VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE
2020-02-29 KL 15.00
	
  

1	
  

Styrelsen

upphandling klar i början av 2020 och att
arbetet kan starta till våren 2020.
Ett förslag har även tagits fram för ombyggnad
av ”Lilla köket”. Ett eventuellt genomförande är
skjutet på framtiden till förmån för fasad och
takrenovering.

Styrelsen har under 2019 bestått av 6
personer. Nya för året var Sandra Flank och
Maria Dahlquist. Styrelsen har bestått av
Johan Andersson(ordf.), Gunilla Grenholm
(v.ordf.), Pär Norell (sekr.), Nils Lindqvist,
Sandra Flank och Maria Dahlqvist. En plats
har varit vakant under året. Tomas Åström och
Göran Forslund har fungerat som externa
kassörer.

Nya Arken har påpekat att under varma
perioder under sommaren så är det svårt att få
en rimlig temperatur både i restaurangen och i
köket. Vi kommer därför att byta ut
styrutrustningen för ventilationen som betjänar
entré och restaurangen så att vi får möjlighet
att nyttja sommarnattkyla och därmed få ner
temperaturen i lokalerna. Utbytet
delfinansieras genom en hyreshöjning för Nya
Arken.

Styrelsen har sammanträtt en gång per månad
med undantag för juli månad. Vår präst Karin
Lindmark har varit adjungerad vid
sammanträdena. I början av september åkte
styrelsen till Storstrand utanför Piteå för ett
styrelsedygn. Fokus under dygnet var att lära
känna varandra bättre, fördjupa kunskaperna
kring styrelsearbetet samt att få tid till bön och
eftertanke. Under kvällen hade vi en
styrelseutbildning ledd av Henrik Näslund .

På samma sätt som de senaste åren
genomfördes i november en fixardag med bl.a.
storstädning och annat värdefullt fixande i våra
lokaler.
Vi har under året haft full uthyrning av våra
lokaler förutom uthyrningen till Nya Arken och
A3, som hyr via Pastoratet. Rädda barnen har
hyrt två kontorsrum. I maj 2020 går vårt
hyresavtal med Pastoratet ut, vilket betyder att
hyresavtalet som de har med A3 överförs till
oss.
Ett stort tack till er alla som i smått som stort
hjälpt till med olika delar i vår fastighetsskötsel.
Medarbetare
Under det gångna verksamhetsåret har Karin
Lindmark arbetat som präst 75 % i EFSkyrkan. Johan Lundgren har arbetat 75 % som
ungdomspräst och Johannes Bergner har varit
anställd som ungdomskonsulent på 25 %.
Övrig tid arbetar Johannes i Mobackenkyrkan.
Hanna Olofsson har varit anställd på 20 %
som ledare för United, med undantag för några
månader under sommaren då hon varit
föräldraledig. Under denna tid har Marcus
Nyström vikarierat för henne. Anders
Brunnegård har en vaktmästartjänst på 25 %.
Övrig tid har han fram till årsskiftet arbetat som
distriktskonsulent åt EFS Västerbotten. Jessica
Holmgren arbetar halvtid som lokalvårdare.

Vid sammanträdena har styrelsen fortsatt att
aktualisera ledorden ifrån vår
verksamhetsplan: Hopp, Omsorg, Utveckling
och Öppenhet genom att samtala kring ett av
ledorden vid varje sammanträde.
Några aktuella frågor under året har varit:
• Ungdomsverksamhet på Mobacken
sommartid
• Renovering av tak och fasad Stationsgatan
18
• Teamutbildning (Ungdomsteamare) ht 2020
• Fortsatt stöd till
Migrantmammor/migrantpappor.

De ekonomiska rutinerna och
ekonomistyrningen sköts ideellt av Göran
Forslund och Tomas Åström. Vi är tacksamma
och glada över allt engagemang och allt arbete
som utförts av frivilliga arbetsgrupper. Vi vill
därför rikta ett stort tack från föreningen och
styrelsen för detta.

Fastighetsutskottet
Den stora uppdraget fastighetutskottet har haft
under året har varit ta fram kostnader och ev.
bidragsmöjligheter för fasad och takrenovering
på fastigheten. Ambitionen är att få

	
  

2	
  

Medlemsstatistik

iCentrum-gudstjänst hölls med Arnaldo Tiburzi,
Emma Holmbom och Mästerskapet. Under
Midsommar predikade Hans Lindholm och
Consider this sjöng för oss. I juli hade vi besök
av missionärerna Frida och Andreas Thornell,
Addis Abeba. Temat var ”Sänd mig”. Efter
söndagsgudstjänsten ordnades lunch i Café
Mobacken och ett seminarium med Thornells.
Under sommaren har det anordnats två
friluftsgudstjänster vilket var speciellt
uppskattat av barnfamiljer.

