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Inbjudan till årsmöte
15 februari kl.15.00

Styrelsen
Styrelsen har under det gångna året
bestått av nio ledamöter vilket i sig
är glädjande då styrelsen de senaste
åren inte varit helt fulltalig. Styrelsen
har bestått av Bertil Edström ordf.,
Monica Forslund vice ordf., Annbritt
Marklund sekr., Carl-Axel Robertsson
ekonomi samt ledamöterna Ulla Eriksson, Olof Forslund Viklund, Alexandra
Lundmark, Göran Sundkvist och Roger Wikström.
Styrelsen har haft 12 egna ordinarie
sammanträden, ett antal extra sam
manträden och två sammanträden
med Mobackens EFS under året. Styrelsen har arbetat enligt den verksamhetsplan som antogs vid förra årsmötet. Målsättningen för vårt arbete
har varit att hjälpa människor komma
till tro, växa och leva i tro på Jesus Kristus och inspirera till gemenskap och
tjänande. Vi har nu påbörjat ett ytterligare steg och parallellt med verksamhetsplanen arbetat med ett långsiktigt
mål - en vision för vad vi vill att vår förening och EFS kyrkan ska få betyda för
våra medlemmar och för de människor
som vi vill nå. Denna vision kommer
att presenteras vid årsmötet 2014.
2013 har varit ett historiskt år för föreningen då fastigheten på Mobacken
såldes till Mobackens EFS och Skellefteås nya ”storpastorat” har hyrt våning
två på Stationsgatan 18.
Efter mer än 1 års samtal och förhandlingar med Mobackens EFS så
gjordes 1 juni 2013 försäljningen av
fastigheten på Mobacken med bl.a.
kyrkan, gula huset och västerbottensgården. Verksamhetsmässigt kommer
inte försäljningen innebära några förändringar för oss. Vi fortsätter som ti-
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digare att bedriva sommarverksamheten tillsammans med Mobackens EFS.
En ledstjärna vid försäljningen har
varit att de ekonomiska förutsättningarna för respektive förening inte skulle
påverkas. Besluten kring fastigheten
kommer på detta sätt närmare de som
har sin verksamhet året runt på platsen
vilket är bra.
Samtidigt som vi i våras var inne
i slutskedet av förhandlingarna med
Mobacken fick vi förfrågan från Skellefteå pastorat om att hyra ut lokaler
för deras centrala administration. Det
kändes väldigt intressant, både att det
på sikt kan göra de ekonomiska förutsättningarna för föreningen bättre och
förhoppningsvis att det även kan påverka samarbetet med pastoratet och
Svenska Kyrkan på ett positivit sätt. För
att utreda hur vi kunde tillgodose våra
egna lokalbehov vid eventuell uthyrning så tillsattes en projektgrupp bestå-

ende av Göran Sundkvist, ordf, Allan
Forslund, Samuel Hasti, Kicki Wiklund, Anders Berglund, Patrik Sundin
och Carl-Axel Robertsson. Resultatet
blev att norra delen av Arken görs om
till ungdomslokal och 3:an byggs om
till kontor för personalen. Där byggs en
stor takkupa åt öster för att få större yta
och ljusare lokal vilket ger möjligheten
att hyra ut den externt om det skulle bli
aktuellt i framtiden. Ett led i att kunna
genomföra detta har varit att omförhandla avtalet med Restaurang Arken
för att minska deras lokal till förmån
för ungdomslokalen. Förhandlingarna
med Pastoratet resulterade i att de hyr
våning två i befintligt skick förutom de
två östra kontoren som har ingång från
trapphuset. Pastoratet ska själva svara
för de ombyggnader de vill göra. Både
våra egna och pastoratets ombyggnationer har påbörjats och beräknas vara
klara i mars-april 2014. Ungdomslokalernas placering centralt på entréplan
nära kyrktorg och kyrkan gör att vi
synliggör den verksamheten betydligt
bättre. Den här nya situationen känns
otroligt spännande och som en verklig
framtidssatsning.
Våra söndagsgudstjänster har fort
satt under året på samma sätt som
tidi
gare med iCentrum-gudstjänster
ungefär varannan söndag och övriga
söndagar traditionella gudstjänster,
med undantag för sommarperioden på
Mobacken. Tack vare många frivilliga
har vi fr.o.m. hösten kunnat erbjuda
söndagsskola ”Söndax” varje söndag
vilket tydligt har märkts genom att
fler barnfamiljer deltar på våra gudstjänster.

