Protokoll Evangeliska Frikyrkan
REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2021
Plats och tid: Digitalt möte via Go Plenum och Zoom,
med presidiet på EFKs Sverigekontor, Örebro 2021 05 11

1§

MÖTETS ÖPPNANDE

Linalie Newman inledde med tankar och bibelord om det som förenar oss. Coronapandemien nämndes, då den
har färgat året som har gått. Men mitt i prövningens tid är det Gud som handlar. I Uppenbarelseboken 5 står
det om lejonet av Juda stam som har segrat, vilket Linalie lyfte.
Ingemar Forss talade vidare om Hebréerbrevet 6 och själens ankare och det hopp vi får ha. ”Vad vi gör här
det påverkar hur vi ser på framtiden.” Vi är blottade och omskakade, men Jesus sände oss Den Helige
Ande som rör sig ibland oss och tröstar, helar och förmanar. Vi ska göra det som Jesus gjorde och bära en
doft av Kristus. Ingemar avslutade med bön för mötet och alla som representerar de olika församlingarna
inom EFK.
Styrelsens ordförande Richard Hultmar förklarade mötet öppet för förhandlingar och hälsade alla
välkomna till representantskapsmötet. Mötets förfarande med tyst acklamation förklarades.
2§

VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Ingemar Fhager, valberedningens representant, föredrog valberedningens förslag till mötesfunktionärer:
Ordförande: Erik Alnemo, Tingsryd. Vice ordförande: Gunlög Eiderbrant Nilsson, Örebro.
Protokollssekreterare: Helena Sydvart, Ljungsbro, och Eber Fransson, Jönköping.
Protokolljusterare: Linda Sjöberg, Borensberg, och Elin Schölin, Kristianstad.
Mötesfunktionärer: Rune Jonsson, Örebro, och Mats Frändå, Örebro.
Representantskapsmötet beslutade
att välja de föreslagna mötesfunktionärerna
3§

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den nyvalde mötesordföranden informerade om inloggningen i Go Plenum, samt presenterade den föreslagna
dagordningen.
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Representantskapsmötet beslutade
att godkänna dagordningen.
4§

HÄLSNINGAR

Gunlög Eiderbrant Nilsson läste hälsningar från Svenska Alliansmissionen, Pingst - Fria Församlingar i
Samverkan, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, samt Sjundedagsadventisterna.
Representantskapsmötet beslutade
att med glädje ta emot hälsningarna och notera dem till protokollet.
5§

