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Sekreterare

Rebecka Cada

Justerare
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Närvarande ombud

Registrerade ombud vid årsmötet är 276. Av dessa aktiverade 267 sina konton i VoteIT och

hade rösträtt vid årsmötet. De 267 ombuden är fördelade på distrikt/regioner enligt följande:

Norrbotten: 27 Mittsverige: 40 Sydsverige: 62

Mittnorrland: 16 Västsverige: 45 Övriga: 10

Västerbotten: 39 Sydöstsverige: 28

Årsmötet genomfördes som ett hybridmöte där pp. 1–10 i dagordningen

behandlades textbaserat via mötesverktyget VoteIT, medan pp. 11–21 behandlades

fysiskt i Helsingborgs arena, med möjlighet att ansluta hemifrån via länk i

videoverktyget Zoom.  Årsmötet inleddes samt avslutades med livesändningar.

Årsmötet genomfördes utifrån en tidsplan som reglerade tid för samtal och

yrkanden, respektive tid för röstning i dagordningspunkterna. Föredragningar

spelades också  in och fanns tillgängliga i VoteIT under respektive

dagordningspunkt.
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Protokoll EFS 166:e Årsmöte
Parallellt med EFS 148:e årskonferens

§ 1 Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnas med en livesändning i VoteIT. EFS styrelses ordförande LarsOlov

Eriksson hälsar ombuden välkomna, och förklarar årsmötet 2022 öppnat.

Ordförande noterar att årsmötet utlysts på stadgeenligt sätt. Årsmötet börjar med en

gemensam bön som leds av missionsföreståndare Kerstin Oderhem och följs av en

stilla stund för att hedra de medarbetare som under året gått hem till Herren. Markus

Holmström från styrelsens arbetsgrupp ger praktiskt information gällande årsmötet

och dess upplägg.

§ 2 Godkännande av dagordning och tidsplan

inga yttranden görs angående dagordning och tidsplan.

Årsmötet beslutar

att godkänna den föreslagna föredragningslistan.

§ 3 Val av presidium

ett yttrande görs angående val av presidium.

Årsmötet beslutar

att välja följande presidium:

Kenneth Ferm, ordförande

Erik Arvidsson, vice ordförande

Markus Holmström, 2:e vice ordförande

Rebecka Cada, sekreterare

§ 4 Val av justeringspersoner

inga yttranden görs angående val av justeringspersoner.

Årsmötet beslutar

att utse Anders Englund och Ingvar Persson till justerare att tillsammans med

ordföranden justera årsmötets protokoll.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställer röstlängden till 267 personer. Röstlängden är det antal ombud

som är registrerade av sina föreningar och som aktiverat ett konto i VoteIT.

§ 6 Val av rösträknare

inga yttranden görs angående val av rösträknare.

Årsmötet beslutar

att välja VoteIT till rösträknare.

Sida 2 av 10

Assently: 85c381ce90701b740b46e01aca420937ea4d50f327bce514a3e8c53a64d16e91ef8b49d4a879788151df49e6b009488de82434c1d9f896038a60fde53c485783



Protokoll EFS 166:e Årsmöte
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§ 7 a) Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2021

Chefstjänstemän på EFS kansli presenterar verksamhetsberättelsen utifrån

fokusområden som antagits i verksamhetsplanen för 2021: Att nå nya människor

med evangeliet, nå nya generationer med evangeliet och ett utrustande ledarskap på

alla nivåer.

Sverigechef Mia Ström informerar om Sverigeavdelningens arbete och specifikt

satsningen på kursen “Träning för att dela evangeliet” och konferensen Livsväg.

Internationell missionssekreterare Erik Johansson informerar om EFS

internationella arbete och lyfter bland annat SAT 7, arbetet med EFS internationella

praktikantprogram och HCE (Hope for Children in Ethiopia), men även flera olika

satsningar inom området utrustande ledarskap. Kommunikations- och

insamlingschef Helena Cashin informerar om kommunikations- och

insamlingsverksamheten och nämner exempel på böcker som getts ut under året men

även arbetet med livesända gudstjänster och olika digitala mötesplatser. Rektor

James Starr informerar om verksamheten på Johannelunds teologiska högskola, där

man sett en stor ökning i antalet ansökningar samt en ökning av studenter som

studerar på distans. Personalchef Helene Lundgren informerar om arbetet med

personal och lyfter särskilt åtgärder som tagits angående arbetsmiljöutveckling.