Målgruppen för iCentrum är i första hand personer ”mitt i livet” men
guds
tjänsterna besöks nu av alla
åldersgrup
per. 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 alla frivilliga arbetsgrupper och även personer
utanför föreningen för att göra dessa
gudstjänster innehållsrika och meningsfulla.
Vi är otroligt glada för den lösning vi
har fått med Kattis Koss och Birgitta
Wikström som ledare för kören U-nited
efter Gustav Jacobson.
Ungdomsgudstjänsterna The Life
har även fortsatt som tidigare och vi är
tacksamma för det arbete Anna Näslund och Anders ”Hompa” Holmbom
gjort under året tillsammans med våra
ungdomar.
Sommarverksamheten på Mobacken har bedrivits precis som tidigare år
även om Mobackens EFS äger fastigheten från 1 juni. Serveringen vid gudstjänsterna har skötts från kyrkan av
egna kommittéer då den dagliga serveringen och bangolfen arrenderats ut till
kommunens verksamhet Solkraft.
Mycket har hänt under 2013 och den
nya situationen kring lokaler känns
otroligt spännande och som en verklig framtidssatsning där vi tror att den
vision vi formar tillsammans gör att
vi kan arbeta långsikt med vad vi vill
att vår förening ska få betyda 2014 och
många år framöver.
Personal
Under året har vår präst Arnaldo Tiburzi varit anställd på 65 %. Anna
Markgren (Näslund efter giftemål)
anställdes på 75 % som ungdomskonsulent i januari. Under vårterminen
var Gustav Jacobson anställd på 25 %

som ledare för United. Inför höstterminen anställdes Kattis Koss på 20 %
för att leda United. Det gör hon tillsammans med Birgitta Wikström som
inte är anställd.
Under året har Anders Holmbom varit projektanställd på heltid
som präst med ungdomsinriktning.
Distriktet har stått för 60 % av lönekostnaden. Den projektanställningen
avslutades vid årsskiftet. Mattias Lindqvist har haft en tjänst på 20 %. Hans
huvuduppgift har varit Trinity. Fastighetsskötseln och en del uppdrag på
expeditionen har skötts av Börje Rosendahl och Dagny Stenmark.
Vi är mycket glada och tacksamma
över våra anställda. De gör ett mycket
gott arbete.
De ekonomiska rutinerna och ekonomistyrningen sköttes ideellt av Dan
Sigurdson och Carl-Axel Robertsson.
Efter Dan Sigurdsons frånfälle tog
Göran Forslund över.
Vi gläds över allt engagemang och
allt arbete som utförts av både per-

