Protokoll vid årsmöte för EFS missionsförening i Holmsund
Lördag den 23 feb 2019
Solbackakyrkan, Holmsund
Närvarande: ca 25 medlemmar.

Årsmötessamlingen inleddes med sång av psalm 285 ”Det finns djup i Herrens godhet” samt
en andakt under ledning av Marianne Johansson.

§1.

Mötets öppnande
Roland Viklund hälsade välkommen till årsmötet samt förklarade mötet för öppnat.

§2.

Val av ordförande och sekreterare
Årsmötet beslutade
att till ordförande för årsmötet utse Ralph Höber.
att till sekreterare för årsmötet utse Anton Sjöström.

§3.

Val av protokollsjusterare och rösträknare
Årsmötet beslutade
att till protokollsjusterare samt rösträknare utse Arne Andersson och AnnCharlotte Wastring.

§4.

Godkännande av kallelsen till årsmötet
Årsmötet beslutade
att godkänna kallelsen till årsmötet.

§5.

Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade
att godkänna dagordningen för årsmötet.

§6.

Parentation
Parentation förrättades efter Gudrun Larsson och Gunnel Svensson, som avlidit
under året. Roland Wiklund tände ljus och läste en dikt av Atle Burman. Årsmötet
höll sedan en tyst minut innan Roland avslutade med bön.

§7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsberättelsen presenterades för årsmötet med fördjupning kring tre
grupper som kommit till under det gångna året: ekonomirådet, estetgruppen och
adventskören.
Årsmötet beslutade
att lägga styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 till handlingarna.

§8.

Bokslut för 2018
Missionsföreningens kassör Christina Berggren föredrog resultat- och
balansräkning för 2018, kommenterade några av posterna, samt öppnade för frågor.
Konstateras att missionsföreningens ekonomi i grunden är god. Efter avskrivningar
á totalt -114 495 kr redovisar föreningen ett negativt resultat för 2018 på
-67 219 kr.

§9.

Revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet
Lars Olov Sjöström föredrog revisorernas berättelse för 2018 samt föreslog
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Årsmötet beslutade
att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018-01-01 –
2018-12-31.
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§10. Fastställande av årsavgift för 2019
Årsmötet beslutade
att fastställa medlemsavgiften för 2019 till 250kr/medlem.
§11. Samverkan med Holmsunds församling
Roland Wiklund föredrog något av det gångna årets händelseutveckling vad gäller
samverkan med Holmsunds församling.
Vid kyrkorådets sammanträde den 30 januari 2018 fattades beslut om att säga upp
samarbetskyrkoavtalet mellan Holmsunds församling och EFS missionsförening i
Holmsund samt EFS Västerbotten.

Efter beslutet i kyrkorådet påbörjades inför den kommande uppsägningen
överläggningar i en mindre grupp, bestående av från EFS Lars-Tore Holmberg,
Bertil Johansson och Henrik Näslund, samt från Holmsunds församling Inger
Rehnström, Sven Ekesryd och Carina Vikman. Gruppens arbete avslutades med
slutsatsen att man var oeniga.
Vid kyrkofullmäktige den 22 maj 2018 fattades beslut om att säga upp
samarbetskyrkoavtalet, med röstsiffrorna 13 röster för kyrkorådets förslag, resp. 12
röster för ett motförslag där bl.a. bordläggning av frågan förordades. Beslutet
överklagades senare till Luleå stifts domkapitel som efter prövning upphävde
beslutet eftersom det tillkommit i strid med kyrkoordningens regelverk.
Överläggningar påbörjades senare under hösten mellan Luleå stifts biskop och
domkapitel samt EFS Västerbotten, i syfte att ta fram en rekommendation till
Holmsunds församling och EFS i Holmsund om möjliga vägar framåt, enligt §7 i
samarbetskyrkoavtalet.
Den 3 dec 2018 genomfördes en träff där biskopen i Luleå stift samt representanter
för domkapitlet i Luleå stift och EFS Västerbotten överlämnade sina gemensamma
rekommendationer till kyrkorådet i Holmsunds församling och missionsföreningens
styrelse. Rekommendationerna innebar i korthet en uppmaning att tills vidare lägga
avtalsfrågan åt sidan till förmån för samtal om det gemensamma uppdraget och det
framtida sammarbetet, för att först i ett senare skede fästa det framtida samarbete vi
blir överens om i ett nytt eller reviderat avtal. Till hjälp i denna process
rekommenderades en extern processledare, Greger Hjelm. Missionsföreningens
styrelse bejakade i fullhet gruppens rekommendation samt tackade ja till Greger
Hjelm som processledare.
Holmsunds församling har också bejakat Greger Hjelm som processledare men
först efter att ett beslut om uppsägning vunnit laga kraft.
Vid kyrkofullmäktige den 18 februari 2019 fattades på nytt beslut om att säga upp
samarbetskyrkoavtalet med missionsföreningen och EFS Västerbotten. Beslutet
fattades efter votering med röstsiffrorna: 16 röster för kyrkorådets förslag att säga
upp avtalet, resp. 9 röster för förslaget att följa domkapitlet/EFS Västerbottens
rekommendation.
I samtalet som följde lyftes många frågor, bland annat om de ekonomiska
bedömningar som ligger till grund för fullmäktiges beslut, liksom varför
församlingen vill säga upp det nuvarande avtalet innan samtalet fortsätter, i stället
för att följa domkapitlet/EFS Västerbottens rekommendation som grund och
utgångspunkt för det framtida samarbetet.
Årsmötet beslutade
att lägga redogörelsen till handlingarna.

