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EFS Västerbotten    Protokoll ST 

(894000-2952)   2022-11-24  

Digitalt 

 

 Närvarande: Erik Bergner, Bullmark 

  AnnaMaria Gelfgren, Innertavle 

  Thomas Johansson, Ersmark Umeå 

  Susanne Jonsson, Sävar 

  Per Moen, Ånäset 

  Lena Silfverdal, Degernäs   

 Helena Wikström, Umeå 

 

Frånvarande: Kerstin Eriksson, Umeå 

 Mikael Walter, Boliden 

  

 Adjungerade: Mats Lindberg, df 

  Eva S Bäckström, ek 

  

 

 § 134 

Inledning Mötesordförande AnnaMaria Gelfgren hälsar alla välkomna och Mats 

Lindberg inleder med ord från Uppenbarelseboken 21:5 ”Se jag gör 

allting nytt”. Vi ber tillsammans.  

 

 § 135 

Val av justerare Styrelsen beslutar  

att välja Lena Silfverdal att tillsammans med mötesordförande justera 

dagens protokoll.  

 

 § 136 

Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen fastställs med följande förtydligande: 

- tider för årsmötet se ST 117/AU 111 

- en förfrågan om ordförande på EFS riks årsmöte 2023 

  

 § 137 

Föregående 

styrelseprotokoll 

220924-25 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.  

  

 § 138 

Ideologiskt samtal Ämnet är motionen 2022:83 till kyrkomötet ”Obehörigförklaring av 

präster som diskriminerar”. (Kyrkomötet avslog motionen.)  

Styrelsen för ett längre samtal i frågan och är ense om att få bort 

rekommendationen som EFS riks har gett uttryck för när det gäller 

samkönade äktenskap, ”rekommenderar präster i EFS tjänst att avstå 

från att viga samkönade”. Prästen måste själv få göra sitt 

ställningstagande och både åsikterna måste få rymmas i EFS. 
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Styrelsen uppdrar till Per Moen (styrelseledamot i EFS riksstyrelse) 

att ta upp frågan vid nästa möte med EFS riksstyrelse och framföra att 

EFS Västerbottens styrelse önskar att rekommendationen tas bort och att 

det istället skrivs att EFS värnar om prästers frihet att kunna välja.   

 

 § 139 

Arbetsordning 2023 

 

Styrelsen går igenom föreslagen arbetsordning för kommande år. 

 

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordningen för 2023. 

  

 § 140 

Ideologiska samtal 

2023 

I styrelsens arbetsordning finns avsatt tid för ideologiska samtal med 

aktuella ämnen vid tre sammanträden under året. AU föreslår, att 

styrelsen beslutar om ämnen för året eller att AU beslutar ett ämne från 

gång till gång. 

 

Styrelsen beslutar att till varje ideologiskt samtal fånga upp 

aktuella ämnen från gång till gång. Saknas förslag på samtalsämne 

ligger ansvaret på AU.  

 

 § 141 

Extra styrelsemöte 

5/12 

AU föreslår styrelsen ett extra sammanträde om regionsfrågan måndag 

den 5/12 i Ånäsets bönhus kl. 18.30.  

 

Styrelsen beslutar om ett extra styrelsesammanträde enligt förslaget. 

 

§ 142 

PM Offensiva 

fonden uppdatering 

Redogörs för reviderade dokument gällande Offensiva fonden.  

 

Styrelsen beslutar att fastställa föreslaget PM för Offensiva fonden 

reviderat 2022-11-24. 

 

  § 143 

Bordlagda ärenden Redogörs för förslaget att bordlagda ärenden läggs till i slutet av varje 

styrelsedagordning så att dessa inte tappas bort. Notering görs med 

paragraf och datum för bordläggning och, i förekommande fall, datum 

för deadline. 

 

Styrelsen beslutar att bordlagda ärenden samlas löpande på styrelsens 

dagordning.  

