Protokoll Evangeliska Frikyrkan
KONGRESS 2020
Plats och tid:
Digitalt möte via Teams och Go Plenum, med presidiet på EFKs Sverigekontor i Örebro 2020 09 19

1§

MÖTETS ÖPPNANDE

Efter en stund av undervisning och tillbedjan förklarade styrelsens ordförande Gudrun Boström EFKs
kongress 2020 öppnad för förhandlingar. Boström förklarade också att tyst acklamation gäller, d.v.s. endast om
representanter inte bifaller beslut behöver åtgärder vidtas.
2§

VAL AV KONGRESSFUNKTIONÄRER

Valberedningens representant Ingemar Fhager föredrog nedanstående förslag gällande kongressfunktionärer:
Ordförande: Erik Alnemo, Tingsryd.
Vice ordförande: Gunlög Eiderbrant Nilsson, Örebro.
Protokollssekreterare: Eber Fransson, Jönköping och Helena Sydvart, Ljungsbro.
Protokolljusterare: Conny Persson, Floby och Rebecka Fredriksson, Djursdala.
Valfunktionärer: Rune Jonsson och Mats Frändå.
Kongressen beslutade
att välja föreslagna funktionärer.
3§

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den nyvalde ordföranden tackade för förtroendet och föredrog dagordningen som skickats ut till
representanter via Go Plenum.
Kongressen beslutade
att godkänna dagordningen
4§

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningens representant Elisabet Svahn informerade om hur de arbetat med att få fram valbara personer,
samt presenterade förslaget till styrelseordförande och ledamöter.
Följande personer har mandatperiod till Kongress år 2020:
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Gudrun Boström, Umeå, Elin Kullingsjö, Örebro, Richard Hultmar, Stockholm, Inger Lundin, Örebro,
Kjell Bonerfält, Stora Mellösa, Angeline Leetmaa, Örebro, Anna Elsander, Borlänge, Stefan Rosth, Falun,
David Axelsson, Huskvarna och Anton Fagerstedt, Östra Ryd.
Av dessa har följande avböjt omval:
Gudrun Boström, Elin Kullingsjö, Inger Lundin, Kjell Bonerfält, Angeline Leetmaa, Anna Elsander och David
Axelsson.
Följande personer är valda till Kongress 2022:
Johanna Gell, Huskvarna samt Peter Norburg, Linköping.
Valberedningen föreslår omval av följande personer med mandatperiod till år 2022:
Anton Fagerstedt och Stefan Rosth.
Valberedningen föreslår nyval av följande personer med mandatperiod till år 2024:
Mattias Engström, Timmersdala, Eva-Carin Banka Johnson, Åhus, Irma Janzon, Stora Mellösa, Unni
Johansson, Moholm, Per-Inge Andersson, Arlöv och Sandra Edin, Uppsala.
Dessutom ingår Malin Råsberg, Örebro, som personalrepresentant i styrelsen med mandatperiod till år 2022.
Missionsdirektor är ledamot i styrelsen enligt stadgarna. Om fler än en missionsdirektor valts ska dessa ingå i
styrelsen men tillsammans endast ha en röst.

5§

HÄLSNINGAR

Vice ordförande Gunlög Eiderbrant Nilsson föredrog hälsningar från Pingst Fria Församlingar i Samverkan,
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Equmeniakyrkan.
Kongressen beslutade
att med glädje ta emot hälsningarna
att notera dem till protokollet.
6§

