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Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

Bengt Burström
Anders Englund
Mårten Lundgren

STYRELSEN (3 ÅR)
Kandidater (Se presentation på sida 22)
Belay Negeri, Kista
Ulla Burman, Undersvik
Jan Andersson, S:ta Clara

omval
nyval
nyval
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Auktoriserade revisorer:
Ingrid Svedin (ordinarie)
Katarina Nyberg (ersättare)
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Anders Folkesten, Västerås (ordinarie)
Björn Carlsson, Västerås (ersättare)

VALBEREDNING
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Mårten Lundgren, Västerås
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Lars-Olov Samuelsson, Sundbyberg

Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år

Fyllnadsval på ett år:
Martin Stenvall, Stockholm

omval 1 år

Justerare (2 st) väljs på årsmötet bland de närvarande.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
EFS Mittsverige

2020 (2019) Salt Mittsverige 2020(2019)

Antal föreningar, grupper & övriga föreningar:  47 (46)
Antal medlemmar: 
2 816 (2 918)
varav distriktsmedlemmar:

40 (41)

Antal föreningar: 

21 (20)

samt 3 (3) vilande

Antal medlemmar: 

659 (809)

Antal distriktsanställda, omräknat till heltid: 77,8 (74,8)
Därav anställda av Mittsverige (inkl Hagaberg)
Därav i projekt
Därav arbetsplats i missionföreningarna

56,0 (-)
3,0 (-)
18,8 (-)

Vid årsmötet 2019 antogs ett nytt måldokument för EFS Mittsverige med utgångspunkt i EFS vision ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus” och
med en struktur i enlighet med EFS uppdrag och fokusområden. I verksamhetsberättelsen beskrivs hur EFS Mittsverige arbetar med dessa mål, uppdrag och
fokusområden:

VISION

UPPDRAG

FOKUS

”MÄNNISKOR OCH
SAMHÄLLEN
FÖRVANDLADE
AV JESUS”

VÅRT UPPDRAG ÄR ATT
MED GUDS HJÄLP:

I ARBETET MED VÅRT
UPPDRAG HAR VI
IDENTIFIERAT
FÖLJANDE
FOKUSOMRÅDEN:

EFS MITTSVERIGE
MÖJLIGGÖR
GENOM STRUKTUR

Under det extraordinära år som
2020 har varit har expeditionens personal stöttat föreningar
och personal med hantering
av permitteringar, rådgivning
runt verksamhet och personal
i förhållande till rådande restriktioner, personalrekrytering, hantering av årsmöten,

4

Leva mission genom tro,
ord och handling.
Växa i lärjungaskap genom
undervisning, träning och
verktyg.
Forma kristna gemenskaper genom att plantera,
utveckla och utrusta.
Skapa möjliggörande
strukturer.
Skapa förutsättningar för
mission och lärjungaskap.

bildande av EFS-föreningar
och EFS-grupper med mera.
Samtidigt har arbetet med att
hitta smidiga rutiner mellan
EFS Riks, EFS Mittsverige och
föreningarna fortsatt vad gäller
både ekonomi och personalhantering.

Personal

Olof Schelin anställdes i februari på 40 % som Salt-koordinator med teologiskt ansvar.

Nå nya människor
Utrustande ledarskap
Nå nya generationer
Hållbar ekonomi
Hållbar verksamhet

Linnea Björk anställdes i juni
på 50% som kommunikatör.
Maria Smeds avslutade sin
50 % projekttjänst som utvecklingskoordinator i augusti.
Oskar Eriksson avslutade
i augusti sin 30 % tjänst som
ekonomiassistent.
Sofie Hargemark avslutade
sin anställning som informatör
i augusti.
Elsie-Britt Elf gick i december i pension efter 26 år i EFS
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Mittsveriges tjänst och totalt
hela 40 års tjänst för EFS!

Kompetensutveckling

Trots begränsningar på grund
av pandemin har viss kompetensutveckling ändå kunnat
genomföras. Marianne Eriksson slutförde under året sin
utbildning till HR-specialist,
vilket är ett gott tillskott till
distriktet. Det har under året
också funnits goda möjligheter
för personalen att höja kompetensen via digitala webbinarier
och inspelade kurser som på
grund av pandemin ofta erbjudits utan kostnad. Möjlighet till
kompetensutveckling har också
erbjudits personal som varit
permitterade.
Kompetensen i användningen av digitala mötesverktyg,
till exempel Zoom, Google Meet
och Microsoft Teams, har ökat
explosionsartat under året.
Kanske är 2020 det år där vi
alla fått höja vår kompetens betydligt mer än vi annars skulle
ha gjort?

Permitteringar

I distriktet har vi haft möjlighet
att ta del av pengar som regeringen skjutit till verksamhet som blivit hårt drabbad av
pandemin. Främst gäller detta
Hagabergs folkhögskola som
tvingats permittera flera anställda. Även några av distriktets föreningar har fått ta del av
det ekonomiska stödet, främst
de föreningar som bedriver
konferensverksamhet vid sidan
om sin församlingsverksamhet. Vi är tacksamma för denna
möjlighet då vi inte har behövt
varsla lika många personer om
uppsägning som vi hade behövt
göra utan detta stöd.

Distansarbete

För att minska smittspridningsrisken har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer
att arbeta hemifrån i största
möjliga utsträckning. På distriktsexpeditionen har en person funnits närvarande varje
dag för att vara tillgänglig om
det skulle hända något i huset
eller om våra hyresgäster skulle
behöva hjälp, övriga har arbetat
hemifrån. Detta har fungerat
väl även om det inte är optimalt.
Tack vare digitala möjligheter
har vi kunnat genomföra personalmöten och andra nödvändiga möten trots att vi arbetat
utspritt. Hur framtiden ser ut
gällande normen att arbeta på
ett gemensamt kontor 5 dagar i
veckan efter pandemin återstår
att se, men det har också blivit
tydligt hur viktigt det är att faktiskt träffas regelbundet för att
kunna arbeta effektivt tillsammans.
Som arbetsgivare har vi fortfarande kvar ett arbetsmiljöansvar även vid hemarbete, något
som kan vara utmanande. Vi
har uppmanat medarbetare att
återkoppla behov av hjälpmedel som kan underlätta hemarbetet. Någon ökning av arbetsrelaterade skador har inte skett
under året trots distansarbete,
vilket är positivt.

