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Inbjudan till årsmöte
18 februari kl.15.00

Styrelsen
Styrelsen har under det gångna året
bestått av 8 ledamöter, Allan Karlsson
ordf, Monica Forslund vice ordf, Annbritt Marklund sekr, Carl-Axel Robertsson kassör samt ledamöterna Birgitta
Lundmark, Börje Andersson, Olof
Forslund och Hans Westermark.
Styrelsen har haft 12 egna sammanträden och två sammanträden med
Mobackens EFS under året.
Styrelsen har arbetat vidare enligt
den verksamhetsplan som antogs vid
det förra årsmötet.
Målsättningen för vårt arbete har
varit, att allt som vi gör ska medverka
till att göra Kristus känd och älskad
som en del av livet.
Satsningen på söndagsgudstjänster
har fortsatt under året på samma sätt
som tidigare med iCentrum-gudstjänster ungefär varannan söndag med
undantag för sommarperioden på
Mobacken. Målgruppen för iCentrum
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.
Vi gläds åt ungdomsarbetet som
samlat allt fler ungdomar under året
främst genom kören U-nited och genom ungdomsgudstjänsterna The Life.
Vår ungdoms- och musikkonsulent
Gustav Jacobson brinner för att göra
Jesus känd och älskad. Han har fortsatt
samla ungdomar omkring sig genom

sitt stora engagemang och sin smit
tande entusiasm.
Styrelsen har under året kallat till
några föreningsmöten i anslutning till
söndagsgudstjänster. Målet har varit
att informera om aktuella frågor och ge
tillfällen till samtal.
I september deltog vi i insamlingsgalan G 2011 som arrangerades av EFS i
Ängelholm. Vi hade en enkel festkväll
med knytkalas. Styrelsens huvudsyften
med deltagandet var att samla pengar
till EFS riks, att se att vi är en del i ett
större sammanhang och att ge tillfälle
till glädje och gemenskap i vår egen
kyrka. Galan sändes över webb-tv.
Den dagliga serveringen och bangolfen på Mobacken har under somma
ren 2011 arrenderats ut till Stradivarius
AB. Mötesserveringen har som tidigare
skötts av egna kommittéer.
Styrelsen har under året tillsatt en
projektgrupp för 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 % och Gustav
Jacobson har haft en anställning på
100 % som ungdomskonsulent.
Fr.o.m. 1 oktober fick vi möjlighet att
projektanställa Anders Holmbom på
heltid som präst med ungdomsinriktning. Distriktet står för 75 % av lönekostnaden.
Mattias Lindqvist har haft en tjänst
på 20 %. Hans huvuduppgift har varit
Trinity.
Fastighetsskötseln och en del upp-
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drag på expeditionen sköttes av Börje
Rosendahl och Dagny Stenmark. I maj
gick Gerd Larsson i pension efter att ha
arbetat åt EFS sedan 1977.
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 ekono
mistyrningen 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
Under året har vi fått 20 nya medlemmar! De flesta av dem är väldigt unga.
Det är ett stort glädjeämne! Tyvärr har
10 av våra trogna medlemmar avlidit
och lika många har lämnat föreningen
på egen begäran eller pga. flytt. Vid
årets slut var vi 326 medlemmar.
PPK – programplaneringen
PPK har stått för planeringen av de
traditionella gudstjänsterna. Vi har
kallat sångare och talare. Våra egna
körer har utgjort stommen för sång
medverkan.
Precis som tidigare år har iCentrumgruppen planerat sina egna gudstjänster. Vår präst Arnaldo Tiburzi har varit
länken mellan PPK och iCentrum därför att han är med i båda planeringsgrupperna.
Ungdomsgudstjänsterna har planerats av ungdomarna själva med vår
konsulent Gustav Jacobson som primus
motor.

