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88/13 

EFS 139:e ÅRSMÖTE PROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 

 2013-05-11 
 

 

 

Plats 

 

Fjällräven Center, Örnsköldsvik 

 

Närvarande ombud 

 

Antalet ombud vid årsmötet är 472 fördelade på distrikten enligt 

följande:  

 

Norrbotten: 57 Västerbotten: 146 

Mittnorrland: 91 Mittsverige: 89 

Västsverige: 37 Sydöstsverige: 25 

Sydsverige: 18 Övriga: 9 

 

§ 1 

Inledning, årsmötets 

öppnande, parentation 

samt information 

 

EFS styrelseordförande Anna Thorén hälsar ombuden välkomna, 

förklarar årsmötet 2013 öppnat, samt noterar att årsmötet utlysts 

på stadgeenligt sätt.  

 

Missionsföreståndaren håller parentation över följande centralt 

anställda och pensionerade präster/pastorer i EFS-tjänst som 

avlidit sedan förra årsmötet: 

  

Per Gunnar Hjalmarsson (avled 2012-06-04) 

Bogdan Sneskov (avled 2012-06-11) 

Elisabeth Lindgren (avled 2012-07-18) 

Olof Kallin (avled 2012-09-19) 

Birger Axelsson (avled 2012-09-20) 

Josef Berglund (avled 2012-10-13) 

Håkan Leksell (avled 2012-10-28) 

Erik Marklund (avled 2013-02-12) 

Britta Sjölander (avled 2013-02-16) 

Lisa Andersson (avled 2013-03-31) 

 

Enligt årsredogörelsen har sex medarbetare avlidit under 2012.  
 

 Anna Thorén informerade om gällande regler för yttrande- och 

rösträtt. 

§ 2 

Presidium 

 

 

Årsmötet beslutar  

 

att välja följande presidium: 

Roland Olsson, ordförande 

Anders Nordin, vice ordförande 

Tea Gustavsson, sekreterare 
 

Ordförande lämnar allmän information kring mötesordningen. 
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§ 3 

Justering  

 

Årsmötet beslutar att utse Eva-Britt Hörnblad och Mats 

Lundberg till justerare, med Marie Edfast och Anita Lundqvist 

som ersättare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets 

protokoll. 
 

§ 4 

Dagordning samt 

information 

 

Ordföranden föreslår att punkten ”Revidering av EFS 

konsolideringsplan” ska läggas till föredragningslistan som ny 

punkt 13.  

 

Årsmötet beslutar att godkänna den föreslagna 

föredragningslistan med ovanstående tillägg. 

 

§ 5 

Fastställande av 

röstlängd 

 

 

Årsmötet fastställer röstlängden till 472 personer. 

§ 6 

Val av rösträknare    

 

Årsmötet beslutar 

 

att antalet rösträknare skall vara tolv. 

 

att till rösträknare utse:  

 

Håkan Eriksson (Norrbotten) 

Veronica Wiklund (Norrbotten) 

Marianne Berglund (Västerbotten) 

Karin Paulsson (Västerbotten) 

Elizabeth Gunnmo (Mittnorrland) 

Karin Nordlander (Mittsverige)  

Maria Ojalainen (Mittsverige) 

Birgitta Emgård (Västsverige) 

Wilhelm Wallon (Västsverige) 

Bo-Göran Olsson (Sydöstsverige) 

Christer Caesar (Sydsverige) 

Jan Ebefeldt (Sydsverige) 

 

att till sammankallande utse Christer Caesar 

§ 7 a) 

Styrelsens redogörelse 

för verksamhetsåret 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens ordförande Anna Thorén inleder redogörelsen för 

verksamhetsberättelsen med att be Annika W Gunnarsson, EFS 

nya ekonomi- och personalchef, presentera sig. Erik Johansson, 

internationell missionssekreterare och Tin Mörk, nationell 

missionssekreterare, lyfter sedan i tur och ordning fram några 

särskilda händelser under verksamhetsåret 2012. Anna Thorén 

avslutar redovisningen med bön och tacksägelse för 2012.  

Årsmötet beslutar 

 

att lägga verksamhetsberättelsen för 2012 till handlingarna. 
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7 b) 

Uppföljning av beslut 

från årsmötet 2012 

        

 

 

 

 

 

 

 

7 c)  

Ekonomisk redogörelse 

 

Missionsföreståndare Stefan Holmström informerar om hur 

motionerna ”Stadgeändring av § 4.9”, ”Ny motionsbehandling på 

EFS årsmöten”, ”Om kyrkans skiljande från de politiska partierna 

och om EFS som nomineringsgrupp” och ”Jesus till barnen!” har 

behandlats under året. 