Medarbetardagar

En medarbetardag för distriktets anställda har genomförts i
september månad med temat
”Att vara kyrka i en orolig tid”.
Talare var Kjell-Axel Johanson,
verksam i Sörbykyrkan. Dagen
genomfördes med både fysisk
och digital närvaro.
Ytterligare en medarbetar
dag på temat ”Att vara kyrka
i ett mångkulturellt samhälle
och i en gemenskap präglad
av mångfald hade planerats
att hållas i januari, men den

tvingades vi ställa in med kort
varsel då den tilltänkte talaren,
Dawit Bokre, fick problem med
sitt inresevisum och därför inte
kunde komma till Stockholm i
tid.
Ett medarbetarbrev till
samtliga anställda skickades ut
under våren. Ambitionen är att
det ska gå ut medarbetarbrev
två gånger om året, vilket tyvärr
inte skedde under 2020. Däremot gläder vi oss över att EFS
riks som en följd av pandemin
har börjat hålla regelbundna digitala personalmöten för
samtliga anställda i landet som
också EFS Mittsveriges personal har deltagit i. Dessa möten
är värdefulla för att hålla fokus
på vårt gemensamma uppdrag,
samt för att stärka gemenskapen mellan anställda som sällan
har möjlighet att träffas på ett
och samma ställe.

Fastighet och ekonomisk förvaltning
De fastigheter som EFS
Mittsverige äger är viktiga tillgångar i vår verksamhet. I Betlehemskyrkofastigheten har EFS
Mittsverige sin distriktsexpedition och Betlehemskyrkan sin
verksamhet. Utöver detta hyr vi
ut fastighetens kontorslokaler.
Överskottet från denna uthyrning förs över till EFS Mittsveriges olika fonder för att stödja
distriktets och våra föreningars verksamheter, framför allt
pionjärverksamhet, barn- och
ungdomsarbete samt verksamhetsutveckling för våra missionsföreningar.1 För att kunna
göra uttag från våra fonder är
det viktigt att vi har full uthyrning av kontorslokalerna i
BK-fastigheten. Därför känns
1 Uttag från dessa fonder sker efter
ansökan från missionsföreningarna som sedan behandlas av
Distriktsmissionsutskottet.
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Klädutdelning på Medborgarplatsen i Stockholm. Foto: EFS Mittsverige/Arkiv.

det tryggt att vi under året har
tecknat nya hyresavtal som
sträcker sig minst fyra till fem
år framåt i tiden.
Det är viktigt att vi underhåller våra fastigheter vilket
under året har skett i enligt med
de underhållsplaner som upprättats för respektive fastighet.
Det negativa ekonomiska
resultatet för Hagaberg under
2018 och 2019 har lett till ett
antal åtgärder som avsåg att
styra upp det ekonomiska resultatet för att uppnå ett positivt resultat för Hagaberg under
2020. Tyvärr kan vi konstatera
att de vidtagna åtgärderna inte
räckt till eftersom några kursområden fortfarande gått med
stort underskott. Coronapandemin har tyvärr också drabbat
Hagabergs konferens- och restaurangverksamhet samt vandrarhemmet på ett dramatiskt
sätt. Från att under årets första
månader haft en god beläggning, halverades omsättningen
för restaurangen och omsättningen för konferens och vandrarhem minskade med cirka
75 % (cirka 6,5 MSEK) i förhållande till budget när pandemin
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slog till med full kraft under
vår och höst. Tillsammans gav
detta ett stort underskott för
Hagaberg även under 2020.
I september 2019 fattade
distriktsstyrelsen beslut om
att lägga ut Åkerögården till
försäljning samt att göra ett
omtag gällande försäljning av
de avstyckade tomterna i tomtprojektet. Den första tomten
såldes i januari månad. Samtliga tomter kunde säljas under
2020. Parallellt med tomtförsäljningen pågick försäljningen av Åkerögården. Under året
har samtal förts med ett par
olika intressenter. Efter många
diskussioner kunde ett avtal
om försäljning skrivas under
december månad. Gården har
sålts till den kaldeiska församlingen i Södertälje. Vi tackar
Gud för allt som Åkerögården
har betytt för distriktet alltsedan vi fick gården som gåva
på 1930-talet fram till den nu
genomförda försäljningen. Särskilt roligt är det att gården
nu fortsätter att vara en kristen verksamhet och vi önskar
kaldéerna Guds rika välsignelse
i deras verksamhet på gården!

Den löpande ekonomiska
förvaltningen upplevs som en
allt tyngre börda inom några av
våra större missionsföreningar. EFS Mittsverige har därför
under året haft ett uppdrag att
hjälpa några av dessa föreningar med detta.
EFS Mittsverige erbjuder de
föreningar som har ett sparat
kapital att, som alternativ till
placering på bank, låna ut detta
kapital till EFS Mittsverige. Vi
erbjuder då en högre ränta än de
stora bankerna samtidigt som
EFS Mittsverige kan låna detta
kapital till en lägre ränta än sin
egen banks låneränta, vilket gör
alla parter till ”vinnare”!

EFS MITTSVERIGE
MÖJLIGGÖR
MISSION
Coronapandemin har påverkat
våra liv under året, alltifrån dop
till begravningar. Gudstjänster
har fått ställas in eller ställas
om. Vi har lärt oss att live-sända gudstjänster, hitta digitala
lösningar och smittskyddsanpassa vår verksamhet. Trots
oro, trötthet och sorg har ändå
missionsengagemanget fortsatt
och kreativiteten fått utlopp.
Missionsarbetet har fortsatt
genom gudstjänster, undervisning och diakoni.
Diakonin har under året haft
stora utmaningar på grund av
ökat hjälpbehov, ökad isolering
liksom risken för smittspridning. Det diakonala arbetet i
S:ta Clara och på Medborgarplatsen har fyllt viktiga behov.
I Örebro har Sörbykyrkan kontaktat alla personer över 75 år i
sitt närområde för ett erbjuda
hjälp och bryta den sociala isoleringen.
Fryshuskyrkan har sett hur
behovet av själavård ökat och
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har fått bidra genom att förmedla hopp och tro.
Undervisning i distriktet har
skett genom bibelgrupper, Alpha-kurser, konfirmandarbete
och i barn-och ungdomsgrupper. S:ta Clara har drivit en bibelskola och en missionärsskola
som har rustat många för framtida uppdrag i Guds rike. Dessa
utbildningar har skett i samverkan med Hagabergs folkhögskola och EFS Mittsverige.
Genom förmedling av SSTbidrag och EFS Mittsveriges
egna fondmedel har nya projekt kunnat startas och befintlig verksamhet kunnat fortsätta
och utvecklas. Bidrag till invandrararbete har givits till bland
annat missionsföreningarna i
Västerås, Hammarbykyrkan,
Skärholmen och Borlänge.
Bidrag till det diakonala arbetet har förmedlats till S:ta Clara
och Fryshuset och bidrag till
barn- och ungdomsarbete har
getts till bland annat missionsföreningarna i Örebro, Lötenkyrkan, Hälsingland och på
Gotland. Även Mikaelskyrkan i
Uppsala har beviljats fondmedel till sitt arbete.
Invandrararbetet har fortsatt både i våra större städer
som Stockholm och Västerås
och på mindre orter som Hedemora och Jättendal.
Den sommarkonferens som
Mekane Yesus i Skärholmen
anordnar varje år fick under
2020 genomföras digitalt,
vilket gjorde att konferensen
sammanlagt fick runt 2 miljoner besökare världen över! Även
om vi längtar efter och behöver
få träffas, kan en ökad digitalisering leda till oväntat positiva
effekter!
Distriktet tvingades tyvärr
att ställa in det patrullriksläger
som planerats för sommaren
2020 på grund av pandemin.
Trots inställda riksläger har