 

 § 144 

EFS Västerbottens 

personalpolitik 

Personalstrateg Marie Granholm har lämnat en rapport om SAM-

systematiskt arbetsmiljöarbete, lönekartläggning 2022, rekrytering och 

arbete framåt samt ett förslag till korrigering av personalpolicy-

dokumentet gällande ett stipendium som under året tagits bort.  

 

Styrelsen mottar rapporten. Styrelsen beslutar att revidera 

personalpolicydokumentet genom att ta bort texten om stipendium.  
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 § 145 

Vänförsamling, 

miljö- och 

energipolitik 

Helena föredrar frågor från Internationella Rådet till styrelsen.  

 

Vänförsamlingar 

När det gäller vänförsamlingar önskas information och inspiration från 

distriktet till föreningar. EFS riks har mycket kunskap när det gäller, 

nystartande av vänförsamlingar. Kan distriktet göra en distrikts-

gemensam inspirationsresa? Uppdraget för de resande blir att efter resan 

berätta vidare i föreningarna. Önskas anställd som driver projektet. 

 

Styrelsen för ett samtal om hur mycket resurser som finns och vad dessa 

ska användas till. Finns det personer som brinner och har kunskap för att 

genomföra en resa? Styrelsen är positiv till tanken om en 

inspirationsresa till en vänförsamling.  

 

Styrelsen skickar tillbaka frågan till IR om hur resursfrågan ska lösas 

och om det finns ideella krafter som har möjlighet att driva och 

arrangera en resa. 

 

Miljö- och energipolicy 

IR undrar om det finns någon miljöpolicy i EFS Västerbotten. Det är 

viktigt ur förvaltarskapstanken, ideologisk fråga. Om inte, finns det 

intresse från styrelsen att jobba fram en policy, kanske liknande svenska 

kyrkan, dock inte lika omfattande? 

 

Styrelsen konstaterar att det i EFS Västerbotten inte direkt finns någon 

uttalad miljö- och energipolicy, men att bidrag tidigare har getts till 

föreningar för luftvärmepump. Om det finns en miljö- och energipolicy i 

EFS riksorganisation kan vi ansluta oss till den, om den är övergripande 

och kan vara en vägledning för mindre föreningar som inte jobbar med 

frågan. Större föreningar har förmodligen en egen policy i frågan. 

 

Styrelsen ställer sig positiv till en energi- och miljöpolicy och uppdrar 

till df att undersöka om det redan finns en policy i EFS Västerbotten 

eller EFS riksorganisation. Frågan bordläggs tillsvidare. 

 

Styrelsen uppmanar Susanne att till kommunikationsrådet ta med 

frågan om hur information om vad som händer internationellt i distriktet 

kan spridas. 

                                                            En en  

 § 146 

Utvärdering 

inspirationshelg 

Df går igenom utvärdering gjord av planeringsgrupp med flera, där det 

konstateras att det fanns mycket positivt som helhet men också 

förutsättningar som kan förbättras t ex ljudet i Landskyrkan. Styrelsen 
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instämmer i att ljudet var mycket dåligt men i övrigt var innehåll och det 

praktiska arbetet mycket bra. 

 

Styrelsen mottar rapporten och uppdrar till df att framföra ett stort tack 

till planeringsgrupp, anställda och alla ideella som varit engagerade! Ett 

speciellt tack till distriktskonsulent och huvudansvarige Erika Löfroth. 

 

 § 147  

Gåvor 10 mån Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för 10 månader uppgår till 5,4 

miljoner kr. Under inspirationshelgen Nära Jesus insamlades 174 tkr och 

214 tkr är efterskänkt lån från Söderkyrkan. Gåvoutfallet ligger därmed 

ca 0,3 miljoner under beräknad budget. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

 § 148 

Prognos 2022 

ER 39/2022 

Ek meddelar att en prognos för året redovisar ett rörelseresultat till -851 

tkr och att budgeterat uttag på 1 miljoner kr inte täcker underskottet.  