Under 2019 har vi haft glädjen att få ta emot
15 nya medlemmar medan 4 har avlidit.
Tyvärr har 12 medlemmar lämnar föreningen,
varav de flesta har flyttat till andra orter.
Sammanfattningsvis var vi 267 medlemmar i
början av året och 266 i slutet av året.
Programutskott
Programutskottet samlas ett antal gånger per
år för att planera gudstjänstprogrammet i EFSkyrkan, övriga aktiviteter som t ex konserter,
lördagskvällssamlingar etc. Utskottet träffar
mötesledare och körledare inför varje termin
för att samråda och fördela insatserna. Under
terminerna finns ett upplägg där iCentrumgudstjänsterna och andra söndagsgudstjänster
alternerar varannan vecka. Vid högtider som
jul, påsk och allhelgona kan mönstret brytas.
Det finns också ett mål att vi ska ha minst en
mässa i månaden och att EFS-kyrkans körer
ska medverka någon eller några gånger per
termin. Någon lördagskväll i månaden ska
användas för program av något slag: sång,
musik, föredrag eller något annat som skapar
gemenskap och sammanhållning.
Programutskottet ansvarar för att kalla talare,
sångare, musiker, mötesledare, någon som
sköter ljud och bilder. Allt detta sammanställs i
ett digitalt planeringsdokument som blivit ett
viktigt redskap och som fungerar allt bättre.
Om programutskottet ska kunna göra ett bra
jobb behövs det dels riktlinjer från styrelsen
och dels att vi får veta vilka behov, önskemål
och visioner som finns hos andra medlemmar i
föreningen. Vi vill därför uppmuntra er att dela
era synpunkter och goda idéer med oss.

Precis som tidigare år har det på
fredagskvällarna varit Ungdomshäng på
Mobacken. Aktiviteterna har varit varierade.
Jenny Norberg har tillsammans med våra
ungdomsledare ansvarat för detta. För andra
året i rad anordnades lägret Livskraft..
Ett stort Tack vill vi rikta till värdgrupperna som
även detta år ansvarade för söndagsskolan.
Även ett stort Tack till byarna som hjälper oss
varje år. Nytt för i år har varit att vi köpt
kyrkfikat från Café Mobacken. Värdgrupperna
har hjälpt till med serveringen. Detta
arrangemang uppskattades mycket. Vi får
tacka Gud och varandra för sommaren.

Sommarverksamheten
EFS-kyrkan flyttade som vanligt ut sin
verksamhet till Mobacken under
sommarmånaderna. Tillsammans med
Mobackens EFS har det ordnats många
intressanta gudstjänster, med varierat program
där såväl lokala som externa talare och
sångare medverkat. Gudstjänsterna har
glädjande nog samlat ca 500 fler besökare än
2018.

iCentrum

Vid inledningsgudstjänsten predikade Karin
Carlsson över ”Tappa inte modet! – om
sommarmodet 2019”. Pingsthelgen hade temat
”Tillsammans för livet” med Jan Fredriksson
som talare. Det började under lördagen med
samtal och workshop. Under helgen sjöng
både Mobackenkören och Vox Nova. En

Vi är så tacksamma över att dessa
gudstjänster får fortsätta fylla en viktig funktion
för människor i alla åldrar. iCentrum planeras
och genomförs av frivilligkrafter i temagrupper
på 2-4 personer plus musikerna i
Mästerskapet. Vill du också vara med?

	
  

Varannan söndag har vi iCentrum på EFSkyrkan – en gudstjänst med vardagsnära
uttryck och modern musik. iCentrum riktar sig
även till ovana gudstjänstbesökare, och målet
är att besökaren ska kunna gå från
gudstjänsten med lite mer hopp än när man
kom.
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Kontakta någon i styrgruppen: AnnaCarin
Falkman, Mattias Kågström och Roger
Wikström.	
  	
  

Trinity
2019 börjar närma sig sitt slut och för Trinity
har det varit ett stort steg framåt. Fokus har
även i år varit den andliga och musikaliska
utvecklingen av kören och dess medlemmar.
Vi har även strukturerat upp en hel del arbete
med införande av ansvarsgrupper vilket gör att
alla känner sig delaktiga och bidrar till den
fortsatta utvecklingen.
Vi startade året med Midvinterfesten i februari
och efter ett deltagande i en gudstjänst på
EFS. I mars åkte vi till Sundsvall för en körhelg
tillsammans med vår vänkör Spectra. Det blev
en fantastiskt givande helg som avslutades
med en gemensam gospelgudstjänst på
söndagen. Efter den helgen låg allt fokus på
deltagandet i Norrlands Största
Välgörenhetskonsert i maj där vi uppträdde på
Skellefte Kraft Arena, tillsammans med bl.a.
Martin Almgren, Shirley Clamp och Sonja
Aldén, inför närmare 2000 åskådare.

