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Inbjudan till årsmöte
19 februari kl.15.00

Styrelsen
Styrelsen har under det gångna året bestått av sju ledamöter, Allan Karlsson
ordf, Börje Andersson vice ordf, Olof
Forslund sekr, Carl-Axel Robertsson
kassör och Birgitta Lundmark samt
genom fyllnadsval den 18 april, Annbritt Marklund och Monica Forslund.
Styrelsen har haft 12 sammanträden
under året.
Styrelsen har arbetat vidare enligt
den verksamhetsplan som antogs vid
årsmötet. Målsättningen för vårt arbete
har varit, att allt som vi gör skall medverka till att göra Kristus känd och
älskad som en del av livet.
Under 2009 har föreningen minskat
den del av personalstyrkan, som är anställd via EFS Västerbotten. Detta har
inneburit att vi under 2010 har kunnat
betala fullt ut för våra anställda.
Satsningen på söndagsgudstjänster
har fortsatt under året på samma sätt
som tidigare, med iCentrum-gudstjänst
ungefär varannan söndag med undantag för sommarperioden på Mobacken.
Målgruppen för iCentrum-gudstjänsterna är primärt personer »mitt-i-livet«
men gudstjänsterna besöks också, i allt
större utsträckning, av alla åldersgrupper. Vi upplever att dessa gudstjänster
fyller ett stort behov och är uppskattade
av många. Styrelsen är mycket tacksam
för det arbete, som läggs ner av de frivilliga arbetsgrupperna för att göra
dessa gudstjänster innehållsrika och
meningsfulla.
Styrelsen vill också notera det framgångsrika ungdomsarbete, som utvecklats genom framförallt ungdomskören
U-nited och ungdomsgudstjänsterna
The Life.
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Vår ungdoms- och musikledare
Gustav Jacobson har stor del i detta
genom sitt stora engagemang och sin
smittande entusiasm.
Styrelsen har under året anordnat en
inspirationsdag kring Alpha-grupper
under ledning av Ingrid Lundström
från Uppsala.
Den dagliga serveringen och bangolfen på Mobacken har under som
maren 2010 utarrenderats till den
kommunala verksamheten Solkraft/
Rosengård. Mötesserveringen har som
tidigare skötts av egna kommittéer.
Det renoveringsarbete av kyrksal
och kyrktorg, som genomfördes i
huvudsak under 2009, färdigställdes
under året och avslutades med en
invigningsfest den 7 februari 2010.
Ansträngningar som har gjorts under
året för att kunna hyra ut lågbelagda
kontors- och källarlokaler på Stationsgatan 18 har ännu inte gett resultat.
Personal
Under året har vår präst Arnaldo Tiburzi varit anställd på 65%. Ungdomspräst Helena Marksén, som under
våren var föräldraledig på sin halvtidstjänst, slutade på egen begäran i början
av hösten och flyttade till Umeå.
Gustav Jacobson arbetade heltid under året. Han vikarierade under våren
och under hösten blev han tillsvidareanställd.
Fastighetsskötseln och en del uppdrag på expeditionen sköttes av Börje
Rosendahl, Gerd Larsson och Dagny
Stenmark.
Mattias Lindqvist har varit anställd
på 20% av oss. Hans huvuduppgift har
varit Trinity.
Vi är glada och tacksamma för våra
anställda, de gör ett mycket gott arbete!
Mycket av arbetet i kyrkan sköts av
frivilliga. Det finns många arbetsgrup-