sonal och frivilliga arbetsgrupper av
olika slag och vill tacka både från föreningen och från styrelsen.
Medlemsstatistik
I början av året hade vi 320 medlemmar som blev 318 i slutet av året.
Vi har haft glädjen att ta emot 14 nya
medlemmar medan 8 medlemmar har
avlidit. Dessutom har 8 medlemmar
lämnat föreningen pga. flytt eller på
egen begäran.
PPK – Programplaneringen
PPK, med Arnaldo Tiburzi som ledare, 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. Ett sommar-PPK, med Arnaldo Tiburzi som
sammankallande, samt representanter
från EFS kyrkan, Mobackenkyrkan
och EFS Myckle, har ansvarat för planeringen av sommaren på Mobacken.
Sommarverksamheten
Det gick mycket bra med sommarverksamheten på Mobacken.
Sommarcaféet och minigolfen har
drivits av Solkraft. Kyrkkaffet serverades i kyrkan för andra året i rad. Kända
och okända talare och sångare medverkade i mötesverksamheten som samlade mycket folk.
En väl fungerande Söndagsskola
blev pricken över i:et!
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iCentrum
Ungefär varannan söndag firar vi
iCentrumgudstjänst, EFS kyrkans
egen "utvecklingsplats" för gudstjänster som har som mål att nå kyrkovana
och kyrktrötta skelleftebor med evangeliets hopp, och samtidigt vara en plats
där föreningens medlemmar får möta
Gud och varandra på ett vardagsnära
sätt.
Dessa gudstjänster har inneburit att
en ny generation gudstjänstbesökare
har hittat till EFS Kyrkan.
I år har iCentrum – med kyrkoårets
texter som grund – bl. a. bjudit på teman som "Möjligt eller omöjligt – en
timme om att finna kärlekens väg",
Kampen mot ondskan – en timme om
vad vi kan göra tillsammans", "Förunderligt – en timme om små och stora
mirakel", "Vardagssamtal eller VM –
en timme om bön", "Samtalstid eller
stand-by – en timme om trons kraft",
"Godkänd eller underkänd? – en timme om att döma och att bli bedömd"
och "Stoppa inte Lucia – en timme om
ett litet ljus och ett stort uppdrag".
Ett 15-tal personer har format temagrupper som planerat och genomfört
gudstjänsterna tillsammans med musikerna Mattias Kågström, Tobias Kågström, Mikke Johansson och Andreas
Grenholm. Kerstin Tiburzi har fungerat som spindel i nätet och sammanhållande länk.
Allt arbete har skett helt på ideell basis, vilket vi i föreningen är enormt
tacksamma för.

Söndax
Vår söndagsskola, Söndax, har vuxit
rejält under året! Under våren har vi
haft det då det inte var iCentrum, ung.
varannan söndag. Det kom många
barn. Några unga mammor önskade
att vi skulle våga satsa ännu mer. Därför började vi ordna Söndax varje söndag. Det blev ännu fler barn och fler
frivilliga ledare som ställde upp!
Torsdagsträffen
Vi är en grupp som samlar daglediga
till träff torsdagar 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 välkomnar fler yngre att komma till samlingarna.
Vanligtvis brukar ett 25 – 30-tal personer sluta upp varje gång. Att gemenskapen är uppskattad märker man när
man samlas vi fikaborden.
Under året har vi haft 14 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 under våren då Johan
Holmgren berättade om Etiopiern
Onesimus, ”Slaven som gav sitt folk
Ordet”, mycket fängslande.
Två träffar under hösten hade vi besök av Börje Andersson som visade

”Roseniusfilmen” från Ånäset.
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.
Vårt tack vill vi först av allt rikta till
Gud som gett oss hälsa och krafter i
vårt arbete.
Tack också till alla som stött oss i arbetet genom förböner och gåvor.
Missionsombud
Vårt uppdrag från EFS centralt är att
på olika sätt ta emot och förmedla information om vårt internationella arbete. Vi inbjuds att delta i informationsträffar som anordnas av distriktet.
Hembesöksgruppen
Hembesöksgruppen 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
Bön för staden är en härlig uppgift.
Tänk att denna ekumeniska bön har
överlevt ännu ett år! En del bedjare orkar inte längre och någon har Herren
kallat hem till andra uppgifter. Men
kanske du och jag hinner vara med!
Trinity
Trinity har under året medverkat på
gudstjänster och andra arrangemang.
T. ex. Joypeak tillsammans med Gladys
Del Pilar. Det mesta arbetet har dock
bestått i färdigställandet av Trinitys
skiva The Crossroad. I slutet på året
har låtar börjat släppas för nedladdning på internet och releasekonserten
tillsammans med Samuel Ljungblahd
har förberetts.
Vox Nova
Kören Vox Nova har under ledning av
Tomas Östlund även detta år sjungit i
EFS kyrkan och i kyrkor och bönhus
runt om i bygden. Under vårterminen
framförde kören ”Resa mellan tvivel
och tro” både i Bergsbykyrkan och i
EFS kyrkan.
Kören gjorde också en körresa till
Umeå och medverkade vid en gudstjänst i Carlskyrkan med ovannämnda
musikal. För tjugonde gången sjöng
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tjänst, varit på liten körresa till Piteå
och medverkat vid Musik i advent.

