledare 
hade även meddelat att de inte ville sova 
nära barn då de inte hunnit få vaccin. 
Flera ledare för dagsprogrammen tack-
ade nej till att planera och hålla i olika 
uppdrag som sedan kanske inte skulle bli 
av. Stortjärnslägret ställdes också in. Två 
kanoter med paddlar har köpts in för bi-
drag från Flurkmarksfonden. Hantverks-
dag för ledare, genomfördes i Ånäset. 
Flera olika workshop erbjöds. 

Glada konfirmander på läger nummer tre (!) på Strämbäck. 
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3. EFS Västerbotten ska: svara 
för anställningar och  
personalfrågor

I BEMANNINGSPLANEN för 2021 
hade distriktet omräknat till heltid ca 40 
tjänster och ca 17 nettotjänster (bidrag 
och försäljning av tjänst borträknat). 
Personalstyrkan fördelades enligt följande: 
samarbetskyrkor ca 21, kretsanknuten 
personal 12, distriktsgemensam personal 
knappt 4 och kanslipersonal knappt 3 En 
del kortare och längre vakanser har funnits 
under året.

Under 2021 fick 8 personer tillsvidare-
anställning; Inger Johansson lokalvårdare 
Norrängskyrkan, Elin Belani musiker 
Bergsbyn, Marie Granholm personalstra-
teg på kansliet, Veronica Näslund admi-
nistratör på kansliet, Fredrik Lundberg 
vaktmästare i Sörböle, Maria W Persson 
distriktskonsulent/scout på kansliet, 
Stina Bohlin distriktskonsulent/musik på 
kansliet och Adam Govik ungdomsledare 
i Vasakyrkan. 

De som avslutade sina tillsvidareanställ-
ningar under 2021 var: Birgitta Bergner 
gick i pension som distriktskonsulent. 
Inger Johansson avslutade sin tjänst som 
lokalvårdare på Norrängskyrkan, Anna 
Karin Anens som barn- och ungdoms-
konsulent Solbackakyrkan, Lena Stegeby 
som husmor Solbackakyrkan, och Kristina 
Sturk som musiker i Vasakyrkan. Ett fler-
tal personer har också anställts på vikariat 
och andra tidsbegränsade tjänster. 

Fortbildning. Som stöd till personalen 
har det ordnats bland annat introduk-
tionsdag för nyanställda och fortbildnings-
dagar, en på plats i Munkviken och flera 
digitalt. Medarbetar- och lönesamtal har 
hållits och varje månad har ett personal-
brev skickats ut. Två träffar för de lokala 
arbetsledarna har också genomförts. 

4. EFS Västerbotten ska: förvalta 
gemensamma tillgångar

UTFALLET PÅ GÅVOMEDEL från för-
eningar, grupper och enskilda blev under 
året 6 396 000 (7 537 000 kr 2020). Från 
föreningar har insamlats 6 089 000 kr, 
från enskilda 307 000 kr (324 000 2020). 
Ett testamente mottogs på 1495 000 kr. 
Den ekonomiska förvaltningen beskrivs 
mer detaljerat i årsmöteshandlingarna 
med bokslutskommentarer samt balans- 
och resultaträkningar. 

5. EFS Västerbotten ska: vara 
en länk mellan EFS centrala 
och lokala organisation, samt 
företräda EFS-rörelsen i Väster-
botten i samarbetsrelationer 
och andra kontakter

DISTRIKTSFÖRESTÅNDAREN ingår 
i EFS nationella ledningsgrupp och 
dess arbete med cirka sex fysiska möten 
per år. Dessa har delvis ersatts med 
digitala möten p g a pandemin. EFS 
Västerbottens kansli ska fungera som 
ett stöd för föreningar i samarbetsfrågor 
och förutom distriktsföreståndaren har 
styrelseordförande och ytterligare personer 
funnits med i samverkansärenden. Under 
året har Söderkyrkan bildats, en ny 
samarbetskyrka mellan EFS Västerbotten, 
Söderkyrkans EFS, Skellefteå 
landsförsamling och Skellefteå pastorat. 