per av olika slag, som gör en stor insats. De ekonomiska rutinerna och
ekonomistyrningen sköts ideellt av
Dan Sigurdsson och Carl-Axel Robertsson. Vi är glada över allt engagemang och allt arbete som utförs och
vill tacka både från föreningen och
från styrelsen.
Medlemsstatistik
Vi har tagit in 28 nya medlemmar
under året! De flesta av dem är väldigt
unga och är en frukt av arbetet med
ungdomskören U-nited. Elva trogna
medlemmar har avlidit.
Innebär ovanstående siffror att medlemsantalet har ökat? Nej, vi har haft
en ordentlig genomgång av medlemsmatrikeln, där vi har frågat alla medlemmar som inte betalat medlems
avgiften på flera år, om de ville vara
kvar i föreningen. Många av dem hade
flyttat och blivit medlemmar i andra
EFS-föreningar eller församlingar.
Detta resulterade i att hela 28 medlemmar lämnade föreningen under året.
Vid årets början var vi 339 medlemmar och vid årets slut 328.
PPK-programplaneringen
PPK har stått för planeringen av de
traditionella gudstjänsterna. Vi har
kallat talare och sångare. Våra egna
körer har utgjort stommen för sångmedverkan. Precis som året innan har
iCentrum-gruppen planerat sina egna
gudstjänster. Samma sak gäller ungdomsgudstjänsterna, som planerats av
ungdomarna själva med vår konsulent
Gustav Jacobson i spetsen.
iCentrum
iCentrum-gudstjänsterna fortsätter att
prägla EFS-kyrkan varannan söndag,
med sitt lekmannaengagemang, med
sina vardagsnära gudstjänstteman och

alltid varit en enkel och glädjande
uppgift att tillfråga nya temagruppsmedlemmar.
Inför året som kommer smids det
nya spännande planer för hur iCentrum ska fortsätta att utvecklas inom
ramen för det vardagsnära och hoppingivande konceptet. Om 2010 var det
etablerande året, blir iCentrum anno
2011 det engagerande.

med en musikalisk bredd som uppskattas av alla åldrar. Målet är att besökarna – oavsett om man aldrig brukar
sätta sin fot i kyrkan, eller om man är
en van gudstjänstbesökare – ska kunna
få hjälp att bearbeta de frågor som
finns mitt i livet, och att det kristna
budskapet ska göra att man går från
iCentrum med lite mer hopp än när
man kom.
Vi har haft ett stort antal frivilliga
som arbetat med gudstjänstplaneringen, fördelat på fyra temagrupper med
Kerstin Tiburzi som sammanhållande
länk, och med Kerstin, Mattias Kågström och Roger Wikström som lite av
»arbetsutskott«. Även detta år har musi
ken letts av Mattias Kågström, Tobias
Kågström, Mikke Johansson m.fl.
Detta år har vi också utökat iCentrum-grupperna med tekniker som
sköter sammanställning och visning av
de många bilder som är en viktig del av
iCentrum-konceptet.
Vi tackar också Gud för att så många
– och så gärna – vill vara med och
arbeta med gudstjänsterna. Det har

Sommarverksamheten
Det har varit en stor förändring av vår
sommarverksamhet. Vi har hyrt ut
driften av vårt sommarcafé på Mobacken, inkl. skötseln av minigolfen,
till Solkraft/Rosengård. Mötesverksamheten har pågått som vanligt.
Ett sommar-PPK bestående av representanter från EFS kyrkan och EFS
Mobacken samt en representant från
EFS Myckle har planerat. Gudstjänsterna har varit välbesökta och vi har
lyssnat till kända och okända talare och
sångare.
U-nited
Vilket fantastiskt år vi har haft med
U-nited! De har inte legat på latsidan
utan kören har hunnit med mycket!
Ett antal sjungningar runt om i våra
kyrkor i Skellefteå, en vårturné till
Sundsvall, en Stockholmsresa och sist
men inte minst… JOY IS HERE! Gospelkonserterna då Pingstkyrkan fylldes två gånger om.
U-nited (som under Joy is here bestod av 100 sångare) hade bjudit in
artisten Christoffer Hiding, dansgruppen Addicted och våra fantastiska
musiker med bl.a. Mattias Lindqvist
och Kågströmsbröderna. Det som gör
U-nited så bra är gemenskapen och
glädjen som finns i kören. En glädje
som ungdomarna verkligen vill dela
med sig av. Och de lyckas!

