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Inbjudan till årsmöte
16 februari kl.15.00

Styrelsen
Styrelsen har under det gångna året bestått av 6 ledamöter, Bertil Edström
ordf, Monica Forslund vice ordf, Annbritt Marklund sekr, Carl-Axel Robertsson ekonomi samt ledamöterna Olof
Forslund och Linnea Lundmark.
Styrelsen har haft 12 egna ordinarie
sammanträden, ett antal extra sammanträden och två sammanträden
med Mobackens EFS under året.
Styrelsen har arbetat vidare enligt
den verksamhetsplan som antogs vid
förra årsmötet. Målsättningen för vårt
arbete har varit, att allt som vi gör ska
medverka till att göra Jesus Kristus
känd och älskad.
Våra söndagsgudstjänster har fortsatt under året på samma sätt som tidigare med iCentrum-gudstjänster unge
fär varannan söndag med undantag för
sommarperioden på Mobacken.
Målgruppen för iCentrum är i första
hand personer ”mitt i livet” men gudstjänsterna besöks nu av alla åldersgrupper. Dessa gudstjänster, som nu har
funnit sin form, uppskattas av många
och fyller ett behov. Styrelsen vill uttrycka sin tacksamhet för det arbete
som läggs ner av frivilliga arbetsgrupper för att göra dessa gudstjänster inne
hållsrika och meningsfulla.
Vi är också glada för vårt ungdomsarbete som samlat många ungdomar
under året främst genom kören U-nited
och genom ungdomsgudstjänsterna
The Life.
Under året har vi gjort en del åt vår
fastighet. Det är köket i Arken som har
fått nya ytskikt och uppe på ”trean” har
några ungdomar målat, tapetserat och
fixat med lite mysiga möbler. Vi vill
också rikta vår tacksamhet till de herrar

som lagt mycket tid och kraft på att
bygga vårt nya soprum.
Den dagliga serveringen och ban
golfen på Mobacken har under sommaren 2012 arrenderats ut till Stradivarius AB. Mötesserveringen har som
tidigare skött av egna kommittéer.
Den projektgrupp som styrelsen utsåg under förra året har fortsatt sitt
arbete med att utreda frågan om Mobackens framtid. Gruppen består av
Göran Sundkvist, ordf, Tomas Åström,
Carl-Axel Robertsson, Allan Karlsson
och Birgitta Burström.
Personal
Under året har vår präst Arnaldo Tiburzi varit anställd på 65 %. Gustav
Jacobson har haft en anställning på
100 % som ungdomskonsulent under
våren och sommaren. Han sa upp sig
och började en heltidstjänst i Pingst-

