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Ordförande 

Sven Ivar Lidström Ordförande  

Charlotta Nordström 1:e vice ordförande  

Sekreterare 

Rebecka Cada  

Justerare 

Hans Nordin Anna-Märta Jonsson 

 

Närvarande ombud 

Närvarande ombud vid årsmötet är 362 fördelade på distrikt/regioner enligt följande: 

Norrbotten: 36 Sydsverige: 25 Sydöstsverige: 18 

Mittnorrland: 68 Västerbotten: 109 Övriga: 9 

Västsverige: 31 Mittsverige: 66  

 

§ 1 Inledning, årsmötets öppnande, parentation samt information 

Årsmötet inleds med gemensam sång av psalm 31, Låt oss glada och i tro. EFS 

styrelseordförande Stefan Svensson hälsar ombuden välkomna, förklarar årsmötet 

2019 öppnat, samt noterar att årsmötet utlysts på stadgeenligt sätt. Eftersom det 

råder otydlighet om vad som skall anses vara EFS huvudorgan, där handlingar inför 

årsmötet skall publiceras inom utsatt tid, redogör ordföranden för hur man 

resonerat. Handlingarna är publicerade på EFS webbplats i tid, och därefter i 

följande nummer av Budbäraren. Med detta hoppas styrelsen att ombuden fått ta 

del av handlingarna i tid, och till ett kommande år behöver styrelsen precisera vad 

man menar med huvudorgan.  

Missionsföreståndaren håller parentation över följande centralt anställda och 

präster/pastorer i EFS-tjänst som avlidit sedan förra årsmötet: 

Gunnel Hylander (avled 2018-06-12) 

Olle Svanström (avled 2018-06-16) 

Kerstin Larsson (avled 2018-10-01) 

Fride Holmqvist (avled 2018-11-26) 
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Annika Ovander (avled 2019-01-06) 

Berndt Fredriksson (avled 2019-04-18) 

Enligt årsredogörelsen har sex medarbetare avlidit under 2018. 

Stefan Svensson informerar om gällande regler för yttrande- och rösträtt. 

§ 2 Presidium 

Årsmötet beslutar 

att välja följande presidium: 

Sven Ivar Lidström, ordförande 

Charlotta Nordström, vice ordförande 

Rebecka Cada, sekreterare 

Ordförande lämnar allmän information kring mötesordningen. 

§ 3 Justering 

Årsmötet beslutar 

att utse Hans Nordin och Anna-Märta Jonsson till justerare att tillsammans med 

ordföranden justera årsmötets protokoll. 

§ 4 Dagordning samt information 

Årsmötet beslutar 

att godkänna den föreslagna föredragningslistan. 

§ 5 Fastställande av röstlängd 

Årsmötet fastställer röstlängden till 362 personer 

§ 6 Val av rösträknare   

Årsmötet beslutar 

att antalet rösträknare skall vara 13. 

att till rösträknare utse de 13 föreslagna rösträknarna: 

Håkan Eriksson (Norrbotten) 

Tore Häggbom (Norrbotten) 

Hans Jakobsson (Västerbotten) 

Marianne Berglund (Västerbotten) 

Hans Nordin (Mittnorrland) 

Stefan Nordström (Mittnorrland) 

Anders Englund (Mittsverige) 

Berit Jakobsson (Mittsverige) 

Gunnel Lundberg (Västsverige) 

Staffan Lundberg (Västsverige) 

Fredrik Weflö (Sydöst-Sverige) 
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Christer Caesar (Sydsverige) 

Jan Ebefeldt (Sydsverige) 

att till sammankallande utse Christer Caesar.  

 

§ 7 a Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2018 

Chefstjänstemän på EFS kansli presenterar verksamhetsredogörelsen. 

James Starr informerar om verksamheten på Johannelunds teologiska högskola. 

Johan Ericson informerar om kommunikations- och insamlingsverksamheten, och 

nämner några av de böcker som getts ut under 2018. Erik Johansson informerar om 

arbetet med internationell mission. Kerstin Oderhem informerar om övrigt arbete 

på rikskansliet samt om arbetet i Sveriges Kristna Råd. 

