EFS-KYRKANS ÅRSMÖTE VIA ZOOM
Skellefteå EFS Missionsförening höll sitt årsmöte lördag 27/3. Det hölls digitalt över plattformen
zoom. Årsmötet öppnades av ordförande Johan Andersson. Runt 60 medlemmar som satt vid sina
skärmar deltog. Kyrkans präst, Karin Lindmark, höll i en inledande andakt kring sången ”Gå, gå
såningsman gå”, om kyrkans uppdrag.
Föreningen hade vid årsskiftet 275 medlemmar, en ökning med 9 medlemmar sedan förra året. Vid
medlemsintagningen i början av årsmötet hälsades 2 nya medlemmar välkomna. Ett presidium med
Göran Sundkvist som ordförande ledde förhandlingarna, som var väl förberedda och därför gick
snabbt att genomföra trots det ovana formatet i att sitta hemma vid en skärm. Föreningen har under
året trots pandemin bedrivit ett omfattande arbete med främst gudstjänster och ungdomsarbete. I
och med pandemin har man prövat sig fram med Youtube, och olika plattformar för att fastna för
plattformen Zoom. Detta har fungerat väl. Barnverksamheten med söndagsskola och Tweens har
dock gått på sparlåga det senaste året.
Körverksamheten är ju ett starkt varumärke för EFS-kyrkan, men den har givetvis påverkats mycket
av rådande situation. Den 6 februari 2020 hanns dock den traditionella Midvinterfesten hållas med
alla körerna och SSBB, Station Street Big Band inför en fullsatt kyrka. Gospelkören Trinity hann också
genomföra sitt 20-årsjubileum, ”Love in Concert 2.0” som blev en stor succé. Begränsningarna har
gjort att körarbetet legat lågt. Man har experimenterat med övningar via Zoom och medverkan i
någon digital gudstjänst via Youtube.
Föreningens omfattande ekonomi är fortsatt stabil, där den löpande verksamheten visade en vinst på
399 000 kronor. Men årets resultat blev ändå ett underskott på 1.897 000 kronor beroende på den
omfattande renoveringen av tak och fasad, som gjort kyrkan till ett av Skellefteås vackraste äldre
byggnader.
Omröstningarna gick till så att varje deltagare i bild visade upp ett grönt ark vid Ja och ett rött vid Nej
till de olika förslagen. Vid styrelsevalet nyvaldes Johanna Normark och Gabriella Fahlman Andreasen,
medan Sanna Söderström och Olof Forslund Viklund omvaldes. Övriga val förlöpte snabbt enligt
Valberedningens förslag.
I slutet lämnades information om den nya situation som EFS-kyrkan ”hamnat i” genom flytten av
lokalbussarnas hållplatser till Stationsgatan just utanför kyrkporten. Detta innebär både utmaningar
och möjligheter, då många gärna vill använda kyrkans foajé som väntrum.
Efter ganska exakt två timmar tackade ordförande för ett väl genomfört årsmöte.
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