ÅRSREDOGÖRELSE OCH ANMÄLAN AV ÅRSBOK

Ingemar Forss redogjorde för arbetet som skett sedan kongressen 2018. Linalie Newman fyllde i om arbetet
med ”Leda = Lära, engagera, drömma och agera”.
Cathrin Nygren berättade om Sverigeprogrammet där hon och Markus Sand tagit över och man bl.a. startat två
nya regionala nätverk, samt nätverk för ungdomsledare, församlingsplanteringsteam, Växande Församlingar,
m.m. Nätverk har präglat 2019.
Helen Richard berättade om ”Messy Mission”, en mission som man talade om under de fyra
församlingskonsultationer som ägde rum våren 2019. Under Missionskonferensen i Linköping och
Örnsköldsvik ägde flera besök rum från partners i Algeriet, Serbien och Turkiet.
Maria Finnevidsson, regionledare i Asien berättade målande om arbetet i Asien och gav ett levande exempel för
alla sinnen från arbetet i Indien.
Anna-Maria Jonsson, Latinamerika och Iberiska Halvön, berättar om läxhjälp, pastorsutbildning, human
trafficking, mc-gäng, urinvånare och missionsutsändning från Brasilien.
Anneli Dagernäs, regionsledare för Afrika rapporterade om översvämningshjälp till Mocambique, där nödpaket
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distribuerats till ca 10 000 människor. IOBMs missionsdirektor sänder ett TACK till EFK.
Andreas Dagernäs, berättade om besök från partnerkyrka på missionskonferenser i Sverige, ännu ett steg vidare
i partnerskap och mission.
Niklas Holmefur, rektor för Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) rapporterade om en
utbildningsorganisation som klarat omställning från "det gamla Örebro Missionsskola" till det nya ALT väl.
Ekonomin är i balans med ett betryggande eget kapital och tillströmningen av nya studenter är god. Utökade
examenstillstånd gör att man nu också utbildar på masternivå. Basen för verksamheten är det fyraåriga pastorsoch ledarprogrammet som ges på Campus Örebro men också vid fem studiecenter (placerade i Umeå,
Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö) där utbildningen samverkar med nio folkhögskolor, varav tre av
dessa tillhör EFK (Hyllie Park, Liljeholmens och Örebro folkhögskolor). Det är med stor tacksamhet och
entusiasm som arbetet fortsätter med att utveckla ALT som ett ledande centrum för församlingsnära teologi.
Ingemar Forss gick vidare med att berätta om de tre folkhögskolor som EFK står som huvudman för:
Liljeholmens, Hyllie Park och Örebro folkhögskola.
Linalie Newman sammanfattade läget under 2020 hittills: Ett land, en rörelse och församlingar i förändringar,
vilket också har påverkat samarbetet med våra partners. Många av våra missionärer har fått leva i ”lock down”
och även nationellt har det påverkat våra kongresser och arbetet på bl.a. Sverigekontoret.
Kongressen beslutade
att med tacksamhet ta emot och godkänna årsredogörelsen.
7§

EKONOMISK RAPPORT

Eva Bolminger, controller på EFK, presenterade resultat- och balansräkningarna för 2019 utifrån redovisningen
i årsboken. En minskning av 29% i projektgåvor har noterats under året, p.g.a. pandemin. Arrangemang och
resor har ställts in. Detta har inneburit att kostnader och rörliga intäkter har förändrats.
Kate Almroth, Kommunikations- och insamlingschef, gav sin sammanfattning av läget för Sverige och världen
på det ekonomiska planet. Flera kampanjer har inbringat intäkter, såsom ”Ge din semester”.
Resultaträkningen
Intäkterna jämfördes med föregående år.
Balansräkningen
Tillgångarna gicks igenom.
Revisionsrapporten
Revisor Lars-Åke Jakobsson föredrog revisionsberättelsen. Konstaterades att en rättvisande bild ges och
årsredovisningslagen har följts.
Kongressen beslutade
att ta emot och notera den ekonomiska rapporten.
8§
8.1.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

EVANGELISKA FRIKYRKAN

Resultat- och balansräkningen återfinns i Årsboken 2019.
8.2.

ÖREBROMISSIONEN

Ingen verksamhet hade bedrivits under året, varför ingen årsredogörelse fanns.
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8.3.

HELGELSEFÖRBUNDET/FRIBAPTISTSAMFUNDET

8.4.

STIFTELSEN HELGELSEFÖRBUNDET

Ingen verksamhet hade bedrivits under året, varför ingen årsredogörelse fanns.
Ingen verksamhet hade bedrivits under året, varför ingen årsredogörelse fanns.
8.5.

JURIDISKA PERSONEN FRIBAPTISTSAMFUNDET

8.6.

