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PM för EFS Norrbottens utvecklingsfond
Syfte
Avsikten med EFS Norrbottens utvecklingsfond är att stödja och möjliggöra lokala satsningar
i Norrbotten som syftar till att nå nya människor med evangeliet och att i förlängningen öka
antalet medlemmar i EFS. Fonden förvaltas av EFS Norrbottens regionala utskott.

Hur får fonden sina pengar?
Utvecklingsfonden kom till när EFS Kalix sålde sin kyrka och skänkte ett stort belopp för
utvecklingssatsningar i EFS Norrbotten. Därefter har medel återkommande tillförts genom
överföring av tillgångar från nedlagda föreningar, enskilda gåvor samt genom årsmötesbeslut
om vinstdisposition. Ett stort tillskott till fonden tillkom i samband med EFS nya
organisation, dels genom försäljningen av Storstrand samt överföring av kvarvarande kapital i
distriktet. Även fonderna för särskilt ändamål, Magda Hedström samt Töre Stipendiefond
överfördes till utvecklingsfonden då dessa ändamål var i linje med utvecklingsfondens
ändamål.

Vilka kan söka?
Föreningar, grupper och enskilda medlemmar i EFS kan söka medel ur utvecklingsfonden.
Framför allt vill EFS Norrbotten uppmuntra föreningar att initiera nyplanteringar på platser
där EFS inte har någon verksamhet. Bidrag ur fonden kan även ges till nysatsningar inom
befintliga föreningar/grupper som tydligt syftar till att nå nya människor.
Satsningar som avses kan vara:
• Nyplantering av grupp där EFS inte tidigare haft någon verksamhet
• Etablering av ny gudstjänstgemenskap i redan befintlig förening/församling.
• Etablering av strategiska hem-/smågrupper.
Medel kan även anslås till fortbildningsinsatser och studiebesök som syftar till att möjliggöra
nämnda satsningar. Exempel på fortbildningsinsatser kan vara:
• Genomförande av Sänd, EFS redskap för föreningsutveckling
• Genomförande av träning för pionjärer, med sikte på etablering av nyplantering.
• Genomförande av M4 EFS redskap för uppstart av nyplantering

Uppföljning och rapportering
Mottagare av bidrag ur Utvecklingsfonden skall enligt överenskommelse efter genomförd
insats rapportera till utskottet – skriftligt enligt rapportmall och/eller muntligt. När bidrag
beviljas för projekt som sträcker sig över längre tid bör rapporter avges en gång per halvår
eller enligt överenskommelse.

Riktlinjer för regionala utskottet
Varje ansökan skall av utskottet betraktas som unik. Att utskottet tidigare beviljat eller
avslagit liknande ansökningar skall inte påverka bedömning av aktuell ansökan.
Utskottet bör inte under ett år bevilja medel motsvarande mer än 20 % av fondens tillgångar.

Upplösning av fonden
Beslut om upplösning/avveckling av fonden kan fattas av EFS Norrbottens regionala utskott.

Hur söker man bidrag?
Ansökan inlämnas till EFS Norrbottens regionala utskott, Box 942, 971 28 Luleå. Använd
ansökningsblankett och mall för ansökan, ansökan ska vara inne till 31 maj, resp. 30 nov.