Årsmötet beslutar 

 att lägga verksamhetsberättelsen för 2018 till handlingarna. 

§ 7 b Ekonomisk redogörelse 

Ekonomichef Roland Hyving redogör för det ekonomiska utfallet 2018. 

Föreningens intäkter uppgick till 87,8 Mkr (föregående år 71,7 Mkr). Intäkten av 

gåvor uppgick till 35,3 Mkr inklusive gåvor till Johannelunds teologiska högskola, 

Salt och regioner. Testamentsgåvor uppgick till 4,6 Mkr (föregående år 7,8 Mkr). 

Föreningens kostnader uppgick till 85,2 Mkr, en ökning från föregående års 61,2 

Mkr. 

Årets resultat uppgick till +2,9 Mkr och förändringen av fritt eget kapital +1,7 Mkr. I 

samband med rättelse av fel för 2017 så uppgår fritt eget kapital vid årsskiftet till 

25,4 Mkr. Till detta kommer 11,4 miljoner i ändamålsbestämt eget kapital. 

2 personer uttalar sig om den ekonomiska redogörelsen. 

Årsmötet beslutar 

att lägga årsredovisningen för 2018 till handlingarna. 

§ 8 Revisionsberättelse 

Sven Karlsson föredrar revisorernas berättelse för 2018 

Revisorerna tillstyrker 

att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen. 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
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§ 9 a Fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsmötet beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2018. 

§ 9 b Hantering av resultat för 2018 

Årsmötet beslutar 

att godkänna styrelsens förslag att det fria egna kapitalet på 25 372 kkr överförs i ny 

räkning. 

§ 10 Ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutar 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.  

§ 11 Val av styrelse 

Ordföranden informerar om valproceduren. 

I tur att avgå är följande ledamöter: 

Krister Bredmar - ej till förfogande för omval 

Lars Häggberg - ej till förfogande för omval 

Jonas Nordén - ej till förfogande för omval 

Stefan Svensson - ej till förfogande för omval 

Anna-Karin Westman Tjernlund - ej till förfogande för omval   

Styrelsen ska efter årsmötet 2018 bestå av 12 personer. Årsmötet väljer därför fyra 

ledamöter till styrelsen på en mandatperiod av tre år samt en kandidat på en 

mandatperiod om ett år. 

Presidiet föreslår att de fyra kandidater som får flest röster väljs för tre år och den 

kandidat som efter dessa får flest röster väljs för ett år. 

Årsmötet beslutar 

att godkänna presidiets förslag till beslutsordning. 

Valberedningens ordförande Kristoffer Hedman presenterar valberedningens arbete 

och kandidater. Följande förslag föreligger från valberedningen: 

Marie Larsson 

Lillemor Persson 

Per Moen 

Jan Hallquist 

Leif Åberg 

Claes Nord 

Per-Anders Wiklund 
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Kandidaterna presenterar sig själva. 

Utöver valberedningens förslag har det kommit in ett ytterligare förslag från Bengt 

Gustavsson, som presenterar kandidaten: 

Oliver Sjöström 

Kandidaten presenterar sig själv. 

Årsmötet beslutar 

att tidsbegränsa pläderingstiden för kandidater till 1 minut. 

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

Ordföranden förklarar pläderingen avslutad. 

Valet förrättas, ordföranden förklarar röstningen avslutad och rösträkning tar vid. 

Valresultatet kommer att presenteras lördag 1 juni kl 13.00. 

§ 12 Verksamhetsplan 2020 

Kerstin Oderhem presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan för EFS 

centrala och regionala nivå 2019-2021. Årsmötet ska besluta om verksamhetsplan 

2020. 

8 personer yttrar sig med anledning av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 

2020. 

Årsmötet beslutar 

att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för EFS centrala och regionala nivå 

för 2020. 

Årsmötet ajourneras för lunch för att sedan återupptas lördag 1 juni kl 13.00. 

Årsmötet återupptas lördag 1 juni kl 13.00. 