Inom Luleå stift möts representanter 
regelbundet kring verksamhetsfrågor 
och mer långsiktiga samverkansfrågor. 
Den nära relationen till Svenska kyrkan 
som finns på stiftsnivå och med många 
församlingar märks bland annat genom 
våra samarbetskyrkor och samverkansavtal 
samt genom andra olika former av 
samråd. Många möten har under året 
ställts om till digital form p g a pandemin. 
Från EFS Västerbottens kansli har olika 
former av stöd getts till ett stort antal 
missionsföreningar, inom ekonomi, 
personal, utvecklingsfrågor samt barn-, 
musik- och ungdomsverksamhet. 

Avslutning

”STÄLL INTE IN, ställ om”, fortsatte 
att vara motto även under 2021. Under 
året som gått har många anpassningar på 
grund av pandemin blivit vardag. Men när 
tillvaron bromsar in, öppnas även möjlig-
heten att få tid för att reflektera över fram-
tiden. Vad är viktigt på riktigt? Vi ser med 
tacksamhet tillbaka på alla goda krafter, all 
kreativitet och allt engagemang.
EFS Västerbottens arbete är viktigt och 
det gångna året sammanfattas väl i temat 
under inspirationshelgen Nära Jesus: 
Mission Possible! 
”Visa mig herre din väg, så att jag kan 
vandra i din sanning”, Ps 86:11

Umeå/Skellefteå den 26 mars 2022
EFS VÄSTERBOTTENS STYRELSE
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Bokslut 2021
EKONOMI

Kommentar till balans- och resultaträkning samt  
styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

Balansräkning

Resultaträkning
Intäkter

Kostnader

Balansräkning EFS Västerbotten
(1000-tal kronor)    
     
TILLGÅNGAR    211231     201231
Anläggningstillgångar    
Fastigheter        4 244 4 516
Lämnade lån        1 936 2 951
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar        1 794 1 312
Kortfristiga placeringar       5 469 5 010
Likvida medel        5 822        5 273 
   
SUMMA TILLGÅNGAR     19 265 19 062
    

SKULDER OCH EGET KAPITAL   
Eget kapital    
Balanserat resultat        7 273 6 954
Årets resultat 532          319
    
Fonder    
Testamentsfonden        6 986 6 986
Fond för offensiva satsningar         532 736 
Övriga fonder           585 613
    
Långfristiga skulder    
Erhållna lån        1 965 2 007
    
Kortfristinga skulder    
Skulder          1 670        1 447
    
SUMMA SKULDER     
OCH EGET KAPITAL     19 265 19 062

Balansomslutningen redovisas till 19,3 miljoner kr. Tillgång-
arna består av fastigheter, lånefordringar, aktier och räntefonder 
samt bankmedel. Under året har avsättningar och förändringar 
bland kortfristiga placeringarna gjorts enligt distriktets kapital-
placeringspolicy och utdelningar på värdepapper återinvesterats. 
Anskaffningsvärdet för kortfristiga placeringar har justerats vilket 
har genererat en intäktspost inom finansnettot i resultaträkningen.

Eget kapital är balanserade resultat från tidigare år och årets resul-
tat. Korta skulder har till största delen reglerats under årets första 
månader. Fonder och långa skulder består av interna fonder samt 

Distriktets summa intäkter redovisas till ca 21,4 miljoner kr.
1. Medlemsavgifter till Klippen och Salt Västerbotten.
2. Anslag kopplat till personal i samarbetskyrkor och samverkans-
tjänster med svenska kyrkan 10,6 miljoner kr. Verksamhetsanslag 
1,3 miljoner kr varav bidrag clearingavgift för konfirmationsläger 
1,1 miljoner kr pga fler läger.
3. Gåvor från föreningar 6,1 miljoner och gåvor från enskilda 300 
tkr. Testamentsgåva på 1,5 miljoner kr. 
4. Verksamhetsintäkter 1,6 miljoner består till största delen av del-
tagarintäkter på läger men också av hyresintäkter på Klippengården 
samt prenumerationsintäkter och annonsering i Vårt Budskap.