Missionsföreståndare Kerstin Oderhem informerar om arbetet i regionerna och lyfter

konfirmationsarbetet. En specifik satsning på evangelisation har även genomförts i

Västsverige som uppföljning på inkommen motion från årsmötet 2019 angående

evangelistnätverk.

elva yttranden görs angående verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutar

att lägga verksamhetsredogörelsen för 2021 till handlingarna.

b) Ekonomisk redogörelse

Ekonomichef Roland Hyving redogör för det ekonomiska utfallet 2021. Årets resultat

landar på 1 334 kkr (föregående år 7 048 kkr) och det fria egna kapitalet vid årets slut

var 25 758 kkr (föregående år 28 142 kkr).

sju yttranden görs med anledning av den ekonomiska redogörelsen.

Årsmötet beslutar

att lägga årsredovisningen 2021 till handlingarna.
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§ 8 Revisionsberättelse

Revisorerna tillstyrker

att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 9 a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2021.

b) Hantering av resultat för 2021

Årsmötet beslutar

att godkänna styrelsens förslag att det fria egna kapitalet 25 758 kkr överförs i ny

räkning.

§ 10 Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

§ 11 Val av styrelse

I tur att avgå är följande ledamöter:

Lillemor Persson – till förfogande för omval

Marie Larsson – till förfogande för omval

Per Moen – till förfogande för omval

Oliver Vadian – ej till förfogande för omval

Valberedningens ordförande Anna Thorén presenterar valberedningens arbete och

kandidater. Följande kandidater är föreslagna från valberedningen:

Elna Bolin

Lillemor Persson

Marie Larsson

Per Moen

Kandidaterna presenteras. Det har inte inkommit några nomineringar utöver

valberedningens förslag. Inga yttranden görs med anledning av styrelsevalet och 230

personer röstar.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Lillemor Persson, Örkelljunga (217 röster)

Marie Larsson, Vällingby (216 röster)

Per Moen, Ånäset (212 röster)

Elna Bolin, Järpen (211 röster)

Sida 4 av 10

Assently: 85c381ce90701b740b46e01aca420937ea4d50f327bce514a3e8c53a64d16e91ef8b49d4a879788151df49e6b009488de82434c1d9f896038a60fde53c485783



Protokoll EFS 166:e Årsmöte
Parallellt med EFS 148:e årskonferens

Resultatet innebär att samtliga kandidater väljs för en period om tre år.

Styrelsen består efter valet av följande 12 ledamöter:

Musiklärare Maria Andersson

Ekonomichef Tomas Andersson

Lärare och studievägledare Elna Bolin

Docent och pensionerad högskolelektor LarsOlov Eriksson

Socionom och ekonom Jan Hallquist

Personalvetare Marie Larsson

Ingenjör och egenföretagare Börje Lund

Pensionerad rektor Per Moen

Elevcoach och mentor Emma Ortiz

Lärare Lillemor Persson

Ingenjör och egenföretagare Eyassu Tesfay

Kommunikationsstrateg Roger Wikström

§ 12 Revidering av rambudget 2022

Roland Hyving presenterar förslag på revidering av rambudget för 2022.

Styrelsen föreslår att anta ett budgeterat underskott på 4 181 kkr och en

nettoförändring av fritt eget kapital på -3 318 kkr.

fyra yttranden görs med anledning av styrelsens förslag på revidering av rambudget

2022.

Årsmötet beslutar

att anta styrelsens förslag till revidering av rambudget 2022.

§ 13 Verksamhetsplan 2022-2024

Kerstin Oderhem presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan, för EFS centrala

och regionala nivå 2022-2024.

ett yttrande görs med anledning av styrelsens förslag till verksamhetsplan för

2022-2024.

Årsmötet beslutar

att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för EFS centrala och regionala nivå

för 2022-2024.
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§ 14 Rambudget 2023

Ekonomichef Roland Hyving presenterar styrelsens förslag till rambudget för 2023.

Styrelsen föreslår att anta ett budgeterat underskott på 3 700 kkr och en

nettoförändring av fritt eget kapital på -4 000 kkr.

fem yttranden görs utifrån föreslagen rambudget.

Årsmötet beslutar

att anta styrelsens förslag till rambudget för 2023.

§ 15 Inkomna motioner
Antal styrelsekandidater i valberedningens förslag

Motionär Anna-Karin Westman Tjernlund presenterar inkommen motion.  Tomas

Andersson redogör för styrelsens yttrande över motionen med yrkande om att med

styrelsens svar anse motionen besvarad.

24 yttranden görs med anledning av motionen.