Några iCentrum-teman under året:
• Barnets budskap – en timme om dopljus
och efterglöd
• Som man bäddar för man ligga – en timme
om sådd och skörd
• Vad bär du på – en timme om dina planer.
Och hans.
• Vart är vi på väg – en timme om vägen och
målet
• Superkrafter – en timme om svagheter och
styrkor
• Ljushuvuden – en timme om hur du och jag
kan göra skillnad

Vårterminen avslutades med en underbar
konsert på Storstrand i Piteå och sedan sång
på ett bröllop i Sankt Olovs kyrka i juni. När så
hösten kom tog vi nya tag med en upptaktsdag
på Solvik i augusti för att sedan återgälda
Spectras gästfrihet med en körhelg i Skellefteå
med avslutande gudstjänst. Efter en
gudstjänstsjungning på EFS kommer året att
avslutas med Musik i Advent samt den
traditionella Julkören.

Ekumenisk bön
Lördagar kl 10.00 samlas en liten grupp till bön
i EFS-kyrkan. Vi är inte många, 2-7 deltagare,
men vi har Guds löfte att han vill vara med oss
när vi samlas i Hans namn. Det är välsignat att
få vara tillsammans i bön. Den förmånen bör vi
ta vara på medan vi har den. Vi skulle gärna
se att fler yngre ville bli med. Inga krav på att
be högt! Varmt välkomna!

	
  

Besöksgrupp

2019 blev ett år då Trinity fick en nystart och
nu ser vi mer stor tillförsikt fram emot 20-års
jubileum nästa år.

Under verksamhetsåret har efterlevande make
eller maka fått ett besök under adventstiden då
EFS-föreningen överlämnat en blomma med
tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.
De har fått ett personligt besök av Birgitta
Lundmark och Ulla Johansson som
representerat föreningen

	
  

Vox Nova
Kören Vox Nova har under ledning av Tomas
Östlund även detta år sjungit på EFS och i
kyrkor och bönhus runt om i bygden. Kören
medverkade som vanligt vid Midvinterfesten.
Under april framförde kören körmässan” 7 ord”
tillsammans med kompmusiker. Under
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sommaren medverkade kören också vid en
gudstjänst på Mobacken. Året avslutades som
vanligt med att kören sjöng vid Musik i advent.

snabbt kan få ut information till alla
medlemmar.
Närradion
Närradion har fortsatt sända programmet
”Lördagsmorgon från EFS” under januari till
maj och september till december samt
andakter måndag till fredag och gudstjänster
söndagar var 5:e vecka under hela året. Programledare har Håkan Markström varit. Kennet
Tjärnström, Gunnar Markström och Peter
Vikström har också ansvarat för sändningarna.
Inga telefonsvarare har funnits under året men
man har istället kunnat skickat mail. Vid samtal
med våra lyssnare vet vi att ”Lördagsmorgon
från EFS” är ett mycket uppskattat program. Vi
når även ut till personer som inte har en kristen
livssyn men ändå uppskattar programmet

Ljud och ljus
Ljudgruppen har under verksamhetsåret bestått av fem personer som efter bästa förmåga
försökt göra så att gudstjänstdeltagare och
närradiolyssnare ska kunna ta del av innehållet
i gudstjänsterna. Under 2020 räknar vi med att
få ytterligare förstärkning i ljudgruppen vilket
känns skönt. Liksom tidigare år har Anders
Brunnegård ansvarat för ljudet i samband med
uthyrning av kyrksalen under dagtid. Vi har
även fått hjälp med att ordna så att de
inspelade söndagsgudstjänsterna är möjliga
att ta del av via EFS-kyrkans hemsida.
Problemet med att hörslingan inte fungerar i
hela kyrksalen bör få någon form av märkning.
Vi hoppas även få köpa in ytterligare ett par
körmikrofoner under våren.

Migrantmammor 2019
Under 2019 har Migrantmammor fortsatt att
bedriva och utveckla den verksamhet som
startades 2015. Att utveckla det svenska
språket och samhällsetablerande teman med
samtal om, till exempel, miljö och klimat, kost
och hälsa och jämställdhet har varit i fokus.