Distriktets summa kostnader redovisas till ca 21,7 miljoner kr.
5. Lämnade bidrag har getts till sjukhuskyrkorna och föreningsbi-
drag ur offensiva fonden.
6. I beloppet ingår: 
Verksamhetskostnader är till största delen kost-, logi och material-
kostnader kopplat till lägerverksamheten, men här inryms även 
distriktstidningen Vårt Budskap samt köp av löneadministration.
Lokal- och fastighet avser hyrda kontorslokaler samt löpande kostna-
der på Klippengården och Roseniusgården. En ny värmepump har 
inköpts till Storstugan under året. Tvillingstugorna och renovering-
en av Storstugan på Klippengården ligger på avskrivningsplan. 
Förvaltningskostnader avser kostnader för förbruknings- och kon-
torsmaterial samt konsultkostnader för ny webbplats och lönehan-
tering. 
7. Årets personalkostnader blev något lägre än budgeterat då några 
mindre tjänster inte varit tillsatta. 
8. Avskrivningar på Klippengården. 

Rörelseresultatet redovisas till -525 000 kr. Det finansiella 
tillskottet består av ränteintäkter, utdelning på värdepapper och 
en justering av anskaffningsvärdet vilket har genererat en större 
finansiell intäkt i år. Redovisat resultat efter finansiellt tillskott blir 
51 000 kr. Styrelsen föreslår uttag ur Offensiva fonden motsva-
rande vad som använts under året dvs. 204 000 kr. Resultat efter 
bokslutsdisposition redovisas till 255 000 kr.

Styrelsen föreslår årsmötet
• att ett uttag ur Offensiva fonden görs med 204 000 kr, d v s 
motsvarande uttagna medel.
• att årets resultat efter bokslutsdispositioner 225 000 kr, balanseras 
i ny räkning.
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Budget 2023
EKONOMI

EFS Västerbotten utfall 2021, budget 2023
(1000-tal kronor)            Utfall    Budget            Budget
               2021        2022              2023
INTÄKTER    
Medlemsavgifter  1                           45           60 60
Anslag/bidrag  2         11 909    11 450 11 420
Gåvor inkl testamenten 3                      7 892      7 500 7 500
Verksamhet  4           1 582      2 000 2 010
SUMMA INTÄKTER         21 428    21 010 20 990

KOSTNADER    
Lämnade bidrag  5             -301        -195 -135
Övriga externa kostnader 6          -3 079  -3021             -3 233
Personal   7       -18 302   -18 689           -17 972
Avskrivningar  8            -272        -272 -272
SUMMA KOSTNADER        -21 954  -22 177            -21 612
    
RÖRELSERESULTAT              -525  -1167                 -622
Finansiella poster               576         167 122

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.             51              -1 000              -500

KLIPPENGÅRDEN (ingår ovan)               Utfall    Budget            Budget
(1000-tal kronor)             2021        2022 2023
INTÄKTER    
Medlems- och deltagaravgifter                38            36 
Gåvor och uthyrning               406          805  
SUMMA INTÄKTER              444          841 
    
KOSTNADER    
Verksamhetskostnader             -93        -315 
Fastighetskostnader             -254        -316 
Övriga kostnader              -161            -66 

SUMMA KOSTNADER             -508        -697 
 

Avskrivning fastighet              -272         -272 -272  
RESULTAT              -336          -128 -272 