EFK UNG

Ingen verksamhet hade bedrivits under året, varför ingen årsredogörelse fanns.
Ingen verksamhet hade bedrivits under året, varför ingen årsredogörelse fanns.
Kongressen beslutade
att fastställa resultat- och balansräkningarna för Evangeliska Frikyrkan.
att notera att ingen verksamhet bedrivits i organisationerna Örebromissionen,
Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet, Stiftelsen Helgelseförbundet, Juridiska personen
Fribaptistsamfundet och EFK Ung, som nämns i dagordningen punkt 8.2 till 8.6.
9§

FRÅGA OM ANSVARSFRIHET

Utöver sin revision av årsredovisningen har revisorerna även utfört en revision av styrelsens och
missionsdirektorernas förvaltning för år 2019. De tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter och
missionsdirektorerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kongressen beslutade
att bevilja styrelsen och missionsdirektorerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
10§

TACK TILL MEDARBETARE SOM GÅTT I PENSION

Johanna Davén, chef för resurssektion, presenterade tillsammans med Niklas Holmefur, och Ingemar Forss
avtackade Karl Drakensvärd, Sune Nordin och Bertil Ekström.
Kongressen beslutade
att med tacksamhet notera till protokollet de medarbetare som gått i pension.
11§

PARENTATION

Missionsdirektor Linalie Newman läste från Joh 14:1 – 3: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders
hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats
för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.” Missionsdirektor Ingemar
Forss bad och tackade för
Urban Kristiansson, Roger Korsgren, Britt-Stina Andersson, Viola Ankarberg-Huss, Stig Ekström, Margit
Ekström, Kenneth Bergqvist, Börje Andersson, Sture Larsson, Birger Stenfelt, Gudrun Bonnedal, Febe
Josefsson, Evert Carlfjord, Margon Edefors, Assar Lundström, Linnéa Nilsson, Sigyn Lindbom, Roland
Mararv, Ester Karlberg, Lilian Bard-Nilsson och Marianne Svensson.
Kongressen beslutade
att med tacksamhet för deras livsgärning notera de hemgångna medarbetarna till protokollet.
12§

PRESENTATION/NOTERING AV NYA MISSIONÄRER

Helen Richard berättade att Magdalena och Cristofer, har återvänt efter sin utresa hösten 2019 och Magdalena
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jobbar hemma i Sverige just nu, medan Cristofer studerar.
Anna-Maria Jonsson, Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön, berättade att Staffan och Anna
Jenemark har blivit antagna som missionärer i Brasilien. Staffan kommer stödja samarbetskyrkan CIBIs
organisation och Anna kommer stödja FEPAS med att hjälpa till att utveckla det sociala arbetet. Deras
första tid har varit utmanande p.g.a. pandemin.
Anneli Dagernäs, Regionledare för Afrika, berättade att Sara och Pelle Bågesund ska flytta till Sydafrika när
det öppnas. Sara jobbar med barns rättigheter och Pelle inom hållbar utveckling.
Kongressen beslutade
att med tacksamhet notera de nya missionärerna till protokollet.
13§

PRESENTATION/NOTERING AV NYA FÖRSAMLINGAR

Markus Sand, Programledare Sverigeprogrammet Växa, introducerade Hagakyrkan i Habo, som bildats genom
sammanslagning av två församlingar, Salemkyrkan och Smyrnakyrkan. Peter Bernhardsson, ny pastor i Habo,
Hanna Rosén, ungdomsledare, samt pastorerna Mirjam Lundgren och Benny Nilsson presenterades i ord och
bild.
Mölltorps Frikyrkoförsamling bildades 1 mars 2020 och är dubbelansluten till Equmeniakyrkan och EFK
Gregor Allerth är föreståndare och som pastor har man Anita Boij på arvode.
Myrbackakyrkan i Dala-Järna startade som Västerdalarnas Frikyrkoförsamling 2000, som en fristående
församling, men finns nu med i EFK-gemenskapen.
Kongressen beslutade
att med tacksamhet och glädje notera dessa församlingar till protokollet, samt att önska dem Guds
välsignelse och ledning i sin fortsatta gärning för spridandet av evangeliet.
14§

VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE

Valberedningens representant Ingemar Fhager redogjorde för valberedningens förslag till ordförande. En
närmare beskrivning av Richard Hultmar fanns i kongresshandlingarna.
Missionsdirektor Linalie Newman avtackade Gudrun Boström för hennes år som ordförande. Gudrun Boström
bad för Richard Hultmar i hans nya uppdrag.
Kongressen beslutade
att välja Richard Hultmar, Stockholm, till ordförande för Evangeliska Frikyrkans styrelse fram till
kongressen 2022.
15§

BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningens representant Ingemar Fhager föredrog valberedningens beslut att föreslå 11 styrelseledamöter
inklusive ordförande.
Kongressen beslutade
att följa valberedningens förslag.
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VAL AV STYRELSE FÖR EVANGELISKA FRIKYRKAN