Digitalt
Vår hemsida, www.efskyrkan.nu, är föreningens digitala hemvist. Den uppdateras flera
gånger varje vecka, såväl med referat från det
som händer i vår förening och EFS-kyrkan
som med förhandsinformation kring våra gudstjänster och andra arrangemang. Här finns
också information från styrelsen, programplaneringen och allmän information om det mesta
av vår förenings verksamhet. Förteckning över
ansvarsgrupper hittar man också på hemsidan
liksom viktiga dokument som de behöver i sitt
uppdrag. Hemsidan sköts av Mattias Steinwall
(webbmaster) tillsammans en webbgrupp i
form av Arnaldo Tiburzi, Roger Wikström och
Gunilla Grenholm. Hemsidan kompletteras
med Facebooksidor för iCentrum,
Migrantmammor och United. Johannes
Bergner sköter också ett Instagramflöde,
efs.i.schtaan, där målgruppen i huvudsak är
ungdomar. Vi har också en SMS-tjänst, där vi

	
  

Även under detta år har vi haft ett antal
kvalificerade och engagerade volontärer som
regelbundet deltagit i Migrantmammors
aktiviteter. Rose-Marie Lindfors från
Berättarföreningen har även detta år jobbat
med berättande runt olika teman. Birgitta
Wikström från Sensus, som även är medlem i
vår förening, har hållit mycket uppskattade
sång- och musikpass. Också i år har vi avsatt
tid till att hjälpa deltagarna med personliga
frågor som kontakter med vård, myndigheter
och skola/förskola. Nytt för i år är ett projekt i
samarbete med Sfi riktat mot föräldralediga
kvinnor. Syftet med projektet är att upprätthålla
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deltagarnas svenskkunskaper och främja
deras språkutveckling samt att stärka dem i
rollen som nybliven mamma i Sverige. Ledare
för detta projekt är vår nyrekrytering Maja
Hedlund.

används. Under året har det varit Söndax 34
gånger. Antalet barn varierar och det är
betydligt fler barn de gånger det är I
Centrumgudstjänst, 11 gånger har det varit fler
än 15 barn på Söndax.

Deltagarna visar stor tacksamhet och glädje
över mötesplatsen och uppskattning för att få
möta och lära känna nya människor, både nya
och gamla skelleftebor. Vänskap och nätverk
skapas hela tiden!

Tweens
Under våren och hösten 2019 har Tweens
samlats varannan vecka, under iCentrumgudstjänsterna. Tweens vänder sig till barn
som går i klass 3 och uppåt.

Verksamheten har många vänner: volontärer
från EFS, andra ideella som hört talas om
verksamheten och engagerat sig,
studieförbunden samt tjänstemän och politiker
från kommun och landsting.

Vid samlingarna har det varje gång kommit
mellan fyra och åtta barn. Gruppen leds av tre
ledare som turas om varje tillfälle. Vid träffarna
håller vi samtal om tro och olika livsfrågor som
kan beröra dessa åldrar. Det är viktigt att
barnen känner samhörighet i kyrkan och därför
är det även stort fokus på att lära känna
varandra och ha roligt tillsammans.

EFS-kyrkans stöd och upplåtelse av lokal är
ovärderligt för Migrantmammor och oerhört
uppskattat. Migrantmammor uttrycker en
önskan om fortsatt förbön för arbetet som
bedrivs i gruppen.

Barnen har bland annat haft tävlingar och
utmaningar, byggt robotar och bakat.
Ledarnas förhoppning inför 2020 är att
gruppen ska fortsätta växa och stärkas.
Eftersom det finns en större barngrupp i kyrkan
som börjar ”komma i rätt ålder” finns ett
växande behov av att hitta fler ledare till
gruppen.

SALT/BARN- OCH UNGDOMSARBETE
Söndax
I samband med söndagsgudtjänsterna samlas
barnen på söndagsskola, Söndax.

United
United har haft ett händelserikt år. Vi har haft
glädjen att få vara med på många roliga och
härliga sånguppdrag samt växla körledare!
På vårterminen hann United med Midvinterfesten, Gudstjänst på EFS i stan,
körhelg i Umeå och konsert tillsammans med
Great Joy, Work Together i Skellefteå Kraft
Arena samt den årliga vårturnén som denna
gång gick till Ångermanland.
På vårturnén medverkade United på EFS
årskonferens i Örnsköldsvik innan de sedan
åkte vidare till Ullångers kyrka för konsert.
United besökte även Johan Lundgrens stuga
under helgen och tog en utflykt upp på ett litet
berg. På ledarfronten fick United bra
förstärkning av Katarina Häggmark, Markus
Nyström och Elsa Sundin då Hanna Olofsson
gick på föräldraledighet.	
  