The Life
En fredagkväll i månaden har vi haft
The Life – ett ungdomsmöte. Det är en
gudstjänst som inriktar sig till ungdo
mar upp till 30 år. Men alla har naturligtvis varit välkomna! Under en The
Life-gudstjänst fokuserar vi på Jesus till
100%. I lovsången, i undervisning är
det Jesus som är kärnan och stjärnan!
KRIK
Vet ni vad som händer i Balderskolans
gympahall på söndagar kl 19.00? Jo, då
har vi i EFS-kyrkan något som heter
KRIK (Kristen idrottskontakt). Ett 20tal ungdomar träffas för att lira innebandy tillsammans, och mitt i bryter
man av för en andakt. Genom KRIK når
vi ungdomar som vi annars inte ser så
mycket i kyrkan, och det är lätt att dra
med sig en kompis. Vilket missions
arbete!
Idrottsglädje ♥ Trosglädje = SANT
Smågrupper
På tisdagar och onsdagar har vi smågrupper i EFS-kyrkan. I år har vår egen
Gustav Jacobson haft två grupper med
ungdomar. Alla som är med i Gustavs
smågrupper har konfirmerat sig på
Solvik. Just därför är smågrupperna
viktiga.
När man kommer från ett konfa
läger, så har man såklart varit med om
mycket fantastiskt och många har fått
en personlig tro och relation med Jesus.
Men många frågor och funderingar
finns kvar, som i oss alla, och därför är
smågruppen viktig. Man får samtala
om livet, hur man mår och om tron. Vi
fikar, skrattar, samtalar, läser bibeln
och ber.
Vi har visionen att det ska bildas fler
smågrupper för alla åldrar och kanske
blir den visionen verklighet under år
2011!
Café Sambouzas
På fredagskvällarna har vi haft ungdomscafé på EFS. Gott och billigt fika,
härlig gemenskap och kvällen avslutas
med en andakt i kyrksalen. Många av
våra ungdomar ser EFS-kyrkan som
ett »andra hem« och det blir tydligt på
fredagskvällarna.
Replokalen
I EFS-kyrkans källare har vi en replokal.
I år har vi haft 3 band som har repat
regelbundet. Även vårt lovsångsteam
har hållit till i replokalen och övat.
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Ekumeniskt
Under de senaste åren har det vuxit
fram ett gott samarbete med Pingstkyrkan i Skellefteå och Pingstkyrkan
i Ursviken. Vår ungdomskonsulent
Gustav har en god kontakt med Pingstkyrkans ungdomspastor Sebastian
Tarkiainen. Många av våra ungdomsgudstjänster har vi haft tillsammans
och hösten 2010 hade vi ungdomskon
ferensen Oktoberfäst som ett gemensamt projekt.
Vi har under detta år även haft ett
samarbete med Byske EFS och Bureå
församling. Ett samarbete som kan
komma att växa sig större och större!
Trinity
Året började med förberedelser inför
Love in Concert med gästsolisten Sa
muel Ljunghblad. Arbetsbördan fördelades mellan alla körmedlemmar,
alla fick känna sig delaktiga. Sådant
stärker gemenskapen. Vi kände att konserten blev väldigt lyckad.
Vi deltog i körmanifestationen och
samarbetade med bl.a. Esprit. Härligt
att få sjunga gospel i ett sådant sammanhang!
Ett mål för förra året och detta, har
varit personlig utveckling i sång. Alla i
kören har tagit sånglektioner. Det har
gjort att kören också utvecklats musikaliskt som grupp.
Höstterminen startade med en välgörenhetskonsert i Umeå.
Vi har deltagit i iCentrum samt
andra gudstjänster och i slutet av året i
Musik i Advent. Det är underbart när
vi alla körer sjunger tillsammans!
Vi har under hösten provat ny reper
toar och drömmer och planerar för en
ny skiva.
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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. Ett flertal av körens sångare
deltog i Körmanifestationen som gick
av stapeln i Skellefteå Kraft Arena. Sista
helgen i oktober framförde kören mässan Immanuel i Landskyrkan. Under
hösten inbjöd kören intresserade sångare att som ett projekt vara med och
öva inför konserten med Anna-Lotta
Larsson och Göran Fristorp. Det resulterade i att kören nästan fördubblades
till den konserten. Årets final var jul
caféet på EFS där sång, fantastiskt fikabröd, lekar och lotterier gladde besökarna. Kören har idag ett trettiotal
medlemmar.
EFS-kören
Medlemmarna i EFS-kören är en trogen och lojal skara som villigt och glatt
övar och sjunger tillsammans. Tyvärr
har några sångare fått problem med
rösten och därför slutat. Vi säger Tack
till alla som genom åren deltagit.
Kören fortsätter och har idag 32
sångare. Ledare är Bertil Edström.
Du som vill sjunga i kör är alltid välkommen till oss. Vi behöver dig.
Kören sjunger en blandad repertoar
med tonvikt på fyrstämmig traditionell
körmusik.
Kören har medverkat vid olika
gudstjänster i EFS kyrkan, Mobacken,
Moröb acke, Ursvikens, Bureå och
Jörns kyrkor. I samband med en utflykt
medverkade kören vid gudstjänster i
Sorsele och Malå kyrka.
Som vanligt sjöng kören i Musik i
Advent i Anderstorpssalen. En härlig
dag då vi fick spela och sjunga ut julens
glada budskap.