SALT VÄSTERBOTTEN (ingår ovan)         Utfall              Budget            Budget
(1000-tal kronor)             2021        2022 2023
INTÄKTER    
Medlemsavgifter      6             7 10
Gåvor                   48           50 50
Bidrag EFS Västerbotten            3 683      3 308 3 970
Bidrag externt             7 042      7 000 6 000
Verksamhet                699         700 640
SUMMA INTÄKTER          11 478    11 065 10 670

KOSTNADER    
Verksamhet            -1 273     -1 300 -1 100
Administration                 -70          -65 -70
Personal            -10 135     -9 700 -9 500  
SUMMA KOSTNADER                          -11 478          -11 065            -10 670
RESULTAT                    0              0         0

Nybyggnationer och renoveringar på 
Klippengården och fortsatt lägre gåvoutfall 
än budgeterat, gör att den överlikviditet 
(kassakista) vi vant oss vid minskar tydligt. 
Målet är att i närtid ha ett rörelseresultat 
som är i balans d.v.s. att våra verksamhets-
intäkter täcker våra verksamhetskostnader 
utan finansiellt tillskott.

Styrelsen behåller nuvarande gåvom-
edelsmål även för 2023 och fortsätter 
sätta  en gräns på uttag ur kvarvarande 
överlikviditet. Bemanningsplanen har 
tidigare minskat enligt årsmötesbeslut och 
inför 2023 har motsvarande 2,15 tjäns-
ter i bemanningsplanen inte budgeterats 
(avser kansli- och kretstjänster). Budgeten 
omfattar därmed kostnader för ca 14,5 
nettotjänster. 
 

Styrelsen föreslår en gåvomedels- 
budget på 7,5 miljoner kr. Det innebär en 
utmaning, att öka med ca 1 miljon kr från 
utfallet de två senaste åren. Personal- och 
verksamhetsanslag samt verksamhetsin-
täkter beräknas till 11,4 miljoner kr vilket 
förutsätter fortsatt samarbete med svenska 
kyrkan i samma omfattning som idag. 
Tillsammans med beräknade verksamhets-
intäkter på 2 miljoner kr blir den totala 
omsättningen 21 miljoner kr. 

Styrelsen pausar möjligheten till 
bidrag ur Offensiva satsningar för 2023 då 
det saknas utrymmer för detta i budge-
ten. Tillsammans med arrangemangs-, 
fastighets- och förvaltningskostnader 
uppgår dessa kostnader till 3,4 miljoner 
kr. Personalkostnader inklusive sociala 
avgifter och övriga personalomkostnader 
beräknas till 18 miljoner kr och fastighets-
avskrivningar till 272 000 kr. Detta ger en 
total rörelsekostnad på 21,6 miljoner kr. 
Rörelseresultatet beräknas därmed till  
– 0,6 miljoner kr.

Ett finansiellt tillskott beräknas till 122 
000 kr och resultatet redovisas därmed 
till -0,5 miljoner kr. Styrelsen föreslår att 
maximalt 0,5 miljoner kr får tas ur över-
likviditeten. 

Styrelsen föreslår årsmötet att 
fastställa föreslagen budget.

Kommentar till styrelsens budget-
förslag
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VERKSAMHETSPLAN

EFS är en självständig missions- 
rörelse inom Svenska kyrkan, med 
syfte att på den evangelisk- 
lutherska bekännelsens grund 
verka för Kristi rikes tillväxt. 

Salt – barn och unga i EFS, är 
en självständig barn- och  
ungdomsorganisation inom 
Svenska kyrkan med en särskild 
relation till EFS. 

Salt Västerbotten är en del av EFS 
Västerbotten och ansluten till Salt 
– Barn och unga i EFS.

