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EFS NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5/22 
Regionalt utskott   
 

Datum och plats 2022-08-27 EFS-Sundet, 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 

_____________________________________________________________________ 

 

§ 65 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 66 Inledning 

Lars Bernspång inledde med att fundera kring skapelsen och Einsteins relativitetsteori och 

ledde i bön. 

 

§ 67 Föregående protokoll 
Protokoll RU 4/22 godkändes. 

Anton Björkman informerade om det nya systemet för elektronisk signering med bank-id. 

 

§ 68 Dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 69 Sommarens läger och samlingar 

 Lägret i Klockarträsk fungerade väldigt bra tack vare mångas frivilliga insatser. Till 

och med vädret var på lägrets sida med uppehåll i regnet under lägerbålet. 

 30 konfirmander varav 22 killar i första konfirmandlägret på Storstrand. Stor skillnad i 

hur kyrkovana konfirmanderna är. 

 Blåsarweekenden blev mycket uppskattad 
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 Lägret på Lillstrand hade inte plats för alla som ville vara med. Fler ledare hade 

behövts. 

 Kojbyggarlägret på Sundet kunde inte heller ta emot alla som ville vara med. 

 Miniorlägret på Storstrand drog inte så många deltagare som vi planerat för. 

 Inspirationsdagarna på Storstrand var mycket uppskattade liksom Blåset. En sådan 

helg kräver också en stor insats av många frivilliga. Ett problem är att inte många vill 

binda sig långt i förväg. Något blev fel med kommunikationen kring fikat på fredagen 

men det fungerade bättre på lördagen. Presentationen av de anställda ska förbättras till 

nästa gång. 

 

§ 70 Personalläget 

Anton Björkman redogjorde för personalläget. 

 

§ 71 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: 

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 

Formuleringarna är inte levande bland oss och vår personal. Anton Björkman jobbar vidare 

med personalen 

Anton Björkman gav exempel på aktiviteter inom de olika områdena. 

 

§ 72 Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut bland annat på grund av att Missionsledartjänsten inte varit tillsatt hela 

året. Livskraftlägret hade färre deltagare än planerat så det blev ett negativt resultat men barn- 

och ungdomsarbetet måste få kosta. Efter två års corona-uppehåll saknas positiv feedback från 

de lite äldre som varit på tidigare läger. Det kan ha gjort att det blev färre deltagare i år. 
 

§ 73 Arbetsordning för RU 
Fokus för Regionala utskottets arbete är att utveckla stödet till föreningarna, stärka och 
utveckla relationen till Svenska kyrkan och söka vägar till nyplanteringsarbete inom 
regionen. 
 
§ 74 Arbetsordning och riktlinjer för råd/utskott 

 RU beslutade att vi ska använda begreppet råd. 

 Regionen har redan ett Missionsråd och ett Informationsråd (har hetat 

Informationsutskottet tills nu) som fortsätter sitt arbete. 

 RU beslutade att inrätta ett Ungdomsråd och ett Organisationsråd. 

 RU beslutade att under hösten genomföra områdesträffar med samma indelning som 

då motionen diskuterades förra året. I framtiden kan det i stället bli Nätverksträffar där 

våra föreningar delas in i tre grupper med Samarbetskyrkor, Stora EFS-föreningar och 

Små EFS-föreningar. 

 För framtiden kan Scoutråd och Musikråd inrättas. 
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 RU beslutade att Margareta Andersson fortsätter som RU:s representant i 

Informationsrådet. 

 RU beslutade att Lars Bernspång fortsätter som RU:s representant i Missionsrådet. 

 RU beslutade att Anton Björkman, Håkan Eriksson och Magnus Johansson ingår i 

Organisationsrådet. 

 

 

§ 75 Uppföljning av beslut från Regionala mötesplatsen 

Anton Björkman redogjorde för vad som gjorts med anledning av beslut på Regionala 

mötesplatsen, bland annat så styrs innehållet på höstens personalträffar av regionens uppsatta 

mål. 

 

En översyn av hemsida och informationskanaler håller på att ske, med komplettering av 

saknade protokoll.  

 

De Områdesträffar som beslutats om på mötesplatsen ska genomföras i början av hösten. De 

ersätter tidigare “kassörs- och ordförandeträff” och är en satsning för att öka delaktighet och 

främja dialogen kring regionens verksamhet. Frågor som: “Vad görs? Vad kan vi 

hjälpa varandra med?” och “Vad kan Regionen bidra med?” kommer att diskuteras. 

Styrelserna och kassörerna inbjuds. 

Anton Björkman och RU-ledamöter från området deltar. Regionen delas in i fyra delar, 

Hortlax, Piteå, Norrfjärden-Älvsbyn samt Luleå-Boden. En träff v 37, två träffar v 39 samt en 

träff v 40. Anton Björkman tar fram datum i samråd med de lokala styrelserna. 

 

§ 76 Patrullriks 2023 

RU beslutade att öka IngaBritt Johanssons tjänst till 100 % så snart det är möjligt och till och 

med augusti 2023. 

 

§ 77 Inspirationshelgen 2023 

Vad skulle vi kunna göra för att locka människor i åldern 25-50 år. 

Skulle det vara bättre att ha Inspirationshelgen någon vecka senare? 

Alla försöker känna av i sina sammanhang. Beslut fattas i oktober-november 

 

§ 78 Rapporter 

Rapport om sommarens läger se § 69 

Tidigare hade vi en kaplan på Storstrand. Skulle det vara något att ta upp igen? 

En flyktingfamilj som varit mycket aktiva i Rörvikskyrkan har fått uppehållstillstånd. De har 

blivit kommunplacerade i annan kommun men har nu lyckats ordna så de får bli kvar i Boden. 

 

§ 79 Nästa sammanträde:  

22 oktober 9.00 – 15.00 i Norrfjärden  

 

§ 80 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat 

och Anton Björkman ledde oss i bön. 
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Följande handlingar har undertecknats den 4 september 2022
 

Underskrifter
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