§12. Vision och verksamhetsmål 2019-2022
Anton Sjöström föredrog styrelsens förslag till vision och verksamhetsmål för
perioden 2019-2022, samt öppnade för samtal om densamma.
Årsmötet beslutade
att anta dokumentet ”Vision och verksamhetsmål 2019-2022”.
§13. Budget för 2019
Christina Berggren presenterade styrelsens förslag till budget för 2019.
Årsmötet beslutade
att godkänna styrelsens förslag till budget för 2019.
§14. Psalm med kollekt
Årsmötet gjorde en insamling under sång av psalm 30 ”Gud är trofast”.
§15. Motioner till årsmötet
Inga inkomna motioner.
§16. Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen
Birgit Lindsjö föredrog valberedningens förslag.
Årsmötet beslutade
att till ordinarie ledamöter på tre år välja:
Monika Andersson (omval)
Roland Vikund (omval)
Lena Nygren (omval).
§17. Val av två revisorer samt två ersättare
Årsmötet beslutade
att till revisorer för 2019 välja:
Lars Olov Sjöström (ordinarie)
Arne Andersson (ordinarie)
Christer Forslund (ersättare)
Kjell Jonsson (ersättare)

§18. Val av två internationella ombud
Årsmötet beslutade
att till internationella ombud utse Anne Sjöström och Kristina Dagman.
§19. Val av ombud och ersättare till EFS årskonferens i Ö-vik, 5 ordinarie och 2
ersättare
Årsmötet beslutade
att till ordinarie ombud välja:
Monika Andersson
Arne Andersson
Lars-Olov Sjöström
Anne Sjöström
Marianne Johansson
att till ersättare välja:
Birgit Wiklund
Roland Wiklund
§20. Val av ombud och ersättare till EFS distriktsårsmötet i Robertsfors, 6
ordinarie och 2 ersättare
Årsmötet beslutade
att till ordinarie ombud välja:
Ann-Katrin Persson
Rune Persson
Monika Andersson
Arne Andersson
Vanja Lidgren
Birgit Lindsjö
att till ersättare välja:
Berit Hedman
Folke Hedman
§21. Val av två ansvariga för missionsauktion och samordnare av alla aktiviter i
samband med försäljningen på hösten
Årsmötet beslutade
att till ansvariga för missionsauktionen välja Ingrid Dagman-Lindberg
(sammankallande) och Kristina Dagman.

§22. Beslut om delegation till styrelsen rörande ombud till EFS riks- och
distriktsårsmöte.
Årsmötet beslutade
att till styrelsen delegera rätten att utse ytterligare ombud samt nya ombud till
EFS riks- och distriktsårsmöte i de fall ordinarie och/eller ersättare är
förhindrade att delta.
§23. Val av valberedning 2019
Målsättningen är att valberedningens ledamöter deltar i arbetet under två år för att
få kontinuitet, men väljs för ett år i taget. Årsmötet beslutade
att till valberedning för 2019 utse
Folke Hedman (andra året, sammankallande)
Åke Andersson (andra året, fyllnadsval)
Ingela Andersson (första året)
Ann-Katrin Persson (första året)
§24. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§25. Avslutning
Roland Wiklund framförde ett tack till presidiet, ordförande Monika Anderssson
samt närvarande medlemmar. Ralph Höber förklarade därefter missionsföreningens
115:e årsmöte för 2019 för avslutat.
Årsmötesdeltagarna inbjöds till middag.
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