§ 13 Tillkännagivande av valresultat från styrelsevalet 

Ordföranden tillkännager resultatet av styrelsevalet. Vid valet lämnades 357 

röstsedlar varav 354 förklarades giltiga. 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Marie Larsson 338 

Lillemor Persson 335 

Oliver Sjöström  288 

Per Moen  205 

Jan Hallquist 199 

Leif Åberg  134 
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Per-Anders Wiklund 115 

Claes Nord  76 

Ordföranden konstaterar att Marie Larsson, Lillemor Persson, Per Moen och Oliver 

Sjöström väljs för en period om tre år, samt att Jan Hallquist väljs för en period om 

ett år.  

Styrelsen består efter valet av följande 12 ledamöter: 

Musiklärare Maria Andersson 

Ekonomichef Tomas Andersson 

Docent och pensionerad högskolelektor LarsOlov Eriksson 

Socionom och ekonom Jan Hallquist 

Personalvetare Marie Larsson 

Ingenjör och egenföretagare Börje Lund 

Präst Elin Lycklund Ljunggren 

Pensionerad rektor Per Moen 

Lärare Lillemor Persson 

Utbildad teolog Oliver Sjöström 

Ingenjör och egenföretagare Eyassu Tesfay 

Kommunikationsstrateg Roger Wikström 

§ 14 Rambudget 2020 

Ekonomichef Roland Hyving presenterar styrelsens förslag till rambudget för 2020. 

Intäktsbudgeten exklusive regioner är oförändrad på totalt 39,3 Mkr, varav gåvor 

33,3 Mkr och testamenten 3 Mkr. 

Kostnaderna exklusive regioner budgeteras till 40,6 Mkr. Efter finansnetto 500 Kkr 

och avsättning till pionjärfond 320 Kkr innebär det -800 Kkr i resultat och en 

minskning av fritt eget kapital med 1,1 Mkr. 

Årsmötet beslutar 

att anta styrelsens förslag till rambudget för 2020. 

Konferenskollekt samlas in till sång av psalm 720, Med Gud och hans vänskap. 

§ 15 Behandling av styrelsens proposition om stadgeändring 

15 a Stadgeändring till följd av inträde i ny organisation 

Anna-Karin Westman Tjernlund föredrar styrelsens proposition ”Stadgeändring till 

följd av inträde i ny organisation” för ett första beslut. 

Årsmötet beslutar 

att bifalla förslaget och därmed: 

att § 4.3.3 utgår 
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att i § 4.5 lägga till regioner så att paragrafen lyder enligt nedan:  

En valberedning som har till uppgift att föreslå dels ledamöter i EFS styrelse, dels 

revisorer, tillsättes årligen. Årsmötet väljer nästa års valberedning jämte 

personliga ersättare på förslag från anslutna regioner och distrikt, där varje 

region/distrikt har att nominera en ledamot och en personlig ersättare. 

Valberedningens förslag och förslag till ny valberedning görs tillgängliga i EFS 

huvudorgan senast fyra veckor före årsmötet. 

att i § 7.2 lägga till regionala missionsledare och därmed ändra formuleringen till: 

Tillsättning av missionsföreståndare, avdelningschefer på EFS kansli, rektor för 

Johannelunds teologiska högskola, chefredaktör för Budbäraren, regionala 

missionsledare samt distriktsföreståndare kan inte delegeras. 

15 b  Beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte 

Anna-Karin Westman Tjernlund föredrar styrelsens proposition ”Beräkning av antal 

ombud vid EFS årsmöte” för ett andra beslut. 

12 personer yttrar sig med anledning av propositionen. 

Mia Petterson yrkar på återremiss till styrelsen om beräkning av ombudstrappa, 

om förslaget bifalls. 

Streck i debatten begärs samt bifalls. 

Årsmötet beslutar 

att bifalla förslaget och att ändra beräkning av ombud vid EFS årsmöte genom att i 

EFS stadgar § 4.3.1 stryka sista meningen Med medlemsantal avses här summan av 

direkta medlemmar och deltagare i aktiviteter. 