 

Missionsföreståndaren informerar vidare om hur propositionen 

gällande införandet av föreningsavgift från och med 2013, vilken 

bifölls av årsmötet 2012, har verkställts.  

 

 

Ekonomichef Annika W Gunnarsson redogör för det ekonomiska 

utfallet 2012. 

 

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 4,7 Mkr 

(föregående år 3,8 Mkr) och efter dispositioner till 1,5Mkr 

(föregående år 3,1 Mkr) där en ökning av de ändamålsdestinerade 

medlen påverkar resultatet negativt.  

 

Föreningens totala intäkter uppgick till 48,4 Mkr (föregående år 

50,9 Mkr). Gåvomedel uppgick till 25,4 Mkr vilket är en 

oroväckande minskning från föregående års 28,5 Mkr. Av 

gåvomedlen härrör 1,0 Mkr från höstens extrainsamling och 0,2 

Mkr från nödhjälpsinsamling till Afrikas Horn. Testamentsmedel 

uppgick till 6,4 Mkr (föregående år 4,6 Mkr), vilket var 1,4 Mkr 

över budget.  

 

Föreningens totala kostnader uppgick till 43,6 Mkr, en minskning 

från föregående års 47,0 Mkr. Minskningen består till största 

delen av anslag till utlandsprojekt (-1,1 Mkr) samt att man 

föregående år hade kostnader för medarbetardagar i Piteå (1,3 

Mkr). Samtliga avdelningar, med undantag av den internationella 

avdelningen, klarade att hålla kostnaderna under budgeterad 

kostnadsram, och bidrar därigenom till årets positiva resultat. 

 

Det egna kapitalet uppgår efter verksamhetsåret till 14,1 Mkr, att 

jämföra med 9,4 Mkr vid årets ingång. Av kapitalet är dock 7,7 

Mkr bundet till specifika ändamål (4,4 Mkr). Fritt eget kapital är 

därmed 6,4 Mkr, eller negativt 1,6 Mkr om man bortser från 

fastigheten Lötenkyrkan. En förbättring mot föregående år då det 

fria egna kapitalet uppgick till 5,0 Mkr respektive  -3,0 Mkr. 

 

Årsmötet beslutar 

 

att lägga årsredovisningen för 2012 till handlingarna. 
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§ 8 

Revisionsberättelse 

 

Revisor Ulf Jonsson föredrar revisorernas berättelse till årsmötet i 

EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). 

 

Revisorerna tillstyrker 

 

att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 

2012. 

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2012. 

 

§ 9 a) 

Fastställande av 

resultat- och 

balansräkning 

 

9 b) 

Hantering av resultat 

för 2012 

 

 

Årsmötet beslutar 

 

att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 

2012. 

 

Årsmötet beslutar 

 

att godkänna styrelsens förslag till disposition av 2012 års 

resultat. 

§ 10 

Ansvarsfrihet  

 

Årsmötet beslutar 

 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012. 

 

§ 11 

Val av styrelse 

 

 

Ordföranden informerar om valproceduren. 

 I tur att avgå är följande ledamöter: 

 

Lars Häggberg - till förfogande för omval 

Klas Lundström - till förfogande för omval 

Lennart Möller - ej valbar efter tre perioder i styrelsen 

Anna Thorén  - ej valbar efter tre perioder i styrelsen 

Gustav Jacobson - ej till förfogande för omval  

 

Daniel Bäckström har bett att få lämna sitt uppdrag i förtid. Ett 

fyllnadsval för en mandatperiod om ett år föreligger alltså också. 

 

Följande förslag föreligger från valberedningen:  

Johanna Björkman, utvecklingskonsulent, Umeå 

Krister Bredmar, universitetslektor, Kalmar  

Robert Campbell-Sjödin, affärsutvecklare, Göteborg 

Lars Häggberg församlingsherde, Linköping 

Klas Lundström, högskolelektor, Vattholma              

Evelina Rastas, lärare, Västerås       

 

Valberedningens representanter Anita Lundqvist och Hans 

Nordin presenterar dessa kandidater. 
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Årsmötet beslutar 

 

att tidsbegränsa pläderingstiden för kandidater till en minut. 

 

6 personer yttrar sig för att plädera för en eller flera kandidater. 

 

Ordföranden förklarar pläderingstiden avslutad. 

 

Årsmötet beslutar 

 

att den kandidat som får minst antal röster går in på fyllnadsval 

med en kvarvarande mandatperiod av ett år. 

 

Valet förrättas, ordföranden förklarar röstningen avslutad och 

rösträkning tar vid. Årsmötet fortsätter med punkt 12 på 

föredragningslistan. 

§ 11 forts 

Val av styrelse 

 

Ordföranden tillkännager resultatet av styrelsevalet efter att 

rösträkningen avslutats Vid valet lämnades 458 röstsedlar varav 

457 förklarades giltiga. 