mindre lokala läger kunnat genomföras på Gotland, i
Västerås, Skärholmen samt ett
dagläger i Askersund och ett
Livskraftsläger i Uppsala.
Dalarna antogs som nytt
missionsområde vid årsmötet
efter att Stockholm lämnat över
stafettpinnen.
En ny missionsförening i
Västerlövsta (utanför Heby)
har bildats under året och en ny
EFS-grupp kallad Gå för Sverige har startats. Guds rike förs
vidare.
Missionsföreningen i Massum har under året beslutat att
lägga ned sin verksamhet och
har fått hjälp av distriktsexpeditionen med det nödvändiga
pappersarbetet.
Att EFS är en lekmannarörelse vittnar EFS Mittsveriges arbete om. Många arbetar
som volontärer och ideellt, ger
av sin tid, kunskap och tillgångar och inte minst deltar i bönen
för Guds rikes tillväxt.
EFS Mittsverige står inför
många och stora utmaningar
i missionsarbetet. Hur skall vi
nå den växande befolkningen i
Stockholm och dess kranskommuner?
En annan utmaning är hur
personer som inte har tillgång
till nätet skall känna delaktighet
i den kristna gemenskapen. Det
finns en risk att vi får ett digitalt
utanförskap.
Alla längtar vi efter det fysiska och nära mötet med varandra. Men till Gud har vi nära
och behöver inte hålla avstånd.

Åkerögården

Året har präglats av försöken
att hitta en köpare till Åkerögården, sedan all verksamhet i praktiken avslutades vid
årsskiftet 2019/2020. I januari
2020 hölls en avslutnings- och
tacksägelsedag för att ge tillfälle att uttrycka tacksamhet för

allt gott som gården fått betyda
för många människor under de
mer än 70 år som EFS bedrivit arbete där. Sedan mitten
av februari har ingen anställd
personal funnits på gården och
enbart ett fåtal bokningar har
genomförts. I slutet av december träffades en överenskommelse med den kaldeisk-katolska kyrkan i Södertälje (Jungfru
Maria kyrka) att ta över gården
och bedriva en verksamhet som
enligt deras egen beskrivning
kommer att påminna en hel del
om den profil som EFS arbete
där har haft under många år.

Hagaberg
Hagaberg ska möta
nutida behov och villkor
genom dialog och
samverkan med omvärld
och kyrka2
Året 2020 inleddes som ett
starkt år, fullt av förtröstan att
vi gjort omställningar under
2019 för ett år 2020 med
budget i balans. Konferensverksamheten inledde året med
omfattande verksamhet. När
corona
pandemin utbröt drabbade den oss starkt och direkt.
Södertälje var en av de platser
som drabbades extra hårt.

2 För övriga mål, se mål-och
handlingsplan EFS Mittsverige
2020. Statens syfte med stöd till
folkbildningen är: stödja verksamhet som bidrar till att stärka
och utveckla demokratin, bidra
till att göra det möjligt för en ökad
mångfald människor att påverka
sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna
utbildningsklyftor och höja
bildnings- och utbildningsnivån
i samhället samt att bidra till
att bredda intresset för och öka
delaktigheten i kulturlivet.
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Hagaberg som
folkhögskola och
samhällsaktör

Hagabergs folkhögskola har
under året följt alla krav på
omställning och flexibilitet
som coronapandemin krävt.
Undervisningen har periodvis
varit helt eller delvis på distans.
Stor digital kompetens har utvecklats i hela organisationen,
bland lärare, kursdeltagare och
övrig personal. Hänsyn har
tagit till särskilda behov för
grupper och individer. Vårens
krishantering rymde veckovisa
möten mellan skyddsombud
och ledning. För medarbetarna
hade vi dagliga morgonmöten i
form av lägeskoll. Läsåret 2021
inleddes med undervisning
närvarande på Hagaberg. Vi
corona-anpassade lokaler och
delade upp verksamheten i
zoner så att man i stort sett bara
mötte sin egen klass. På grund
av kraftigt ökad smittspridning
och lokala råd för region Stockholm övergick vi i november till
en ordning där vi som mest var
50 % närvarande på Hagaberg
och övrig tid som fjärr/ distansundervisning. Vi avslutade
stor del av arbetsträningen i
Origo, då vi såg den som särskilt riskutsatt. Året avslutades
med i stort sett all undervisning
på distans, på grund av ett nytt
beslut som fattades med anledning av ett ytterligare allvarligt
smittläge.
Skolrådet har mötts på
distans kontinuerligt under
hösten, och beslutade om insamlingsändamål för årets
annorlunda basar-insamling.
Under ett antal veckor fanns
försäljning av kransar, gåvokort, loppisfynd med mera. Insamlingen gick till EFS aktion
SeBeGe, för att möta följdverkningarna av coronapandemin
och gräshoppsinvasionen i
östra Afrika med flera mission-
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sländer. Hittills har insamlingen samlat in 18 215 kr.
Hagaberg har fortsatt engagemang
i
föreningarna
Svenskkyrkliga folkhögskolor,
Folkhögskolor i Stockholms län,
Fritidsledarskolorna och RIO,
vår gemensamma intresse
förening för rörelsedrivna
folkhögskolor. Folkbildningen
och folkhögskolornas roll lyfts
återkommande fram i politiken, och vårt uppdrag har blivit
större genom ökade statsanslag.
Trots detta har folkhögskolorna
gemensamt en trängd ekonomisk situation. Särskilt drabbade
detta pandemi-år är internatfolkhögskolorna med anledning
av den avstannade konferensverksamheten.

Folkhögskolans
kursutbud
Hagaberg har under året haft
ca 330 deltagare i kurser och

Foto: EFS Mittsverige/Arkiv.

verksamheter; i ett stabilt kurs
utbud med en stor allmän kurs
med åtta olika profiler, livskunskapskurser och yrkesinriktade
utbildningar som fritidsledar
utbildning med socialpedagogisk inriktning, Socialpedagogutbildning och Kyrkans
grundkurs som vi genomför i
samverkan med Strängnäs stift.
I samverkan med kommun
och myndigheter har vi haft
studiemotiverande
folkhögskolekurs,
SFI-undervisning
för deltagare med särskilda
behov, Hundrigo och Origo
med arbetsträning. Bibelskolan
som vi genomför i samverkan
med Johannelunds teologiska
högskola har profil Teologi och
församling. Clara lärjungaskola
som vi genomför i samverkan
med Clara kyrka och föreningen
S:ta Claras vänner har sin kombination av livsfrågor, kristen
fördjupning och allmän folk-
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bildning. Från hösten 2019 har
vi dessutom Clara missionärsskola, som en fortsättning på
Clara lärjungaskola. Vi har haft
digitala samtalsserier ledda av
biskoparna Esbjörn Hagberg
och Hans-Erik Nordin, baserade
på deras bok Mötas längs vägen.
Vi har fortsatt ett stort elevinternat med 24 platser, och
boende för deltagare under närträffar. Utrymme finns för initiativ från EFS och svenska kyrkan för helgkonferenser, stilla
dagar med mera.

