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V ä l k o m m e n

Välkommen till EFKs 
kongress 2018!
Vi möts för gemenskap, bön, lovsång, samtal och beslut i vackra Mariestad un-
der Kristi Himmelsfärdshelgen 10 – 11 maj. Efter Ett år av bön i rörelsen samlas 
vi för att fortsätta med det missionsuppdrag Gud har gett oss. I år är något av 
ett supervalår för kongressen där ny(a) missionsdirektor(er), ny ordförande och 
nya styrelseledamöter ska väljas.

Det handlar både om förändring och kontinuitet. Styrelsen föreslår att vi väljer 
två missionsdirektorer, en man och en kvinna, som ledare för vår rörelse. Vi vill 
i kongressen även ta ett viktigt samtal om EFKs identitet, med fokus på två av 
de begrepp som utgör EFKs teologiska profil – missionsinriktad och baptistisk. 

Vi i EFK behöver kontinuerligt mötas som församlings- och missionsrörelse. 
Kongressen är en fantastisk mötesplats där vi får lyssna till varandra och vår 
Herre och genom våra beslut ta ansvar för det gemensamma missionsuppdrag 
Gud har gett oss, i Sverige och i världen. 

Anmäl dig som ombud för din församling. Varmt välkommen till kongressen i 
Karlsholme Folkets Park, Mariestad, den 10–11 maj.

Owe Anbäcken
Ordförande i EFKs styrelse
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P r o g r a m

Program
Torsdag 10 maj
9.00  Drop-in fika och registrering
10.00  Inledning
10.40  Förhandlingarna inleds
 Kongressfunktionärer
 Godkännande av dagordning
 Hälsningar
 Årsredogörelse
 Tack till medarbetare
 Parentation
12.30 Lunch
14.00 Missionsdirektorsval
15.30 Fika
16.00 Jag har beslutat att följa Jesus: Bearbetning av identitetsbegreppet
 baptistisk
17.30 Middag
19.00 Gudstjänst
21.00 Avslut

Fredag 11 maj
08.00 Drop-in och registrering
09.00 Morgonbön
09.30 Gå därför ut: Bearbetning av identitetsbegreppet missionsinriktad
10.30 Fika
11.00 Samtal om framtidens mission: större bredd eller större samordning?
12.30 Lunch
14.00 Val 
 Stadgeändring av pensionsstiftelsen
15.00 Fika
15.30 Samtal och beslut utifrån kongressdagarna
17.00 Sändning och avslut

Barn och ungdom 
Torsdag
10.30-12.30
14.00-15.30
16.00-17.30

Fredag
09.30-12.30
14.00-15.00

MER INFO 

ANGES 

PÅ PLATS
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F ö r s l a g  t i l l  d a g o r d n i n g

Förslag till dagordning
1.  Mötets öppnande
2.  Val av kongressfunktionärer
3.  Godkännande av dagordning
4.  Information från valberedningen
5.  Hälsningar
6.  Årsredogörelse och anmälan av årsbok
7.  Ekonomisk rapport
8.  Fastställande av resultat- och balansräkning
 8.1.  Evangeliska Frikyrkan
 8.2. Örebromissionen
 8.3. Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet
 8.4. Stiftelsen Helgelseförbundet
 8.5. Juridiska personen Fribaptistsamfundet
 8.6. EFK UNG
9.  Fråga om ansvarsfrihet
10.  Tack till medarbetare som gått i pension
11.  Parentation
12.  Missionsdirektorsval
13.  Presentation/notering av nya församlingar
14.  Val av styrelsens ordförande
15.  Beslut om antal styrelseledamöter
16.  Val av styrelse för Evangeliska Frikyrkan
17.  Val/notering av styrelse för Pensionsstiftelsen Evangeliska Frikyrkan 
18.   Val av revisorer till Evangeliska Frikyrkan och Pensionsstiftelsen  

Evangeliska Frikyrkan
19.  Val av valberedning
20.  Stadgeändring Pensionsstiftelsen
21.  Presentation/notering av nya missionärer
22.  Rapport från mötesbyrån
23.  Summering av samtal och bearbetningar i mötet
 23.1. Utvärdering av två av EFKs identitetsbegrepp
24.  Rapporter
 24.1. Information från Pensionsstiftelsen
25.  Avslutning och inbjudan till Representantskapsmöte 2019
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Valberedningens förslag
Kongressfunktionärer:
Ordförande: Johan Arenius, Örebro.   
Vice ordförande: Gunlög Eiderbrant Nilsson, Örebro.
Vice ordförande: Stefan Östman, Mariestad. 
Protokollsekreterare: Eber Fransson, Jönköping och Eva Ljunggren, Örebro.
Protokolljusterare: Ej klart.
Valfunktionärer: David Blondell, Skövde, (samlar ytterligare sex medhjälpare).

Styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår val av följande person med mandatperiod till 2020:
Gudrun Boström, Umeå.

Evangeliska Frikyrkans styrelse
Följande personer är valda till Kongress 2018:
Maria Arcini, Tollarp, Anna Elsander, Borlänge, Anders Nordström, Karlstad,  
Stefan Rosth, Falun och David Axelsson, Huskvarna.
Av dessa har följande avböjt omval: Maria Arcini.
Anders Nordström har avbrutit sin mandattid i förtid.

Följande personer är valda till Kongress 2020:
Elin Kullingsjö, Örebro, Richard Hultmar, Stockholm,  Inger Lundin, Örebro, 
Kjell Bonerfält, Stora Mellösa, Angeline Leetmaa, Örebro, Helen Richard Göte-
borg.
Helen Richard har avbrutit sin mandattid i förtid.

Valberedningen föreslår omval av följande  
personer med mandatperiod till år 2020:
Anna Elsander, Borlänge, Stefan Rosth, Falun och David Axelsson, Huskvarna.

Valberedningen föreslår följande fyllnadsval med mandatperiod till 2020:
Anton Fagerstedt, Östsra Ryd (efter Helen Richard).

Valberedningen föreslår nyval av följande  
person med mandatperiod till år 2022:
Johanna Gell, Huskvarna.
Peter Norburg, Linköping.

Dessutom ingår Markus Sand, Örebro, som personalrepresentant i styrelsen 
med mandatperiod till år 2020.
Missionsdirektor är ledamot i styrelsen enligt stadgarna. Om fler än en mis-
sionsdirektor valts ska dessa ingå i styrelsen men tillsammans endast ha en röst.
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Styrelse för Pensionsstiftelsen
Kongressen har att utse arbetsgivarrepresentanter i Pensionsstiftelsens styrelse.

Nuvarande arbetsgivarrepresentanter:
Bengt Elmvret, Huskvarna (ordinarie 2015-2018).
Mats Jerlström, Kumla (ordinarie 2016-2019). 
Ingemar Hansson, Billdal (ordinarie 2017-2020).
Lars-Erik Stendahl, Gånghester (suppleant 2015-2018).

Valberedningen föreslår omval av följande personer med mandatperiod till år 2021:
Bengt Elmvret, Huskvarna (ordinarie).
Lars-Erik Stendahl, Gånghester (suppleant). 

Nuvarande arbetstagarrepresentanter:
Evelina Bjurlid, Örebro (ordinarie 2015-2018). 
Lennarth Hambre, Rimforsa (ordinarie 2016-2019). 
Anders Kammensjö, Hisings Backa (ordinarie 2017-2020).
Kristina Eriksson, Örebro (suppleant 2015-2018). 

För notering till protokollet har följande val gjorts på arbetstagarsidan med mandat-
period till år 2021:
Omval: Evelina Bjurlid, Örebro (ordinarie).
Nyval: Malin Råsberg, Örebro (suppleant).

Revisorer för EFK och Pensionsstiftelsen EFK
Nuvarande ordinarie: Anders Löthgren, Kumla (auktoriserad), Anders Källner, Jönkö-
ping och Lars-Åke Jakobsson, Örebro. 
Omval av: Anders Löthgren, Kumla (auktoriserad), Anders Källner, Jönköping, och 
Lars-Åke Jakobsson, Örebro. 

Nuvarande suppleanter: Jonas Grahn, Örebro (auktoriserad), Sven Erik Eriksson, 
Tärnsjö och Bernt Eriksson, Stora Mellösa.
Omval av: Jonas Grahn, Örebro (auktoriserad) och Sven Erik Eriksson, Tärnsjö och 
Bernt Eriksson, Stora Mellösa.