Ingemar Fhager från valberedningen föredrog valberedningens kandidater till styrelsen.
En kort presentation av respektive föreslagna kandidater.
Kongressen beslutade
att till omval välja Anton Fagerstedt, Östra Ryd och Stefan Rosth, Falun, fram till kongressen 2022.
att till nyval fram till 2024 välja Mattias Engström, Skövde, Eva-Carin Banka Johnson, Åhus, Irma
Janzon, Stora Mellösa, Unni Johansson, Moholm, Per-Inge Andersson, Arlöv, samt Sandra Edin,
Uppsala.
Vid ett inlägg från Anders Jakobsson, Vänersborgs Baptistförsamling, kom en önskan om någon utlandsfödd
kandidat.
Missionsdirektor Ingemar Forss tackade de nya styrelseledamöterna att de har antagit uppdraget, samt
avtackade de styrelseledamöter, Anna Elsander, Angeline Leetmaa, Gudrun Boström, Elin Kullingsjö, Inger
Lundin, Kjell Bonerfält och David Axelsson som lämnat styrelsen.

17§

VAL/NOTERING AV STYRELSE FÖR PENSIONSSTIFTELSEN EVANGELISKA FRIKYRKAN

Nuvarande arbetsgivarrepresentanter:
Maths Jerlström, Kumla
Bengt Elmvret, Huskvarna
Ingemar Hansson, Billdal
Lars-Erik Stendahl, Gånghester

(ordinarie 2019-2022)
(ordinarie 2018-2021)
(ordinarie 2017-2020)
(suppleant 2018-2021)

Valberedningen föreslår omval av följande person med mandatperiod till år 2023:
Ingemar Hansson, Billdal.
För notering till protokollet har följande val gjorts på arbetstagarsidan sedan Representantskapsmöte
2019:
Fyllnadsval:
Malin Råsberg, Örebro,
(ordinarie till 2021), efterträder Evelina Bjurlid.
Fyllnadsval:
Ingrid Erenmalm, Örebro
(suppleant till 2021), efterträder Malin Råsberg.
Nyval:
Erik Bryskhe, Holmsund
(ordinarie till 2022), efterträder Lennarth Hambre.
Dessutom ingår som ledamot på arbetstagarsidan Anders Kammensjö, Hisings Backa, (ordinarie, till 2023).
Kongressen beslutade
att bifalla valberedningens förslag.
18§

VAL AV REVISORER TILL
EVANGELISKA FRIKYRKAN

EVANGELISKA

FRIKYRKAN

OCH

PENSIONSSTIFTELSEN

Ingemar Fhager från valberedningen föredrog valberedningens förslag till revisorer.
Nuvarande ordinarie:
Leif Göransson, Sävsjö (auktoriserad), Lars-Åke Jakobsson, Örebro och Claes Sunesson, Örebro.
Nyval av:
Maria Hedlund, Örebro (auktoriserad).
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Omval av:
Lars-Åke Jakobsson, Örebro och Claes Sunesson, Örebro.
Nuvarande suppleanter:
Jonas Grahn, Örebro (auktoriserad), Sven Erik Eriksson, Tärnsjö och Bernt Eriksson, Stora Mellösa.
Nyval av:
Leif Göransson, Sävsjö (auktoriserad).
Omval av:
Sven Erik Eriksson, Tärnsjö och Bernt Eriksson, Stora Mellösa.
Kongressen beslutade
att bifalla valberedningens förslag.
19§

VAL AV VALBEREDNING

Valberedningens representant Ingemar Fhager presenterade förslaget.
Följande personer är valda på en mandatperiod till Kongress 2020:
Roland Lövgren, Aneby, Waldemar Sjögren, Mariestad och Elisabet Svahn, Rimforsa.
Följande personer är valda på en mandatperiod till Kongress 2022:
Anna Enberg, Ljungsbro, Sylvia Silverdahl, Mellansel, och Ingemar Fhager, Örebro.
Valberedningen föreslår nyval av följande personer till år 2024:
Elin Gren, Örebro, Björn Strömvall, Norrköping och Bengt Jörnland, Simrishamn.
Kongressen beslutade
att bifalla valberedningens förslag.
Vice ordförande Gunlög Eiderbrant Nilsson avtackade de avgående styrelseledamöterna Roland Lövgren,
Waldemar Sjögren och Elisabet Svahn.
20§