Hagaberg som
konferensanläggning
Året startade fint med hög
beläggning i konferensverksamheten. Januari och februari
följde en ambitiös budget 2020
för konferens och restaurang. I
mars kom Coronavåg 1 och intäkterna sjönk med 600 000
den månaden jämfört med
budget. Därefter var den verksamheten påverkad till och med
oktober månad, då ett litet ljus
kunde skönjas. Under sommaren hade vi ett uppskattat
sommarcafé i underskön, coronasäker miljö. Hösten inleddes
med god närvaro av dagkonferenser och restaurangbesökare, men i och med de lokala
regionala råden och det förändrade smittriskläget bokades
konferenser av och restaurangbesökarna glesnade. När
Coronavåg 2 blev tydlig i slutet
av oktober avbokades i stort
sett alla konferenser och restaurangintäkterna sjönk kraftigt. Jämfört med budget 2020
tappades cirka 1 mkr i intäkter
under dessa två månader.
I verksamhetsplaneringen
för Restaurang, konferens och
vandrarhem för 2021 ingår ett
återgående av volym i den takt
som corona-pandemin tillåter.
Visionen är stark om Hagaberg som en plats att förlägga

möten på, med möjlighet till
självhushåll för att minska kostnader för föreningar. Haga
bergs kapell har som andra
gudstjänstlokaler haft förändrad verksamhet under året.
Under våren fortsatte morgonmässorna. Kyrkan har som
vanligt varit öppen för besök för
enskild andakt och stillhet.

Missionsföreningen i Lötenkyrkan firade 50 år i början av
året, strax innan pandemin bröt
ut.
Tyvärr fick distriktets års
konferens ställas in och ersättas
med ett digitalt årsmöte den 14
juni, med presidiet på plats i
Betlehemskyrkan i Stockholm.
Tekniken fungerade bra, men
färre deltagare än tidigare.
Distriktets årliga sommar
EFS MITTSVERIGE konferens
var tänkt att hållas
UPPMUNTRAR
på Olsnäsgården i Dalarna,
LÄRJUNGASKAP men fick på grund av pandemin
ställa om till att bli en digiEFS vill i första hand uppmun- tal mötesplats med tre olika
tra till lärjungaskap och till liv spår: barn, ungdom och vuxen.
i en kristen gemenskap med Medverkade gjorde Lars-Olov
växtmöjligheter.
Eriksson, Mia Ström, och Olof
På grund av corona-Schelin med flera.
pandemin har antalet besök
Konfirmandarbetet är vikfrån distriktsexpeditionen till tigt, som en del i missionsbemissionsföreningarna
varit fallningens kallelse till att göra
färre än vanligt och det har ”alla till mina lärjungar”. Föruistället blivitmer av telefon tom konfirmandgrupper i våra
kontakter och digitala möten.
olika samarbetskyrkor, kunde
Hans Lindholm har fungerat EFS Mittsverige hänvisa ungdosom präst för föreningar utan mar till konfirmationslägret på
egen präst i distriktet och hjälpt Transtrand. Konfa City i Stockdem med själavård och förkun- holm är en ny modell av konfirnelse. Särskilt har han ansvarat mationsundervisning för att nå
för kontakter med missions- unga människor i storstan.
föreningarna i Hälsingland.
Salt – EFS Barn och unga i
Då flera tjänster inom Stock- Mittsverige – har en stor och
holmsföreningarna varit vakan- viktig roll i att uppmuntra ung
ta i kortare eller längre perioder domar att ta ställning till den
under året har dessa föreningar kristna tron och få verktyg att
hjälpts åt med att personalmäs- leva som kristen i vardagen.
sigt täcka upp för varandra. I Ledarna erbjuds utbildning
Hammarbykyrkan arbetar tre genom Växa-dagar. Från Salt
misssionsföreningar med olika har framkommit önskemål om
språkbakgrund tillsammans, ett ökat samarbete med den
vilket ger unika möjligheter till vuxna delen av EFS och om fler
integration och syskongemen- kontaktytor dem emellan. Sofie
skap.
Hargemark är styrelsens särVinterkonferensen genom- skilda kontaktperson gentemot
fördes i slutet av januari med Salt.
temat: ”Jesus skapar tro”. Arrangörerna av Vinterkonferensen är missionsföreningarna
i Stockholm samt Evangeliska
Brödraförsamlingen och EFS
Mittsverige.
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EKONOMIREDOVISNING
MED BUDGET
Uppdaterad

DISTRIKTSMISSION

Utfall
2020

corona-
budget
2020

Utfall
2019

Budget
2021

Intäkter
Gåvor o bidrag fr fören, för personal
Gåvor o bidrag fr fören, för distriktsgem
Gåvor o bidrag från enskilda
Övriga bidrag och intäkter

67

160

156

0

1 274

912

1 392

935

129

141

137

141

865

682

842

597

2 335

1 895

2 527

1 673

−107

−160

−151

0

Utvecklingsprojekt

−1 271

−1 339

−1 287

−1 102

Distriktsgemensam verks o expedition

−2 414

−2 938

−2 117

−3 265

Summa kostnader

−3 792

−4 437

−3 555

−4 367

Årets resultat

−1 457

−2 542

−1 028

-2 694

Summa intäkter

Kostnader
Personal i lokala föreningar o kyrkor
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EKONOMIREDOVISNING OCH BUDGET
Uppdaterad

SALT MITTSVERIGE

Utfall
2020

corona-
budget
2020

Utfall
2019

Budget
2021

Intäkter
Bidrag

0

50

64

0

Gåvomedel

6

0

10

3

Övriga intäkter

50

168

133

74

Summa intäkter

56

218

207

77

−51

−285

−253

−169

Personalkostnader och tjänster

−700

−668

−534

−677

Summa kostnader

−751

−953

−787

−846

−695

−735

−580

−770

Kostnader
Arrangemangskostnader

Årets resultat

Kommentar 2020: Salt Mittsverige är en egen förening med särskild redovisning och årsmöte. EFS
Mittsverige ger ett bidrag till Salt Mittsverige motsvarande underskottet ovan.