EFS Västerbottens 
uppdrag 

EFS-missionsföreningar och Salt  
föreningar i Västerbotten är 
uppdragsgivare och primär målgrupp för 
EFS Västerbotten och Salt Västerbotten. 
Därför är uppdraget att arbeta för 
att stärka och utrusta föreningar och 
grupper i missionsuppdraget utifrån fem 
uppdragspunkter:
1. Bedriva utvecklings-, inspirations- och 
förändringsarbete.
2. Komplettera föreningarnas verksamhet 
med distriktsgemensamma arrangemang.
3. Svara för anställningar och 
personalfrågor.
4. Förvalta gemensamma tillgångar.
5. Vara en länk mellan EFS centrala 
och lokala organisation samt företräda 
EFS-rörelsen i Västerbotten i 
samarbetsrelationer och andra kontakter.

Vision och strategi

EFS vill se människor och samhällen 
förvandlade av Jesus. För hela EFS är 
uppdraget att:
• Leva i mission
• Växa i lärjungaskap
• Forma kristna gemenskaper

Verksamhetsplan för EFS Västerbotten 2023
EFS Västerbotten vill arbeta för 
ovanstående vision genom att uppmuntra 
och stödja personlig kristen tro, inspirera 
till andligt samtal och bibelbruk, skapa 
personligt engagemang för mission såväl 
lokalt som globalt, betona hela gudsfol-
kets roll som bärare av kyrkans uppdrag 
samt erbjuda strukturer, mötesplatser och 
former för detta.

Arbetet med och för barn, unga och 
unga familjer sker i nära samverkan mel-
lan Salt och EFS. 

EFS och Salt har ett kansli, anställda, 
råd och arbetsgrupper som arbetar för 
att ovanstående uppdrag och inriktning 
ska förverkligas. Utifrån dessa vill EFS 
och Salt arbeta för att uppnå målen, samt 
via organisationens informationskanaler 
sprida information och berätta  
om verksamheten.

Fokusområde 2023 
- Forma kristna 
gemenskaper 

Verksamhetsåret 2023 lägger vi 
fokus på att forma kristna gemenskaper 
genom:
• Nya EFS-grupper och EFS-

föreningar
• Livsnära smågrupper
• Gudstjänstgrupper
• Styrelser
 
Önskvärt läge 2024
1. Ett läge där föreningar bearbetar 
tanken och blir utmanade av tanken på 
avknoppning. Ett nytt sammanhang där 
EFS arbetar för att starta ny förening eller 
EFS-grupp.
2. Hemgrupper eller annan form av 
livsnära smågrupper på minst två nya 
ställen.  
3. Tre nya sammanhang som jobbar med 
gudstjänstgrupper.  
4. En fördjupad kunskap, motivation 

och inspiration bland styrelser i 
styrelseuppdraget. Fördjupad kontakt 
mellan föreningars styrelser och distriktet 
genom kontinuerliga möten .   

Aktivitet för att nå önskvärt läge 
2024:
1. Aktivt arbeta för och inspirera till 
tänkandet att starta nya grupper/
föreningar. Att i befintliga träffar och 
konferenser under år 2023 lägga in 
seminarier och undervisning om detta. 
Aktivt stötta små föreningar att fortsätta 
som EFS-grupp när föreningsformen 
känns för stor. 
2. Ge inspiration och redskap för att 
skapa nya livsnära smågrupper genom 
att bland annat lära av befintliga 
sammanhang.
- uppmuntra en inriktning där särskilt 
unga vuxna och yngre familjer och 
flyktingar/nysvenskar kan hitta sitt 
sammanhang i livsnära smågrupper
- vid minst ett tillfälle under året 
inspirera till Alpha-kurser
3. Anordna någon träff varje termin för 
inspiration och utbildning för att utveckla 
gudstjänstgrupper för både mindre och 
större sammanhang.
4. Inspirera styrelserna i föreningarna 
till utveckling och fördjupning genom 
mötesplatser för delande. Erbjuda 
distriktsbesök till styrelser för inspiration 
och fördjupning.

Salt Västerbottens del-
mål 2023

Salt Västerbotten kommer att kom-
plettera denna verksamhetsplan med 
verksamhetsmål vid Salts Västerbotten års-
möte som genomförs under våren 2022.

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. 
Psaltaren 86:11