ÅRSREDOGÖRELSE OCH ANMÄLAN AV ÅRSBOK

Missionsdirektor Linalie Newman anmälde årsboken och berättade om de främsta dragen i innehållet. Markus
Sand, Sverigeprogrammet – Växa, fortsatte med att berätta om ”Vi i EFK Leda”; (= lära, engagera, drömma
och agera). ”Vi vill ta ansvar för varandra och för landet.” Hur man har ställt om, men ändå nått ut till många
medarbetare, samt om hur Ära-Festivalen sändes via nätet.
Cahtrine Nygren, Sverigeprogrammet – pionjär, berättade om hur man har haft fortbildningsdagar och
jobbat med församlingsplanterings-team, som nyss har avslutats efter en tvåårsperiod. ”Pionjärer i EFK” är
ett forum via nätet för intresserade. Sedan 2020 har man velat fokuserat på unga, novemberlov – påsklov,
och kommer expandera detta till att finnas på sex platser, från tidigare två.
Helen Richard, Europa – Mellanöstern – Nordafrika, berättade bl.a. om att bibelundervisningen i Libanon
har ställt om, liksom arbetet i Serbien, där alla barn som ingått i arbetet har fortsatt skolan. Arbete i Aten
har fått extra stöd. I Beirut där hamnexplosionen ägde rum, fick man också göra insatser, genom partners
där. Flyktinghjälp i Libanon och Syrien, till mer än fem tusen individer. ”Det är inte kört – det finns hopp.”
Anneli och Andreas Dagernäs, Afrika, berättar om flera nya sätt att jobba. Hembesök av lärare,
vidareutbildning om barnrättsarbetet, församlingsplanteringar, microkreditgrupper som har fått uppsving.
Nya vägar att möta partners har inneburit utmaningar. I ”Den tysta katastrofen” om klimatförändringar,
har man även jobbat med genom partnerkyrkorna och samhällena där de finns. Missionärer har slutat, men
nya har tillkommit.
Linnea Åberg, Asien, 2020 var det 130 år sedan den första missionären sändes ut till Asien. Man har ställt
om, men har byggt nya relationer, då man delade ut matpaket. På flera områden har man jobbat med
humanitär hjälp. I Bangladesh har 35 personer döpts.
Anna-Maria Jonsson, Latinamerika och Iberiska Halvön, hårt drabbade av pandemin vilket har lett till
lockdown, där även flera nyckelpersoner har gått bort. Kyrkor har fått fungera som matutdelningscentraler
åt staten. Att ställa om har lett till nytändning i flera församlingar. En antikorruptionspolicy har
framarbetats i Brasilien och den finns läsbar på församlingens hemsida.
Niklas Holmefur, ALT, berättar om hur man mår bra, studenter som följer kurser, god ekonomi, fantastisk
personal och rekrytering av nya lärare. Samverkan med nio folkhögskolor, bl.a. EFKs tre egna. Diakonal
och social profil fokuserar man på just nu. Sommarkurser blir det även i sommar. I centrum är pastors- och
ledarprogrammet.
Representantskapsmötet beslutade
att med tacksamhet ta emot årsboken och godkänna verksamhetsberättelsen.
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EKONOMISK RAPPORT OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Eva Bolminger, controller på EFK, inledde med att föredraga om bl.a. den riskanalys som gjorts under året,
samt de konsekvenser det gett. Målet har varit att inga partners ut i världen ska drabbas av nedskärningar. Hon
presenterade resultat- och balansräkningarna för 2020 utifrån redovisningen i årsboken och gav en del
förklaringar till nedgången och förklarade med att år 2019 hade haft stora gåvor, vilket inte fanns under 2020,
men däremot har en viss kompensation kommit från staten, p.g.a. pandemin, bl.a. med minskade
arbetsgivaravgifter.
Charlotte da Silva, Korskyrkan Uppsala, ställde frågan om EFKs aktier och delägarskap i Mentor Media
och hur man ser på det. Ingemar Forss replikerade.
Revisor Claes Sunesson läste och sammanfattade revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker styrelsens
ansvarsfrihet under året.
Representantskapsmötet beslutade
att ta emot och notera den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen.

7§

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

7.1. EVANGELISKA FRIKYRKAN
Resultat- och balansräkningen återfinns i Årsboken 2020.
7.2. ÖREBROMISSIONEN
Ingen verksamhet hade bedrivits under året, varför ingen årsredogörelse fanns.
7.3. HELGELSEFÖRBUNDET/FRIBAPTISTSAMFUNDET
Ingen verksamhet hade bedrivits under året, varför ingen årsredogörelse fanns.
7.4. STIFTELSEN HELGELSEFÖRBUNDET
Ingen verksamhet hade bedrivits under året, varför ingen årsredogörelse fanns.
7.5. JURIDISKA PERSONEN FRIBAPTISTSAMFUNDET
Ingen verksamhet hade bedrivits under året, varför ingen årsredogörelse fanns.
7.6. EFK UNG
Ingen verksamhet hade bedrivits under året, varför ingen årsredogörelse fanns.
Representantskapsmötet beslutade
att fastställa resultat- och balansräkningen för Evangeliska Frikyrkan
att notera de i § 7.2 - 7.6 ingående organisationerna där ingen verksamhet bedrivits.
8§

FRÅGA OM ANSVARSFRIHET

Revisorerna som utöver revision av årsredovisningen även utfört en revision av styrelsens och
missionsdirektorernas förvaltning för år 2020 tillstyrker att representantskapsmötet beviljar styrelsens ledamöter
och missionsdirektorerna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Representantskapsmötet beslutade
att bevilja styrelsen och missionsdirektorerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
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TACK TILL MEDARBETARE SOM GÅTT I PENSION

Johanna Davén och Linalie Newman avtackade Alzira Ekström som har gått i pension efter 40 års tjänst inom
Örebromissionen och EFK. Hon har varit verksam i Region Latinamerika och Iberiska halvön.
Representantskapsmötet beslutade
att med tacksamhet notera vår medarbetare som gått i pension.