Årsmötet samtalar ingående om demokratiska konsekvenser av motionen och dess

tillämpning, samt om Valberedningens uppdrag och roll i förhållande till styrelse och

årsmöte. Flera inlägg görs angående specifika formuleringar i PM för Valberedning i

fråga om Valberedningens uppdrag i PM ska formuleras med orden “bör” eller “skall”

nominera fler kandidater än antalet platser.

Följande yrkande finns:

Motionärens yrkande:

Motionärerna, via Anna-Karin Westman Tjernlund, yrkar bifall till sin motion.

Styrelsens yrkande:

Styrelsen, via Tomas Andersson, yrkar bifall till styrelsens yttrande som innebär

att motionen därmed anses besvarad.

Tilläggsyrkande:

Anna-Karin Westman Tjernlund gör ett tilläggsyrkande till motionen och föreslår

att Valberedningens PM ska fastställas av årsmötet.

Ändringsyrkande:

Karin Lindmark yrkar på omformulering av valberedningens PM så att

Valberedningen “skall”, och inte “bör”, nominera fler kandidater än antalet

platser.

Avslagsyrkande:

Christer Caesar yrkar på avslag på motionen samt på styrelsens yrkande.
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Ordföranden bedömer att voteringsverktyget VoteIT inte klarar av en

kontrapropositionshantering med inkomna yrkanden utifrån rådande

årsmötesupplägg.  För att kunna hantera den uppkomna situationen med

tilläggsyrkande, ändringsyrkande och avslagsyrkanden i VoteIT ser presidiet behov

av att minska antalet voteringar. Samtal förs med de som lämnat in yrkanden, om

möjliga upplägg för omröstningen.

Utifrån debatten väljer Karin Lindmark att dra tillbaka sitt yrkande. Styrelsen väljer

också att dra tillbaka sitt tidigare förslag om att anse motionen besvarad och yrkar

istället på att motionen avslås. Styrelsen uttrycker avsikten att ta med sig de

synpunkter som framkommit under debatten i det framtida arbetet med PM för

Valberedningen.

Ordföranden finner nu att följande yrkanden föreligger:

● Motionärernas yrkande om bifall till motionen,

● Styrelsens och Christer Caesars yrkande om avslag till motionen,

● Anna-Karin Westman Tjernlund tilläggsyrkande till motionen att

Valberedningens PM ska fastställas av årsmötet.

Ordförande fastställer propositionsordningen till att i VoteIT bli:

● Bifall eller avslag till motionen,

● Bifall eller avslag till tilläggsyrkandet.

Votering om tilläggsyrkande  görs av alla men gäller endast om motionen har bifallits.

Årsmötet beslutar

att avslå motionen.

Det framförda tilläggsförslaget är därmed inte aktuellt.

§ 16 Stadgepropositioner

LarsOlov Eriksson presenterar att styrelsens förslag på stadgeproposition innehåller

inkonsekvenser. Styrelsen drar därför tillbaka stadgepropositionen i dess nuvarande

form.

Inga ytterliggare yttranden görs och inget förslag finns därmed att behandla.
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§ 17 Val av revisorer

Årsmötet beslutar

att välja Per Ericson och Henry Almström till förtroendevalda revisorer,

att välja Tomas Åström och Sven Karlsson som personliga revisorsersättare för ovan

nämnda, varvid Tomas Åström tjänstgör för Per Ericson och Sven Karlsson för Henry

Almström.

att utse Grant Thornton (byråval), 556356-9382, som auktoriserad revisor, med

Cecilia Johansson som huvudansvarig.

§ 18 Val av valberedning

Årsmötet noterar att personlig ersättare för Birgitta Bergner  i Västerbotten lämnas

vakant, men att ersättare senare kan utses av Västerbotten vid behov. Salt utser en

representant som adjungeras till EFS valberedning.

Två yttrande görs angående val av valberedning.

Årsmötet beslutar

att till valberedning välja följande personer:

Erik Persson, Norrbotten

Birgitta Bergner, Västerbotten

Hans Nordin, Mittnorrland

Anna Thorén, Mittsverige

Mikael Schmidt, Västsverige

Hans Kariis, Sydöstsverige

Stefan Svensson, Sydsverige

att till personliga ersättare välja:

Håkan Eriksson, Norrbotten

vakant plats, Västerbotten

Lennart Hansson, Mittnorrland

Bertil Börjesson, Mittsverige

Martin Fjällman, Västsverige

Magnus Carlsson, Sydöstsverige

Magnus Lennartsson, Sydsverige
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§ 19 Telegram och hälsningar

Missionsföreståndaren informerar om att hälsningar från årsmötet sänds till:

1. Konungen och drottningen

2. Statsministern

3. Kyrkomötet

4. Ärkebiskopen

Missionsföreståndaren meddelar om att det redan skickats hälsningar till:

Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen, Pingst – fria

församlingar i samverkan och Evangelisk Luthersk Mission (ELM-BV).

