
Regionala utskottets förslag angående motion från EFS Furubergskyrkan till

Regional mötesplats 25 april 2020.

Regionala utskottet fick i uppdrag att ta sig an motionen, men har inte kunnat fullfölja uppdraget

förrän nu på grund av pandemin. Under perioden november 2021 till mars 2022 har föreningarnas

styrelser i Norrbotten samlats församlingsvis, till fem träffar för att dryfta dessa frågeställningar.

Hortlax, Piteå, Norrfjärden, Älvsbyn, med undantag för Luleå och Boden som möttes samtidigt. Henrik

Näslund har varit föredragande och representanter för Regionala utskottet har varit närvarande vid

varje träff.

Här vill vi i korthet sammanfatta slutsatser som har dragits och skissa en väg framåt.

Ekonomi.

Det fanns en bred samstämmighet om att den finansieringsmodell som vi har i EFS Norrbotten är att

föredra även framgent, där vi fördelar budgeten för EFS Norrbotten lika per medlem. Regionala

utskottet har förståelse för, att vissa föreningar har svårt att finna täckning för alla sina åtaganden.

Regionala utskottet och Regionala missionsledaren bevakar denna fråga.

Kostnader för konfirmandläger. Ett mindre antal föreningar bär kostnaderna för konfirmandlägren.

Här behövs samtal mellan föreningarna och Regionala utskottet för att hitta en väg framåt.

Kommunikation och delaktighet - lokala föreningar och EFS Norrbottens Regionala utskott.

Kommunikation och transparens

EFS Norrbottens huvudsakliga organ för informationsspridning är EFS Norrbottens hemsida. Där ges

aktuell information kontinuerligt. Regionala utskottets protokoll publiceras på hemsidan och där finns

också kontaktuppgifter till utskottets ledamöter och EFS Norrbottens personal.

RU undersöker också möjligheter att signera protokoll digitalt, vilket skulle möjliggöra en snabbare

hantering av det och leda till kortare tid till publicering av protokoll på hemsidan.

Från EFS Norrbottens kansli görs utskick med information till styrelserna via ordförande ca 4 gånger

per år + handlingar inför regional mötesplats. Salt-koordinator har kontakt med scoutgrupperna.

Delaktighet

Regionala utskottet föreslår att

1. Regional mötesplats förläggs till sista helgen i mars. Den kan tidigareläggas eftersom

Distriktsorganisationen har upphört och det finns ingen kassa som revisorer ska granska.

2. Kassörs- och ordförandeträffen i november byts ut mot en gemensam träff under september

månad. Då träffas föreningarnas styrelser + eventuella externa kassörer tillsammans med

regional missionsledare och representanter för Regionala utskottet. Vi föreslår fyra

områdesträffar:

� Hortlaxkretsen

� Munksund, Piteå och Infjärden.



� Norrfjärden och föreningarna i Älvsbyn.

� Boden och Luleå.

Vid dessa träffar samtalas om angelägna och aktuella frågor, ekonomi och mål samt prioriteringar.

Mål och prioriteringar för kommande år har hittills utarbetats av Regionala utskottet och beslut om

dessa har tagits vid Regional mötesplats. Nu kan föreningarna vara delaktiga i samtal i dessa frågor.

Regionala utskottet sammanställer och prioriterar. Regional mötesplats beslutar.

Denna form för att öka transparens och delaktighet är ett försök och ska naturligtvis utvärderas.

I vårt förslag upphör kassörs- och ordförandeträffen på senhösten. Vi föreslår att ett detaljerat

underlag för anställdas lönekostnader och regionens gemensamma kostnader för nästkommande år,

mailas ut så fort detaljbudgeten är klar till de olika föreningarna.

3. Regionala utskottet erbjuder ett besök varje år av några av sina ledamöter vid de lokala

föreningarnas sammanträden för ömsesidig information och samtal. Dessutom finns vi

tillgängliga för kontakt vid sammanträden via digital uppkoppling.