10§

PARENTATION

Missionsdirektor Ingemar Forss läste från 1 Thessalonikerbrevet 4:13, 18 och inbjöd mötet att minnas de
medarbetare som avlidit under året 2020:
Bengt Göran Palmquist, Joachim Elsander, Kurt Hedlund, Stig Andreasson, Paul Lundell, Christer Kallin,
Ulla-Britt Söderberg, John-Evert Johansson, Rolf Malm, Ingela Eriksson, Anna-Lisa Strömgren, Elly
Jansson, Henry Andersson, Rose-Marie Claesson, Roland Hellsten, Birgit Stadsberg och Eva Bergqvist.
Representantskapsmötet beslutade
att med tacksamhet för deras livsgärning notera de hemgångna medarbetarna till protokollet.
11§

VAL/NOTERING AV STYRELSE FÖR PENSIONSSTIFTELSEN EVANGELISKA FRIKYRKAN

Ingemar Fhager berättade om nuvarande representanter samt omval av arbetsgivarrepresentanter.
Nuvarande arbetsgivarrepresentanter är:
Ingemar Hansson, Billdal
Maths Jerlström, Kumla
Bengt Elmvret, Huskvarna
Lars-Erik Stendahl, Gånghester

(ordinarie 2020 – 2023)
(ordinarie 2019 – 2022)
(ordinarie 2018 – 2021)
(suppleant 2018 – 2021)

Ingemar Fhager från valberedningen framförde dessutom dessa förslag till omval:
Omval av Bengt Elmvret, Huskvarna
Omval av Lars-Erik Stendahl, Gånghester

(ordinarie 2021 – 2024).
(suppleant2021 – 2024)

Dessutom informerades att som arbetstagarrepresentanter är följande valda:
Anders Kammensjö, Hisings Backa
Erik Bryskhe, Holmsund
Jörgen Lundberg, Örebro
Ingrid Erenmalm, Örebro

(ordinarie 2020 – 2023)
(ordinarie 2019 – 2022)
(ordinarie 2021 – 2024)
(suppleant 2021 – 2024)

Representantskapsmötet beslutade
att följa valberedningens förslag att som arbetsgivarrepresentanter omvälja Bengt Elmvret, Huskvarna,
som ordinarie ledamot, samt Lars-Erik Stendahl som suppleant i Evangeliska Frikyrkans
Pensionsstiftelse, med mandatperiod till år 2024.
12§

VAL AV REVISORER TILL EVANGELISKA FRIKYRKAN OCH PENSIONSSTIFTELSEN EVANGELISKA FRIKYRKAN

Valberedningens representant Ingemar Fhager presenterade följande förslag till revisorer för EFK och
Pensionsstiftelsen Evangeliska Frikyrkan med mandatperiod till 2022:
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Ordinarie:
Omval av Maria Hedlund, Örebro (auktoriserad)
Omval av Claes Sunesson, Örebro
Nyval av Kent Andersson, Kumla
Suppleanter:
Nyval av Anders Båsjö, Örebro (auktoriserad)
Nyval av Conny Harrysson, Örebro
Omval av Sven Erik Eriksson, Tärnsjö
Representantskapsmötet beslutade
att följa valberedningens förslag.
13§

RAPPORT OM ANTAL DELTAGANDE

Rune Jonsson rapporterade att antalet anmälda var 272, varav 224 ombud, från 126 församlingar. Närvarande
var 246, varav 193 ombud, från 126 församlingar.
Representantskapsmötet beslutade
att notera rapporten till protokollet.
14§