 

Röstningen utfaller enligt följande: 

 

Johanna Björkman    447 

Krister Bredmar 406 

Robert Campbell-Sjödin 403 

Lars Häggberg 402   

Klas Lundström 396   

Evelina Rastas 367 

 

Detta innebär att Johanna Björkman, Krister Bredmar, Robert 

Campbell-Sjödin, Lars Häggberg och Klas Lundström har valts 

för en period av tre år. Evelina Rastas har valts för en period av 

ett år. 
 

Styrelsen består efter valet av följande 15 ledamöter:  

Utvecklingskonsulent Johanna Björkman 

Universitetslektor Krister Bredmar  

Affärsutvecklare Robert Campbell-Sjödin 

Civilingenjör Kenneth Ferm 

Begravningsentreprenör Bengt Gustavsson 

F.d. Diakon Birgit Hedman 

F.d. Bergmästare Jan-Olof Hedström 

Församlingsherde Lars Häggberg 

Barnmorska Barbro Jonsson 

Kantor Eva Lenberg 

Högskolelektor Klas Lundström 

Utvecklingskonsulent Henrik Näslund 

Lärare Evelina Rastas 

Folkhögskolerektor Stefan Svensson 

Student Erik Swedberg 
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§ 12 

Verksamhetsplan 2014 

 

 

Missionsföreståndare Stefan Holmström presenterar styrelsens 

förslag till verksamhetsplan för EFS centrala nivå 2014. 

Missionsföreståndaren informerar om tryckfel i en mening i 

förslaget till verksamhetsplanen. Korrekt lydelse ska vara: 

Utifrån ovanstående uppdrag och inriktning vill EFS under 2014 

arbeta enligt nedanstående mål. 

 

Inför beslut om verksamhetsplan lämnar ordföranden ordet fritt. 

17 personer yttrar sig med anledning av förslaget till 

verksamhetsplan för 2014.  

 

Kristoffer Hedman yrkar på att formuleringen av övergripande 

mål nummer 2 för EFS Sverigearbete ska ändras till: Ett förnyat 

missionsfokus i EFS missionsföreningar i nära samarbete med 

distrikten. 

 

Johannes Tirén yrkar på att formuleringen av delmål nummer 2 

för Växthuset 2014 ska ändras till: Erbjuda samtliga 

missionsföreningar inspiration och redskap för missionellt arbete 

och växt. 
 

Erik Eklund yrkar på att en ny punkt ska läggas till stycket med 

de övergripande inriktningar som EFS vill arbeta med 2013-2015 

med följande lydelse: Att aktivt arbeta för förbättrade 

relationer med andra kristna samfund. 
 

Årsmötet ajournerar sig därefter för lunch och bibelstudium och 

återupptar sedan förhandlingarna där de avslutades. 

 

Edward Thomas, Mattias Olofsson, Ola Persson och Torgny 

Karlsson yrkar på att EFS styrelse omgående ska påbörja arbete 

med integrationsfrågor.  

 

Årsmötet beslutar 

 

att bifalla Kristoffer Hedmans yrkande enligt ovan. 

 

att bifalla Johannes Tirén yrkande enligt ovan. 

 

att avslå Erik Eklunds yrkande enligt ovan. 

 

att bifalla Edward Thomas, Mattias Olofssons, Ola Perssons och 

Torgny Karlssons yrkande. 

 

att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014 med de 

beslutade ändringarna.  
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§ 13 

Revidering av 

konsolideringsplan för 

EFS 

 

Annika W Gunnarsson presenterar styrelsens förslag till 

revidering av den konsolideringsplan för EFS som fastställdes 

2010. Förslaget innebär att målet att uppnå 8 Mkr 2015 ändras till 

att målet ska vara uppnått senast 2020. 

  

Inför beslut om revidering av konsolideringsplanen lämnar 

ordföranden ordet fritt. 

 

1 person yttrar sig med anledning föreslaget till revidering. 

 

Årsmötet beslutar  

 

att fastställa den av styrelsen föreslagna revideringen av EFS 

konsolideringsplan fram till 2020. 

  

§ 14 

Rambudget 2014 

 

Ekonomi- och personalchef Annika W Gunnarsson presenterar 

styrelsens förslag till rambudget för 2014. 

 

Inför beslut om rambudget lämnar ordförande ordet fritt. 

 

12 personer yttrar sig med anledning av rambudget 2014. 

 

Årsmötet beslutar 

 

att anta styrelsens förslag till rambudget för 2014 

 

 Konferenskollekt bärs fram till sång av psalm 720. 

