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EFS NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/23 

Regionalt utskott   
 

Datum och plats 2023-01-21 EFS Kyrkan Luleå 

 

Deltagande Margareta Andersson 

  Lars Bernspång 

  Håkan Eriksson 

  Lennart Gustavsson 

  Magnus Johansson 

  Anna Jonsson 

  Erik Jonsson 

 

Förhindrade  
 

Adjungerad Anton Björkman 
   
 

Underskrifter 

  -------------------------------------------- 
  Håkan Eriksson, ordf. 

 
  -------------------------------------------- 
  Lars Bernspång, sekr. 

 
  ------------------------------------------- 

  Erik Jonsson, justerare 

_____________________________________________________________________ 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 

Anna Jonsson inledde med att läsa från Thomas Sjödins senaste bok och ledde i bön. 

 

§ 2 Föregående protokoll 
Protokoll RU 7/22 godkändes 

 

§ 3 Dagordning 
Dagordningen godkändes.  

 

§ 4 Personalläget 

 Lediga tjänster 

Kaplan till Storstrand för konfirmandlägret och sedan på gården 

Pedagog till Rörvikskyrkan 

 Nyanställda 

Anders Lindh i Älvsbyn 

 Vikariat / sjukskrivningar / förändringar 

Elias Lindh vikarierar i Sörbyakyrkan 

IngaBritt Johansson jobbar heltid inför Patrullriks 

Veronica Wiklund i Infjärden 

Vid årsskiftet hade EFS Norrbotten 19 personer anställda 
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§ 5 Uppföljning av mål och prioriteringar 

 

EFS Vision: Människor och samhällen förvandlade av Jesus. 

Uppdraget: Leva mission, växa i lärjungaskap, forma kristna gemenskaper 

Fokusområden: Nå nya människor, utrustande ledarskap, nå nya generationer 

Med detta som utgångspunkt så sätter vi följande mål för EFS Norrbottens arbete: 

- Stödja utvecklingsarbetet i lokalföreningar genom 

o använda EFS olika utvecklingsredskap  

o särskilt fokus på konfirmanduppföljning och ungdomsarbete  

o särskilt fokus på barnfamiljers och unga vuxnas delaktighet i föreningslivet 

o att aktivt stödja nyplanteringar och verka för fler EFS-föreningar i 

Norrbotten.  

o Rekrytering och utbildning av nya scoutledare 

o Generationsöverskridande verksamheter 

 

§ 6 Genomgång av målen samt beslut om fortsatt arbete 

RU beslutar föreslå för Regionala mötesplatsen att följande Mål och prioriteringar ska gälla 

för EFS Norrbotten: 

EFS Vision: Människor och samhällen förvandlade av Jesus. 

Uppdraget: Leva mission, växa i lärjungaskap, forma kristna gemenskaper 

Med detta som utgångspunkt sätter vi följande mål för EFS Norrbottens arbete: 

Stödja föreningarna i deras: 

o konfirmanduppföljning och ungdomsarbete  

o barnfamiljers och unga vuxnas delaktighet i föreningslivet 

o generationsöverskridande verksamheter 

 

§ 7 Genomgång av verksamhetsberättelse för 2022 

Anton Björkman skickar ut den färdiga Verksamhetsberättelsen under måndagen för 

genomläsning innan offentlig publicering på onsdag. 

 

§ 8 Konfirmationsarbetet 

 Antal läger 

EFS Norrbotten har i många år anordnat konfirmandläger.  

Det blir allt svårare att få ihop personal då samarbetskyrkornas personal styrs av 

kyrkoförsamlingen 

Konfirmandläger har ofta varit en avgörande tid för en personlig tro 

Andelen som konfirmeras minskar 

 Finansiering 

 Handlingsplan för framtiden 

RU beslutar att Anton Björkman inleder en diskussion kring dessa frågor på Regionala 

Mötesplatsen. 

 

§ 9 Ekonomi  

 Rapport 2022 

Resultatet ser ut att bli nära ett nollresultat 

Alla föreningar har inte kunnat bidra med sin andel av det gemensamma 
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 Riktlinjer för budget 2024 

Många priser kommer att öka under 2024 

RU beslutar föreslå Regionala Mötesplatsen att höja budgeten med 7% för att fortsätta 

med samma verksamhet 

 

§ 10 Regionala mötesplatsen 2023-03-25 i Serveringen 

 Presidium föreslås av Valberedningen 

 Tider: klockan 09:00-12:00; form samtal runt borden med bordsplacering 

 Frågor att diskutera: Konfirmation, ekonomi, läger 

 

§ 11 Fråga om inköp av ljudanläggning 

RU beslutar att kontrollera med Patrullriks om de vill vara med och delfinansiera 

anläggningen genom att hyra den för lägret. Fortsatt behandling på nästa möte 

 

§ 12 Rapporter 

 Råd 

Ungdomsrådet: Under Livskraft träffades ett antal ungdomar och mentometerknappar 

och olika moderna metoder användes för att få fram vad de unga vill ha. Mindre 

konsumtion och mer delaktighet i genomförandet. Några från Piteå och några från 

Luleå kommer att träffas för att eventuellt starta ett ungdomsråd. 

 

 EFS Riks 

Ledningsgruppen ska besöka Etiopien och Mekane Yesuskyrkan under februari. 

 

 Övriga rapporter 

 

§ 13 Nästa sammanträde 

27 februari 18.30 – 21.00 i Kustkyrkan, Jävre 

    

§ 14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 15 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat 

och Anton Björkman ledde oss i bön. 
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Följande handlingar har undertecknats den 27 januari 2023
 

Underskrifter
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