Missionshänderna
Denna verksamhet startade när Stadens gamla och Norrböle syföreningar
gick samman under namnet Missionshänderna hösten 1998.
Vi har samlats varannan onsdag kl
13.00 under vårterminen kring ämnen
som berört mission i hem- och utland
samt gemenskap. Missionshänderna
har bidragit till god avkoppling och
gemenskap för daglediga. Vi har fått
samtala, dricka kaffe, sjunga och lyssna
till gudsordet. Insamling till missionsverksamheten har också varit en naturlig del av samvaron. Sammanhållande
har varit Erik Berglund som under åren
lagt ner ett uppskattat arbete.
Missionshänderna upphörde efter
vårterminen och slogs samman med
Torsdagsträffen under det gemen
samma namnet Onsdagsträffen från
och med höstterminen. Vi tackar Erik
och övriga engagerade för den långa
insatsen i Missionshänderna.
Torsdagträffen
Första torsdagen i varje månad har
Torsdagsträffen samlats i EFS-kyrkan
på eftermiddagen för gemenskap kring
kaffeborden och för andakt. Att träffas
på detta sätt har varit en uppskattad
form för gemenskap. Missionen har
ocks å stått i centrum vilket visats
genom generösa gåvor till missions
arbetet.
Ansvarig för dessa träffar har varit
Bernt Hammarstén tillsammans med
en grupp ansvarstagande äldre.
Bernt Hammarsténs hastiga bortgång under våren förändrade det fortsatta arbetet och i samband med samtal
om Missionshändernas framtid beslu
tades om en samordning av arbetet.
Från höstterminen har arbetet bedri-

vits tillsammans med Missionshän
derna under det gemensamma namnet
Onsdagsträffen.
Vi är tacksamma över det arbete
som Bernt Hammarstén och övriga i
ansvarsgruppen har lagt ner för Torsdagsträffen.
Onsdagsträffen
Från och med höstterminens början
har det arbete som tidigare bedrevs i
Missionshänderna och Torsdagsträffen
gått vidare under namnet Onsdagsträffen. Samlingarna sker varannan
onsdag kl 13.00 och börjar med gemenskap kring kaffeborden och fortsätter
med samling kring andakt, aktuella
ämnen, mission och liknande.
Samlingarna är främst avsedda för
daglediga men alla som har möjlighet
är välkomna. Insamling för vårt missionsarbete är också en viktig del av
arbetet. Vanligtvis brukar ett 40-tal
personer sluta upp varje gång och
gemenskapen är tydligt uppskattad.
De som tidigare var med i ansvars
grupper för Torsdagsträffen och Missionshänderna är med i Onsdagsträffens arbete men en del föryngring har
skett och vi är glada för det, det ger frimodighet för det fortsatta arbetet.
Arbetet med planering av verksamheten, mötesledning och servering har
fördelats mellan ansvarsgruppernas
medlemmar och det är glädjande att
notera engagemanget.
Missionsafton
»Enheten i Kristus är en ganska mångfacetterad och nyansrik enhet. Låt oss
aldrig glömma det. Ett träd med många
grenar, en kropp med många delar, en
vingård med olika inslag.« (citat av
Annika Borg)