I och med detta beslut är stadgeändringen fastställd.  

Ordföranden ställer proposition på förslaget om återremiss till styrelsen om 

beräkning av ombudstrappa. 

Årsmötet beslutar 

att avslå förslag om återremiss. 

15 c Direkt medlemskap 

Anna-Karin Westman Tjernlund föredrar styrelsens proposition ”Direkt 

medlemskap” för ett första beslut. 

Årsmötet beslutar 

att bifalla förslaget, vilket innebär: 
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att i § 3.1.1 stryka ordet direkta och enbart skriva medlemmar. Formuleringen blir 

därmed enligt nedan: 

Anslutning med personligt medlemskap i EFS för föreningens/gruppens 

medlemmar - EFS-förening - EFS-grupp - Annan förening För EFS-förening gäller 

att alla medlemmar rapporteras till EFS centrala medlemsregister. För 

EFS-grupp och för annan förening gäller att var och en av gruppens medlemmar 

själva väljer om de ska rapporteras till EFS centrala medlemsregister. 

15 d Styrelseval 

Anna-Karin Westman Tjernlund föredrar styrelsens proposition ”Styrelseval” för ett 

första beslut. 

Årsmötet beslutar 

att bifalla förslaget och i § 4.6.9 ändra formuleringen fem ledamöter till fyra 

ledamöter. 

§ 16 Inkomna motioner 

16 a Rekrytering av missionsföreståndare 

Bengt Gustavsson föredrar sin motion ”Rekrytering av missionsföreståndare”. Och 

ansluter sig till styrelsens yttrande. 

Stefan Svensson föredrar styrelsens svar på motionen. 

1 person uttalar sig med anledning av motionen 

Årsmötet beslutar 

att i enlighet med styrelsens yttrande anta motionen. 

16 b Valprocedur vid styrelseval 

Bengt Gustavsson föredrar motionen ”Valprocedur vid styrelseval”. 

Roger Wikström föredrar styrelsens svar på motionen  

2 personer uttalar sig med anledning av motionen. 

Årsmötet beslutar 

att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen. 

16 c Starta en internationell bibelskola 

LarsOlov Eriksson föredrar styrelsens svar på motionen. 

6 personer uttalar sig med anledning av motionen.  

Årsmötet beslutar 

att anta styrelsens yttrande och därmed anse motionen besvarad. 
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16 d EFS bör bejaka och möjliggöra barnvälsignelse i gudstjänst 

Åke Näslund föredrar inkommen motion. 

Elin Lycklund Ljunggren föredrar styrelsens svar på motionen. 

7 personer uttalar sig med anledning av motionen. 

Årsmötet beslutar 

att avslå motionen i enlighet med styrelsens yttrande.  

16 e EFS som medlem i JAK medlemsbank 

Åke Näslund föredrar inkommen motion. 

Tomas Andersson föredrar styrelsens svar på motionen. 

Årsmötet beslutar 

att avslå motionen i enlighet med styrelsens yttrande. 

16 f Vi behöver ett evangelistnätverk 

Erik Österberg föredrar inkommen motion. 

Stefan Svensson föredrar styrelsens svar på motionen. 

Årsmötet beslutar 

att avslå motionen i enlighet med styrelsens yttrande och därmed anse motionen 

besvarad. 

§ 17 Val av revisorer 2020 

Årsmötet beslutar 

att välja Per Ericson och Sven Karlsson till förtroendevalda revisorer, 

att välja Ulf Jonsson och Henry Almström som personliga revisorsersättare för 

ovan nämnda, varvid Ulf Jonsson tjänstgör för Per Ericson och Henry Almström för 

Sven Karlsson. 

att utse PwC 556029-6740 som auktoriserad revisor, med Malin Åkesson som 

huvudansvarig. 

§ 18 Val av valberedning  

Vice ordföranden föredrar regionernas/distriktens förslag till ny valberedning och 

informerar om att valberedningen inom sig utser ordförande. 

