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 § 83 

Inledning Thomas Johansson hälsar alla välkomna till sammanträde och Mats 

Lindberg inleder med bön och text från Pingstdagen Apg. 2:1. Anden 

gör Jesus, livet och tron begriplig. Andens kraft gör att kristenheten 

växer. En vila för oss, det är att Gud verkar trots alla brister och 

svagheter. Genom bönen tar vi emot vad Gud vill ge oss. Anden gör att 

vi hör ihop trots alla olikheter.  

 

 § 84 

Val av justerare Styrelsen beslutar  

att välja Kerstin Eriksson att tillsammans med mötesordförande justera 

dagens protokoll.  

 

 § 85 

Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

  

 § 86 

Föregående 

styrelseprotokoll 

220326 

220507 

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.  

 § 87 

Samtal om 

regionsbildning 

Styrelsen för ett samtal om regionsbildning och anslutning till EFS 

riksorganisation.  

   

 § 88 

Uppdrag till 

Framtidsgruppen 

Styrelsen beslutar att ge Framtidsgruppen mandatet: 

att göra en tidsplan för arbetet inför årsmötet 2023 

att påbörja /upprätta kontakt med EFS riks 

att förbereda ett diskussionsunderlag inför styrelsehelgen 23-25/9 2022 



att kalla missionsföreningarna till digitala samtals- och 

informationsträffar 

 

  

Utvärdering av 

årsmötet 

§ 89 

Styrelsen konstaterar att Robertsfors kyrka och församlingssal är bra 

lokaler. Bra ordförande. Hög medelålder, inget för barn. Vacker 

demokratisk process, vi som beslutar gör det för kommande verksamhet 

och kommande generation. Bra diskussioner (ekonomi, ny organisation) 

med närvarande deltagare. Bra med digital sändning, svårt med 

uppkopplingen. Tack till kretsen som fixade i köket! 

  

 § 90 

Medlemsbegreppet Styrelsen fick under årsmötet i uppdrag att till nästa årsmöte tydliggöra 

vad som menas med en EFS-grupp.  

Styrelsen beslutar att informera om detta även i Vårt Budskap.  

 

 § 91 

EFS Västerbottens 

årsmöte 2023 

 

Styrelsen beslutar 

att EFS Västerbottens årsmöte genomförs i Umeå torsdag 18 maj 2023.  

 

§ 92 

Inspirationshelg 

Nära Jesus 2023 

Styrelsen beslutar 

att ge df i uppdrag att arbeta vidare på en förenklad inspirationshelg 

Nära Jesus 2023, där vi jobbar närmare föreningar i norr och söder och 

därmed kan utesluta en distriktsarbetsgrupp. 

 

  § 93 

EFS rikskonferens 

2023 i Umeå 

Styrelsen beslutar 

att flytta konferensen från Skellefteå till Umeå pga lokalbrist i 

Skellefteå 

att se till att vid nästa styrelsemöte besluta om styrelsens två 

representanter i arbetsgruppen. 

 

 § 94 

EFS Västerbottens 

Identitets- och 

dataskyddspolicy  

Styrelsen beslutar 

att godkänna nuvarande skrivning i EFS Västerbottens Integritets- och 

och dataskyddspolicy daterat 180607.  

  

 § 95 

EFS Västerbottens 

distriktsorganisation 

Styrelsen beslutar 

att godkänna nuvarande skrivning i PM för EFS Västerbottens 

distriktsorganisation daterat 180929. 

                                                             

 § 96 

Val av ledamot till 

Solviks 

nominerings-

kommitté 

Styrelsen beslutar 

att bordlägga val till ledamot i Solviks nomineringskommitté till nästa 

sammanträde. 

 

 



 

 § 97  

PM för 

styrelsearbetet 

Styrelsen konstaterar att PM för styrelsearbetet i EFS Västerbotten inte 

har någon funktion längre då det finns ett PM för EFS Västerbottens 

distriktsorganisation. 

 

Styrelsen beslutar 

att PM för styrelsearbetet utgår.  

 

 § 98 

Bibelfjäll 

referensgrupp 

styrgrupp 

Df meddelar att referensgrupp och styrgrupp inte är klart ännu.  

 

    

§ 99 

Rapport 

kretsöversikt 

En kort genomgång görs av den sk kretsöversikten som ger en 

ögoblicksbild av antalet kretsar och föreningar, antal medlemmar samt 

personal kopplat till kretsar och föreningar. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 

 

§ 100 

Rapport Strömbäcks 

bildarmöte 

Kerstin Eriksson och Erik Bergner rapporterar från Strömbäcks 

bildarmöte, där alla huvudmän var representerade utom Stiftet. 

Presentation gavs av ny rektor, ekonomi och angelägna och aktuella 

frågor för Strömbäcks folkhögskola.  

 

Ett tack framfördes till avgående rektor Lars Johansson. 

 

§ 101 

Rapport 

valberedning EFS 

riks, suppleant 

Styrelsen beslutar 

att som suppleant i EFS riks valberedning välja Marianne Berglund. 

 

 

  § 102  

Rapport gåvor    

jan-maj 

Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för januari-maj redovisas till       

2 376 000 kr varav 120 000 kr avser enskilda gåvor. Beräknad budget 

för perioden är 2 695 000 kr. Vi har samlat in 32% av årets 

gåvomedelsmål på 7,5 miljoner kr. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

§ 103 

Rapport personalen Df redogör för vakanser och pågående rekryteringar. 

Meddelas att följande personer lämnat sin anställning hos EFS i 

Västerbotten: 

Emmeli Karlsson-Lundmark, präst i Vasakyrkan, 220310 

Monica L Degerström, konsulent Söderkyrkan, 220301. 

 



Styrelsen mottar beskedet om att ovanstående personer lämnat sina 

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

Västerbotten. 

  

 § 104 

Antagande av nya 

medlemmar 

Styrelsen beslutar 

att bordlägga frågan till nästa styrelsesammanträde 

att uppdra till df att se över rutinerna kring enskilt medlemskap i 

distriktet. 

  

 § 105 

Rapport EFS Df ger en redogörelse. 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 § 106 

Rapport EFS 

Västerbotten 

 

Df ger en redogörelse. 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 § 107 

Rapport  

kanslilokaler 

 

Df ger en redogörelse 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 

 § 108 

Rapport EFS 

årskonferens 2023 

Df ger en redogörelse. 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

   

 § 109 

Nästa styrelse-

sammanträde i 

Klippen 23-25/9 

Planen är att styrelsehelgen i år blir på Klippengården från fredag kväll 

till söndag lunch. Mer information kommer i september. 

 

 § 110 

Ledarskribenter i 

Vårt Budskap 

Susanne Jonsson föredrar frågan från KR. Det saknas ledarskribenter 

och kommunikationsrådet vill ha tips på namn. 

Ledamöterna uppmanas att skicka förslag till Susanne. 

 

 § 111 

Avslutning Sammanträdet avslutas med gemensam bön. 

 

 

 

Dag som ovan 

 

 

 

 

 

 

Eva S Bäckström    Thomas Johansson 



sekreterare      mötesordförande 
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