BESLUT OM ARVODE TILL STYRELSEORDFÖRANDE

Peter Norburg, Johanneskyrkan i Linköping, föredrog styrelsens förslag om arvode till styrelsens ordförande,
vilket är en ersättning av ett prisbasbelopp per kalenderår.
Anders Jakobsson, Vänersborgs Baptistförsamling, föreslog en höjning till 1,5 prisbasbelopp under ett
kalenderår.
Kongressen beslutade
att införa ett arvode på ett prisbasbelopp* per kalenderår** till ordföranden i Evangeliska
Frikyrkans styrelse.
* Prisbasbeloppet år 2020 är 47 300 SEK.
** Vid tillträde eller avslut av uppdrag som styrelseordförande under ett pågående kalenderår utbetalas del
av ett prisbasbelopp i proportion till en del av året som uppdraget innehas.
21§

FRÅGAN OM TEOLOGISKT RÅD

Missionsdirektor Ingemar Forss föredrog föreslaget om tidsbegränsade teologiska råd i specifika situationer.
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Öyvind Tholvsen, Lugnetkyrkans församling i Falun, föreslog att det ska tydliggöras att rådet även ska arbeta på
uppdrag av och rapportera till styrelsen.
Magnus Alphonce, Ryttargårdskyrkan i Linköping, belyste problemet med att säkerställa en internationell
representation i rådet.
Markus Sand, Baptistförsamlingen Immanuel i Örebro, som väckte frågan om teologiskt råd på kongressen
2018, ställde sig bakom styrelsens förslag. Han menade att det är viktigt med teologisk bearbetning utifrån
EFKs tro och självförståelse, som hjälp för pastorer och församlingsledare att möta aktuella och utmanande
frågor.
Roland Andersson, Korskyrkan i Jönköping, frågade vad skillnaden mellan förslagen är.
Kongressen beslutade
att uppdra åt styrelsen att vid behov tillsätta tidsbegränsade teologiska råd som får i uppdrag att
bereda och belysa en särskild teologisk fråga.
att tidsbegränsade teologiska råd bör ha representation från ALT, församlingsrörelsen och
organisationen.
att tidsbegränsade teologiska råd ska rapportera till styrelsen.
22§