Uppdaterad

ÅKERÖGÅRDEN

Utfall
2020

corona-
budget
2020

Utfall
2019

Budget
2021

31

0
0

Intäkter
Gåvor

9

Kost-, logi-, och lokalintäkter

152

Nettoförsäljning tomt/gård

957

Summa intäkter

0
64

2 168

1 975

1 118

64

2 199

1 975

Fastighetskostnader

−530

−400

−816

−110

Övriga kostnader

−486

−121

−738

−10

Personalkostnader

−32

−27

−982

0

Avskrivningar

−117

−154

−155

0

Räntor

−141

−151

−126

0

−1 306

−853

−2 817

−120

−188

−789

−618

−1 855

Kostnader

Summa kostnader

Årets resultat

Utfall 2020: Ingen verksamhet på gården efter januari 2020. Överskottet på tomtförsäljningen
redovisas som netto 957 tkr. I övr kostnader ligger mäklararvode 315 tkr.
Budget 2021: Gården såldes i slutet januari. Beräknad nettoförsäljning 1975 tkr.
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EKONOMIREDOVISNING OCH BUDGET
Uppdaterad

HAGABERG

Utfall
2020

corona-
budget
2020

Budget
2021

Intäkter
23 775

22 946

24 155

Uppdragsutbildning

Statsbidrag, övr bidrag o intäkter

3 022

2 852

3 341

Restaurang/konferens

5 928

5 555

6 236

32 725

31 353

33 732

−1 153
−4 414

−1 089
−3 864

−884
−4 154

−1 577

−1 126

−1 895

−26 167

−26 411

−24 138

Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Råvaror till kök
Fastighet inkl avskrivningar
Konsultarvode
Personalkostnader
Statliga stöd i samband med Covid

1 500

1 773

337

Kostn för SMV-kurser

−460

−464

−415

−3 040

−2 366

−2 609

Summa kostnader

−35 311

−33 547

−33 758

Resultat före extraordinära kostnader

−2 586

–2 194

−26

806

772

0

−1 780

–1 422

−26

Övriga kostnader

Avvecklingskostnad för synskadekurserna på Solvillan

Operativt resultat – exkl extraordinära kostnader

Utfall 2020: Stor påverkan av corona. Intäkter från konferens/vandrarhem/restaurang blev ca 6,3
milj lägre än orginalbudget. Lägre intäkter uppdragsutbildning. Stort arbete med att anpassa kostnaderna i förhållande till intäkter. Coronastöd från staten i form av permitteringar och lägre arbetsgivaravgifter = ca 1,5 milj. Avvecklingskostnader för synskadekurserna på Solvillan = 806 tkr.
Budget 2021: Intäkterna beräkas utifrån coronapåverkan i samma omfattning som 2020. Lägre
statliga stöd. Stora anpassningar har gjort på kostnadssidan för att nå en budget i balans.
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0

Årets saldo efter dispositioner

0

0

−1000

0

−1150

Utfall 2020: Årets resultat -749 tkr. Uttag ur fonder för verksamheten 2 003 tkr och nya
avsättningar till fonder 1 255 tkr.

0

−2000

−300

−700
−2761

300
200

239

655
−72
−100
−1 118
−100

1500

300

1 150

−200

4200

50

500

0

−800

−2 000

−600

275

1456

628

258

2 234

1 505
267
99
0
−1 254

Avsatt till Barn o ungdomsfond

Avsatt till Utvecklingsfond

Avsatt till Pionjärfonden

Uttag ur/avsatt till ftg fond Hammarby

Uttag ur Pionjärfonden

Uttag ur Utvecklingfond

Uttag ur Barn o ungdomfond

−58

−375

4142

102

−26

1 855

−770

−1 952

164

−748

Årets resultat

72

4 409

−8

−2 305

−618

−580

−1 447

−742

132

−157

Hammarbykyrkan

Särskilda poster & dispositioner

4 234

103

Bk-fastigheten

Räntenetto

Fastigheter

−2 586

−188

Åkerögården

Hagabergs folkhögskola

−695

−1 904

Salt Mittsverige

EFS Distriktsmission utvecklingsprojekt

419

Ram
2022

BALANSRÄKNING

1 606
9 250

Avsättn o bundna fonder
Övriga skulder

Summa skulder och
eget kapital

Summa eget kapital

95 355

31 860

0

12 115

Fonder under eget kapital
Årets resultat

19 745

Balanserat saldo

Eget kapital

63 495

29 299

Lån från föreningar

Summa skulder

23 340

95 355

15 519

2 375

77 461

31 dec
2020

Lån i bank

Skulder

Summa tillgångar

Bank, plusgiro

Fordringar

Fastigheter och inventarier

447

Budget
2021

EFS Distriktsmission

Utfall
2019

Tillgångar

Utfall
2020

Verksamhet

RESULTATSAMMANDRAG

EFS MITTSVERIGE

91 012

32 510

0

12 115

20 395

58 502

11 942

1 705

28 987

15 868

91 012

6 353

6 246

78 413

31 dec
2019

EKONOMIREDOVISNING OCH BUDGET
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VISION OCH UPPDRAG

EFS MITTSVERIGES
VISION OCH UPPDRAG
EFS är en självständig missionsrörelse inom Svenska kyrkan med syfte att på
den evangelisk-lutherska bekännelsens grund verka för Kristi rikes tillväxt.

MÅL

FOKUS

UPPDRAG

VISION

EFS Mittsverige ingår som en del i EFS organisation och tillsammans delar vi
visionen.
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”MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN
FÖRVANDLADE AV JESUS”
VÅRT UPPDRAG ÄR ATT MED GUDS HJÄLP:

Leva mission genom tro, ord och handling.
Växa i lärjungaskap genom undervisning, träning och verktyg.
Forma kristna gemenskaper genom att plantera, utveckla och utrusta.
Skapa möjliggörande strukturer.
Skapa förutsättningar för mission och lärjungaskap.

I ARBETET MED VÅRT UPPDRAG HAR VI IDENTIFIERAT
FÖLJANDE FOKUSOMRÅDEN:
Nå nya människor
Utrustande ledarskap
Nå nya generationer
Hållbar ekonomi
Hållbar verksamhet

Visionen konkretiserad i mål uppdelade på distriksmissionens verksamhet,
Ekonomi och förvaltning och Hagabergs folkhögskola

VISION OCH UPPDRAG

MÅL FÖR EFS MITTSVERIGE

Med utgångspunkt från vår vision och vårt uppdrag har vi satt följande mål för EFS Mittsverige under
perioden 2021-2022. Det är EFS Mittsveriges styrelse som med utgångspunkt från dessa mål får i
uppdrag att arbeta fram en detaljerad verksamhetsplan.