Innan barnen går till Söndax tänder de ljus i
ljusbäraren och i samband med I
Centrumgudstjänsterna sjunger barnen
sången "Mer än okej" tillsammans med
församlingen innan de går ut till Lighthouse där
Söndax håller till. På Söndax är det sång,
andakt, pyssel och lek utifrån ett tema,
söndagsskolematerialet "Himmelrik"

	
  

En del av höstterminen vikarierade Markus
Nyström som körledare, United gjorde under
Markus Nyströms ledning konsert tillsammans
med Erik Tilling och sjöng på en gudstjänst i
EFS-kyrkan. I oktober kom Hanna Olofsson
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tillbaka och terminen fortsatte med gudstjänst i
Bergsbyn, Nära Jesus Konferensen och den
årliga Musik i Advent-Konserten. United har
förmånen att ha ett stabilt och härlig ledarteam
där det ideella engagemanget i form av
Johannes Bergner och Cecilia Lundmark är
ovärderligt!	
  	
  

Lighthouse
Vi har under våren och hösten haft Lighthouse
öppet på fredagskvällarna. Där har vi haft
roliga aktiviteter, andakter och fika. Vi har
fortsatt att ha en lite större aktivitet en gång i
månaden. Det har fungerat bra. På de träffarna
har vi bland annat lekt bilkurragömma, bowlat
och kört real life angry birds. Vi hade i regel
20-30 ungdomar på samlingarna under våren
men 25-40 ungdomar nu i höst. Uppgången
beror främst på att vi lyckats väl med
konfirmanduppföljningen från Solvikslägret.
Många av de nykonfirmerade kommer nu till
EFS och de tar även med sig vänner från sina
skolor.
	
  UngaVuxna 	
  
Gruppen har fortsatt som vanligt. UngaVuxna
– djupare har varit välbesökt. Vi har talat om
ämnen som bibelns trovärdighet, helvetet,
feminism och mission. UngaVuxna –
gemenskap leds helt ideellt. Den har fungerat
bra och vi haft flera trevliga träffar med mat,
spel, sport m.m. Under hösten har vi träffats på
café någon gång i månaden vilket har varit
mycket uppskattat.	
  	
  

United ser med glädje fram emot det nya året!
Barnkören Hopp
Ungefär 20 barn utgör för närvarande den av
många väldigt uppskattade barnkören HOPP.
Barnen övar varannan söndag i samband med
kyrkans iCentrum-gudstjänster. Övningarna
sker sedan förra verksamhetsåret innan
gudstjänsten. Förhoppningsvis passar detta
barnfamiljerna bra och kan förenkla för dem att
även besöka gudstjänsten, samt att barnen har
mer energi till övningen den tiden på dagen.
Barnen är fyra år gamla och uppåt. De yngre
barnen övar vanligtvis lite kortare medan de
äldre får möjlighet att stanna kvar en stund till
för att erbjudas lite mer utmaning och
stimulans. Under övningen varvas sånger med
rörelselekar som skapar stor glädje och
mycket engagemang. Hopp har gjort bejublade
framträdanden fem gånger under året.
The Life

Smågrupper

Under året som gått har vi tillsammans med
distriktet en gång i månaden ordnat
lovsångsgudstjänsten ”The Life”. Det är viktigt
för oss att bjuda in ungdomarna till
gudstjänstliv och till fördjupad tro på Jesus
Kristus. Därför har vi valt att lägga
gudstjänsten på vad som annars är Lighthoustid. Vi har främst tagit in talare utifrån.
Gudstjänsterna har varit fina och det har
kommit 30-40 deltagare. Det är värt att notera
att detta inte är en renodlad
ungdomsgudstjänst utan en gudstjänst till för
alla, där alla åldrar är välkomna.

	
  

Träffarna är på Lighthouse och består i att man
äter tillsammans, delar livets hissar och dissar
samt har en andakt. Under läsåret 18-19 hade
vi en smågrupp ledd av Johannes med de som
konfirmerat sig 2018. Det var även många av
dem som kom på Livskraft sommar. Nu i höst
har vi dragit igång en ny grupp för årets
nykonfirmerade.
Ungdomsekumenik
På grund av rockader i tjänsterna bland
kyrkorna i Skellefteå har SKUR (Skellefteå
kristna ungdomsråd) varit ganska inaktiva
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under 2019. Det gjorde att vi istället för att
arrangera ett stort LAN (tänk dig ett läger med
data- och TV-spel) med många aktiviteter som
föregående år, gjorde ett mindre och enklare
LAN själva.

deltog på lägret vilket är en fördubbling jämfört
med året innan. Vi är mycket glada över att
ideella (bl.a. föräldrar) från båda föreningarna
engagerade sig som ledare och hjälpte till. Mer
än hälften av årets konfirmander kom till lägret
vilket blev en fin uppföljning till Solvikslägret.

Livskraft – Sommar
Gudstjänsterna var välbesökta och
fredagskvällen då Kerstin Oderhem predikade
var Mobackenkyrkan fullsatt. Stämningen var
god på lägret och många ungdomar fick höra
evangeliet. Halleluja!