EFKS TRO OCH SJÄLVFÖRSTÅELSE OCH RAPPORT FRÅN FORUMSAMLINGAR

Öyvind Tholvsen, Lugnetkyrkans församling i Falun, föredrog den revidering som gjorts av dokumentet om
EFKs tro och självförståelse. Dokumentet är riktat främst till församlingsledare. Man har inte sökt ändra de
grundläggande betoningarna av EFK. Tholvsen klargjorde vissa delar som man jobbat med. I dokumentet kan
läsas om ”Några viktiga ändringar” som finns under punkterna a – m.
Tholvsen meddelade att om någon noterar skrivfel, kan det meddelas styrelsen skriftligen. Om någon vill ta upp
större ändringar av skrivningarna här, kan det vara mest lämpligt att vi röstar om hela dokumentet ska antas
eller inte antas. Om det antas kan man återkomma med en motion om ändring av dokumentet i en kommande
kongress.
Björn Cedersjö, Baptistförsamlingen Immanuel i Örebro, tackade för det gedigna arbetet som utförts i detta
arbetet. Han nämnde kompletteringar som man diskuterat fram från Immanuelkyrkan ”Gud verkar inte bara
genom församlingen”, Gud nämns endast med manliga pronomen, m.m. Hans förslag är att styrelsen ska kunna
göra mindre förändringar utifrån synpunkter som lämnas in skriftligt inom två veckor.
Kent Nilsson, Baptistförsamlingen Filadelfia i Örebro, belyste i sitt förslag de olika tolkningarna om andens dop
och andens frukt som finns hos medlemmar med bakgrund i olika samfund, och önskade en vidare beskrivning
av detta i dokumentet under punkt III. Förslaget var enligt följande: ’Jag yrkar att Kongressen antar styrelsens
förslag till dokument för tro och självförståelse, modifierat i punkt (iii) under ”Karismatisk” sidan 18 genom att
första meningen och sista satsen utgått. Punkt (iii) kommer således att lyda: ”Genom att tillhöra Kristus har alla
troende, unga och äldre, kvinnor och män, fått Anden som gåva och uppmanas i Skriften att låta sig ständigt
uppfyllas och präglas av den helige Ande (Ef 5:18), vara bärare av Andens frukt (Gal 5:22 – 23) och ta emot och
tjäna med de gåvor som Anden ger (Rom 12, 1 Kor 12). Andens gåvor är inte förknippade med position eller
hieraki.” ’
Håkan Kenne, Livsglädje i Karlskrona, gav förslag på tilläggsyrkande under ”Ledarskap och tjänst” med
motiveringen att pastorer och missionärer bör som ledare både respektera och vilja företräda EFKs syn i
grundläggande trosfrågor såsom de beskrivs i detta dokument. Kenne yrkade därför att meningen blir: ”Det
förutsätts också att de respekterar och vill företräda EFKs syn i grundläggande trosfrågor såsom de beskrivs i
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detta dokument.”
Styrelseordförande Richard Hultmar betonade vikten av att förslag kommer in som motioner till nästa
årskongress.
Missionsdirektor Linalie Newman, med ett förflutet inom Pingströrelsen, meddelade som ett svar på Kent
Nilssons inlägg, att hon inte känner sig exkluderad i dokumentets beskrivning av karismatiken.
Eleonore Gustafsson, Ryttargårdskyrkan i Linköping, visade på synen på att andens gåvor anses vara
karaktärsdanande.
Markus Sand, Baptistförsamlingen Immanuel i Örebro : Företräda, dela eller respektera som ordval i dokumentet?
Öyvind Tholvsen visade på kopplingen till pastorsdokumentet, där ”Tro och självförståelse” ska vara
vägledande för pastorsdokumentet.
Ingemar Forss stödde förslaget om ”dela och företräda”, under Ledarskap och tjänst.
Olov Stenlund, Matteuskyrkan Majorna i Göteborg, undrade om skillnaden mellan missionärers och pastorers
förhållningssätt.
Öyvind Tholvsen besvarade Olovs fråga och belyste problemet som uppstår då man tillhör en församling som
är ansluten till flera samfund, om ”dela” är ett måste, eller om ”respektera” är att föredra.
Kent Nilsson föredrog församlingens beslut att släppa fram dokumentet, men yrkade på bifall på deras förslag.
Styrelseordförande Richard Hultmar belyste vikten av att nu ta beslutet om dokumentet.
Olov Stenlund, talade om problemet med dubbelanslutna församlingar och pastorer med olika
samfundstillhörighet.
Kent Nilsson belyste vikten av en inkluderande bredd i trosdokumentet som ska antas.
Kongressen beslutade
att fastställa styrelsens förslag till revidering av EFKs tro och självförståelse.
att avslå Björns Cedersjös förslag om mindre förändringar som styrelsen ska kunna göra efter
skriftliga förslag som lämnas in.
att avslå Kent Nilssons föreslagna formulering och istället bibehålla den formulering som finns
nedskriven i den reviderade upplagan av Tro och självförståelse.
att förändringarna antas enligt Håkan Kennes förslag ”Det förutsätts också att de respekterar och
vill företräda EFKs syn i grundläggande trosfrågor såsom de beskrivs i detta dokument.”
23§

UTVÄRDERINGSRAPPORT GÄLLANDE EFK 2020

Missionsdirektor Ingemar Forss föredrog rapporten ”Uppföljning av EFK 2020”, där de åtta resultatmålen har
granskats. Alla mål utom det sista är kvantitativa och Forss presenterade resultaten: I inget av målen har EFK
nått ända fram förutom i målet om medlemmar med utländsk bakgrund, där vi har 17,7 % med utländsk
bakgrund jämfört med samhällets 19,9 %. Det sista målet handlar om ”att vårt lokala och internationella arbete
tränar lärjungar till Jesus, förändrar negativa samhällsstrukturer, bryter ned orättvisor och bekämpar fattigdom
på ett märkbart sätt”, vilket är för komplext för en enkel utvärdering, men vi kan se att vi bedriver ett arbete i
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linje med detta.
Johan Arenius, Baptistförsamlingen Immanuel i Örebro, belyste att vi kan använda dokumentet i vår egen
verksamhet där vi kan ställa frågor utifrån de goda resultaten. Hans förslag var att analysera verksamheten.
Per Arvidsson, Hovsta Frikyrkoförsamling, synliggjorde Process =>Resultat => Effekt i en visuell
presentation.
Missionsdirektor Linalie Newman förklarade skillnaden mellan organisationen och rörelsen.
Johan Arenius replikerade på Linalies förklaring.
Cahtrine Nygren, Programledare Sverigeprogrammet Pionjär, betonade att det är viktigt att det blir tydligt vilka
”vi” är i dokumentet/organisationen/ rörelsen.
Per Arvidsson vidhöll att man även i själva rörelsen kontinuerligt behöver arbeta med mål, delmål och
aktiviteter som också följs upp och utvärderas.
Kongressen beslutade
att notera rapporten
att uppdra åt styrelsen att inför representantskapsmötet 2021 analysera verksamheten i relation till
EFK 2020 för att lära av framgångsfaktorer och misstag och ge konkreta förslag till uppföljning
och hantering av dokumentets mål.
att inte permanenta målstyrningsdokument
24§