kören tillsammans med Anna-Lotta
Larsson. I år gjordes konserten i Sankt
Olovs kyrka i samverkan med kyrkokören. Kören, som i dag har ett trettiotal medlemmar, medverkade även i
Musik i Advent.
Ljud och ljus
Vid ljud- och ljusbordet har vi varit
fem herrar som efter bästa förmåga
försökt hjälpa er gudstjänstbesökare att
både se och höra bättre. Vi har ju ganska fina tekniska förutsättningar att
förhöja gudstjänstens värde, men också att förstöra, om vi misslyckas. En sak
är dock säker: vi gör alla vårt bästa för
att ge den bästa ljud- och ljusupplevelsen. Vi har under det gångna året spelat in de flesta gudstjänsterna på mp3fil. Dessa kan du även i fortsättningen
efteråt avlyssna på EFS-kyrkans hemsida. En fin möjlighet för den som inte
kunnat närvara en viss gudstjänst
www.efskyrkan.nu
Vår hemsida har ca.100 unika besökare
per dag. Genom den kan vi informera
om vår kyrka samt göra reklam för våra
gudstjänster och övriga aktiviteter. På
hemsidan kan man bl.a. lyssna eller
ladda hem våra gudstjänster i mp3 format. Det finns också en speciell sida
där våra medlemmar kan hitta aktuell
information från styrelsen.

lokalradions hemsida: www.goldtown.
se, varför lyssnarskaran inte nödvändigtvis är bunden till lokalradions
spridningsområde.
Eftersom nätet är globalt kan man
sprida denna möjlighet till vänner i
fjärran.
Vi har förstått av våra lyssnarreaktioner att närradion är mycket uppskattad, vilket gläder dem som troget
arbetar med sändningarna.
SALT / UNGDOMSARBETET
U-nited
Under våren gjorde kören sin sista termin under Gustavs ledning med körresa till Sundsvall, medverkan i Jesusmanifestationen och avslutningskonsert som höjdpunkter.
Vid avslutningskonserten samlades
både nuvarande och gamla sångare i
en mäktigt kör som med stor känsla
enades i sång och tack i en fantastisk
konsert. Tack Gustav för din tid med
U-nited och allt du gjort för våra ungdomar!
I höst har kören dragit igång med
nya ledare men med samma mål, att
sjunga lovsång till Herren och odla tro
o vänskap! Vi är glada över att många
sångare stannat kvar och att nya hittat
till oss! U-nited har sjungit på guds-

The Life
The Life är en lovsångsgudstjänst som
under våren hölls varannan fredagskväll och under hösten var tredje fredag. Dessa gudstjänster fokuserar
mycket på lovsång, undervisning och
bön, som sker i många olika former
bland annat genom bönestationer och
gemensam bön för olika aktuella ämnen. Även om The Life ursprungligen
var en ungdomsgudstjänst så är det en
gudstjänst som är öppen för alla.
Cafe Sambouzas
Under detta år har det funnit en uttalad vilja att göra mer utav Café Sambouzas vilket har resulterat i olika
tema-caféer som till exempel stickcafé,
kreativt café, spelcafé m.fl. och detta är
något som det fortsätter att arbetas
med framöver. På grund av ombyggnationen i huset så är dessa caféer numera lokaliserade till Lilla salen och
Kyrksalen.
Smågrupper
Under året har vi haft tre smågrupper
igång där en stor del handlar om att
mötas och se varandra men också att
tillsammans växa i den kristna tron.
Under våren gjordes ett försök att ha
organiserade Bibelstudier utifrån olika
teman, detta lades dock ner pga. bristande intresse.
Crazy-night
Under sportlovet och novemberlovet
gjordes satsningar som vi kallade
Crazy-night. De gick ut på att man
hade ett fullspäckat program från kl.
19.00 - 07.00 med t.ex. tävlingar, sport,
andakt, film, lekar, mat, sällskapsspel
och pyssel. Dessa drog ca 30 ungdomar på sportlovet och ca 40 på novemberlovet.