kyrkan från hösten, men vi köpte 25 %
därifrån för att han skulle kunna fortsätta att leda United, i första hand under hösten 2012.
Under året har Anders Holmbom
varit projektanställd på heltid som
präst med ungdomsinriktning. Distriktet har stått för 75 % av lönekostnaden. Mattias Lindqvist har haft en
tjänst på 20 %. Hans huvuduppgift har
varit Trinity. Under hösten hade Anna-
Maria Niemann-Björk en tjänst på 25 %
som samordnare för ungdomsarbetet.
Hon slutade vid årsskiftet.
Våra anställda på ungdomssidan har
varit med på diverse ungdomsläger.
Fastighetsskötseln och en del uppdrag på expeditionen sköttes av Börje
Rosendahl och Dagny Stenmark.
Vi är mycket glada och tacksamma
över våra anställda. De gör ett mycket
gott arbete.
Mycket av arbetet i kyrkan sköts av
frivilliga. Det finns många arbetsgrupper av olika slag. De gör en stor insats.
De ekonomiska rutinerna och ekonomistyrningen sköts ideellt av Dan
Sigurdson och Carl-Axel Robertsson.
Vi gläds över allt engagemang och
allt arbete som utförs och vill tacka både
från föreningen och från styrelsen.
Medlemsstatistik
I början av året hade vi 326 medlemmar som blev 320 i slutet av året. Vi
har haft glädjen att ta emot 9 medlemmar medan 8 medlemmar har lämnat
oss för det himmelska hemmet. Dessutom har 7 medlemmar lämnat föreningen pga. flytt eller på egen begäran.
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PPK – Programplaneringen
PPK, med Arnaldo Tiburzi i spetsen,
har planerat de traditionella gudstjänsterna samt kallat talare och sångare. Som vanligt har våra körer utgjort
stommen för sångmedverkan. Dessutom har mötesledare och kantorer
gjort ett stort arbete.
iCentrum-gudstjänsterna har planerats av iCentrum-gruppen och har infogats i PPK:s planering.
Planeringen av sommaren på Mobacken har skötts av ett sommar-PPK
med Arnaldo Tiburzi som sammankallande och representanter från EFS
kyrkan, Mobackenkyrkan och EFS
Myckle.
Sommarverksamheten
Det har gått bra med sommarverksamheten på Mobacken som har pågått
som förra året. Sommarcaféet och minigolfen har drivits av Stradivarius AB.
Noterbart är att kyrkkaffet serverades i
kyrkan.
Kända och okända talare och sångare medverkade i mötesverksamheten
som samlade mycket folk. En väl fun
gerande Söndagsskola blev ett stort
glädjeämne!
iCentrum
Med nästan sex år på nacken har iCentrum blivit en naturlig del av EFS kyrkans gudstjänstliv. 4–5 temagrupper
med frivilligarbetare planerar gudstjänster som ska hjälpa ovana (och
vana) kyrkobesökare att bearbeta de
frågor som finns mitt i livet. Målet är
att evangeliet ska göra att man kan gå
från iCentrum med lite mer hopp än
när man kom. Temagruppernas planeringsträffar fungerar i sig som sam

talsgrupper och betyder mycket för
medlemmarnas egna liv. Under 2012
har iCentrum tagit upp ämnen som
”Tryggheten att få misslyckas”, ”Det
globala hoppet”, ”Kärlek i verkliga
livet”, ”Konsten att inte torka ut”, ”En
timme om att väcka tro”, ”Hönsmammor, plastpappor och curlingföräldrar”,
”Vad bygger du på i höst?”, ”Tacksamhet – en timme och varför och hur”,
”Gästfrihet och änglabesök”, ”Kan jag
förlåta 77 gånger?” m.m. Dessutom har
vi fått njuta av världens svängigaste
”kyrkorgel” i form av Mattias Kågström, Tobias Kågström, Micke Johans
son, Andreas Grenholm m.fl.
Vi är tacksamma för det arbete som
Gud gör genom iCentrum, och för att
det alltid varit lätt att få fler medlemmar till temagrupperna trots en ganska
hög omsättning. Denna gudstjänstform har en viktig del i att medelåldern på söndagsgudstjänsterna sjunkit
och att barnfamiljer och yngre vuxna
återigen hittar till EFS kyrkan.
Söndax
Det har gått bra för Söndax! Under
året har vi testat olika upplägg och så
småningom landat i en mer traditionell söndagsskola som vi har då det
inte är iCentrum-gudstjänst. Vi har
gott om ledare som har turats om och
upp till 10 barn som har deltagit vid
varje tillfälle.
Onsdagsträffen
Vi är en grupp som samlar daglediga
till träff onsdagar kl 13.00 varannan
vecka. Samlingarna är främst avsedda