RAPPORT OM ANTAL DELTAGANDE

Närvaro:
281 deltagare, varav 263 ombud från 101 församlingar.
Kongressen beslutade
att fastställa röstlängden.

25§

MOTIONER

25.1. GEMENSAM STATISTIKREDOVISNING FÖR FLERANSLUTNA FÖRSAMLINGAR

Förslag från 19 dubbelanslutna församlingar i Jönköpings län att frikyrkosamfund ska komma överens om att
göra en gemensam redovisningsblankett.
Kongressen beslutade
att EFKs styrelse får i uppdrag att utreda frågan om samfundsgemensam församlingsstatistik och
att återrapportering sker vid Representantskapsmöte 2021.
25.2. EFKs RELATION TILL SVENSKA MISSIONSRÅDET

Motion från Östanåskyrkan i Köping, gm Susanne Andersson, ordförande och Bengt Freed, pastor, där man
nämner frågor om Israel och abort och huruvida ”Svenska Missionsrådets agerande… kan anses
överensstämma med EFKs kristna människosyn och linje”.
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Andréas Andersson, Salemförsamlingen i Mullhyttan, svarade, och ställde frågan om förankring hos rörelsens
församlingar för att stärka EFKs representation i bl.a. SMR. Med hänsyftning till motionen yrkade han för
följande förslag: ”Därför föreslår vi att styrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka typer av frågor som
kräver förankring hos rörelsen församlingar och hur en sådan process ska se ut. Det tror vi kan underlätta och
stärka EFKs representation inte bara i SMR utan också i andra ekumeniska samarbetsorgan.”
Anders Malmstigen, Baptistförsamlingen Immanuel i Örebro, med bakgrund inom SMR förtydligade hur frågor
processas i SMR.
Missionsdirektor Linalie Newman föreslog att Salemförsamlingen Mullhyttan inkommer med en motion i
frågan för att förtydliga frågeställningen.
Kongressen beslutade
att, då det saknas tydliga beslutsförslag i motionen, avslå motionen.
att avslå förslaget från Andreas Andersson i Mullhyttan.

25.3. SAMTALET OM SAMKÖNADE RELATIONER INOM SAMFUNDET

Niclas Öjebrandt, Baptistförsamlingen Immanuel i Örebro, presenterade den process som han, Björn Cedersjö,
Baptistförsamlingen Immanuel i Örebro, Stefan Swärd, Folkungakyrkan i Stockholm, och Jonatan Arenius,
Baptistförsamlingen Immanuel i Örebro, har funnits i och vad man arbetat fram. Stefan Swärd underströk det
arbete som har pågått sedan flera decennier tillbaka. Deras förslag är att styrelsen utser en arbetsgrupp som ska
belysa frågorna utifrån EFKs evangelikala grundsyn.
Missionsdirektor Linalie Newman replikerade och underströk det arbetet som pågår inom EFK.
Lars Mörling, Husbykyrkan i Kista, hade lämnat två ”att-satser” som komplement till styrelsens förslag.
Mikael Boman, Salemförsamlingen i Mullhyttan, betonade att hur vi uttrycker och agerar ska ha bibeln som
grund, och han höll med Lars Mörling i förslagen.
Alexandra Hjelte, Eklesia Husförsamlingsnätverk, vill förtydliga att istället för HBT, begreppet HBTQI ska
användas.
Missionsdirektor Ingemar Forss ville förtydliga att styrelsens förslag är de grunder vi har i bibelsynen
evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.
Mirjam Fast, Citykyrkans Församling i Linköping, belyste att representanter inte ska påverkas från ena eller
andra hållet, oavsett åsikter.
Niclas Öjebrandt, Baptistförsamlingen Immanuel i Örebro, ansåg inte att medlemmarna i arbetsgruppen ska
villkoras vad gäller åsikter eller personer.
Mikael Boman belyste komplexiteten i frågan, utifrån bibelsyn.
Öyvind Tholvsen sa att rörelsen måste ha tillit till gruppen från början. Det är risk att tilliten faller om
människor väljs in på grund av sina åsikter.
Linalie Newman tackade för alla repliker.
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Roland Andersson, Korskyrkan i Jönköping, lyfte punkten om HBTQI.
Selma Fahmi, Husbykyrkan i Kista, undrade vad målet är med arbetsgruppen.
Linalie Newman lyfte att de olika benämningarna inte ska låsas vid, utan frågan just nu belyser ”samkönade
relationer”.
Niclas Öjebrandt; avslutade med att ge grupperna sitt stöd, men fokus är på ”att-satsen” i deras motion, om
samkönade relationer.
Lasse Arlasjö, församling okänd, önskade en bredd i gruppen för ökad legitimitet.
Kongressen beslutade
att ställa sig bakom beslutsförslaget i motionen med tre tillägg:
-