Samt till internationella samfund och samarbetspartners:

EECMY (Etiopiens evangeliska kyrka Mekane Yesus), ELCE (Eritreas evang.

lutherska kyrka), ELCT (Evang.lutherska kyrkan i Tanzania), ELC in MP

(Evang.lutherska kyrkan i Madhya Pradesh), ELCM (Evang.lutherska kyrkan i

Malawi), SAT7, CAPNI (Christian Aid Program Nohadra Iraq), HCE (Hope for

Children in Ethiopia), Warsan (Somalia), KELC (Kenya) och DLM (Danmark).

Missionsföreståndaren meddelar att hälsningar har inkommit till årsmötet från:

Ärkebiskop Antje Jackelén, Pingst – fria församlingar i samverkan, Evangeliska

Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, SKR (Sveriges Kristna råd), Evangelisk

Luthersk Mission (ELM-BV) och Equmeniakyrkan.

Salt framför en hälsning från sitt årsmöte 27 maj.

Årsmötet tar emot hälsningarna.

§ 20 Tack

Missionsföreståndaren tackar ombud, värdregion, programgrupp för konferensen, de

som ansvarat för lokala arbetsgrupper samt lokala missionsföreningar och alla som

ställt upp i olika uppdrag och tjänster före, under och efter konferensen.

Missionsföreståndaren tackar medarbetare, centralt anställda och styrelsen.

Styrelsens ordförande LarsOlov Eriksson tackar missionsföreståndaren Kerstin

Oderhem.

Distriktsföreståndare Mats Lindberg hälsar alla välkomna till årskonferens 2023 i

Västerbotten.

§ 21 Avslutning och redovisning av röstningsresultat

Årsmötet avslutas med en livesändning.

Ordförande för årsmötet redovisar röstningsresultatet från VoteIT.

Årsmötets vice ordföranden Erik Arvidsson leder årsmötet i bön för EFS och Salts

nya styrelser.
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Missionsföreståndaren tackar årsmötets presidium: ordförande Kenneth Ferm, 1:vice

ordförande Erik Arvidsson, 2:e vice ordförande Markus Holmström samt sekreterare

Rebecka Cada.

Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Rebecka Cada
Sekreterare

Kenneth Ferm
Ordförande

Erik Arvidsson
1:e vice ordförande

Markus Holmström
2:e vice ordförande

Justeras:

Anders Englund
Justerare

Ingvar Persson
Justerare
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2022-06-17 13:20:47 UTC Case request opened by party: Erik Anders Englund [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 37.2.219.97


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
Tablet PC 2.0; Zoom 3.6.0; Microsoft Outlook 16.0.5197; ms-office; MSOffice 16)


2022-06-17 13:20:54 UTC Case reviewed by party: Erik Anders Englund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 37.2.219.97


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36


2022-06-17 13:22:23 UTC Case signed by party: Erik Anders Englund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 37.2.219.97


2022-06-17 13:33:36 UTC Case request opened by party: Kenneth Ferm [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.180


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-06-17 13:33:39 UTC Case reviewed by party: Kenneth Ferm [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 83.251.168.131


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36


2022-06-17 13:35:00 UTC Case signed by party: Kenneth Ferm [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 83.251.168.131


2022-06-19 20:08:43 UTC Case request opened by party: Ingvar Persson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.176


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-06-19 20:08:57 UTC Case reviewed by party: Ingvar Persson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 109.124.176.192


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0


2022-06-21 19:44:05 UTC Case reviewed by party: Erik Ingemar Arvidsson [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 84.217.24.216


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36


2022-06-21 19:53:59 UTC Case signed by party: Erik Ingemar Arvidsson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 84.217.24.216
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2022-06-28 19:33:21 UTC Case signed by party: Ingvar Persson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 109.124.176.192


2022-07-11 07:49:55 UTC Case request opened by party: Karl Thomas Markus Holmström [nationellt ID-
nummer dolt av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 31.209.43.39


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)


2022-07-11 07:50:00 UTC Case reviewed by party: Karl Thomas Markus Holmström [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 31.209.43.39


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36


2022-07-11 07:55:01 UTC Case signed by party: Karl Thomas Markus Holmström [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 31.209.43.39


2022-07-11 07:55:01 UTC Case finished. Certificate generated
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