Sommarverksamheten
Vi har hyrt ut driften av vårt sommarcafé på Mobacken, inkl. skötseln av
minigolfen, till Stradivarius AB. Mötes
verksamheten har pågått som vanligt.
Ett sommar-PPK bestående av re
presentanter från EFS kyrkan och EFS
Mobacken samt en representant från
EFS Myckle har planerat gudstjäns
terna som har varit välbesökta. Kända
och okända talare och sångare har
medverkat.
iCentrum
Varannan söndag går 11-gudstjänsten i
EFS-kyrkan under namnet »iCentrum«. Det innebär att vi på ett speciellt sätt belyser tro, tvivel och livsfrågor
»mitt i livet«. 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 sina frågor, och att
man genom evangeliets kraft ska kunna
gå från iCentrum med lite mer hopp
än när man kom.
Även detta år har präglats av ett stort
antal frivilliga som arbetat med gudstjänstplanering, musik, teknik och
praktiska sysslor. Temagrupperna är
nya varje termin och trots en ganska
stor »omsättning« har grupperna fyllts
på kontinuerligt. Kerstin Tiburzi har
fungerat som sammanhållande länk
med AnnaCarin Falkman, Mattias
Kågström och Roger Wikström som
»arbetsutskott«. Musiken har skötts av
Mattias Kågström, Tobias Kågström,
Mikke Johansson, Andreas Grenholm
m.fl. Detta år har vi också haft en teknikergrupp bestående av Mattias Steinwall, Lars Elveros m.fl.

2011 markerade gudstjänstformens
5-årsjubileum. Vi passade på att göra
lite justeringar i formen samt införde
två nya »signatursånger« för iCentrum.
Samtalet om iCentrums språk, innehåll och förlängning (hur vi kan erbjuda fortsatt bearbetning av livsfrågorna
för gudstjänstbesökare) har pågått löpande under hela året.
Vi tackar Gud för alla frivilligarbetare som vågar vara personliga i sina
vittnesbörd och ivriga i sin insats med
denna vardagsnära gudstjänstform. Vi
hoppas på många spännande iCentrum under året som kommer och att
planerna på fördjupning – som går
under arbetsnamnet daCapo ska få ta
form och bära frukt under 2012.
Missionsafton
När vi skriver årsberättelsen faller snön
ute och allt blir vitt och vackert. Förblir
det så? Det vet vi inte. Så har detta år
med missionsaftnar nått sitt slut och
det vi vet är att »aftnarna« upphör.
Vi tackar alla som kommit till våra
aftnar, antalet har varierat, men en liten trogen grupp har alltid funnits där.
Vårterminen inleddes av Torgny
Karlsson med temat »att vara flykting«.
Den avslutades med en sångkväll med
Greger och Birgitta Andersson från
Älvsbyn och Anna-Lisa Berggren som
blev mycket uppskattad. Under höstter
minen medverkade bland andra Lena
Lundmark, Stellan Lindgren, Maria
Ekstedt och Birgitta Wangby. Året avlutades traditionellt med julgröt, brödoch lotteriförsäljning.
Vi tackar Gud som gett oss kraften
och välsignelsen och än en gång, tack
alla ni andra!