för daglediga men alla som har möjlighet är naturligtvis välkomna.
Besöksantalet har successivt under
åren minskat något. Många äldre besökare har avlidit eller drabbats av sjukdom och därför inte kunnat delta som
förut. Vi välkomnar fler yngre att komma till samlingarna.
Vanligtvis brukar ett 30-tal personer
sluta upp varje gång men har vid enstaka tillfällen uppgått till ett 60-tal. Att
gemenskapen är uppskattad märker
man när man samlas vid fikaborden.
Under året har vi haft 15 samlingar
av olika karaktär. Ibland någon som
berättar om sitt liv, en annan gång en
predikan. Vanligtvis medverkar också
någon sångare. Som exempel kan
nämnas en träff där Birgitta Kågström
berättade om Lena-Maria Klingvalls
liv och hur hon trots svårt handikapp
fått vara till glädje och välsignelse.
Genom tal, sång och musik vill vi
förmedla Guds ord till våra lyssnare.
En annan viktig del i vårt arbete är insamling till vårt missionsarbete.
Arbetet med planering av verksamheten, mötesledning och servering har
fördelats mellan ansvarsgruppernas
medlemmar och det är glädjande att
notera engagemanget. Kommande
termin får vi nya yngre medarbetare,
som kommer att ersätta Vera Lönnebo
och Gunhild Arvidsson. Vi tackar för
det arbete, som de troget bidragit med.
Först går dock vårt tack till Herren,
som gett hälsa och krafter i vårt arbete.
Tack också till alla, som stöttat arbetet genom förböner och gåvor!
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Hembesöksgruppen
Hembesöksgruppen består av ett par
damer som skulle behöva hjälp och
förstärkning. De har gjort några besök
samt delat ut blommor till dem som
har blivit ensamma. De gör gärna hembesök om någon frågar efter det.
Bön för staden
Den ekumeniska bönegruppen har
samlats lördag efter lördag på trean
under terminerna. Inför Herrens ansikte har vi lagt fram våra församlingar
och skellefteborna, sjuka vänner och
friska, barn och äldre, ja vårt land och
vår sargade värld. Vår bön är att evan
geliet skall nå ut till alla människor
som är lika får utan herde. Vi är vissa
om att Gud hör bön. Lovat vare hans
namn!
Trinity
Vårvinterns och vårens största fokus
har varit inspelningen av vår kommande skiva. Kören delades upp i tre
lika stora delar och varje tredjedel tillbringade en helg i Tobias Kågströms
fantastiska studio i Frostkåge. Vi hade
mycket intensiva och framför allt ro
liga dagar där. Även gästsolister (bl.a.
Samuel Ljungblahd), en afrikansk kör
samt U-nited kommer att finnas med
på den nya skivan. Nu återstår åtskilliga timmar av mixning och kompletterande inspelningar av musiker m.m.
I övrigt har Trinity haft ett antal sjungningar i EFS-kyrkan och haft förmånen att i december medverka i några
extra-spelningar. En annorlunda spelning var på Unghästens improvisationsteater där vi var hemliga gäster
och fick sjunga ett flertal egna låtar

och även improvisera tillsammans
med skådespelarna och publiken. Ett
mycket uppskattat inslag.
Den andra advent fick vi än en gång
vara med på den fantastiska och årliga
”Musik i advent” i Anderstorpsaulan.
Ett par dagar senare var vi på ”Änglaljus” – en konsert där vi körade till
Cyndee Peters, tenoren John Kluge
samt den duktiga sopranen Eva-Lotta
Ohlsson från Göteborgsoperan.
Vi ser tacksamt tillbaka på ett utvecklande 2012 och ser fram emot när
skivan blir klar mot vårkanten och
efterföljs av ett antal releasekonserter.
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. Under hösten inbjöd
kören intresserade sångare att, som ett
projekt, vara med och öva inför konserten med Anna-Lotta Larsson och
Andreas Landegren. Konserten gick
av stapeln i Kusmarks kyrka. Kören
medverkade också i Musik i Advent i
Anderstorpssalen. Kören har idag ett
trettiotal medlemmar.
EFS kören
1918 bildades den första EFS kören
med Oscar Öhman som dirigent. Kören har troget fortsatt i 94 år. 1989
bestämdes att EFS kören och Sånggruppen skulle gå samman och bilda
Skellefteå EFS kör.
Nu får vi konstatera att våren 2012
blev körens sista termin med sång i
EFS kyrkan, Sörböle, Mobacken och
Tryggheten. Beslutet att kören skulle
upphöra känns rätt men är samtidigt