DISTRIKTSMISSIONENS VERKSAMHET
MÅL:

UPPDRAG:

FOKUSOMRÅDE:

Verka för växtplatser för den kristna tron och för
att alla MF/grupper skall ha tillgång till en präst/
pastor
Att antalet kristna gemenskaper med EFS an
knytning ökar med tre per år

Växa i lärjungaskap

Utrustande ledarskap

Forma kristna
gemenskaper

Nå nya människor
Nå nya generationer
Utrustande ledarskap
Utrustande ledarskap

Att missionsuppdraget hålls levande och att en eller Leva mission
flera sänds ut i direkt missionstjänst
Ge stöd åt distriktets missionsföreningar och utSamtliga
veckla missionsarbetet i missionsområdena med
fokus på Dalarna 2021-2022
Möta behov och vara en resurs för missions
Samtliga
föreningarna och Hagaberg
Stödja diakonalt arbete inom distriktet
Att barn och unga skall lära känna Kristus och växa
i Honom
Fortsätta (och utveckla) samarbetet med Salt
Fortsätta att utveckla vår organisationsstruktur för
att möjliggöra och fokusera på verksamhet

Leva mission
Leva mission
Samtliga
Skapa möjliggörande strukturer

Nå nya människor
Nå nya generationer
Utrustande ledarskap
Nå nya människor
Nå nya generationer
Utrustande ledarskap
Nå nya människor
Nå nya människor
Utrustande ledarskap
Utrustande ledarskap

EKONOMI OCH FÖRVALTNING
MÅL:

UPPDRAG:

FOKUSOMRÅDE:

Genom aktiv förvaltning skapa resurser som
kan användas för Kristi rikes tillväxt inom EFS
Mittsverige
Tillsammans med Hagabergs skolstyrelse verka för
att skapa en stabil ekonomi för folkhögskolan.
Säkra en trygg förvaltningsorganisation för våra
fastigheter så att den fortsätter att vara en ekonomisk bas för verksamheten inom distriktet.

Leva mission

Hållbar ekonomi,
Nå nya människor

Möjliggörande
strukturer
Möjliggörande
strukturer,
Skapa förutsättningar för mission och
lärjungaskap
Möjliggörande
strukturer

Hållbar ekonomi

Öka det demokratiska engagemanget inom
EFS Mittsveriges olika delar och stödja
missionsföreningarnas demokratiska struktur

Hållbar ekonomi

Utrustande ledarskap
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VISION OCH UPPDRAG

HAGABERG
MÅL:

UPPDRAG:

FOKUSOMRÅDE:

Hagabergs folkhögskola ska vara en levande
mötesplats året runt där bildning, utbildning och
kultur får lägga en grund för personlig utveckling
och samhällsengagemang.
Hagabergs folkhögskola ska vara en levande
mötesplats där den kristna inriktningen är påtaglig
men inte påträngande
Hagabergs folkhögskola ska vara en levande
mötesplats som erbjuder möjligheter till reflektion,
samtal, fördjupning och andlig återhämtning
Hagabergs folkhögskola ska vara en viktig part i
regionens utveckling inom utbildning samt spela
en aktiv roll som folkbildare och utbildningssamordnare i Södertälje
Hagabergs folkhögskola ska vara nära förankrad i
EFS och en naturlig hemvist för medlemmar i EFS
och Svenska kyrkan

Leva mission

Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer

Skapa möjliggörande strukturer

Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer
Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer
Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer

Skapa möjliggörande strukturer
Skapa möjliggörande strukturer

Skapa möjliggörande strukturer

Nå nya människor,
Utrustande ledarskap,
Nå nya generationer

Den sommarkonferens som Mekane
Yesus i Skärholmen anordnar varje år
fick under 2020 genomföras digitalt,
vilket gjorde att konferensen
sammanlagt fick runt 2 miljoner
besökare världen över!
Ur EFS Mittsveriges verksamhetsberättelse 2020
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PROPOSITION OM STADGEÄNDRING

PROPOSITION OM
STADGEÄNDRING FÖR TET!
LU
S
EFS MITTSVERIGE
BE
:A
2

Med anledning av EFS omorganisation finns det skäl att anpassa även EFS
Mittsveriges stadgar till den nya organisationen genom att göra smärre revideringar. Styrelsen har därför ställt denna proposition till årsmötet. I huvudsak
rör det sig om förändringar av olika benämningar och begrepp för att harmonisera EFS Mittsveriges stadgar med EFS stadgar och ändringar av tidsgränsen
för när årsmöteshandlingar ska göras tillgängliga för att underlätta arbetet med
årsmötesförberedelser.
För att stadgarna ska kunna revideras behöver det beslut om stadgeändring som
fattades på årsmötet 2020 bekräftas med ett uppföljande beslut vid årsmötet
2021. Om beslutet bekräftas träder nedanstående stadgar i kraft från och med
årsmötesdagen.

1

BENÄMNINGAR
”EFS riksorganisation” har ersatts med ”EFS”,
Se paragraferna 1.2, 1.3, 7.3, 12.2, 12.3
”EFS Mittsveriges huvudorgan” har ersatts med ”EFS Mittsveriges hemsida”,
Se paragraferna 4.1, 4.5, 4.8.2, 11

2
3
4

PUBLICERING AV ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Tiden för när årsmöteshandlingar ska göras tillgängliga har ändrats från fyra veckor
till tre veckor före årsmötet, detta för att ge styrelsen och expeditionen mer tid till att
färdigställa och publicera årsmöteshandlingarna.
Se paragraferna 4.2 och 4.8.1

MEDLEMSBEGREPPET
EFS har bara ett medlemsbegrepp eftersom man tagit bort begreppet ”medlem i aktivitet”. Detta innebär även att begreppet ”direkt medlem” ersatts av ”medlem”.
Se paragraferna 4.3.1, 4.4.4, 4.9.3, 6.1

DISTRIKTETS OMBUD TILL EFS ÅRSMÖTE
EFS stadgar är under förändring och där stryks distriktens rätt att utse två ombud till
EFS årsmöte. Orsaken är att de flesta distrikt har övergått till att vara regioner inom
EFS och regionen är inte en egen juridisk person som kan utse ombud till rikskonferensen. Vi föreslår därför att EFS Mittsverige även stryker detta i sina stadgar.
Se paragraferna 4.5 och 4.6.13
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FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR EFS MITTSVERIGE,
FÖR BESLUT PÅ EFS MITTSVERIGES ÅRSMÖTE 2020. 1
§ 1 Grundval och uppgift
1.1 EFS Mittsverige har till mål att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi
rikes tillväxt.
1.2 EFS Mittsverige utgör en sammanslutning av alla till EFS riksorganisation (nedan kallad EFS)
anslutna föreningar och grupper inom det verksamhetsområde som fastställs av EFS styrelse.
1.3 EFS Mittsverige vill förverkliga sitt mål genom
att vara ett samarbetsorgan mellan EFS och anslutna föreningar och grupper.
att vara ett organ för samverkan och rådgivning för att med rätt förvaltarskap kunna använda de
resurser som finns inom distriktet.
att komplettera den lokala verksamheten på de områden där denna saknar egna resurser.
att i samråd med berörda föreningar och grupper rekrytera och utveckla medarbetare, såväl anställda som icke anställda, för arbetsuppgifter inom distriktet.
att ta initiativ till lokal verksamhet på nya områden.
Denna uppgift vill EFS Mittsverige utföra i anslutning till EFS och i överensstämmelse med dess stadgar.