Valberedningen
Följande personer är valda på en mandatperiod till Kongress 2018: 
Josefin Lennartsson, Örebro, Knut Bertil Nyström, Örebro och Mattias Gustafsson, 
Malmbäck.
Följande personer är valda på en mandatperiod till Kongress 2020:
Roland Lövgren, Aneby, Waldemar Sjögren, Mariestad och Elisabet Svahn, Rimforsa.
Valberedningen föreslår nyval av följande personer till år 2022: 
Anna Enberg, Ljungsbro, Ingemar Fhager, Örebro.
Valberedningen arbetar för att kunna föreslå ytterligare en person.
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Missionsdirektorsval 2018
Styrelsen överlämnar följande underlag med beslutsförslag.

EFKs styrelse föreslår att Ingemar Forss och Linalie Newman väljs till nya mis-
sionsdirektorer. Kongressen har nu att ta ställning till styrelsens förslag.

Bakgrund
För ett år sedan påbörjades arbetet med att rekrytera ny(a) 
missionsdirektor(er) sedan Daniel Norburg hastigt avgått och styrelsen däref-
ter utsett Bernth-Åke Ottosson till t f missionsdirektor. Samtal fördes vid EFKs 
extra kongress i maj 2017 där deltagarna fick ge synpunkter på vad som är 
viktigast när en efterträdare ska utses. I samband med det introducerades även 
Böneintiativet – styrelsens uppmaning till församlingar att under det komman-
de året ingå i en bönekedja med fokus på md-valet. 

I juni skickade styrelsen ut ett brev till församlingarna och uppmanade dem 
att nominera kandidater. Owe Anbäcken (ordf), Anna Elsander (vice ordf) och 
Inger Lundin (vice ordf) valdes till rekryteringsgrupp. 
Styrelsen betonade i brevet att Omtaget ligger fast och att kriterierna från 
förra md-valet bör stå kvar, men att även hänsyn ska tas till det som kommit 
fram vid Forum- samlingar och under den extra kongressen. Styrelsen listade 
tre viktiga områden där den anser att en missionsdirektor behöver visa kompe-
tens, erfarenhet och förmåga. 

• Utveckling och förändringsarbete
• Teologisk bearbetning och förkunnelse
• Att leda andra ledare

Styrelsen skrev också att eftersom EFKs arbete är omfattande och komplext, 
bör den yttersta ledningen bestå av mer än en person. EFKs stadgar säger att 
”ställning som missionsdirektor kan innehas av minst en och högst tre perso-
ner. Missionsdirektor väljs för en mandatperiod på fyra år.” Stadgarna anger 
även att om mer än en person utses ska styrelsen avgränsa varje direktors 
ansvarsområde. 

Sammanlagt 47 personer nominerades innan nomineringstiden gick ut den 26 
september 2017. Några församlingar och församlingsledningar nominerade, 
men de flesta namnförslagen kom från enskilda församlingsmedlemmar. 

Under hösten tog rekryteringsgruppen bland annat hjälp av en referensgrupp 
om ett 10-tal personer – pastorer och andra EFK- engagerade människor – för 
att förbereda en slutlista till styrelsen på lämpliga kandidater. Styrelsens samtal 
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i mötet den 6-7 oktober ledde till ett beslut att gå vidare med nio personer. Av 
dessa sade sju personer ja till att ta ett steg i processen och låta sig intervjuas. 
Företaget Påverka.nu, som sysslar med professionell chefsrekrytering, åtog sig 
att utan kostnad assistera i att förbereda och genomföra intervjuerna. 
Information om hur arbetet fortskred skickades under hösten ut till försam-
lingarna och till medarbetare både i Sverige och utomlands, och styrelsens 
rekryteringsgrupp besökte även Medarbetarförbundet och pastorerna i den så 
kallade 15-gruppen.
Efter intervjuer, ytterligare samtal, bön och referenstagning beslutade styrel-
sen vid sitt möte den 9 december att stanna vid två namn och föreslå Linalie 
Newman och Ingemar Forss.

Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår att EFKs kongress 2018 väljer Linalie Newman och Ingemar 
Forss som missionsdirektorer. Båda ska ha lika ställning hierarkiskt i organisa-
tionen, men med delvis olika ansvarsområden. 

Linalie Newman, 43 år, Linköping, arbetar sedan tolv år tillbaka 
som pastor i Johanneskyrkan, en församling med cirka 160 med-
lemmar. Hon har en utbildning som förskollärare och har sedan 
läst två år på Alliansmissionens pastorsutbildning. Hon har arbe-
tat med andlig vägledning som ett viktigt spår i sitt pastorsarbete. 
Linalie är gift med Jan och har fyra döttrar i åldrarna 11–19 år.