vemodigt. Många av körsångarna har
varit med i 40–50 år!
Andra körer finns hos oss på EFS,
som fortsätter att sjunga till Herrens
ära.
När kören sjöng för sista gången i
Mobackenkyrkan, fick alla körsångare
som tidigare slutat eller flyttat vara
med. En stor kör blev det som sjöng
många sånger. Vid samvaron efteråt
fanns tillfälle för sångarminnen och
andra upplevelser med kören.
Tack sångare genom alla år, för vad
ni har gett och betytt för vår förening!
Missionsombud 2012
Vårt uppdrag från EFS centralt är att på
olika sätt ta emot och förmedla information om vårt internationella arbete.
Vi har deltagit i informationsträffar
som anordnats av distriktet i Ursviken
och Myckle.
www.efskyrkan.nu
Vår hemsida fungerar väldigt bra och
är ständigt uppdaterad. Enligt räknaren
har vi ca 100 olika besökare per dag.
Genom hemsidan kan vi distribuera
aktuell information till medlemmar
och övriga intresserade. Vi sparar
mycket papper och porto när vi kan
publicera vårt Månadsblad i stället för
att skicka det per post. På hemsidan
kan man bl.a. lyssna på inspelningen
av alla gudstjänster som äger rum i
EFS kyrkan.
Närradion
Radio EFS når många människor i
bygden och står för uppskattade program. Vi har sänt ”Lördagsmorgon
från EFS”, andakter vart femte vecka
och gudstjänster.
Närradioverksamheten drivs av ett
gäng trogna medarbetare som ställer
upp år efter år men de behöver förstärkning. Under året har man gjort en liten
uppfräschning av tekniken i studion.
SALT / UNGDOMSARBETET
U-nited
Året med U-nited har varit fantastiskt
bra och väldigt innehållsrikt. Kören
har hunnit med två stora turnéer, en
till Sundsvall och en till Stockholm. United börjar bli en kör som många runt
om i vårt land har fått upp ögon för.
Det känns också kul att U-nited får vara
med och sätta Skellefteå på kartan! Di-
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rekt i höstas, vid terminsstarten, drogs
arbetet med den stora gospelkonserten
Joy is here igång. Joy is here –12 blev en
stor succé och både körmedlemmar
och folk i publiken vittnar om att man
blivit starkt berörda av Jesus under
dessa konserter.

Cafe Sambouzas
På fredagskvällarna har vi haft ungdomscafé på EFS. Gott och billigt fika
och härlig gemenskap! Under hösten
har det kommit alltfler ungdomar, bl.a.
en del helt nya vilket naturligtvis är
trevligt.

KRIK
KRIK betyder Kristen Idrottskontakt.
Tack vare KRIK når vi ungdomar utanför kyrkan. KRIK har varit varje söndag
kväll under våren i Balders gympahall.
Under hösten var man i Norrhammarskolans gympasal. På programmet har
det stått innebandy, basket, volleyboll
m.m. I mitten har det varit andakt och
bön. Mellan 15 och 20 ungdomar har
varit med vid varje samling.

Smågrupper
Smågrupper är ett väldigt viktigt arbete
för oss. På ungdomssidan har vi haft 3
grupper igång med ca 7–10 ungdomar
i varje grupp.
I en smågrupp får man möjlighet att
prata om livet och tron och att växa
som kristen lärjunge. Dessutom har vi

haft bibelstudier på ungdomarnas eget
initiativ och då är det ingen envägskommunikation eftersom ungdomarna är väldigt pigga och positivt pratsamma.
Replokalen
I vår replokal i källaren har våra lovsångsteam och några källarband övat.
Ekumeniskt arbete
Även detta år har EFS och Pingstkyrkan varit huvudorganisatörer av ungdomskonferensen Oktoberfäst. Konferensen är mycket uppskattad och
samlar ungdomar från hela Norrland.