§ 2 Organ
EFS Mittsveriges organ för verksamheten är:
2.1 Distriktsmöte. Distriktsmöte är EFS Mittsveriges högsta beslutande organ och genomförs som
årsmöte eller extra distriktsmöte.
2.2 Styrelsen och av den tillsatta organ
2.3 Distriktsexpeditionen

§ 3 Anslutning och medlemskap
3.1 Formerna för anslutning till och medlemskap i EFS regleras i EFS stadgar § 3.
3.2 Förening eller grupp inom distriktets verksamhetsområde som vunnit anslutning till EFS vinner
också anslutning till EFS Mittsverige.
3.3 Enskild fysisk person kan bli medlem i EFS Mittsverige genom skriftlig ansökan till dess styrelse.
Styrelsen beslutar för varje år om medlemsavgiftens storlek.

§ 4 Årsmöte
4.1 Årsmöte hålls under första halvåret på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse utfärdas
av styrelsen genom meddelande på EFS Mittsveriges hemsida senast sex månader före årsmötet.
4.2 Handlingar och beslutsunderlag för årsmötet skall göras tillgängliga för samtliga anslutna
föreningar/grupper samt föranmälda ombud senast tre veckor före årsmötet.
4.3 För representation vid årsmötet gäller följande:

1
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Ursprungliga stadgar antagna vid EFS i Mälardalens årsmöten 1974 och 1975. Reviderade 1989. 1994
anslöt sig kretsföreningarna i Hälsingland, Gästrikland, Dalarna samt Ansgariförbundet och missionsföreningarna i Södermanland till dåvarande EFS i Mälardalen och distriktet bytte till sitt nuvarande namn.
Reviderade 1998, 2005, 2008 och 2010. 2013 beslöts om en övergripande anpassning till EFS normalstadgar för distrikten som reviderades 2018 och som nu föreslås revideras 2021.

PROPOSITION OM STADGEÄNDRING

4.3.1 Ansluten EFS-förening2 äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom två ombud
för de första 50 medlemmarna och därefter med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal
medlemmar. Ombuden väljs av medlemmarna och kan endast utses bland dessa.
4.3.2 Ansluten EFS-grupp3 äger rätt att vara representerad genom två ombud.
4.3.3 Ansluten annan förening4 äger rätt att vara representerad genom två ombud.
4.3.4 Ombud vid EFS Mittsveriges årsmöte skall vara försett med fullmakt från årsmöte, protokollfört föreningsmöte eller styrelsesammanträde, där styrelsen medgetts rätt att utse
ombud. Fullmakten skall vara utfärdad för viss namngiven person. Ersättare skall anges i
den ordning de har rätt att inträda.
4.3.5 Förening/grupp som i enlighet med EFS stadgar § 11.2 förklarats vilande äger ej rätt att vara
representerad genom ombud.
4.4 Rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt vid årsmöte.
4.4.1 Rösträtt innebär att man också har förslagsrätt och yttranderätt.
4.4.2 Varje närvarande ombud har rösträtt med en röst.
4.4.3 Distriktsstyrelsens ledamöter har rösträtt med vardera en röst – dock inte vid beslut om
ansvarsfrihet och vid val av revisorer.
4.4.4 Varje medlem i ansluten EFS-förening, EFS-grupp eller annan förening, liksom enskild
medlem i EFS Mittsverige, har yttranderätt.
4.5 En valberedning som har till uppgift att föreslå ledamöter i distriktsstyrelsen, revisorer samt ny
valberedning tillsätts årligen. Valberedningens arbete regleras i ett särskilt PM fastställt av distriktsstyrelsen. Valberedningens förslag görs tillgängligt på distriktets hemsida senast tre veckor
före årsmötet.
4.6 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
4.6.1 Val av ordförande, vice ordförande och en eller flera sekreterare för årsmötet.
4.6.2 Val av två justerare.
4.6.3 Val av rösträknare.
4.6.4 Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.
4.6.5 Revisorernas berättelse.
4.6.6 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om disposition av årets
resultat.
4.6.7 Fråga om ansvarsfrihet.
4.6.8 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året.
4.6.9 Val av ledamöter i styrelsen. Mandattiden för styrelseledamot är tre år. En tredjedel väljs
varje år. Fyllnadsval kan ske för kortare tid.
4.6.10 Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter vilkas mandattid utgår. Avgående ledamot
kan omväljas, dock högst tre gånger i följd. Person tillsvidareanställd av EFS Mittsverige är
inte valbar.
4.6.11 Val av två revisorer jämte ersättare för det kommande räkenskapsåret.
4.6.12 Val av valberedning.
4.6.13 Stadgeenligt väckta motioner.
4.6.14 Förslag väckta av distriktsstyrelsen.
4.7 Alla beslut, utom i fråga om stadgeändring, upplösning samt val av styrelseledamöter, fattas med
enkel majoritet. Val av styrelseledamöter sker med relativ majoritet och görs med slutna sedlar.
Vid lika röstetal i personval sker lottning.
4.8 För inlämning och behandling av motioner gäller följande tidsramar:

2

3

4

Med EFS-förening avses i föreliggande stadgar genomgående EFS-förening, såsom detta begrepp definieras av EFS.
Med EFS-grupp avses i föreliggande stadgar genomgående EFS-grupp, såsom detta begrepp definieras av
EFS.
Med annan förening avses i föreliggande stadgar genomgående annan förening, såsom detta begrepp
definieras av EFS.
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4.8.1 Motion skall inges till distriktsstyrelsen senast tre månader före årsmötet. Styrelsen skall
avge yttrande över varje motion. Styrelsens yttrande skall göras tillgängligt senast tre veckor före årsmötet på distriktets hemsida.
4.8.2 Motion rörande stadgeändring skall inges till distriktsstyrelsen senast fem månader före
årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över varje motion. Styrelsens yttrande skall göras
tillgängligt senast tre månader före årsmötet på distriktets hemsida.
4.9 Rätt att väcka motion tillkommer:
4.9.1 Revisorerna.
4.9.2 Ansluten EFS-förening eller EFS-grupp.
4.9.3 Medlem i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp.
4.9.4 Enskild medlem i EFS Mittsverige.

§ 5 Extra distriktsmöte
5.1 Styrelsen kan i särskilda fall kalla till extra distriktsmöte.
5.2 Styrelsen är skyldig att kalla till extra distriktsmöte om revisor eller minst 1/5 av de anslutna
EFS-föreningarna begär det.
5.3 Extra distriktsmöte kan anordnas tidigast 4 månader efter årsmöte och senast 4 månader före
nästa årsmöte.
5.4 Kallelse till extra distriktsmöte skall ske senast två månader före det extra distriktsmötet.
5.5 I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall vara föremål för beslut.
5.6 För extra distriktsmöte gäller samma regler som vid årsmöte gällande representation (se § 4.3),
rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt (se § 4.4) samt vilken majoritet som krävs vid olika typer av
beslut (se § 4.7).