Linalie Newman säger:
”Under rekryteringsprocessen är det två ord som kommit till mig: helande och 
hopp. Det har varit ett tufft år, det som ligger bakom oss, och jag tror att vi 
både behöver få hela det som gått sönder av förtroende och tilltro men också 
få blicka framåt och fyllas av nytt hopp. Jag längtar efter att få söka den nya 
vägen vidare tillsammans med alla andra i rörelsen.”

”Jag tror på ett relationellt ledarskap där alla får växa och utvecklas. Tillsam-
mans blir vi bättre än var för sig. Som missionsdirektor får man en blick för 
helheten och jag hoppas att jag och Ingemar tillsammans sen kan få vara sam-
lande, inspirerande och utmanande. Under Omtaget började vi en förändrings-
process som jag tror vi behöver ta tag i igen och arbeta vidare med. Förnyelse 
och förändring pågår ständigt och där ska vi fortsätta vara modiga och våga 
tänka nytt. Jag längtar efter att vi i EFK ska få bli en ännu tydligare profetisk 
röst i vår samtid.”

Ingemar Forss, 46 år, Östersund, har en bakgrund som pastor och 
lärare, och är idag rektor för Åredalens folkhögskola (med EFS 
som huvudman) där har han drivit flera stora förändringsarbe-
ten. Ingemar har utbildat sig till gymnasielärare i matematik och 

Linalie 
Newman.

Ingemar 
Forss.
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religionskunskap och även genomgått rektorsutbildning vid Umeå universitet. 
Han har även gått på UMUs lärjungaskola och studerat teologi genom Nya 
Vinläglar. Han är gift med Hanna och har tre barn (16–22 år), varav två bor 
hemma. Han tillhör Betelförsamlingen i Östersund. 

Ingemar Forss säger:
”Jag vill med min person och erfarenheter av ledarskap vara en möjliggörare 
och skapa så goda miljöer som möjligt för människor att vara kreativa och 
modiga i vår rörelse. Allt för att vi ska uppfylla det uppdrag vi gemensamt har 
beslutat oss för: en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder 
Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.”

”I EFK har vi haft en ambition att kombinera vår passion för Kristus med en 
god omvärldsanalys och våga ta oss an uppdraget på innovativa och djärva 
sätt. Den vägen tror jag är helt rätt.”

Både Linalie och Ingemar har varit och är djupt engagerade i lokalt försam-
lingsarbete och  även i EFKs gemensamma arbete, bland annat som medlem-
mar i den så kallade Framtidsgruppen 2015. De har tidigare arbetat tillsam-
mans som vice ordförande i EFKs styrelse. 

Styrelsen motiverar sitt förslag så här:
• Vi uppfattar att de har en visionär blick för EFKs framtid.
• Vi uppfattar att de kompetensmässigt är breda.
•  De har erfarenhet både av andligt ledarskap och av att leda och utveckla 

organisation.
•  Vi uppfattar att de har olika förmågor och personlighet och kompletterar 

varandra. 
• De har bägge en kommunikativ förmåga 
• De har uttryckligen sagt att de gärna jobbar med varandra.
• Vi ser gärna en MD-konstellation med en man och en kvinna.
• De kan bägge tänka sig att bli Örebrobaserade. 

Arbetet med att utforma tjänsterna både övergripande och i detalj ska ske så 
snart som möjligt, givet att Kongress beslutar att välja de två. En översyn av 
den närmaste organisation följer av det.

Styrelsen överlämnar nu sitt förslag till Kongressen för samtal och beslut.

Kongressen föreslås besluta
att välja Linalie Newman och Ingemar Forss som missionsdirektorer med 
mandatperiod 2018-2022. Båda ska enligt förslaget ha lika ställning hierar-
kiskt i organisationen, men med delvis olika ansvarsområden. 
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Styrelsen överlämnar följande samtalsunderlag med beslutsförslag.

Bakgrund
Evangeliska Frikyrkans styrelse önskar att under tiden fram mot kongressen 
2020 samtala om EFKs teologi och identitet för att eventuellt göra ändringar i 
grunddokumentet ”EFKs tro och självförståelse”. 

Strax efter att Evangeliska Frikyrkan bildades 1997 började arbete med skriften 
”De troendes gemenskap” som innehöll ”Nybyggets självförståelse” och ”Ideo-
logiskt grunddokument” som EFKs främsta beskrivningar av sin identitet. Dessa 
antogs 2001. Vid kongressen 2006 beslutades om en ny version av dokumentet 
som nu får namnet ”EFKs tro och självförståelse”. 