Närradion
Närradion sänder varje lördagförmiddag med musik, bibelundervisning och
önskesånger. Vidare sänds var femte
vecka andakter morgon och kväll. Den
veckan avslutas med att följande söndags gudstjänst direktsänds från EFS
kyrkan.
Närradion når i stort sett hela norra
Västerbotten men programman kan
avlyssnas i betydligt vidare kretsar genom att programmen direktsänds via
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EFS Missionsförening i Skellefteå

Org.nr 894700-0280

Resultaträkning 2013 och budgetförslag 2014
Belopp i KSEK

Utfall 2012

Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014

Intäkter
Kollekter/Gåvor

1 258

1 296

1 261

1 289

26

25

85

30

Mötesservering

136

139

152

152

Hyresintäkter

945

856

830

1 046

57

72

67

67

Statligt bidrag

0

0

61

61

Övriga intäkter

12

32

19

30

Intäkter, Saltstation 18
Summa intäkter exkl byggprojekt
Intäkt till byggprojekt

242
2 677
0

100
2 521

65
2 540
0

64
2 739

Summa intäkter

2 677

2 521

2 540

2 739

Insänt till EFS Riks

-132

-140

-141

-130

Insänt till EFS Västerbotten

-799

-1 070

-911

-939

-22

-20

-17

-19

Personalkostnader

-232

-270

-269

-294

Fastighetskostnader

-869

-782

-736

-704

Övriga kostnader

-273

-295

-264

-299

Kostnader, Saltstation 18

-227

-74

-46

-45

-190
-2 743

-190
-2 841

-175
-2 558

-162
-2 591

-67

-320

-18

148

Auktioner

Medlemsavgifter

Kostnader

Insänt till övrig mission

Avskrivningar
Summa kostnader exkl byggprojekt
Bruttoresultat exkl byggprojekt
Kostnader för byggprojekt 2013-2014

Summa kostnader

0

-115

-2 743

-2 841

-2 673

-2 591

-67

-320

-133

148

Ränteintäkter o dyl

44

36

76

76

Räntekostnader o dyl

-2

-2

0

-74

Summa finansiella poster

43

34

76

2

-24

-286

-57

150

Resultat efter avskrivningar
Finansiella poster

Resultat efter finans poster
Extraordinära poster
Bokförd vinst vid försäljning av fastighet

1 830

Resultat efter extraordinära

1 773

Bokslutsdispositioner och skatt
Upplösning av övrig ideell fond

0

9

Inkomstskatt

0

0

Nettoresultat

-24

-286

1 782

150
0
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EFS Missionsförening i Skellefteå

Resultaträkning 2013 och budgetförslag 2014
EFS-KYRKAN

Intäkter
Kollekter/Gåvor
Tosdagsträffen
Auktioner
Servering
Medlemsavgifter
Statligt bidrag
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Insänt till EFS Västerbotten
Insänt till EFS Riks
Insänt till övrig mission
Internhyra
Personal/konsultkostnad
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Resultat