ANALYSRAPPORT GÄLLANDE EFK 2020

Missionsdirektor Ingemar Forss berättade att 2010 togs ett beslut om ett måldokument, EFK2020, där man
satte kvantitativa mål för rörelsen. Det är rörelsens gemensamma mål. Hur organisationen gav församlingarna
stöd för att nå målen, visade Ingemar på: satsningar, träningar och nätverk på olika nivåer ut mot
församlingarna.
Han rapporterade vidare om nuläget inom flera delar av rörelsen; Växande missionella församlingar, Nya
församlingar, Barn och unga, Internationell Mission, Mångkultur, samt Insamling.
Vad vi har lärt oss sammanfattades i:
- Hela rörelsen behöver känna ägarskap
- Mycket händer i omvärlden på tio år
- Kvantitativa mål är tydliga men svåra att hantera
- Svårt att mäta hur organisationens insatser påverkat möjligheter att nå målen, men tydligt att EFK2020
har präglat verksamheten
Sammanfattningsvis avslutade Ingemar Forss med att belysa att organisationen ska i en nära dialog med
rörelsen verka för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att
grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.
Jan-Gunnar Wahlén, Lundhagskyrkan Örebro, påvisade den minskning som syns i statistiken och
efterfrågade e n analys av detta.
Ingemar Forss, svarade att vi måste äga denna fråga tillsammans för en väg framåt. Vi ska inte vara nöjda,
utan stå tillsamman i krismedvetenheten.
Eva Johannesson, Betelförsamlingen Fornåsa, undrade om det finns någon plan för att jobba vidare med
de ej uppnådda målen.
Ingemar Forss replikerade, att vi fortsätter jobba med dem, som rörelse, även om vi inte utvärderar dem
igen på samma sätt. Mål finns för alla delar i organisationen, riktningen finns kvar, även om bokslutet för
dessa mål är gjorda.
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Öyvind Tholvsen, Lugnetkyrkan Falun, ville yrka bifall till rapporten om det arbetet som är gjort, och
uppmuntrade att fortsätta med nätverk.
Mirjam Fast, Citykyrkan Linköping, pratade om förankring på central och lokal nivå. Hon frågade om hur
vi ser på gemensamma mål, när vi är fria församlingar.
Ingemar Forss svarade att det inte ska vara en teoretisk konstruktion, utan att vi ska bära Sverige som
missionsland tillsammans i EFK, genom att prioritera det som ledare och församlingar.
Representantskapsmötet beslutade
att notera och ta emot rapporten.
15§

RAPPORTER

Torpturnén är på gång, vilket Christer Aadland rapporterade om. Nytänkande och kreativitet!
Missionsdirektor Ingemar Forss berättade om den bok som han och Linalie Newman har skrivit. De
berättar om tillfällen då deras liv har skakats om, ”Om än jorden skakar”, i nio kapitel, som kan användas i
församlingarna. 40:-/bok går direkt till EFKs internationella arbete.
Ingemar Forss fortsatte att berätta om processen kring samkönade relationer, och de möten som har
hållits. Arbetsgruppen jobbar vidare och återkommer om processplanen.
Thorine Arenius rapporterade om EFKs Missionsakademin, och hur upplägget är: Ett läsår, med
internatträffar och webbinarier, som börjar hösten 2021, 23 – 24 oktober. Man utgår från boken Agora
som studiematerial.
Daniel Råsberg berättade om EFKs Missionskonferens, som i år har temat Sänd. Konferens äger rum på
fyra platser i Sverige, 16 oktober. Du som är intresserad av mission är välkommen att forma framtidens
mission.
Måla drömmen – Ung, presenterades av Linalie Newman.
Samuel Westergren presenterade Ära 21, som i år förhoppningsvis kommer att bli sammankomster på tre
platser, där ungdomar kan samlas 3 – 5 september: Ryttargårdskyrkan i Linköping, Kungsportskyrkan i
Huskvarna, samt tre kyrkor tillsammans i Stockholm. Samtidigt kommer det streamas, för att nå så många
som möjligt. Jesaja 61: Gud bekläder den modlösa i lovsångsdräkt (v 1 – 3).
Svenskfinska Baptistsamfundet tillhör Europeiska Baptistfederationen och funderar nu över om de kan få
bli inspirerade av och få ha gemenskap med oss. Linalie Newman berättade om att det finns tankar om att
fördjupa det arbetet.
Representantskapsmötet beslutade
att ta emot och notera rapporterna till protokollet.
16§

AVSLUTNING OCH INFORMATION OM KONGRESS 2022

Styrelsens ordförande Richard Hultmar inbjöd till nästa kongress, men ska återkomma om tid och plats.
Linalie tackade för att alla har varit med. Hon avslutade med bön och bad om Herrens välsignelse över oss
Representantskapsmötet beslutade
att notera den informationen till protokollet
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Efter bön och välsignelsen förklarade ordföranden Representantskapsmötet 2021 avslutat.
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