Sedan 2006 har EFK genomfört några större utredningar. Den första landade i 
”Grunddokument för EFKs internationella arbete”. Den nästa 2009/2010 myn-
nade ut i ”EFK 2020” och ”Strategi för EFKs Sverigearbete”. Den tredje gjordes 
2014/2015 och blev framtidsgruppens rapport som innehöll en grund för ett 
omtag vad gäller EFKs organisation. En konsekvens av utredningen var att EFK 
antog en ny uppdragsbeskrivning under en extra kongress 2015. Den lyder 
Evangeliska Frikyrkans organisation verkar för en dynamisk rörelse av mis-
sionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, 
träna ledare och tjäna i samhället.

Det är därför nu tid att på nytt föra samtal om EFKs tro- och självförståelse för 
att eventuellt göra förändringar i hur vi ser på vår egen identitet. Som ett led i 
denna process vill vi under kongressen 2018 samtala om två av de begrepp som 
utgör EFKs teologiska profil, nämligen missionsinriktad och baptistisk. Begrep-
pen evangelikal och karismatisk kommer att bearbetas på andra sätt inför kon-
gressen 2020, där eventuella ändringar i EFKs tro- och självförståelse kommer 
att diskuteras och beslutas om. 

Missionsinriktad
EFK har genom sina modersamfund Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet 
och Örebromissionen sitt ursprung som missionsrörelser. Den sammanhållande 
kraften har allra främst varit betoningen av missionsuppdraget. Därför är det 
helt naturligt att detta också utgör en central byggsten i EFKs teologiska profil. 
Det begrepp som nu används i EFKs tro och självförståelse för vår identitet som 
missionsrörelse är ordet missionsinriktad. Problemet med begreppet missions-

Bearbetning av EFKs 
tro- och självförståelse

Bör ordet 
missionell 
ersätta ordet 
missionsinrik-
tad? 
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inriktad är att det kan uppfattas som att mission är ett val av inriktning som en 
församling eller en rörelse kan välja att ha. Detta stämmer dåligt med vår egen 
missionsteologiska beskrivning där vi ju snarare säger att ”Denna sändning el-
ler mission är […] en grundläggande biblisk dimension i den lokala församling-
ens och hela kyrkans liv och uppdrag.”1 

Sedan 10-15 år tillbaka har ordet missionell lanserats som ett centralt begrepp 
i den missionsteologiska reflektion som sker såväl internationellt som i Sverige. 
I EFKs uppdragsbeskrivning som citerades i inledningen, använder vi ordet mis-
sionell. Uppdragsbeskrivningen i sig stämmer väl in i vår förklaring av begrep-
pet missionsinriktad i EFKs tro och självförståelse. 
Ett problem med begreppet missionell är att det ibland kan användas på ett 
mer avgränsat sätt som betonar den enskildas och församlingens sändning till 
sitt närområde. I den användningen blir begreppet för snävt som beskrivning 
av EFKs teologiska profil. Vi är en rörelse som bekräftar och ser oss som en del 
av Guds mission ”från Jerusalem […] till jordens yttersta gräns”.
 
Vad vi menar med ordet missionell i vår uppdragsbeskriving beskriver vi sna-
rare som: ”Med en missionell församling menar vi en församling som förstår sig 
själv som sänd. Den vill medverka med Gud i Hans mission och arbetar utifrån 
en helhetssyn på evangeliet. I praktiken innebär detta att den agerar såväl i 
närsamhället som internationellt och betjänar människor fysiskt, emotionellt, 
andligt och socialt.”2 Om vi använder missionell på detta bredare sätt, skulle 
ordet kunna ersätta ordet missionsinriktad. Här betonar vi både det lokala och 
det globala perspektivet och vi säkerställer att det inrymmer vår helhetssyn på 
mission som så tydligt uttrycks i EFKs vision. 

Utifrån detta kan det finnas skäl att reflektera över om ordet missionell kan 
vara ett bättre begrepp än missionsinriktad. I vår tro och självförståelse är det 
en huvudpoäng att ”mission är ett naturligt utflöde av vad församlingen är.” 
Detta är också en bärande idé vad gäller begreppet missionell. 