Utfall 2012

per AVD

Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014

1 074
45
26
82
57
0
6
36
1 326

1 110
46
25
85
72
0
26
29
1 393

1 096
38
85
94
67
61
15
76
1 530

1 125
38
30
94
67
61
30
76
1 522

-660
-132
-16
-236
-60
-241
-2
-1 348
-22

-930
-140
-20
-255
-64
-273
-2
-1 684
-291

-783
-141
-17
-317
-12
-245
0
-1 517
13

-814
-130
-19
-314
-5
-243
-74
-1 599
-77

242
-227
-73
-58

100
-74
-77
-51

65
-46
-77
-58

64
-45
-100
-81

73
-6
68

74
-9
65

31
-2
28

0
0
0

163
-24
54
139
2
4
338

165
-25
54
40
2
4
240

167
-40
59
1
1
4
191

167
-42
58
0
0
0
183

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

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

-127
0
-6
-51
-18
-10
-212
-21

-125
0
0
0
-55
0
-181
2

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

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

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

799
395
1 194
-251
-683
0
-165
-1 098
95

1 046
414
1 460
-289
-704
0
-162
-1 155
305

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

2 712
-2 736
-24

2 549
-2 836
-286

2 616
-2 558
58

2 815
-2 665
150

SALTSTATION 18

Intäkter
Övriga kostnader
Internhyra
Resultat

MOBACKENKYRKAN

Hyresintäkt mm
Kostnader
Resultat

SOMMARHEMMET

Intäkter
Kollekter
Kollektdelning med Mobacken EFS
Mötesservering
Hyresintäkter
Minigolf
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Insänt till EFS Västerbotten
Insänt till övrig mission
Personal/konsultkostnad
Fastighetskostnad
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Resultat

FASTIGHET ORION 9

0

0

0

0
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Org.nr 894700-0280

Balansräkning
2013-12-31

2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheter Orion 9
Orion 9 Fjärrvärme
Mobackenkyrkan
Mobacken, Gula Huset
Summa fastigheter
Inventarier Församlingsverksamhet 1 kr
Långfristig utlåning
Summa anläggningstillgångar

1 575
38
0
0
1 613
0
2 200
3 813

1 737
41
0
380
2 158
0
0
2 158

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

38
36
84
1 941
2 100

13
42
133
1 734
1 923

SUMMA TILLGÅNGAR

5 912

4 081

3 304
1 782
5 086

3 328
-24
3 304

277
20
48
346

277
20
8
306

93
214
174
481
5 912

155
68
248
471
4 081

Belopp i KSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Fonder
EFS lokalfond i Skellefteå
Missionsfond 2003
Övrig ideell fond
Summa fonder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Skellefteå 2013-01-21
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SKELLEFTEÅ EFS VERKSAMHETSPLAN 2014

GUDSTJÄNSTER
Att EFS får vara en plats där alla hittar en gudstjänst, oavsett ålder och bakgrund:
•

genom att vi erbjuder mötesformer för våra olika andliga behov (nyfikenhet, fördjupning,
eftertänksamhet, lovsång, förbön, nattvard etc)

•

genom att bevara bredden av gudstjänst- och mötesformer

•

genom att uppmuntra våra medlemmar att be för, delta och medverka i våra olika gudstjänster

Konkret
1. Att rekrytera en efterträdare till Arnaldo som delar vår vision och som kan fortsätta utveckla
våra gudstjänster och mötesformer.
2. Att ”återaktivera” lördagskvällar för speciella gudstjänst- och mötesformer som till exempel
cafékvällar, konserter, undervisning etc.

RELATIONER
Att vår förening får verka för:
•

En varm, öppen gemenskap

•

Gemenskap över åldersgränserna

•

Bra ekumenik där vi är en trygg och bidragande del

•

Aktivare föreningsmöten (styrelsemedlemmar - grupper)

Konkret
1. Att vi aktivt arbetar för att kyrkfikat blir en mötesplats och en startpunkt.
En otvungen gemenskap där man kan samtala, fika och kanske äta tillsammans. Detta kan
i sin tur ge mersmak för att delta i smågrupper och gudstjänster. För ”gamla” skelleftebor
och nya svenskar. För hemvändarna (30+) som flyttat tillbaka men inte hittat tillbaka till EFS.
2. Att vi genomför en ”taklagsfest” i maj med mål att manifestera/uppmuntra gemenskapen
över ålders- och grupptillhörigheter.