2018 startade vår förening tillsammans med
Mobackenkyrkan ett nytt ungdomsläger,
”Livskraft Sommar”. Vi hade ca 60 deltagare
och ledare. I år 2019 ökade antalet deltagare
till 95 stycken plus ledare. Ca 120 personer
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EFS Missionsförening i Skellefteå

Org.nr 894700-0280

Resultaträkning 2019 och budgetförslag 2020
Belopp i KSEK

Utfall 2018

Budget 2019 Utfall 2019

Budget 2020

Intäkter
Kollekter/Gåvor
Auktion/Basar
Mötesservering

1 248

1 266

1 199

1 232

35

36

33

34

142

142

102

135

1 079

1 081

1 087

1 152

62

60

60

60

167

50

46

45

53

5

3

5

160

67

73

67

2 945

2 707

2 602

2 730

Lokal mission (EFS Vbn)

-803

-852

-852

-882

Global mission (EFS Riks)

-215

-220

-217

-224

-22

-30

-20

-31

Personalkostnader

-234

-164

-128

-157

Fastighetskostnader

-844

-749

-820

-749

Verksamhetskostnader

-217

-198

-122

-155

-64

-61

-54

-62

Kostnader, Saltstation 18

-123

-45

-42

-99

Avskrivningar

-202

-202

-202

-202

-2 724

-2 520

-2 456

-2 561

221

187

146

169

0

0

0

0

-2 724

-2 520

-2 456

-2 561

221

187

146

169

57

57

56

5

0

0

-1

0

57

57

55

5

278

244

201

174

Avsättning till periodiseringsfond

-83

-82

-94

-98

Avsättning/Upplösning lokalfond

Hyresintäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Intäkter, Saltstation 18
Summa intäkter
Kostnader

Övrig mission

Adm kostnader

Summa kostnader exkl byggprojekt
Bruttoresultat exkl byggprojekt
Kostnader för byggprojekt

Summa kostnader
Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster
Ränteintäkter o dyl
Räntekostnader o dyl
Summa finansiella poster
Resultat efter finans poster
Bokslutsdispositioner och skatt

-112

-98

0

0

Avsättning/Upplösning övr ideell fond

-26

0

0

0

Inkomstskatt
Nettoresultat

-56
1

-63
1

-61
46

-73
3

0

EFS Missionsförening i Skellefteå

Resultaträkning 2019 och budgetförslag 2020
EFS-KYRKAN

Utfall 2018

Intäkter
Kollekter/Gåvor
Auktion/Basar
Servering
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Lokal mission (EFS Vbn)
Global mission (EFS Riks)
Övrig mission
Internhyra
Personal/konsultkostnad
Verksamhetskostnad
Adm kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Resultat

per AVD

Budget 2019 Utfall 2019

Budget 2020

1 106
35
93
62
167
10
57
1 529

1 123
36
92
60
50
5
57
1 423

1 030
33
102
60
46
3
56
1 329

1 074
34
100
60
45
5
5
1 323

-662
-215
-21
-329
-113
-146
-64
0
-1 550
-21

-710
-220
-30
-279
-17
-149
-61
0
-1 465
-42

-683
-217
-20
-327
-9
-102
-54
-1
-1 413
-84

-724
-224
-31
-278
-9
-128
-62
0
-1 456
-133

160
-123
-97
-60

67
-45
-106
-84

73
-42
-107
-75

67
-99
-108
-140

142
50
43
235

143
50
0
193

169
0
0
169

158
35
0
193

-141
-1
-1
-70
-213
21

-143
0
0
-49
-192
1

-169
0
0
-20
-189
-20

-158
0
0
-27
-185
8

1 079
426
1 504
-120
-844
-202
-1 167
338

1 081
386
1 467
-147
-749
-202
-1 098
369

1 087
434
1 521
-119
-820
-202
-1 141
380

1 152
386
1 538
-148
-749
-202
-1 099
439

278

244

201

174

0
278

0
244

0
201

0
174

0

0

0

0

SALTSTATION 18
Intäkter
Kostnader
Internhyra
Resultat

SOMMARVERKSAMHETEN PÅ MOBACKEN
Intäkter
Kollekter
Mötesservering
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Lokal mission (EFS Vbn)
Övrig mission
Sommarkyrka/Personal
Verksamhetskostnader
Summa kostnader
Resultat

FASTIGHET ORION 9
Hyresintäkter
Internhyra
Summa intäkter
Personalkostnader
Fastighetskostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Resultat
Totalresultat före byggprojekt
Kostnad för byggprojekt

Resultat före disposition och skatt
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EFS Missionsförening i Skellefteå

Org.nr 894700-0280

Balansräkning
2019-12-31

2018-12-31

1 799

2 002

0

0

Långfristig utlåning
Summa anläggningstillgångar

1 625
3 424

1 700
3 702

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Skattekonto/skattenetto
Förutbet kostnader/upplupna intäkter
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar

104
273
81
1 874
2 331

66
48
124
1 614
1 852

SUMMA TILLGÅNGAR

5 756

5 553

4 357
46
4 403

4 356
1
4 357

275
111
352
738

275
126
258
659

194
294
72
54
614
5 756

100
270
111
56
537
5 553

0

0

Belopp i KSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheten Orion 9
Inventarier Församlingsverksamhet 1 kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Fonder
EFS lokalfond i Skellefteå
Övriga ideella fonder
Periodiseringsfond 2018
Summa fonder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Skatteskuld
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Skellefteå 2020-02-02

Johan Andersson

Nils Lindqvist

Gunilla Grenholm

Per Norell

Sandra Flank

Maria Dahlquist

ordförande
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SKELLEFTEÅ EFS VERKSAMHETSPLAN 2020
VÅR VISION	
  

Hopp
Vi vill att EFS-kyrkan ska vara en varm kyrka som på evangelisk-luthersk grund
presenterar budskapet om Jesus så att det väcker hopp hos dem som ännu inte
upptäckt kristen tro, blir en nystart för de som av olika anledningar kommit bort från
kristen gemenskap och som ger vardagsnära, andlig fördjupning för dem som
deltar i kyrkans verksamhet.	
  
Omsorg
Vi vill betona att kristen gemenskap ska vara en trygg gemenskap där alla är
välkomna med sina frågor, sin längtan och sina behov. Vi vill hitta en sund
blandning av engagemang, vila och kärleksfull omsorg.	
  
Utveckling
Vi vill att EFS-kyrkan ska vara en utvecklingsmiljö inom Svenska kyrkan där vi kan
prova mötes- och uttrycksformer som kan nå ut med evangeliet på vår tids språk
och uttryckssätt. Bibelns sanningar är eviga, men hur vi kommunicerar dem
förändras över tid.	
  
Öppenhet
Vi välkomnar alla – oavsett ålder, bakgrund och ursprung – och hoppas att vi
tillsammans och över tid får utgöra en positiv kraft i Skellefteå. Gud till ära och våra
medmänniskor till tjänst.	
  
FÖRSLAG TILL PLAN FÖR 2020

GUDSTJÄNSTER	
  
Vi vill att EFS får vara en plats där alla hittar en gudstjänst, oavsett ålder och
bakgrund:
– genom att vi erbjuder en bredd av gudstjänster och mötesformer för våra olika
andliga behov, till exempel nyfikenhet, fördjupning, eftertanke, lovsång, förbön och
nattvard
– genom att uppmuntra våra medlemmar att be för, delta och medverka i våra olika
gudstjänster 	
  
	
  	
  
KONKRET 2019	
  

•
•

	
  

Vi vill verka för att söndagsgudstjänsterna även attraherar ungdomar och
unga vuxna likaväl som att äldre kan känna det naturligt att delta i till
exempel lovsångsgudstjänster.	
  
Utveckla tillgängligheten i våra gudstjänster även för de som inte har
svenska som modersmål. Till exempel att erbjuda tolkning på ytterligare
språk samt se över möjligheten att göra affischer, webb och månadsblad
på engelska.
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RELATIONER	
  
Vi vill att vår förening får verka för:
– En varm, öppen gemenskap
– Gemenskap över åldersgränserna
– Bra ekumenik där vi är en trygg och bidragande del
– Uppmuntra våra medlemmar till frivilliginsatser

	
  
KONKRET 2019	
  
•
•
•
•
•

Vi vill fortsätta uppmuntra våra medlemmar att vara delaktiga i arbetet med
Tusen systrar.
Vi vill uppmuntra till att träffar för daglediga kan genomföras.
Vi vill verka för att öka medlemsantalet med minst 10 nya samt skapa bra
introduktion för dessa.
Vi vill anordna aktiviteter som stärker banden mellan medlemmarna, t ex
fler föreningsutflykter som EFS Stortjärn.
Vi vill uppmuntra till att hitta nya bekantskaper vid fikaborden. Att ingen ska
sitta ensam.

BARN	
  
Vi vill att vår förening tar vara på den möjlighet som en växande skara barn och
barnfamiljer i EFS-kyrkan innebär:
– genom att även erbjuda verksamhet och mötesplatser så att barn, ungdomar i de
yngre tonåren och barnfamiljer trivs på EFS och får lära känna Jesus. 	
  
KONKRET 2019	
  
•
•

Vi vill verka för att gruppen Tweens, barn över 10 år, utvecklas till en stabil
verksamhet i föreningen med fler ledare.
Fördela ledarskapet mellan Söndax och Tweens så att det matchar
åldersstrukturen. Behövs ytterligare en gruppering, t ex ”inbetweens”?