att arbetsgruppens arbete tar sin utgångspunkt i hela EFKs teologiska profil som beskrivs med
de fyra ledorden; evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

-

att gruppen har med ett internationellt perspektiv och belyser frågan också utifrån våra
internationella relationer.

-

att församlingsrörelsen bör involveras under arbetets gång och bjudas in till en nationell
forumsamling för att samtala om frågan i inledningen av gruppens arbete.

att avslå Lars Mörlings förslag
-

att bibelns auktoritet och undervisning i ämnet ska vara utgångspunkten för arbetsgruppen

-

att arbetsgruppens sammansättning ska ha en majoritet som står för EFKs nuvarande hållning
i ämnet, alltså en klassisk evangelikal hållning.

att avslå Alexandra Hjeltes förslag
-

yrkande av att begreppet HBT ändras till begreppet HBTQI i enlighet med vad som används
idag.

att avslå Lasse Arlasjös förslag
-

benämning på gruppen: Hur vi på bästa sätt kan välkomna homosexuella till EFK och dess
församlingar.
26§

RAPPORTER

Missionsdirektor Ingemar Forss inledde med att rapportera om våra mötesplatser: Torp 2020 blev digitalt, med
2000 – 3000 deltagare. Hur Torp 2021 blir, vet vi inte än.
Då tekniken inte var med oss fick Markus Sand, Programledare Sverigeprogrammet Växa, börja med att
rapportera om Ära 2020, som blev lokala event med 40 – 50 deltagare på varje plats. Team har skickats ut och
rapporter har kommit in från både små och stora församlingar.
Samuel Westergren, projektledare för Ära 2020, fortsatte och fyllde i med att det som varit en B-plan blev
lyckade event på 23 platser.
Daniel Råsberg, missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet, rapporterade om
missionskonferens som ska äga rum den 17 oktober på 11 platser med temat ”Sänd”. EFKs personal kommer
finnas på alla platser, en ”digilokal” konferens. Flera talare med kunskap om mission ska finnas på konferensen.
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Missionsdirektor Linalie Newman rapporterade om den planerade Medarbetarkonferensen 10 – 11 november,
vilken är oklar om den ska äga rum fysiskt (på 4 – 5 platser) eller digitalt.
Kongressen beslutade
att notera rapporterna till protokollet.
27§

AVSLUTNING OCH INBJUDAN TILL REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2021

Evangeliska Frikyrkans ordförande Richard Hultmar tackade för dagens engagemang och inbjöd till
Representantskapsmötet under Torpkonferensen 2021.
Kongressen beslutade
att ta emot inbjudan och notera den till protokollet.
Missiondirektor Ingemar Forss läste från Apg 1 ”Ni ska få kraft …” och avslutade tillsammans med
missionsdirektor Linalie Newman genom att be om Herrens välsignelse.
Ordförande Erik Alnemo förklarade kongressens förhandlingar avslutade

Erik Alnemo
ordförande

Gunlög Eiderbrant Nilsson
vice ordförande

Helena Sydvart
protokollsekreterare

Eber Fransson
protokollsekreterare

Conny Persson
justerare

Rebecka Fredriksson
justerare
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