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Styrelse kandidater
Dessa personer är EFS valberednings förslag på styrelsekandidater inför årsmötet 5 
juni 2017. Inför styrelsevalet vid årsmötet finns nu fler vakanta platser i EFS styrelse 
än vad tidigare meddelats. Efter att valberedning har slutfört sitt arbete har ytterli-
gare två nuvarande styrelsekandidater behövt meddela sin avgång, och ställer sina 
platser till förfogande före mandatperiodens slut. Reine Toth avgår på grund av flytt 
för utlandsstudier, och Lotta Okkonen går in i en tjänst på EFS kansli och behöver 
därför enligt stadgarna lämna sitt styrelseuppdrag.

Detta innebär att det är fem platser som ska fyllas, istället för de tre platser som 
tidigare meddelats. För närvarande finns det fem nominerade styrelsekandidater från 
valberedningen. 

Fyra personer i nuvarande styrelse står i tur att avgå, varav två ställer upp för omval. 
Antal platser som ska fyllas är fem, och det är fem personer nominerade.

 

Vi bad dem presentera sig kort och ställde följande frågor:

1. Vad har du för bakgrund och erfarenhet?

2. Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren enligt dig?

3. Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS styrelse, utifrån din kunskap och erfar-
enhet, kan bli?

Stefan Svensson (omval)
64 år, avgående folkhögskolerektor, Hässleholm

1. Jag har arbetat i EFS i hela mitt liv på olika sätt. Först som ungdomskonsulent i Nor-
rbotten och Småland, därefter som ungdomspastor i en samarbetskyrka i Växjö, sedan 
tio år som distriktsföreståndare i Småland och Östergötland. Senast har jag arbetat på folkhögskolan i 
Glimåkra. 

2. Den viktigaste frågan för EFS är hur kristet liv skall uppfattas relevant för nutidsmänniskan..

3. Jag har erfarenhet från flera sammanhang knutna till EFS och vill bidra till en naturlig relation med 
Svenska kyrkan på alla nivåer..
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Tomas Andersson (omval)
56 år, ekonomichef Helsingborgs pastorat, Viken, norr om Helsingborg

1. Efter civilekonomexamen och en mastersexamen inom internationellt ledarskap 
arbetade jag en längre tid som ekonomichef inom det privata näringslivet. 2002 blev vår 
familj utsänd av EFS till Etiopien, där vi verkade under sex år. Jag har sedan dess fortsatt inom kyrkan, 
först som ekonomichef för EFS och nu vidare inom Svenska kyrkan. Är engagerad i Lerbergets samar-
betskyrka och har suttit i EFS styrelse senaste mandatperioden, där jag ingår i presidiet och internatio-
nella rådet.

2. Den viktigaste frågan för EFS är att vara trogen sin vision att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad 
och efterföljd. Det gör vi genom att fortsatt våga vara en frimodig och lekmannainspirerad mission-
srörelse i Svenska kyrkan, i andra sammanhang i Sverige samt i de internationella sammanhang dit vi 
är kallade. 

3. Jag har goda kunskaper och lång erfarenhet av ekonomiska och organisatoriska frågor, något som 
kommer att bli en fortsatt stor och viktig arbetsuppgift för styrelsen. Dessutom har jag engagemang 
och kunskap om EFS internationella mission och jag hoppas kunna fortsätta att få bidra i det viktiga 
arbetet.

Elin Lycklund (nyval)
37 år, präst, Bor mellan Alingsås och Vårgårda.

1. Jag är uppväxt norr om Göteborg där jag var aktiv i Svenska kyrkan. Jag är utbildad 
kyrkomusiker och lärde känna EFS under mina år som kantor i Värmland, och har sedan 
dess sympatiserat med EFS som rörelse. Jag läste teologi på Johannelund 2004-2009 med fokus på ex-
egetik och mission. Under studietiden var jag med i Johannelunds skolstyrelse och aktiv i Lötenkyrkan. 

Jag prästvigdes i Karlstad för tjänst i Säffle och Åmål och har de senaste åren varit präst i samarbetskyr-
kor EFS/Svenska kyrkan, i Vårgårda och sedan april 2017 i Furulundskyrkan, Partille.

2. Viktigaste frågan för EFS just nu är inhemsk mission med betoning på evangelisation. Det går inte 
att överdriva hur viktig den frågan är: att människor får lära känna Jesus. Jag tror att vi behöver kraft-
samla kring det över hela vårt land.

3. Ja, kanske min kärlek till EFS, min längtan efter mer engagemang i EFS som rörelse? Jag skulle ta 
med mig min stora passion i livet – att människor skall komma till tro på Jesus, allra särskilt i relation 
till nysvenskar och ungdomar. Jag drivs också av att EFS fortsatt skall få vara en rörelse trogen Guds 
ord, öppen för Andens ledning och med hjärta och hjärna vakna för sin omvärld. 

Roger Wikström  (nyval)
53 år, kommunikationsstrateg, Skellefteå

1. Jag är inte född in i kyrkan, utan kom med genom kompisar, vilket jag är tacksam för. 
Jag tror att jag fortfarande bär med mig detta dubbla perspektiv.