  

§ 15 

Val av revisorer  

 

 

Årsmötet beslutar 

 

att välja Gunnar Jonsson, Ulf Jonsson och auktoriserade revisorn 

Marianne Fredriksson Stohr till revisorer för räkenskapsåret 2014 

 

att välja Inger Öhman, Sven E Johansson och auktoriserade 

revisorn Lars Niklasson till revisorssuppleanter för 

räkenskapsåret 2014. 

 

  

§ 16 

Val av valberedning  

 

 

Årsmötets ordförande föredrar distriktens förslag till ny 

valberedning och informerar om att valberedningen inom sig 

utser ordförande. 

 

Årsmötet beslutar 

 

att till valberedning för 2013/2014 välja följande personer: 
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Ann-Kristin Nilsson, Norrbotten 

Astrid Sjöström, Västerbotten 

Hans Nordin, Mittnorrland 

Margareta Eriksson, Mittsverige 

Gudrun Nilsson, Västsverige 

Karin Månsson, Sydöstsverige 

Claes Vetterlein, Sydsverige 

 

att till personliga suppleanter för 2013/2014 välja: 

Sara Rosendahl, Norrbotten 

Lars-Martin Lund, Västerbotten 

Pelle Hägglund, Mittnorrland 

Asta Stenlund Werlinder, Mittsverige 

Eva Johansson, Västsverige 

Birgitta Eriksson, Sydöstsverige 

Rey Råwall, Sydsverige 

 

  

§ 17 

Behandling av inkomna 

motioner 

a) Elektroniska 

böcker om EFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Styrelsens 

arbetsuppgifter 

och storlek 

 

Markus Holmström och Johanna Björkman presenterar motionen 

”Elektroniska böcker om EFS”. Erik Swedberg redogör för 

styrelsens yttrande över motionen.  

 

Årsmötet beslutar 

 

att i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionens första att-

sats att EFS ska verka för att så många som möjligt av de böcker 

som genom åren getts ut av EFS tillgängliggörs som elektroniska 

böcker. 

 

att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionens andra att-

sats.  

att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionens tredje att-

sats. 

att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen i uppdrag att 

utreda frågan om elektronisk utgivning vidare. 

 

 

Sven-Ivar Lidström presenterar motionen ”Styrelsens 

arbetsuppgifter och storlek”. Daniel Bäckström redogör för 

styrelsens yttrande över motionen. 

 

Årsmötet beslutar 

 

att i enlighet med styrelsens yttrande bifalla motionen 
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§ 18 

Telegram och 

hälsningar 

 

Missionsföreståndaren meddelar att hälsningar från årsmötet ska 

sändas till  

1. Konungen och drottningen. 

2. Statsministern. 

3. Kyrkomötet. 

4. Ärkebiskopen 

 

Missionsföreståndaren meddelar att hälsningar sänts till: 

Kyrkorna i Etiopien, Tanzania, Etiopien, Eritrea, Indien, Somalia 

och Malawi, de utländska organisationerna Sat-7 och Win Souls 

for God samt de svenska samfunden och organisationerna 

Svenska Alliansmissionen, Gemensam framtid, 

Adventistsamfundet, Nyhemsveckan (Pingströrelsen), samt 

Evangelisk Luthersk Mission (ELM-BV). 

 

  

 Missionsföreståndaren meddelar att hälsningar har inkommit till 

årsmötet från: Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, 

Gemensam framtid, ELCMP i Indien samt från Viktoria och 

Jonas Nordén, EFS missionärer i Addis Abeba. 

 

Salt framför också en hälsning från sitt årsmöte den 10 maj till 

via sin styrelseordförande Charlotte Erdtman. 

 

Årsmötet tar emot hälsningarna. 

 

§ 19  

Tack 

 

Missionsföreståndaren tackar ombud, värddistrikt, 

konferensledningen, lokalkommittén, lokala missionsföreningar 

och alla som ställt upp i olika uppdrag och tjänster under 

konferensen samt till alla sponsorer. 

 

Styrelsens 1:e vice ordförande Stefan Svensson och 

missionsföreståndaren tackar de avgående styrelseledamöterna 

Daniel Bäckström, Gustav Jacobson, Lennart Möller och Anna 

Thorén. 

 

Missionsföreståndaren tackar medarbetare, centralt anställda, 

styrelsen och pensionerade medarbetare.  

 

Vice ordförande Anders Nordin tackar årsmötets ordförande.  

 

Distriktsföreståndare Allan Svensson och hans medarbetare 

hälsar välkomna till årskonferens 29 maj – 1 juni 2014 i 

Hässleholm. 
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§ 20 

Avslutning 

Vice ordföranden leder årsmötet i bön och psalm 16 sjungs som 

avslutning. 

 

Ordföranden förklarar årsmötet avslutat. 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

 

Tea Gustavsson   Roland Olsson 

 

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

 

Eva-Britt Hörnblad   Mats Lundberg 

 

 

 

 

 
Färdigjusterat 130613 