Onsdagsträffen
Vi är en grupp som samlar daglediga
till träff onsdagar kl 13 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 önskar att fler yngre ville
komma till samlingarna.
Vanligtvis brukar ett 30-tal personer
sluta upp varje gång och att gemenskapen är uppskattad märker man när
man samlas vid fikaborden.
Under året har vi haft 16 samlingar
där vi den 7 dec hade avslutning för terminen med besök av Arnaldo Tiburzi
som predikade samt Ann-Marie Lindblom som spelade gitarr och sjöng
både julsånger och andra fina sånger.
Som överraskning kom Gustav Jakobson och sjöng O, Helga Natt, till Elsa
Sundins ackompanjemang. Till sist
serverades Dopp i gryta, där alla lät sig
väl smaka.
Genom tal, sång och musik försöker
vi förmedla Guds ord till våra lyssnare.
En annan viktig del i vårt arbete är insamling för vårt missionsarbete.                         
Arbetet med planering av verksamheten, mötesledning och servering har
fördelats mellan ansvarsgruppernas
medlemmar och det är glädjande att
notera engagemanget.
Vårt tack går först till Herren för
det år som gått! Tack också till alla er
som stött arbetet genom förböner och
gåvor.
Missionsombud
Vår uppgift är att ta emot och förmedla
information om EFS internationella
arbete.
I mitten av februari representerade
vi föreningen i »Världens fest« i Skellefteå anordnat av Luleå stift. Där fick
vi aktuella nyheter från våra missionsländer.
Vi har även deltagit i träffar för missionsombud som anordnats av EFS i
Västerbotten.
Söndax
I slutet av året återuppstod Söndax i en
ny form! Det blir en stund för barnen
med påföljande aktivitet under några
söndagsgudstjänster per termin. Då
det är iCentrum har vi ett väl använt
ritbord för barnen.
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Bön för staden
Vi är en ekumenisk grupp om 4–8 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.

»Musik i Advent«, tillsammans med
Trinity, United, SUS, kompgrupper
och Marica Lindqvist som solist, blev
en fin avslutning på året.

Hembesöksgruppen
Under året har vår hembesöksgrupp
haft låg verksamhet pga. åldrande
gruppmedlemmar. Man befarade att
gruppen skulle läggas ner men i slutet
av året fick gruppen nytt liv då ett par
yngre damer övertog ansvaret för verksamheten. Denna grupp behöver förstärkning!

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.
Andra helgen i maj gjorde kören en
kortare körresa till Piteå tillsammans
med Moröbacke Brass och sjöng på
EFS. Under hösten inbjöd kören intresserade sångare att, som ett projekt,
vara med och öva inför konserten med
Anna-Lotta Larsson och Göran Fristorp. Konserten gick av stapeln första
advent i Anderstorpsaulan. Kören har
idag ett trettiotal medlemmar.

EFS kören
EFS-kören, med Bertil Edström som
ledare, kan återigen glädjas över ett
fint och givande körår. Trots att medlemsantalet i kören har gått ned till 30,
har glädjen att träffas och sjunga varit
lika stark som tidigare år.
Kören har medverkat vid Gudstjänster i EFS-kyrkan, Mobackenkyrkan,
Ersmark, Alhem och Ursviken. Dessutom har körens alla herrar i många år
utgjort stommen i den manskör som
varje år den 30/4 sjunger in våren i
Mobackenkyrkan, Mobacken och Skellefteå landsförsamling.
Under hösten gjorde kören en resa
norrut till Påläng (Kalix) och Luleå. Vi
startade tidigt på lördag morgon så att
vi i lugn och ro hann besöka IKEA i
Haparanda. Allt som blev inhandlat
rymdes som tur var i bussen!

Trinity
Trinity har haft ett bra år. Vi känner att
vi fortfarande utvecklas tillsammans,
både musikaliskt och andligt.
I huvudsak har vi sjungit på gudstjänster och evenemang i EFS kyrkan
eftersom det är vårt hem.
Trinity ser ekumeniken som väldigt
viktig och vi är verkligen tacksamma
över de medlemmar vi har från andra
församlingar. Därför är vi stolta över att
vi fick sjunga under lapplandsveckan
som Pingströrelsen arrangerar.
Under våren har vi gett konserter i
Piteå och Norsjö. Ifrån Norsjö kommer
Josefine Lindgren som arbetar i Etiopien. Vi har inlett ett samarbete med
hennes Etiopiska kör. De kommer
t.o.m. att sjunga en sång på Trinitys nya
skiva tack vare modern teknik.
Mycket av årets repetitioner har