The Life
Till ungdomsgudstjänsterna The Life
kommer ungdomar från alla möjliga
håll. Våra egna ungdomar men även
ungdomar från andra EFS föreningar.
Genom det goda samarbetet med
Pingstkyrkan kommer även pingstungdomar. Mellan 80 och 120 ung
domar har deltagit samt en del äldre
Det är ju roligt! Alla åldrar är ju välkomna på The Life!
The Life har fokus på undervisning
och mycket lovsång. Dessutom är olika
bönestationer och ljuständning viktiga
delar i denna gudstjänst.
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EFS Missionsförening i Skellefteå

Resultaträkning 2012 och budgetförslag 2013
Belopp i KSEK

Utfall 2011

Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013

Intäkter
Kollekter/Gåvor

1 320

1 326

1 258

1 296

0

25

26

25

129

135

136

139

3

3

0

0

807

889

945

856

Medlemsavgifter

59

59

57

72

Övriga intäkter

28

32

12

32

177

166

242

100

2 524

2 634

2 677

2 521

Insänt till EFS Riks

-146

-145

-132

-140

Insänt till EFS Västerbotten

-652

-877

-799

-1 070

-35

-25

-22

-20

Personalkostnader

-224

-280

-267

-307

Fastighetskostnader

-692

-781

-869

-782

Övriga kostnader

-272

-299

-238

-258

Kostnader, Saltstation 18

-133

-145

-227

-74

Avskrivningar

-189

-189

-190

-190

-2 342

-2 740

-2 743

-2 841

183

-106

-67

-320

Ränteintäkter o dyl

41

36

44

36

Räntekostnader o dyl

-2

-2

-2

-2

Summa finansiella poster

39

34

43

34

222

-72

-24

-286

Auktioner
Mötesservering
Sommarservering
Hyresintäkter

Intäkter, Saltstation 18
Summa intäkter
Kostnader

Insänt till övrig mission

Summa kostnader
Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster

Resultat efter finans poster
Bokslutsdispositioner och skatt
Upplösning/Avsättning lokalfond

6

-200

0

Inkomstskatt

0

0

Nettoresultat

22

-72

-24

-286

EFS Missionsförening i Skellefteå

Resultaträkning 2012 och budgetförslag 2013
EFS-KYRKAN

Intäkter
Kollekter/Gåvor
Missionshänderna
Missionsafton
Onsdagsträffen
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

SALTSTATION 18

Intäkter
Övriga kostnader
Internhyra
Resultat

MOBACKENKYRKAN

Hyresintäkt mm
Kostnader
Resultat

Utfall 2011

per AVD

Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013

1 102
0
25
45
1
0
77
59
23
33
1 364

1 131
0
0
50
0
25
85
59
26
36
1 412

1 074
0
0
45
0
26
82
57
6
36
1 326

1 110
0
0
46
0
25
85
72
26
29
1 393

-504
-146
-26
-217
-76
-245
-2
-1 216
148

-733
-145
-25
-252
-78
-255
-2
-1 490
-78

-660
-132
-16
-236
-95
-206
-2
-1 348
-22

-930
-140
-20
-255
-101
-236
-2
-1 684
-291

177
-133
-74
-29

166
-145
-73
-52

242
-227
-73
-58

100
-74
-77
-51

71
-6
66

73
-9
64

73
-6
68

74
-9
65

174
-26
52
3
25
2
4
234

170
-26
50
3
97
2
4
300

163
-24
54
0
139
2
4
338

165
-25
54
0
40
2
4
240

-148
-9
-6
-26
-27
-24
-240
-6

-145
0
-10
-69
-44
-24
-291
9

-139
-5
-6
-107
-32
-24
-313
26

-140
0
-7
-57
-22
-24
-250
-10

711
290
1 001
-141
-661
8
-165
-958
44

720
325
1 045
-192
-703
0
-165
-1 060
-14

733
309
1 042
-165
-757
9
-166
-1 080
-38

742
332
1 075
-199
-716
7
-166
-1 073
1

2 558
-2 335
222

2 670
-2 743
-72

2 712
-2 736
-24

2 549
-2 836
-286

SOMMARHEMMET

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

FASTIGHET ORION 9

Hyresintäkter
Internhyra
Summa intäkter
Lönekostnader
Övriga kostnader
Finansiella poster
Avskrivningar
Summa kostnader
Resultat

TOTALT, efter eliminering av internhyra
Intäkter
Kostnader
Resultat före disposition och skatt
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EFS Missionsförening i Skellefteå

Balansräkning
2012-12-31

2011-12-31

Fastigheter Orion 9
Fjärrvärme
Mobackenkyrkan
Mobacken, Gula Huset
Summa fastigheter