UNGDOMAR
Vi vill att vår förening är en plats där ungdomar trivs och växer:
– genom ett fortsatt nära samarbete med SALT
– genom att fortsätta utvecklingen av aktiviteter som smågrupper, caféer,
lovsångsgudstjänster samt sång och musik
– genom att erbjuda EFS-kyrkan som en naturlig mötesplats för ungdomar
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KONKRET 2019	
  
•
•

Verka för att ungdomar tar ledarroller, t.ex. inom barn och
ungdomsverksamhet.
Arbeta för att det inte blir ett glapp mellan Tweens och
ungdomsverksamheten. Uppmuntra de som ”lämnar Tweens” att fortsätta
med fredagskvällar eller gospelkören.

EKONOMI	
  
Vi vill att vår förening verkar för en sund ekonomi så att vi klarar alla de åtaganden
vi har och har resurser att fortsätta utveckla vår verksamhet:
– genom att uppmuntra till ökat personligt givande
– genom att utveckla de sätt vi kan ge pengar till föreningen
– genom att vårda och förvalta våra lokaler på ett ansvarsfullt och klokt sätt	
  
KONKRET 2019	
  
•
•

Tydliggöra föreningens insamlingsmål.
Inspirera föreningens medlemmar att bli månadsgivare.

	
  
MUSIK	
  
Vi vill fortsätta att utveckla föreningens musikarbete och ser vilken möjlighet till
evangelisation det är:
– genom att stötta och utveckla föreningens körverksamhet
– genom att skapa möjligheter att få komma och musicera på EFS
– genom att ge yngre möjlighet att växa in i ledarroller 	
  
KONKRET 2019
•
•

Utveckla och stärka barnkörverksamheten och arbeta för att se över
glappet mellan Hopp och United.
Stötta Hopp med material som noter eller annat, liksom uppmuntra till fler
hjälpledare när behov uppstår.

ANSTÄLLDA	
  
Att vår förening får fortsätta att vara en bra arbetsplats med motiverade och
engagerade medarbetare
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KONKRET 2019	
  
•

Fortsätta stötta den nya arbetsledaren och det nya arbetslaget så att
teamet utvecklas och stärks.

•

Styrelsemedlemmar fortsätter regelbundet att delta på arbetsplatsträffar.	
  

KOMMUNIKATION	
  
Vi vill att föreningen ska utveckla information och kommunikation så att vi når ut
med evangeliet och information om vår verksamhet till både medlemmar och andra
– genom att fortsätta att utveckla vår hemsida
– genom föreningsmöten där viktiga frågor får ventileras
– genom att skapa en bra blandning av traditionella och nya media så att vi har bra
kanaler för alla åldersgrupper

	
  
KONKRET 2019	
  
•
•

Se över och fortsätta utveckla vår närvaro i sociala kanaler
Se över hur e-postutskick och annan föreningsinformation ska utvecklas.

MOBACKEN	
  
Vi vill att Skellefteå EFS fortsätter det goda samarbetet med EFS-föreningen i
Mobackenkyrkan.
– genom att fortsätta förlägga vår sommarverksamhet på Mobacken-kyrkan
– genom att styrelsen kontinuerligt träffar Mobackens EFS styrelse	
  
KONKRET 2019	
  
•

•

Satsa på ungdomskvällar under sommaren för att inte tappa bort
ungdomarna över sommaren och för att erbjuda konfirmanderna från
Solvik fortsatt gemenskap.
Uppmuntra arbetet med långsiktighet i planeringen av programmet.
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Foto: Gunnar Norlund
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16. Verksamhetsplan

2. Årsmötets öppnande

17.1 Verksamhetsplan

3. Val av årsmötets presidium
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4. Nya medlemmar hälsas välkomna

17. Kollekt och bön

5. Fastställande av dagordning

18. Tack till avgående styrelseledamöter

6. Parentation

19. Val av revisorer med ersättare samt

7. Val av justerare

siffergranskare

8. Val av rösträknare

20. Val av valberedning

9. Val av tidningsreferent

21. Val av ombud till

10. Fråga om behörig kallelse

21.1 EFS riks årskonferens 22-24 maj i

11. Styrelsens redogörelse för det gångna året

Jönköping

11.1 Verksamhetsberättelse

21.2 EFS Västerbottens årsmöte

11.2 Avstämning verksamhetsplan

9 maj i Robertsfors

11.3 Ekonomisk redogörelse

21.3 Ombud till Studieförbundet

12. Revisorernas berättelse

Sensus årsmöte

13. Fastställande av balansräkning och beslut

23. Nominering till styrelsen för Gold Town Radio

om disposition av resultatet
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14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

24. Övriga frågor för senare beslut

15. Val av styrelseledamöter
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