handlat om att öva inför skivprojektet
som äger rum under våren och sommaren 2012. Trinity kommer att spela
in nyskriven repertoar och vi ser fram
emot detta. En av våra viktigaste uppgifter, som vi ser det, är att ta oss utanför kyrkans väggar. Vi hoppas ska nå så
många som möjligt med evangeliet
med hjälp av den nya skivan.
Ljud och ljus
Vi har under året varit 5 män i sina
bästa år som skött ljudet och ljuset i
kyrkan. Vi har ju en förnämlig anläggning för detta i kyrkan, och den är vi
mycket glada för.
Så för det mesta har vi upplevt arbetet positivt och har sällan fått några allvarligare klagomål. Det är emellertid
omöjligt att vara alla till lags; hör man
inte så bra, behöver man mycket diskant, vilket av den som hör bra kan
upplevas som »vasst ljud« o.s.v. Men vi
gör vårt bästa för att alla ska få en bra
ljudupplevelse.
De problem vi upplevt handlar om
ordningen i ljudskåpet och mixerbordet. Vi vill understryka vikten av att de
som använder vår fina ljudanläggning
hjälper oss att hålla ordning och se till
att var sak hamnar på rätt ställe! Därför
önskar vi att de som tillfälligt sköter
ljud/ljus ska ha grundläggande kunskaper om anläggningen. Vi svarar
gärna på frågor kring ljudet och ljuset
vid behov.
Närradion
Närradion har fortsatt att sända programmet »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.
Vi har trogna programledare och
tekniker men vi behöver förstärkningar, inte minst några som kan ta emot
telefonsamtal under lördagssändningarna. Genom närradion når vi ut med
vårt budskap till hela skelleftebygden.
www.efskyrkan.nu
Vår hemsida är vårt ansikte utåt. Den
är välbesökt och värdefull på många
sätt. Vi kan förmedla färsk information och rapportera från våra aktivi
teter. Hemsidan har varit väl uppdaterad.
Att ha en hemsida är en billig inves
tering, som lätt finansieras av bespa
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ringarna man gör när man inte behö
ver sända Månadsbladet per post till
medlemmar som har internet.
Årets nyhet har varit möjligheten
för hemsidans besökare att lyssna på
eller ladda hem våra gudstjänster i
mp3-format.
SALT / UNGDOMSARBETET
U-nited
Nu när vi summerar året med U-nited
inser vi att det har hänt otroligt mycket.
Kören har fortsatt att växa och stabilisera sig i antalet medlemmar och är nu
uppe i ca 100–120 sångare i åldrarna
13–32 år. Men kören har även gjort en
andlig resa och det totala fokuset på
Jesus Kristus har gjort att många ungdomar på allvar har kommit i kontakt
med evangeliet och många har också
tagit emot Jesus som sin personlige
frälsare.
Kören har övat varje torsdag mellan
18.30–20.30 och direkt efter övningen
har det funnits möjlighet att sjunga
lovsång och få personlig förbön. Det
har varit väldigt uppskattat och det är
något vi kommer fortsätta med under
2012.
Kören har under året gjort många
lokala spelningar runt om i olika kyrkor och samfund i Skellefteå. Man har
också hunnit med en vårturné till
Sundsvall som blev mycket lyckad.
Årets stora höjdpunkt var Joy is here
som gick av stapeln 18 och 19 november i Anderstorpsaulan.
Kören bjöd in några av våra absolut
bästa lokala musiker och dessutom
gospelartisten Paris Renita från Washington DC. Det blev en total succé och
många har vittnat att de fått starka
gudsmöten under dessa konserter.
U-nited har under detta år också
lanserat en ny hemsida, www.unitedgospel.se, som under 2012 ska fortsätta
utvecklas.
KRIK
KRIK betyder kristen idrottskontakt
och det är den enda verksamhet vi har
med sportinriktning. Tack vare KRIK
når vi ungdomar som vi annars inte
skulle nå.
KRIK har detta år varit varje söndag
mellan 19.00–21.00 i Balders gympahall och för det mesta har man spelat
innebandy. Mitt i har det varit en
andakt och man har bett tillsammans.

