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EFS NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6/22 
Regionalt utskott   
 

Datum och plats 2022-10-22 EFS Norrfjärden 

 

Deltagande Margareta Andersson 

  Lars Bernspång 

  Håkan Eriksson 

  Lennart Gustavsson  

  Magnus Johansson 

  Erik Jonsson 

 

Förhindrade Anna Jonsson   

 

Adjungerad Anton Björkman 
   

 

Underskrifter 

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

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

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

  Erik Jonsson, justerare 

_____________________________________________________________________ 

 

§ 81 Mötets öppnande 
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 82 Inledning 

Lennart Gustavsson inledde med att läsa om Per Brandell i en bok av Per-Eive Berndtsson 

och en av söndagens texter från Hebreerbrevet och ledde i bön. 

 

§ 83 Föregående protokoll 
Protokoll RU 5/22 godkändes. 

 

§ 84 Dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 85 Återkoppling från Områdesträffar 

Fyra områdesträffar har genomförts. Anton Björkman sammanfattade träffarna, se bilaga. 

Anton Björkman följer upp de goda idéer som kommit fram. 

RU beslutar att nästa års träffar blir med samarbetskyrkorna, stora föreningar och små 

föreningar var för sig. 

RU beslutade också att kalla kassörer, ordförande och inbjuda någon från styrelsen till en 

ekonomiträff i slutet av januari. 
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§ 86 Personalläget 

 Lediga tjänster 

Älvsbyn och Sörbyakyrkan har annonser ute. Norrfjärden ska komma ut med annons. 

 Nyanställda 

Arvid Marklund i Luleå. 

 Vikariat  

Ulrica Lindh i Norrfjärden och Hans Johansson i Sörbyakyrkan. 

 

§ 87 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  

Träff i januari med Christoffer Abrahamsson för tidigare konfirmander. 

o särskilt fokus på barnfamiljers och unga vuxnas delaktighet i föreningslivet 

För att få barnfamiljer till Inspirationshelgen behöver det finnas aktiviteter 

för barnen.  

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

Norrbotten.  

Eventuellt träff 14 november om nyplanteringar. 

o rekrytering och utbildning av nya scoutledare 

IngaBritt Johansson, Monica Arndt och Stefan Bergmark ska gå en 

utbildning för att sedan kunna leda kurser för andra. 

o generationsöverskridande verksamheter 

 

§ 88 Genomgång av målen samt beslut om fortsatt arbete 

RU beslutar att organisationsrådet tar fram ett nytt förslag på focusområden till nästa möte. 

 

§ 89 Ekonomi 

 Rapport 2022 

Anton Björkman saknar några verktyg för bl. a. attestering. 

Konfirmandclearingen har inte fungerat i år men pengarna har kommit in nu. 

Livskraft sommar kostade mer än beräknat, bl. a. blåste Storstrands partytält sönder. 

Totalt ser det bra ut inför årsskiftet. 

 Riktlinjer för budget 2023 

Inflationen gör att alla kostnader förväntas höjas för de läger vi planerat. 

RU beslutar att vi hoppar över Miniorlägret på Storstrand sommaren 2023. Ledarna 

kommer vara på Patrullriks. 

RU beslutar att IngaBritt Johanssons tjänst utökas till 100 %. Anton Björkman 

kontrollerar hur snart det kan börja. 
 

§ 90 Inspirationshelgen 2023 

 Värdföreningar 

Furubergskyrkan (fd Munksund), Sörbya och Sjulsmark är värdföreningar. 

 Innehåll, upplägg 
RU funderar på att ha Inspirationshelgen 18-20 augusti eller 25-27 augusti 2023 när 
Patrullriks och semestrar är över. 
Afternoon tea var en ny programpunkt 2022 som många tyckte var bra. 
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 Utse arbetsgrupp 
RU beslutar att Anton Björkman och Lennart Gustafsson ingår i arbetsgruppen. 
Någon från barnfamilj och någon från värdförsamlingarna bör ingå. 
Anton Björkman är sammankallande. 

 
§ 91 Konfirmationsarbetet 

 Antal läger 

Bordlades till nästa möte 

 Finansiering 

Bordlades till nästa möte 

 

§ 92 Ansökningar till utvecklingsfonden 

 Från Tallhedskyrkan, förlängning av projekt med café. 

RU beslutar att bevilja ett bidrag på 50,000 kr ur Utvecklingsfonden. 

 ”Kaplan” på Storstrand – för konfirmanduppföljning. 

Projektet är tvåårigt och genomförs i samarbete med Storstrand 

RU beslutar att bevilja ett bidrag på 120,000 kr ur Utvecklingsfonden. 

 

§ 93 Rapporter 

 Utskott och råd 

En första samling med ett möjligt Ungdomsråd ska hållas den 22 november i 

Tallhedskyrkan. Magnus Johansson deltar som representant från RU. 

 EFS Riks 

Vi kommer få SST-bidrag åtminstone 2023 och 2024. 

 Övriga rapporter 

Mia Ström, Sverigechef på EFS, kommer till Blåsmark 12-13 november. 

Förra helgen var det träff inför Patrullriks för representanter från EFS olika regioner. 

 

§ 94 Nästa sammanträde:  

6 december 18.00 – 21.00 på Storstrand.  

 

§ 95 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 96 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat 

och Anton Björkman ledde oss i bön. 
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Följande handlingar har undertecknats den 31 oktober 2022
 

Underskrifter
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