BARN
Att vår förening tar vara på den möjlighet som en växande skara barn och barnfamiljer i EFSkyrkan 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
1. Att erbjuda möjligheten att vara med i en scoutgrupp inför Patrullriks 2014
2. Att undersöka möjligheten att starta en barnkör (Collage)
3. Att vi bygger om barnhörnan ute på kyrktorget så att den blir bättre och säkrare

UNGDOM / SALT
Att vår förening är en plats där ungdomar trivs och växer:
•

genom ett fortsatt nära samarbete med SALT

•

genom att fortsätta utvecklingen kring The Life, KRIK och United

•

genom att erbjuda EFS-kyrkan som en naturlig mötesplats för ungdomar

Konkret
1. Göra en omstart på KRIK, och verka för att fler bibelstudie- och smågrupper kan starta.
2. Erbjuda en scoutgrupp för åldern 10–14 år, genom ett samarbete med Sunnanå.

EKONOMI
Att vår föreningen 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 uppmuntra till en ökad användning av månadsgåvan

•

genom att utveckla de sätt vi kan ge pengar till föreningen

Konkret
1. Ta fram en ”kampanj” för månadsgåvan
2. Tillsätta ett fastighetsutskott
3. Titta på nya sätt till givande (t ex Swish)

MUSIK
Att vi fortsätter att utveckla föreningens musikarbete och ser vilken möjlighet till
evangelisation det är:
•

genom att 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
1. Rekrytera ungdomar som hjälpledare till United som kan växa in i uppgiften.
2. Utveckla föreningens programplanering så att körverksamheten integreras i våra
gudstjänster på ett bättre sätt.
3. Bjuda in musikskolans elever och andra grupper till våra gudstjänster
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ANSTÄLLDA
Att föreningen är en bra arbetsplats med motiverade medarbetare och engagerade
frivilligarbetare:
•

genom att stötta våra anställda i deras arbete, bland annat genom medarbetarsamtal

•

genom att fortsätta uppmuntra medlemmarna till frivilliginsatser

Konkret
1. Rekrytera en ny huvudpastor som efterträder Arnaldo när han går i pension
2. Att i samband med ovanstående rekrytering se över hela personalpusslet och befintliga
arbetsbeskrivningar så att vi använder föreningens resurser på bästa sätt

KOMMUNIKATION
Att föreningen ska utveckla information och kommunikation så att vi når ut med evangeliet
och information om vår verksamhet till både medlemmar och skelleftebor i stort:
•

genom att fortsätta att utveckla vår hemsida

•

genom föreningsmöten där viktiga frågor får ventileras

•

genom att undersöka sätt att använda nya media

Konkret
1. Utreda hur vi bättre kan använda sociala media och annan tvåvägskommunikation och
hur den bästa balansen mellan nya media och befintliga (t ex föreningsbladet) ser ut.
2. Utveckla föreningsmötena så att de även kan få bli forum där föreningens aktivt samtalar
och utvecklar vår verksamhet.

MOBACKEN
Att Skellefteå EFS fortsätter det goda samarbetet med EFS-föreningen i Mobackenkyrkan.
Konkret
1. Fortsätta det gemensamma ansvaret för sommaren tillsammans med Mobackens EFS och se
hur vi på bästa sätt kan utveckla denna verksamhet.
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DAGORDNING
Årsmöte med EFS Missionsförening i Skellefteå 2014-02-15

1.

Andakt

2.

Årsmötets öppnande

Efter paus

3.

Val av årsmötets presidium

19. Tack till avgående styrelseledamöter

4.

Nya medlemmar hälsas välkomna

5.

Fastställande av dagordning

20. Val av revisorer med ersättare samt
siffergranskare

6.

Parentation

7.

Val av justerare

8.

Val av rösträknare

9.

Val av tidningsreferent

21. Val av valberedning
22. Val av ledamot och ersättare för två år
i styrelsen för Stiftelsen Tryggheten
23. Val av ombud till
23.1 EFS rikskonferens i i Hässleholm den
29 maj - 1 juni

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

23.2 EFS Västerbottens årsmöte i 		
Robertsfors lördag den 26 apr 2014
23.3 Studieförbundet Sensus årsmöte 		
2014

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

24. Övriga frågor för senare beslut
25. Avslutning

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
15. Val av styrelseledamöter
16. Föreningens vision
17. Verksamhetsplan för 2014
17.1 Verksamhetsplan
17.2 Budget
18. Offergång och fikapaus

www.efskyrkan.nu