Baptistisk 
Rent historiskt har Fribaptistsamfundet och Örebromissionen en starkare 
koppling till svensk baptism än Helgelseförbundet. Likafullt är betoningarna i 
församlingssyn och dopsyn som vårt grunddokument gör under rubriken bap-
tistisk, något som beskriver hela EFKs teologi och praxis. 

Under de senaste 10-15 åren har frågor om medlemskap och ledarskap varit 
på agendan. Under 2009/10 genomfördes regionala samlingar för att bearbeta 
dessa frågor. Stora förändringar i samhällsliv har ändrat förutsättningar för en-
gagemang i församlingen. Detta har varit en orsak till att många församlingar 
upplever att församlingsmötets ställning har försvagats.
 

Hur hanterar 
vi spänningar 
som kan fin-
nas mellan 
lokal och 
internatio-
nell mission i 
församlings-
rörelsen?
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Ibland kritiseras föreningsmodellen inom frikyrkan för att ha spelat ut sin roll. 
Hur mycket av denna kritik är egentligen en kritik av föreningen som förete-
else, och hur mycket är detta snarare ett uttryck för att man förlorat tron på 
den baptistiska församlingssynen?

I detta ligger frågorna om vilka som bör ta vilka beslut i församlingen. Histo-
riskt har många beslut fattats i församlingsmötet. Idag flyttas beslut i prakti-
ken över till församlingsledningen. Detta behöver inte vara en negativ utveck-
ling. EFKs tro och självförståelse betonar också behov av ledarskap. EFK har 
också genom sin Sverigestrategi lyft fram betydelsen av ledarskap för att möta 
framtidens utmaningar. Frågan vi kan ställa är hur långt denna utveckling kan 
gå innan vi upphör att vara baptister.

Är vi på väg att överge baptismens principer om allas delaktighet i avgörande 
beslut? Eller är det snarare så att vi har tagit upp fel frågor för bearbetning 
i församlingsmötet? Vi skriver: ”För att avgöra för församlingen angelägna 
frågor inbjuds alla medlemmar att i samtal och under bön om Andens ledning 
gemensamt söka Guds vilja (Apg 15:28, jfr v 22). Denna principiella jämlikhet 
motiveras av övertygelsen att de andliga gåvorna som församlingen behöver 
för sin tjänst ges av Anden ’så som den själv vill’ (1 Kor 12:11).”3 Vilka är dessa 
”angelägna frågor” som församlingen gemensamt bör hantera? 
 
I baptistisk tradition är det församlingen som avgör vad som är en god teo-
logisk hållning i olika frågor. På vilket sätt påverkas församlingens förmåga 
att avgöra vad som är god teologi när medlemskapet öppnats och vi anar att 
medlemmarna har mindre kunskap om Bibeln och den kristna trons grunder? 
Behöver vi arbeta mer tillsammans som församlingsrörelse med att avgöra vad 
som är god teologi?

Under EFKs 21 år har frågor om EFKs relation till staten varit uppe för samtal, 
bland annat i samband med statsbidrag till EFK UNG och i beslut om vigselrät-
ten. Baptismen kännetecknas också av ett starkt samhällsengagemang, vilket 
också blivit synligt på en mängd olika sätt såväl i församlingars arbete i Sverige 
som i vårt internationella arbete. EFKs tro och självförståelse har i sin beskriv-
ning av vår baptistiska identitet inte beskrivit någon syn på stat och samhälls-
engagemang. Det skulle kunna vara ett viktigt komplement till nuvarande 
beskrivning av EFK som en baptistisk rörelse. 

Kongressen föreslås besluta
att notera samtalet till protokollet och skicka med detta in i arbetet med 
en översyn av EFKs tro och självförståelse. 

1) EFKs tro och självförståelse sidan 9. 2) Citerat från Framtidsgruppens rapport sidan 16 som även åter-
kom i kongresshandlingarna inför 2015 års kongress. 3) EFKs tro och självförståelse sidan 12. 

Hur ser vi på 
ledarskapets 
uppgift och 
roll? 

Bör vi ha en 
gemensam 
instans för 
att avgöra 
teologiska 
frågor?

Hur skulle 
vi beskriva 
vår relation 
till och vårt 
engagemang 
i stat och 
samhälle?
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S t a d g e ä n d r i n g a r  P e n s i o n s s t i f t e l s e n

Stadgeändringar
EFKs Pensionsstiftelse 
Att gälla från 2019 – 01– 01

Pensionsstiftelsens styrelse föreslår att förändringar görs i § 4 i Pensionsstiftel-
sens stadgar  gällande antal ledamöter i styrelsen och hur val av arbetstagarre-
presentanter ska ske, enligt strykningar och tillägg (fetmarkerat) nedan. 