KRIK består utav en kärntrupp på
ca 6 personer som också fungerar som
styrelse och ledare. Sammanlagt är det
mellan 15–25 ungdomar som kommer
på KRIK-träffarna.
The Life
The Life är våra ungdomsgudstjänster
som vi har haft på fredagskvällar ca 1
gång i månaden. 2012 kommer vi ha
The Life varannan vecka.
På The Life kommer ungdomar från
alla möjliga håll. Våra egna ungdomar
men även ungdomar från andra föreningar. Genom det goda samarbetet med
Pingstkyrkan kommer även pingstungdomar.
Mellan 80–120 ungdomar har kommit på varje gudstjänst och vi har även
sett en del äldre komma. Det är så vi
vill att det ska vara! Alla åldrar är välkomna på The Life!
The Life har fokus på god undervisning och mycket lovsång. Dessutom är
personlig förbön och bön viktiga delar
i denna gudstjänst.
Ekumeniskt
Årets stora ekumeniska satsning var
ungdomskonferensen Oktoberfäst som
lockade ungdomar från hela Norrland.
Huvudarrangörer för konferensen var
vi i EFS-kyrkan och Pingstkyrkan i
Skellefteå. Dessutom fick vi med oss
Svenska kyrkan (S:t Olovs), Kustkyrkan (Jävre), EFS Byske, Byske Fria och
Brukskyrkan (Ursviken).
Vår öppenhet för det ekumeniska
har gjort att vi har skapat många goda
relationer och vårt fokus på att se likheterna och inte olikheterna tror vi är
gott för Kristi rikes tillväxt.

Smågrupper
Smågrupper har varit ett väldigt viktigt arbete för oss detta år. På ungdomssidan har vi haft ca 5 grupper igång med
ca 5–12 i varje grupp som har träffats i
EFS-kyrkan på vardagseftermiddagar
och kvällar. I en smågrupp får man
möjlighet att prata om livet och tron
och att växa som kristna lärjungar. De
flesta ungdomar som det senaste året
har gått med i vår förening är just de
som finns med i någon av våra smågrupper.
Café Sambouzas
På fredagskvällarna har vi haft ungdomscafé på EFS. Gott och billigt fika
och härlig gemenskap! 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 rep
lokal. Detta år har våra två lovsångsteam övat där, plus tre andra band som
regelbundet har repat i lokalen.
Distriktsarbete
Våra ungdomsanställda Anders Holmbom och Gustav Jacobson har i sina
tjänster en del distriktsarbetstid. Det
kan vara viktigt för våra föreningsmedlemmar att vara medvetna om det.
Detta år har Gustav bland annat jobbat
på distriktslägret Livskraft Norr, Tejp
och konfirmationslägret på Solvik.
Under tiden som Anders arbetat hos
oss har han medverkat på Livskraft
Norr och på ett läger för unga vuxna i
Umeå.
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EFS Missionsförening i Skellefteå