§ 6 Styrelse
6.1 Styrelsen består av nio ledamöter som har evangelisk-luthersk trosbekännelse och är medlemmar i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp, alternativt enskilda medlemmar i distriktsorganisationen. Styrelsen har till uppgift att:
6.1.1 styra och övervaka EFS Mittsveriges verksamhet,
6.1.2 handha den ekonomiska förvaltningen, innefattande rätten att förvärva, förvalta och överlåta fast och lös egendom, samt teckna borgen och pantsätta egendom,
6.1.3 handlägga personalärenden,
6.1.4 förbereda distriktsmötets ärenden,
6.1.5 verkställa distriktsmötets beslut,
6.1.6 värna om och utveckla samverkan med Svenska kyrkan.
6.2 Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande vid första sammanträdet efter årsmötet.
Valet sker med slutna sedlar. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör.
6.3 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
6.4 Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet och är beslutsmässig då minst fem ledamöter är
närvarande. För giltigt beslut krävs alltid bifall av minst fem ledamöter. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordföranden företräder.
6.5 Styrelsen har rätt att delegera sin beslutanderätt i ärenden som inte är av principiell eller prejudicerande art eller av annan anledning kräver yttrande av styrelsen.
6.6 Det åligger styrelsen och av styrelsen utsedda fasta organ att föra protokoll över sina sammanträden.

§ 7 Distriktsexpedition
7.1 Distriktsexpeditionen är EFS Mittsveriges administrativa organ och leds av distriktsföreståndaren.
7.2 Tjänstetillsättningar med undantag av distriktsföreståndartjänsten sker av styrelsen eller enligt
av styrelsen fastställd delegation.

20

PROPOSITION OM STADGEÄNDRING

7.3 Tillsättning av distriktsföreståndare sker av EFS styrelse.

§ 8 Firmateckning
EFS Mittsveriges firma tecknas av styrelsen eller av firmatecknare utsedda av styrelsen.

§ 9 Testamentsmedel
Medel som testamenterats till EFS Mittsverige utan angivande av särskilt ändamål skall användas till
ändamål som står i överensstämmelse med § 1 och som styrelsen finner viktiga.

§ 10 Utträde, uteslutning och tvist
10.1 Formerna för juridisk eller fysisk persons utträde eller uteslutning ur EFS samt formerna för hur
tvist mellan förening, grupp eller personlig medlem och någon del av EFS skall avgöras regleras
i EFS stadgar § 11.
10.2 Enskild medlem i EFS Mittsverige enligt § 3.3 som aktivt motarbetar § 1 eller på annat sätt uppenbarligen skadar EFS intresse kan av distriktsstyrelsen efter skriftlig varning uteslutas ur EFS
Mittsverige. Eventuellt överklagande skall ske till EFS Mittsveriges årsmöte.

§ 11 Stadgeändring
Fråga om ändring av EFS Mittsveriges stadgar skall väckas senast fem månader före årsmötet. Ärendet skall först behandlas av styrelsen. Dess yttrande skall senast tre månader före årsmötet göras
tillgängligt på distriktets hemsida. För ändring av EFS Mittsveriges stadgar krävs likalydande beslut
med minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande distriktsmöten, varav
minst ett skall vara årsmöte. Stadgarna blir därefter giltiga först efter godkännande av EFS riksorganisations styrelse.

§ 12 Upplösning
12.1 Upplösning av EFS Mittsverige kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande årsmöten, varvid beslutet måste biträdas av minst 2/3 av de röstberättigade som deltar i
årsmötet.
12.2 Beslut om upplösning skall även omfatta frågor om avveckling av EFS Mittsveriges egendom och
personal. Tillgångarna skall i första hand tillfalla EFS och i andra hand tillfalla missionsändamål
som närmast överensstämmer med givarnas intentioner.
12.3 Innan frågan om EFS Mittsveriges upplösning tas upp vid årsmöte skall EFS styrelse yttra sig
över förslaget.
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PRESENTATION AV

STYRELSEKANDIDATER

JAN ANDERSSON

ULLA BURMAN

BELAY NEGERI

Beskriv dig själv kort!

Beskriv dig själv kort!

Beskriv dig själv kort!

Jag är pensionerad präst som
nu bor i Åkersberga, men är uppvuxen i Västerbotten. Älskar
natur och friluftsliv och tillbringar mycket tid ute i skog och på
en liten fiskesjö. Är också engagerad i Berga secondhand-förening som drivs av S:ta Clara.

Tror på möjligheter och samarbeten, Har alltid arbetat med utveckling vilket ligger mig varmt
om hjärtat. Är i grunden distriktsköterskebarnmorska. Arbetar nu som direktor för Betaniastiftelsen. Gift med Gunnar
som är präst och bor i vackra
Undersvik.

Jag är en resultatorienterad
person som gillar att arbeta
med ideella föreningar, både
nationellt och internationellt,
för evangeliets spridning.

Hur ser din erfarenhet av
EFS ut?
Som barn kom jag med i EFS
verksamhet på bönhuset. Utbildad på Johannelund och Stockholms teologiska institut. Har
efter prästvigningen1975 tjänstgjort bland annat i Lötenkyrkan, Akallakyrkan och en samarbetskyrka i Brunflo församling.
Är nu medlem i missionsföreningen i S:ta Clara där jag också
hjälper till som volontärpräst.

Vad ligger dig varmt om
hjärtat? Vad vill du arbeta för i distriktsstyrelsen?

Samarbetet med Svenska kyrkan ligger mig varmt om hjärtat. Min upplevelse är att EFS
förmåga att engagera lekmän
har varit en kraftresurs i Svenska kyrkans verksamhet. Detta
såg jag mycket tydligt i de samarbetskyrkor där jag tjänstgjort. Kanske jag utifrån min erfarenhet kan bidra till att stärka
denna arbetsmodell?
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Hur ser din erfarenhet av
EFS ut?
Har varit engagerad i EFS sedan
1969 och är nu medlem i EFS
Järvsö där jag har också styrelseuppdrag,

Vad ligger dig varmt om
hjärtat? Vad vill du arbeta för i distriktsstyrelsen?

Att EFS utvecklar samverkan
med samhället, så att vi förkunnar Kristus genom att se hela
människan och genom enkel
förkunnelse i vardagen.

Hur ser din erfarenhet av
EFS ut?
Jag har gedigen erfarenhet
inom rörelsen bl.a. genom EFS
Mittsverige där jag just nu sitter i distriktsstyrelsen och distriktsmissionsutskottet och i
Mekane Yesus.

Vad ligger dig varmt om
hjärtat? Vad vill du arbeta för i distriktsstyrelsen?

Jag vill se ett starkt EFS inom
ungdom och vuxna beträffande
evangelium.
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