Så är det också med arbetet inom
EFS kyrkan i Skellefteå. Missions
aftnarna vill vi ska vara en del av denna
enhet, som sprider evangeliet om Jesus
Kristus. Vi når kanske inte så många
men med de gåvor vi får in kan vi på
vårt sätt delta i missionens tjänst i
Skellefteå och i övriga världen.
Vi har under året haft 10 missionsaftnar, 2 av dessa nämner vi:
Den 9 februari besökte Kersti Karlsson oss och berättade bl.a. om kvinnoarbetet i Etiopien.
I oktober medverkade Lars och
Birgit Lundström med tal och sång.
Lars berättade bl.a. om vad som kan
hända under en vigsel. I sitt tal till
brudparet hade han sagt att Gud är
kärleken. Då knuffade brudparets lille
son i sin pappa och sa: »Där hör du,
Gud finns!« Så kan en vigsel bli ett
vittnesbörd. »Av barns och spenabarns
mun har du berett dig lov.«
Vi har också haft en auktion där
gåvor från delar av dödsbo och övriga
gåvor gick under klubban. Det skötte
Martin Jonsson med bravur och ca
20 000 kr kom in. Grötfest med lotterier och brödförsäljning avslutade
året.
Vi tackar Herren för det år som gått.
Tack säger vi också till alla som med
närvaro, gåvor och förböner stödjer oss
i arbetet.
Hembesöksgruppen
Hembesöksgruppen, som träffas några
gånger per termin för att samtala och
fördela uppgifterna, består av 5–7 personer. Före advent överlämnar vi en
blomma till den som under året för
lorat sin maka eller make samt en julhälsning till andra som vi besöker. Vi
vill gärna få förslag på personer som

bör få besök. Vi behöver också fler
medhjälpare för att denna grupp skall
kunna fortsätta.
Bön för staden
Vi är en ekumenisk grupp om 4–10
personer som samlas till bön varje
lördagsmorgon kl. 9.00 på 3:an eller i
bönerummet. Vi bär fram vårt och
andra kyrkors arbete inför vår Herre.
Samlingarna är öppna för alla utan
krav på att man skall be högt.
Vi ser gärna att fler kommer med i
gemenskapen.
Ljudtekniker
Under det gångna året har vi i huvudsak varit tre som hjälpts åt med ljudtekniken i kyrkan. Fredagskvällar har
Gustav Jacobson värvat några av sina
vänner som ansvarat för dessa till
fällen, vilket har underlättat arbetet.
Glädjande är att vi har lyckats engagera
ytterligare ett par personer, som kommer att dela vårt ansvar under kommande år. Vi är fortfarande ett gäng
glada amatörer som efter bästa förmåga
försöker förkovra oss när det gäller
ljud, ljus och multimedia.
Närradion
Närradion har fortsatt att sända pro
grammet »Lördagsmorgon från EFS«
under perioden januari till maj och
september till december. Var 5:e vecka
har vi sänt andakter måndag till fredag
följt av gudstjänst den följande sön
dagen.
Programledare har Håkan Mark
ström varit och tekniker Håkan Sund
qvist och Gustav Nilsson. Inga-Britt
Nilsson, Harriet Jonsson och Martin
Karlsson har passat telefonen under
lördagssändningarna som är mycket
uppskattade.
Genom närradion når vi ut med vårt
budskap till hela skelleftebygden.
www.efskyrkan.nu
Vår hemsida är välbesökt och värdefull på många sätt. Vi kan förmedla
färsk information och rapportera från
våra aktiviteter. Hemsidan har varit
väl uppdaterad.
Att ha en hemsida är en billig investering, som lätt finansieras av besparingarna man gör när man inte behöver sända Månadsbladet per post till
medlemmar som har internet.
I mångt och mycket är hemsidan
vårt ansikte utåt.
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EFS Missionsförening i Skellefteå