Jag jobbar på reklambyrå som strateg och copywriter och hjälper företag och organisationer med deras 
kommunikation. 1996-1998 arbetade jag och Birgitta som Svenska kyrkans missionärer i Johannes-
burg, där jag arbetade som Global Media Officer på SACC, South African Council of Churches.

Jag har suttit i styrelsen för Skellefteå EFS under femton år och är aktiv i iCentrumgudstjänsterna här.

2. Att på ett relevant sätt förmedla det kristna hoppet till människor utanför kyrkväggarna.
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3. Jag är nyfiken och idérik, och gillar att formulera budskap och strategier för att människor enklare 
ska förstå. Hjärtat klappar för mission, både yttre och inre, samtidigt som hjärnan förstår att vi måste 
hitta nya vägar för att nå ut och nå in.

Magdalena Giertz  (nyval)
50 år, kandidatexamen i juridik och har huvudsakligen arbetat som universitetslärare, 
tidigare Uppsalabo, som under sommaren 2017 flyttar till Göteborg

1. Mitt specialområde är associationsrätt, det vill säga, den del av juridiken som behandlar 
den rättsliga regleringen av bolag, föreningar (inklusive religiösa samfund) och stiftelser. Jag har sedan 
2014 suttit i styrelsen för EFS Missionsförening i Lötenkyrkan i Uppsala – under de två första åren som 
dess ordförande. 

2. En särskilt viktig fråga för mig är EFS förhållande till Svenska kyrkan. Jag önskar ett gott samarbete, 
med en tydlig markering av att EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med stort 
missionsintresse och mycket att tillföra. En kyrka utan mission är död, och mission sker genom den 
Helige Andes närvaro – inte fler ledningsmöten och ökad administration.

3. Som ledamot av EFS styrelse hoppas jag kunna bidra med dels mina erfarenheter från styrelsearbetet 
i Lötenkyrkans missionsförening, dels min juridiska kompetens. 

Nominering av ytterligare  
styrelsekandidater
Nominering av eventuella ytterligare styrelsekandidater utöver valberedningens förslag måste ske 
skriftligen från den som nominerar och inlämnas till årsmötespresidiet senast söndagen den 4 juni, 
kl. 16.00 via konferensbyrån. Förslag kan med fördel lämnas före konferensen till föreslagen årsmöt-
essekreterare Rebecka Cada, rebecka.cada @efs.nu, 072-15 80 231. För att vara valbar till EFS styrelse 
ska personen ha evangelisk-luthersk trosbekännelse och vara direkt medlem i ansluten EFS-förening, 
EFS-grupp eller distriktsorganisation (EFS stadgar § 6.1). 

På grund av regelverket hos Stiftelsen för insamlingskontroll gällande 90-konto får kandidat för att vara 
valbar inte heller vara försatt i personlig konkurs eller ha någon registrerad betalningsanmärkning. 
Kontroll av detta görs av den som nominerar och sker enklast genom att ringa Kronofogdemyndighet-
ens kundcenter, 0771–73 73 00, öppet vardagar under kontorstid. Den som nominerar behöver själv 
intyga skriftligen att denna kontroll av kandidaten är gjord.
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Information om styrelsevalet
EFS styrelse har under 2016/2017 varit sammansatt enligt följande:
Maria Andersson, musiklärare Vidsel (vald 15)

Tomas Andersson, ekonomichef, Viken (vald 14)

Krister Bredmar, docent i företagsekonomi, Kalmar (vald 13, 16) 

LarsOlov Eriksson, docent och högskolelektor, Uppsala (vald 15)

Lars Häggberg, församlingsherde, Linköping (vald 10, 13, 16)

Barbro Jonsson, barnmorska, Örebro (vald 11, 14)

Jonas Nordén, präst, Furulund (vald 16)

Lotta Okkonen, präst, Karlstad (vald 16)

Lillemor Persson, lärare, Örkelljunga (vald 15)

Maria Stenman, läkare, Bohus (vald 14) 

Stefan Svensson, folkhögskolerektor, Hässleholm (vald 11, 14)

Reine Toth, komminister, Skara (vald 15)

Anna-Karin Westman, ingenjör och egenföretagare, Skellefteå (vald 16)

Per-Anders Wiklund, egenföretagare, Själevad (vald 15)

Följande ledamöter är i tur att avgå:
Fyra ledamöter är i tur att avgå: Tomas Andersson, Barbro Jonsson, Maria Stenman och Stefan Svens-
son. Av dessa ställer Tomas Andersson och Stefan Svensson upp för omval. Dessutom avgår Reine Toth 
och Lotta Okkonen under pågående mandatperioder ett respektive två år tidigare.

Mandatperioden för styrelsen är tre år (fyllnadsval kan ske för kortare tid). 

Enligt beslut på årsmötet 2015 och 2016 ska styrelsen minska till 13 personer 2017. Utifrån detta ska  an-
talet kandidater som väljs in i styrelsen vara tre personer för en period av tre år, samt fyllnadsval för två 
personer på ett respektive två år.