1 737
41
0
380
2 158

1 850
44
0
404
2 298

Inventarier Församlingsverksamhet
Summa anläggningstillgångar

0
2 158

0
2 298

Skattefordringar
Diverse fordringar
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar

42
146
1 734
1 923

41
131
1 672
1 844

SUMMA TILLGÅNGAR

4 081

4 142

3 328
-24
3 304

3 306
22
3 328

277
8
20
306

277
8
20
306

471

509

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
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 081

4 142
0

Skellefteå 2013-01-22

Bertil Edström

ordförande

Olof Forslund
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Annbritt Marklund

sekreterare

Carl-Axel Robertsson

kassör

Monica Forslund

vice ordf

Alexandra Lundmark

Verksamhetsplan för efs-kyrkans arbete 2013
EFS-kyrkan vill

• 	hjälpa människor att komma till tro, växa och leva i tro på Jesus Kristus
• 	inspirera till gemenskap och tjänande
Därför vill vi satsa på:
Gudstjänster
genom att bevara bredden av gudstjänstformer
genom att uppmuntra våra medlemmar att be för, delta och medverka i våra olika gudstjänster
genom att under året ordna ett par cafékvällar för alla åldrar, på lördagar
Relationer/medlemmar
genom att stödja smågruppsarbetet för unga och äldre
genom att bevara och utveckla det goda ekumeniska samarbetet med kyrkorna i staden
genom att vara öppen för nya mötesplatser för att nå nya människor
genom att fortsätta arbeta med medlemsrekrytering
genom att uppmuntra medlemmar till engagemang i föreningen
Barn
genom att erbjuda något för barn vid gudstjänsterna
genom att erbjuda Söndax ungefär varannan söndag
Ungdom / SALT
genom att samarbeta med SALT-styrelsen
genom att fortsätta arbetet och utvecklingen kring The Life, KRIK och United
genom att erbjuda EFS-kyrkan som en naturlig mötesplats för ungdomar
Musik
genom att stötta, bevara och utveckla den körverksamhet som finns inom föreningen
genom att utveckla musikverksamheten
Anställda
genom att stötta våra anställda i deras arbete genom bland annat medarbetarsamtal
Kommunikation
genom att fortsätta ge ut månadsbladet
genom att fortsätta att utveckla vår hemsida
genom att använda sociala medier och sms
genom att fortsätta ha föreningsmöten där viktiga frågor får ventileras
Mobacken
genom att fortsätta samarbetet med EFS-föreningen i Mobackenkyrkan
genom att fortsätta arbetet med att utreda Mobackenområdets framtid
Ekonomi
genom att uppmuntra till ökat personligt givande
genom att verka för att vi får ett fastighetsutskott

d a go r dning
Årsmöte med EFS Missionsförening 2013-02-16

1.

Andakt

Efter paus

2.

Årsmötets öppnande

18. Tack till avgående styrelseledamöter

3.

Val av årsmötets presidium

4.

Nya medlemmar hälsas välkomna

19. Val av revisorer med ersättare samt
siffergranskare

5.

Fastställande av dagordning

6.

Parentation

7.

Val av justerare

8.

Val av rösträknare

9.

Val av tidningsreferent

20. Val av valberedning
21. Val av ledamot och ersättare för ett år
i styrelsen för Stiftelsen Tryggheten
22. Val av ombud till
22.1 EFS rikskonferens i Örnsköldsvik, 		
9 –12 maj

10. Fråga om behörig kallelse
11. Styrelsens redogörelse för det gångna året

22.2 EFS Västerbottens årsmöte
den 27 april i Robertsfors
22.3 Studieförbundet Sensus årsmöte 		
2013

11.1 Verksamhetsberättelse
11.2 Ekonomisk redogörelse

23. Övriga frågor för senare beslut

12. Revisorernas berättelse
13. Fastställande av balansräkning och beslut
om disposition av resultatet

24. Avslutning

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
15. Val av styrelseledamöter
16. Verksamhetsplan för 2013
16.1 Verksamhetsplan
16.2 Budget
17. Offergång och fikapaus

www.efskyrkan.nu