Resultaträkning 2010 och budgetförslag 2011
Belopp i KSEK

Utfall 2009

Budget 2010 Utfall 2010 Budget 2011

Intäkter
Kollekter/Gåvor

1 261

1 274

1 310

1 313

50

19

25

130

134

134

135

88

10

0

0

796

768

804

765

Medlemsavgifter

57

58

56

55

Övriga intäkter

70

89

138

143

147

120

170

160

2 549

2 503

2 632

2 596

Auktioner
Mötesservering
Sommarservering
Hyresintäkter

Intäkter, Saltstation 18
Summa intäkter exkl byggprojekt
Intäkt till byggprojekt
Summa intäkter

447

11

2 996

2 503

2 643

2 596

Insänt till EFS Riks

-120

-120

-127

-120

Insänt till EFS Västerbotten

-585

-585

-604

-634

-24

-25

-15

-25

Personalkostnader

-361

-363

-303

-294

Fastighetskostnader

-926

-796

-734

-863

Övriga kostnader

-326

-355

-338

-363

Kostnader, Saltstation 18

-162

-135

-185

-175

Avskrivningar

-189

-189

-189

-189

-2 692

-2 568

-2 495

-2 662

Bruttoresultat exkl byggprojekt

-143

-65

137

-66

Kostnader för byggprojekt

-699

Kostnader

Insänt till övrig mission

Summa kostnader exkl byggprojekt

Summa kostnader

-13

-3 391

-2 568

-2 508

-2 662

-395

-65

135

-66

Ränteintäkter o dyl

14

14

18

18

Räntekostnader o dyl

-1

-1

-2

-2

-383

-53

151

-50

Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster

Resultat efter finans poster
Bokslutsdispositioner och skatt
Upplösning av per.fond

242

Upplösning av lokalfond

10

3

0

0

Inkomstskatt
Nettoresultat

6

-131

-53

153

-50

EFS Missionsförening i Skellefteå

Resultaträkning 2010 och budgetförslag 2011
EFS-KYRKAN

Intäkter
Kollekter/Gåvor
Missionshänderna
Missionsafton
Torsdagsträffen
Kollekter från Morön
Auktioner
Servering
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Insänt till EFS Västerbotten
Insänt till EFS Riks
Insänt till övrig mission
Internhyra
Personalkostnad
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Resultat

Utfall 2009

per AVD

Budget 2010 Utfall 2010 Budget 2011

1 041
47
31
19
6
0
86
57
30
11
1 328

1 067
35
30
19
6
50
90
58
84
14
1 452

1 108
27
22
25
3
19
85
56
74
15
1 434

1 131
0
22
30
3
25
85
55
79
15
1 444

-468
-120
-24
-368
-194
-239
-1
-1 415
-86

-468
-120
-25
-336
-191
-332
-1
-1 473
-21

-478
-127
-15
-204
-139
-319
-2
-1 284
149

-507
-120
-25
-256
-111
-344
-2
-1 364
80

147

120

-162
-15

-135
-15

170
-92
-185
-107

160
-74
-175
-89

71
-38
34

70
-10
60

71
5
75

71
-11
60

137
-21
44
88
52
34
7
342

138
-21
44
10
3
5
0
179

148
-22
49
0
0
0
64
239

150
-23
50
0
0
0
64
242

-117
-12
-45
-87
-24
-285
56

-117
0
-37
-23
-24
-202
-23

-126
-11
-61
-19
-24
-241
-2

-128
-10
-67
-19
-24
-248
-6

Hyresintäkter
Internhyra
Summa intäkter
Lönekostnader
Övriga kostnader
Finansiella poster
Avskrivningar
Summa kostnader
Resultat före eliminering
Eliminering
Resultat

672
368
1 040
-155
-885
3
-165
-1 202
-162
42
-120

695
336
1 031
-172
-749
0
-165
-1 086
-55

733
296
1 029
-153
-678
4
-165
-991
38

694
330
1 024
-173
-785
4
-165
-1 119
-95

-55

38

-95

TOTALT, efter eliminering av internhyra
Intäkter
Kostnader
Resultat före disposition och skatt