Resultaträkning 2011 och budgetförslag 2012
Belopp i KSEK

Utfall 2010

Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012

Intäkter
Kollekter/Gåvor

1 310

1 313

1 320

1 326

19

25

0

25

134

135

129

135

0

0

3

3

804

765

787

869

56

55

59

59

Övriga intäkter

138

143

48

52

Intäkter, Saltstation 18

169

160

177

166

2 631

2 596

2 524

2 634

Auktioner
Mötesservering
Sommarservering
Hyresintäkter
Medlemsavgifter

Summa intäkter exkl byggprojekt
Intäkt till byggprojekt
Summa intäkter

11

0

2 641

2 596

2 524

2 634

Insänt till EFS Riks

-127

-120

-146

-145

Insänt till EFS Västerbotten

-604

-634

-652

-877

-15

-25

-35

-25

Personalkostnader

-303

-294

-224

-280

Fastighetskostnader

-734

-863

-692

-781

Övriga kostnader

-338

-363

-272

-299

Kostnader, Saltstation 18

-184

-175

-133

-145

Avskrivningar

-189

-189

-189

-189

-2 493

-2 662

-2 341

-2 740

Bruttoresultat exkl byggprojekt

137

-66

183

-106

Kostnader för byggprojekt

-13

Kostnader

Insänt till övrig mission

Summa kostnader exkl byggprojekt

Summa kostnader

0

-2 507

-2 662

-2 341

-2 740

135

-66

183

-106

Ränteintäkter o dyl

18

18

41

36

Räntekostnader o dyl

-2

-2

-2

-2

151

-50

222

-72

Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster

Resultat efter finans poster
Bokslutsdispositioner och skatt
Upplösning/Avsättning lokalfond

3

-200

Inkomstskatt

0

0

Nettoresultat

6

153

-50

22

-72

EFS Missionsförening i Skellefteå

Resultaträkning 2011 och budgetförslag 2012
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 2010

per AVD

Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012

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

1 131
0
22
30
3
25
85
55
79
18
1 448

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

1 131
0
0
50
0
25
85
59
26
29
1 405

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

-507
-120
-25
-256
-111
-344
-2
-1 364
83

-504
-146
-26
-216
-76
-245
-2
-1 216
149

-733
-145
-25
-244
-78
-255
-2
-1 482
-77

169
-184
-92
-107

160
-175
-74
-89

177
-133
-74
-29

166
-145
-81
-61

71
5
75

71
-11
60

71
-6
66

73
-9
64

148
-22
49
0
0
0
64
239

150
-23
50
0
0
0
64
242

174
-26
52
3
5
2
24
234

170
-26
50
3
77
2
24
300

-126
0
-11
-61
-19
-24
-241
-2

-128
0
-10
-67
-19
-24
-248
-6

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

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

733
296
1 029
-153
-678
4
-165
-991
38
0
38

694
330
1 024
-173
-785
0
-165
-1 122
-98

711
290
1 001
-141
-660
8
-165
-957
43

720
325
1 045
-192
-703
7
-165
-1 052
-7

-98

43

-7

2 645
-2 492
153

2 614
-2 664
-50

2 557
-2 335
222

2 663
-2 735
-72

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 före eliminering
Eliminering
Resultat

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

7

EFS Missionsförening i Skellefteå

Balansräkning
2011-12-31

2010-12-31

Fastigheter Orion 9
Fjärrvärme
Mobackenkyrkan
Mobacken, Gula Huset
Summa fastigheter

1 850
44
0
404
2 298

2 012
47
0
429
2 487

Inventarier Församlingsverksamhet
Summa anläggningstillgångar

0
2 298

0
2 487

Skattefordringar
Diverse fordringar
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar

41
131
1 672
1 844

62
132
1 205
1 398

SUMMA TILLGÅNGAR

4 142

3 885

3 306
22
3 328

3 153
153
3 306

277
8
20
306

77
8
20
106

509
0

473
0

4 142

3 885

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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Annbritt Marklund
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ordförande
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Olov Forslund

Birgitta Lundmark
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Carl-Axel Robertsson

kassör

d a go r dning
Årsmöte med EFS Missionsförening 2012-02-18

Efter paus

1.

Andakt. Arnaldo Tiburzi

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 Uppsala
17–20 maj 2012

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

22.2 EFS Västerbottens årsmöte i 			
Robertfors 12 maj 2012
22.3 Årsmöte för Salt Barn o ungdom
i Västerbotten på Stortjärn
5 maj 2012

11.2 Ekonomisk redogörelse
12. Revisorernas berättelse

23. Övriga frågor för senare beslut

13. Fastställande av balansräkning
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

24. Avslutning

15. Val av styrelseledamöter
16. Verksamhetsplan för 2012
16.1 Verksamhetsplan
16.2 Budget
17. Offergång och fikapaus

www.efskyrkan.nu