§ 4 Styrelse
Stiftelsens angelägenhet skall med beaktande av tillämpliga bestämmelser i 
lagen om tryggande av pensionsutfästelser (tryggandelagen) handhas av en 
styrelse, bestående av högst sex ledamöter och minst fyra ledamöter och högst 
två suppleanter. Ledamöter och suppleanterna väljs för en tid av tre år. Styrel-
sens ledamöter väljs till en tredjedel varje år, och skall till lika andel utses av 
arbetsgivarparten och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål. 
Val av arbetsgivarrepresentanter sker vid samfundets kongress eller represen-
tantskapsmöte. Val av arbetstagarrepresentanter sker genom att medarbetar-
förbundet, personalrådet och missionärsrådet tillsätter var sina representanter 
i styrelsen i samråd mellan medarbetarförbundet och samfundet EFKs perso-
nal. Valet noteras vid samfundets kongress eller representantskapsmöte. Ord-
förande utses inom styrelsen. Kan styrelsen ej enas därom, utses ordförande av 
tillsynsmyndighet. Styrelsen är beslutför, när de vid sammanträdet närvarandes 
antal utgör minst fyra av antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna skall lika 
många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut gäller den mening om 
vilken de flesta röstade enar sig. Vid lika röstetal förordnar tillsynsmyndighe-
ten på styrelsens begäran utomstående att delta i ärendets avgörande. 

Kongressen föreslås besluta
att anta föreslagna stadgeändringar.
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S a m t a l  o m  E F K s  f r a m t i d a  m i s s i o n s a r b e t e

Framtidens mission: 
större bredd eller 
större samordning? 
Ett samtal om hur vi som individer, församlingar och samfund vill se vårt 
missionsengagemang utvecklas. Hur betjänar vi bäst varandra i vårt gemen-
samma uppdrag? 

I över hundra år har vi i vår församlingsrörelse arbetat med internationell mis-
sion, och fått se fantastiska resultat växa fram. När modersamfunden startade 
missionsarbetet såg världen helt annorlunda ut än idag. Då tog det månader 
att resa till missionsfältet, idag tar det några timmar. Kommunikation var lång-
sam och missionärerna fick arbeta självständigt. 

Vi kan konstatera att världen förändrats och missionsarbetet med den. Idag 
sker mission i samverkan med partnerorganisationer och systerkyrkor. Vi har 
lärt oss att lyssna mer till dem vi arbetar med, och tillsammans strävar vi efter 
att förändra strukturer snarare än att bota symptom.

Engagemanget hos församlingarna har också förändrats. Genom förbättrade 
kommunikationsmöjligheter har det blivit enkelt att ha kontakt. Enskilda 
församlingsmedlemmar har möjlighet att besöka missionärer och partners på 
plats, för att själva se både behov och resultat. Detta kan leda till att spontana 
engagemang föds, och att EFKs mission blir mer mångfacetterad.

Tillsammans behöver vi samtala om hur vi ska arbeta vidare. Hur tar vi tillvara 
på allt engagemang, alla samlade erfarenheter och kunskap, i Sverige och hos 
våra samarbetspartners och systerkyrkor? 

Vill vi ha större utrymme att vara spontana, och agera direkt på de behov vi 
ser, eller vill vi jobba mera strategiskt och långsiktigt?

Vad är vår roll som individer och församlingar? Vilken roll ska EFKs organisa-
tion ha? 

Välkommen med i samtalet!
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Va r ,  n ä r  o c h  h u r ?

Hitta till Kongressen

Karlsholme Folkets Park

Katthavets 
industriområde

Gamla stan

Domkyrka

Reningsverk

Järnvägs-
station

Läns-
styrelsen

Strandvägen
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P

Mariestads station

Kongressen hålls i Jubileumsteatern på Karlsholme Folkets park i Mariestad. 
I Rotundan serveras lunch och middag. 

Karlsholme Folketspark
Nygatan 32 & 33
542 30 Mariestad

Lat 58.7155 
Lon 13.8275

Utförligare vägbeskrivning och mer information finns på www.efk.se/kongress

Rotundan

Jubileumsteatern



Box 1624, 701 16 Örebro
019 – 16 76 00
www.efk.se