Årsmötet beslutar 

att till valberedning för 2019/2020 välja följande personer: 
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Ingrid Risberg, Norrbotten 

Anna-Karin Westman Tjernlund , Västerbotten 

Margareta Nordlund, Mittnorrland 

Per-Olov Berglund, Mittsverige 

Mikael Lenberg, Västsverige 

Jan Eric Victor, Sydöstsverige 

Jonas Nordén, Sydsverige 

att till personliga ersättare för 2019/2020 välja: 

Håkan Eriksson, Norrbotten 

Birgitta Bergner, Västerbotten 

Thord Carlsson, Mittnorrland 

Martin Stenvall, Mittsverige 

Fredrik Claesson, Västsverige 

Hans Kariis, Sydöstsverige 

Stefan Svensson, Sydsverige 

Ordförande noterar att Salt utser en representant som adjungeras till EFS 

valberedning. 

§ 19 Telegram och hälsningar 

Missionsföreståndaren föreslår att hälsningar från årsmötet sänds till: 

1. Konungen och drottningen 

2. Statsministern 

3. Kyrkomötet 

4. Ärkebiskopen 

Årsmötet beslutar 

att sända hälsningar till ovan nämna. 

Missionsföreståndaren meddelar om att det redan skickats hälsningar till: 

Evangeliska Frikyrkan, Evangelisk Luthersk Mission (ELM-BV), Equmeniakyrkan, 

Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen.  

Samt till internationella samfund och samarbetspartners: EECMY (Etiopiens 

evangeliska kyrka Mekane Yesus), ELCE (Eritreas evang.lutherska kyrka), ELCT 

(Evang.lutherska kyrkan i Tanzania), ELC in MP (Evang.lutherska kyrkan i Madhya 

Pradesh), ELCM (Evang.lutherska kyrkan i Malawi), SAT7, CAPNI (Christian Aid 

Program Nohadra Iraq), HCE (Hope for Children in Ethiopia) 

Missionsföreståndaren meddelar att hälsningar har inkommit till årsmötet från: 

Ärkebiskop Antje Jackelen, Pingst - fria församlingar i samverkan, Evangeliska 

Frikyrkan, Evangelisk Luthersk Mission (ELM-BV) och Sveriges kristna råd. 

Salt framför en hälsning från sitt årsmöte den 11 maj. 
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Levi Bergström från kyrkostyrelsen och Jakob Evertsson från Sveriges kristna råd 

framför en hälsning till årsmötet. 

Årsmötet tar emot hälsningarna. 

§ 20 Tack 

Missionsföreståndaren tackar ombud, värdregion, program- och styrgrupp för 

konferensen, de som ansvarat för lokala arbetsgrupper samt lokala 

missionsföreningar och alla som ställt upp i olika uppdrag och tjänster före, under 

och efter konferensen. 

Ordföranden tackar medarbetare, centralt anställda och styrelsen. 

Missionsföreståndaren tackar och ber för pensionerade medarbetare. 

Missionsföreståndaren och styrelsens ordförande Stefan Svensson tackar de 

avgående styrelseledamöterna Jonas Nordén, Lars Häggberg, Anna-Karin Westman 

Tjernlund och Krister Bredmar. Missionsföreståndaren tackar särskilt Stefan 

Svensson för hans arbete som styrelseordförande. 

Vice ordföranden Charlotta Nordström leder årsmötet i bön för den nya styrelsen. 

Missionsföreståndaren tackar årsmötets presidium: ordförande Sven Ivar Lidström, 

vice ordförande Charlotta Nordström samt sekreterare Rebecka Cada. 

Magnus Carlsson hälsar alla välkomna till årskonferens 2020 i Sydöstsverige. 

§ 21 Avslutning 

Ordföranden förklarar årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   

 
 

 
Rebecka Cada  
Sekreterare 

 
 

 
 Sven Ivar Lidström 
 Ordförande 

 
 

 
 Charlotta Nordström 
 Vice ordförande 

 
Justeras: 

 

 
 

 
Hans Nordin 
Justerare 

 
 

 
Anna-Märta Jonsson 
Justerare 
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