2 560
-2 691
-131

2 517
-2 570
-53

2 647
-2 493
153

2 611
-2 661
-50

SALTSTATION 18

Intäkter
Internhyra
Övriga kostnader
Resultat

MOBACKENKYRKAN

Hyresintäkt mm
Kostnader
Resultat

SOMMARHEMMET

Intäkter
Kollekter
Kollektdelning med Mobacken EFS
Mötesservering
Daglig servering o glass
Hyresintäkter
Minigolf
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Insänt till EFS Västerbotten
Personalkostnad
Fastighetskostnad
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Resultat

FASTIGHET ORION 9
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EFS Missionsförening i Skellefteå

Balansräkning
2010-12-31

2009-12-31

Fastigheter Orion 9
Fjärrvärme
Mobackenkyrkan
Mobacken, Gula Huset
Summa fastigheter

2 012
47
0
429
2 487

2 173
49
0
453
2 675

Inventarier Församlingsverksamhet
Summa anläggningstillgångar

0
2 487

0
2 675

Skattefordringar
Diverse fordringar
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar

62
132
1 205
1 398

83
157
1 265
1 505

SUMMA TILLGÅNGAR

3 885

4 180

3 153
153
3 306

3 284
-131
3 153

77
8
20
106

80
8
20
108

473
0

919
0

3 885

4 180

Belopp i KSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Fonder
EFS lokalfond i Skellefteå
Ungdomsfond
Missionsfond 2003
Summa fonder
Kortfristiga skulder
Diverse skulder
Skatteskuld
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Skellefteå 2011-01-19

Allan Karlsson
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Olof Forslund

ordförande

sekreterare

Birgitta Lundmark

Monica Forslund

Börje Andersson

vice ordf

Carl-Axel Robertsson

kassör

Annbritt Marklund

EFS Missionsförening i Skellefteå

Byggprojekt 2009-2010
Renovering av kyrksal och foajè samt uppgradering av ljud, ljus och bild
Belopp i KSEK

Utfall 2009

Utfall 2010

Summa

433

11

444

Intäkter
Bygginsamling
Omvandling av medlemslån

5

5

Upplösning av skuld från Mobackenkonferens 2002 (tre parter)
Totala intäkter

8

8

447

11

458

Ljud, bild och ljus

400

13

413

Övriga kostnader

299

0

299

Totala kostnader

699

13

712

-252

-3

-255

Upplösning av lokalfond

242

3

245

Upplösning av teknikfond

10

Kostnader

Projektresultat

Total fondupplösning

252

10
3

254
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d a g o r d nin g
Årsmöte med EFS Missionsförening 2011-02-19

1.

Andakt. Arnaldo Tiburzi

Efter paus

2.

Årsmötets öppnande

3.

Val av årsmötets presidium

4.

Nya medlemmar hälsas välkomna

19. Val av revisorer med ersättare samt
siffergranskare

5.

Fastställande av dagordning

20. Val av valberedning

6.

Parentation

7.

Val av justerare

21. Val av ledamot och ersättare för ett år
i styrelsen för Stiftelsen Tryggheten

8.

Val av rösträknare

22. Val av ombud

9.

Val av tidningsreferent

18. Tack till avgående styrelseledamöter

22.1 EFS rikskonferens i Piteå 2–5 juni

10. Fråga om behörig kallelse
11. Styrelsens redogörelse för det gångna året
11.1 Verksamhetsberättelse
11.2 Ekonomisk redogörelse

22.2 EFS Västerbottens årsmöte i 			
Robertsfors 14 maj
22.3 Årsmöte för Salt Barn o ungdom
i Västerbotten. Skellefteå 7 maj
23. Övriga frågor för senare beslut

12. Revisorernas berättelse

24. Avslutning

13. Fastställande av balansräkning
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
15. Val av styrelseledamöter
16. Verksamhetsplan för 2011
16.1 Verksamhetsplan
16.2 Budget
17. Offergång och fikapaus

www.efskyrkan.nu