 

Totala intäkter beräknas till 19,6 miljoner kr mot budgeterat 21 miljoner 

kr. Det beror framför allt på färre konfirmander/clearingintäkter med 

400 tkr samt lägre gåvomedelsutfall med 800 tkr mot budget. 

Totala kostnader beräknas till 20,5 miljoner kr mot budgeterat 22 

miljoner kr. Det som avviker är personalkostnaden som beräknas bli 1,4 

miljoner lägre, dvs ca 3 heltidstjänster, samt kost och logi för 

lägerverksamheten. Försäljning av räntefonden ger en påverkan med      

-700 tkr vilket innebär ett resultat på -1393 tkr efter finansiella intäkter 

och kostnader om ingen ytterligare värdepappersförsäljning görs med en 

vinst. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

   

§ 149 

Uppföljning 

verksamhet 2022 

Bilaga 

Df redogör för genomförda delar i verksamhetsplanen för 2022 enligt ett 

planerings- och uppföljningsdokument. Planen var att under året 

fokusera på fyra områden: nya EFS-grupper och EFS-föreningar, 

Livsnära smågrupper, Gudstjänstgrupper och Styrelser och att detta 

skulle få genomsyra arbetet. Mycket arbete är gjort framför allt på två av 

dessa områden. Arbetet fortsätter även under verksamhetsåret 2023.  

Det är viktigt att inspirera föreningar och medlemmar, men det är inte 

alltid vi kan se vad det får för effekter. Inspiration tar längre tid.  

Under 2023 kommer arbetet att fortsätta med dessa områden och mer 

inrikta sig mot unga vuxna och yngre familjer, i olika former. 

 

Styrelsen mottar rapporten.  

 

 

 

§ 150 

Rapport 

Framtidsgruppen 

Per ger en rapport om de digitala träffar angående regionsbildning, som 

erbjudits alla föreningar under hösten. Det har inte framkommit så 

mycket nytt och samma frågor återkommer. Det är viktigt att vara 
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överens och regionsfrågan är ingen polariserad fråga. Df kompletterar 

med att de varit relativt få deltagare på dessa träffar. Fler har varit 

tveksamma än de som vill gå med. Det är positivt med öppna samtal. 

 

Df konstaterar att det varit bra om de anställdas åsikter kommit med och 

det kommer också att beredas möjlighet för dem till en digital träff i 

december där de styrelseledamöter som kan är välkomna med.  

Vid extra möte 5 december ska styrelsen komma fram till en 

rekommendation gällande regionsbildningen.  

 

§ 151 

Rapport df Df ger en rapport om arbetet med kommande årsmöteskonferens, 

prästfortbildning på Strömbäcks folkhögskola, möte med Umeå 

pastorats kyrkoherde och lönerevision med prästlönesatsning. Bibelfjäll 

har full klass och kopplingen till Strömbäcks folkhögskola känns bra. 

Efter ett år med få konfirmander på Solvik visar ansökningar att det för 

2023 är fullt läger. Kort information om arbetet med flytt av kansliet. 

 

Styrelsen mottar rapporten. 

 

  § 152  

Tider årsmötet Styrelsen noterar att AU beslutat att EFS Västerbottens årsmöte torsdag 

18 maj 2023 förläggs under eftermiddagen i Vasakyrkan 12.00- ca 

18.00.  

 

 § 153 

Ordförande på EFS 

årsmöte 

Från EFS valberedning har fråga ställts om styrelsen har förslag på 

ordförande till EFS riksårsmöte i maj. Styrelsen för ett samtal. 

 

 

 § 154 

Avslutning Sammanträdet avslutas med gemensam bön. 

 

Dag som ovan 

 

 

 

 

 

Eva S Bäckström    AnnaMaria Gelfgren 

sekreterare      mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

Lena Silfverdal     

justerare       


