
Information om styrelseval 

Förslag inför val till EFS styrelse 

Fyra personer i nuvarande styrelse står i tur att avgå, samtliga ställer upp för omval. Det är 

fyra (4) platser som ska fyllas på årsmötet 14-15 maj 2021. EFS valberednings förslår omval 

för samtliga styrelsekandidater : 

 

Maria Andersson  Vidsel, Norrbotten    Vald 2015 och 2018  Omval 

Lars-Olov Eriksson Uppsala, Mittsverige   Vald 2015 och 2018  Omval 

Eyassu Tesfay  Sundbyberg, Mittsverige Vald 2018   Omval 

Börje Lund  Partille, Västsverige  Vald 2018   Omval 

Ytterligare nominering utöver valberedningens förslag 

Nomineringar utöver valberedningens förslag måste ske senast måndagen den 3 maj via 

föreslagen årsmötessekreterare Rebecka Cada, rebecka.cada@efs.nu, tel: 018-430 25 31. 

Förslag välkomnas redan nu. Observera att kriterier för vem som är valbar till EFS styrelse 

finns bland informationen på: efs.nu/armote under årsmöteshandlingarna. Presentation av 

styrelsekandidater kommer att finnas tillsammans med övriga årsmöteshandlingar på 

https://www.efs.nu/arsmote/arsmoteshandlingar/. 

Anmäl ombud till EFS årsmöte 

Årsmötet 2021 kommer likt föregående år utföras textbaserat via verktyget VoteIT. 

Ombudsregistrering kommer att utföras via länk som skickas till respektive ordförande. 

Detta innebär att varje ombud behöver ha en personlig e-postadress för att registreras i 

VoteIT. Mer information kommer via utskick till ordföranden via brev och epost.  

Ombudshandlingar finns tillgängliga för nedladdning eller utskrift på 

efs.nu/arsmote/arsmoteshandlingar från och med 23 april. De som vill få ombudshandlingar 

hemskickade per post i mitten av maj kan ringa 018-430 25 00, uppge namn och adress eller 

skicka namn och adress via e-post till margareta.forsberg@efs.nu. 
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Presentation av Valberedningens 

styrelsekandidater 

Frågor: 

1. Bakgrund/erfarenhet 

2. Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren, enligt dig? 

3. Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap 
och erfarenhet? 

Maria Andersson 

1. Jag har under många år varit engagerad i barn- och 

musikarbete med kör, barnkör och blåsorkester. Sedan 

årsmötet 2015 har jag fått förtroendet att vara med i EFS 

styrelse, och de senaste fyra åren även i personalnämnden. 

2. Att förkunna evangeliet om Jesus. Gör vi inte det behöver 

vi inte göra något annat heller. 

Vi behöver våga prova nya vägar men också våga stå kvar i 

vår tradition. 

Det är också väldigt viktigt att utveckla samarbetet med 

SALT. 

3. Jag vill använda de kunskaper jag fått under mina år i 

styrelsen. Jag tror att det är viktigt att olika sammanhang 

representeras, och jag kan bidra med perspektivet från en 

liten missionsförening på landsbygden. Sedan vill jag 

förstås lyfta musikens betydelse i EFS, både i gudstjänsten 

och som en väg in i tron. 

LarsOlov Eriksson 

1. EFS är min andliga hemvist.  Nu senast har jag i sex år 

suttit i EFS riksstyrelse och är för närvarande ordförande i 

styrelsen. 

2. Jag ser två frågor som avgörande för EFS framtid. Den ena 

är hur vi når nya människor med evangeliet. Den andra är 

hur vi finner former för vår mission i en tillvaro som 

förändras. Det gäller både i Sverige och internationellt. 

3. Det är nog mina kunskaper i Bibel och teologi och min 

ganska breda erfarenhet som präst, lärare och 

frivilligarbetare inom EFS och Svenska kyrkan. 



 

Börje Lund 

1. Till min förvåning blev jag vald 2018 som den äldste i 

historien nominerad av Salt. Det gläder mej och jag är 

villig att fortsätta om Du önskar. Jag kom med på vägen 

genom en ungdomskör och har varit ungdomsledare 

under många år. Jag vill lyfta fram ungdomar så att de 

får utrymme för sina tankar och önskningar om 

förnyelse. De skall känna sig hemma i våra sammanhang. 

Evangeliet blir aldrig inaktuellt. Utmaningen är att 

kommunicera på ett sätt som tilltalar nutidsmänniskan - 

utan att tumma en millimeter på innehållet. 

2. Jag vill arbeta för att Kristi Rike skall växa i vårt land och 

i EFS. Vi behöver be mycket och vara öppna för vad GUD 

vill. När våra uthålliga böner samklingar med Jesu  

Missonsbefallning har vi stort hopp om bönhörelse där vi 

är. Det är mycket viktigt att ta emot de som vill vara med, 

in i gemenskap och för att växa i tron. Hemgruppsarbete 

är en viktig plats för detta och även för nystart och nya initiativ i EFS. 

3. Genom Guds förtjänst, nåd och kraft har jag fått vara med i EFS och fått mycket 

erfarenhet. Jag har bred erfarenhet av styrelsearbete, lokalt, regionalt och på riksplan. 

Jag har fått stå i nystart och som ordförande i EFS olika sammanhang och även i 

Partille pastorat. 

Eyassu Tesfay  

1. Min andliga relation till EFS missionen började långt 

borta från Sverige, i Eritreas högland. Det var mina 

förfäder, fyra generationer tillbaka, som kom i kontakt 

med pionjärmissionerna i Massawa. Som bönehus-

pojke växte jag upp, väl förankrad i det glada budskapet 

om Jesus, i det varma församlingslivet med sång och 

bibelläsning, som har genomsyrat mitt liv. 

Mitt engagemang i ELCE i Eritrea, Mekane Yesus i 

Etiopien och BK är en annan dimension av min relation 

till EFS rörelse.  

2. Min förhoppning och ambition är, att vi tillsammans i 

styrelsen, i bön och handling arbeta för vår 

gemensamma vision och åtagande, så som det alltid har 

varit, att nå människor med evangeliet, både i Sverige 

och utomlands. 

3. Tre år som medlem i EFS styrelsen, har jag lärt mig att 

förstå dess vision, engagemang och inte minst 

utmaningar, både bredare och djupare. 

 


