
  

 

Presentation av valberedningens 
styrelsekandidater 
Förslag inför val till EFS styrelse 2020 
Fyra ledamöter är i tur att avgå, varav tre ställer upp för omval. Antal platser som ska fyllas är 
fyra, och här presenteras EFS valberednings förslag på styrelsekandidater till årsmötet den 
22–23 maj 2020. Följande sex personer är nominerade: 

Tomas Andersson  Lerberget, Sydsverige    Omval 

Elna Bolin   Undersåker, Mittnorrland   Nyval 

Jan Hallquist                 Borås, Västsverige                            Omval 

Emma Ortiz   Markaryd, Sydöstsverige   Nyval 

Jan Eric Victor  Vaggeryd, Sydöstsverige   Nyval 

Roger Wikström  Skellefteå, Västerbotten   Omval 

 

Ytterligare nominering av utöver valberedningens förslag 
Nomineringar utöver valberedningens förslag måste ske senast tisdagen den 12 maj via 
föreslagen årsmötessekreterare Victoria Vasquez, victoria.vasquez@efs.nu, 018–430 25 15. 
Förslag välkomnas redan nu. Observera att kriterier för vem som är valbar till EFS styrelse 
finns bland informationen på konferens.efs.nu under Årsmöte, Styrelseval. Presentation 
av styrelsekandidater kommer att finnas tillsammans med övriga årsmöteshandlingar på 
konferens.efs.nu.  

  
  



Elna Bolin  
Vad har du för bakgrund och erfarenhet? 
Mitt liv började i Indien, som missionärsbarn. Har arbetat 
för EFS i Tanzania. Jobbar nu på Åredalens folkhögskola. 
Aktiv i EFS missionsförening i Undersåker. 

Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste 
åren, enligt dig? 
Mission ligger mig varmt om hjärtat, numera i ett vidgat 
perspektiv. Kan våra folkhögskolor användas mer konkret 
för detta? Vi behöver varandra över generationsgränserna, vi behöver Salt! 

Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap och erfarenhet? 
Hoppas vara lyhörd för vad Gud vill genom bibelläsning och bön. De olika kulturer jag mött 
har utvecklat mig till den person jag är i dag. 

 

 

Emma Ortiz  
Vad har du för bakgrund och erfarenhet? 
Blev frälst på Hållands folkhögskola som 19 åring.  Har verkat 
i flera olika EFS sammanhang sedan dess. Jag gillar skarpt att 
EFS är en rörelse med en gedigen teologisk grund i 
kombination med en öppenhet för karismatik. 

Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren, 
enligt dig? 
Vi har världens bästa evangelium som aldrig blir inaktuellt. 
Utmaningen är att kommunicera det på ett fräscht sätt som 
appellerar till nutidsmänniskan – utan att tumma en 
millimeter på innehållet. 

Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån 
din kunskap och erfarenhet? 
Jag är kreativ och bra på att tänka nytt. Jag bidrar också med ett barn- och familjeperspektiv. 



Jan Hallquist  
Vad har du för bakgrund och erfarenhet? 
Jag valdes in i EFS styrelse förra året och fortsätter gärna 
några år till. Det känns som om styrelsen har nytta av min 
erfarenhet från andra styrelser, från arbete i eget företag 
och som chef i kommunal verksamhet. 

Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste 
åren, enligt dig? 
Att förverkliga visionen om ”människor och samhällen 
förvandlade av Jesus” är viktigast just nu. Jag tror att detta 
bäst sker med fokus både på internationell mission och 
mission i Sverige. 

Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap och erfarenhet? 
Jag har arbetat en hel del med förändringsarbete. Jag gillar att gå från nuläge till önskat läge. 
Mitt önskeläge är ett växande EFS. Och det handlar då både om att bli fler lärjungar och att 
växa i tro. 

 

Tomas Andersson  
Vad har du för bakgrund och erfarenhet? 
Ekonom, missionär 8 år i Etiopien, ekonomichef för EFS, 
och numera ekonomichef Helsingborgs pastorat. Jag har 
varit ledamot i EFS styrelse under 6 år där jag suttit i 
presidiet och i Internationella rådet. 

Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste 
åren, enligt dig? 
EFS fyller en mycket viktig roll inom den svenska 
kristenheten och har som inomkyrklig rörelse en unik 
ingång att vara med och påverka Sveriges största 
trossamfund. Internationellt är vi fortsatt en viktig och 
uppskattad partner i många sammanhang. Detta 
internationella missionsarbete är en central uppgift för EFS på central nivå. 

Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap och erfarenhet? 
Ekonomi, organisatoriska och strukturella frågor, strategi, samt kunskap om EFS 
internationella arbete är de områden jag mest kan bidra inom.    

 



Roger Wikström  
Vad har du för bakgrund och erfarenhet? 
Jag sitter sedan tre år tillbaka i EFS riksstyrelse och är engagerad 
i Skellefteå EFS, främst med utåtriktade, lågtrösklade 
gudstjänster vi kallar iCentrum. Jag arbetar som strateg och 
copywriter på en kommunikationsbyrå. I slutet på 90-talet 
jobbade jag också som kommunikatör på South African Council 
of Churches i Johannesburg.  

Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren, 
enligt dig? 
Integration – ur flera aspekter: Ska vi lyckas med visionen bör vi 
bli mer relevanta i samhället. Våra sammanhang måste integrera 
nya och gamla svenskar bättre än samhället i stort. Och vi ska 
fortsätta vår ”integration” inom Svenska Kyrkan. 

Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap och erfarenhet? 
Det kommunikativa perspektivet – alltså hur det vi gör och beslutar ska uppfattas på bästa 
sätt.  

 

Jan Eric Victor 
Vad har du för bakgrund och erfarenhet? 
Jag växte upp i rörelsen och stod under ungdomsåren 
tillsammans med andra på barrikaderna för en starkare 
ungdomsrörelse i EFS. Innehaft tjänst som musikkonsulent 
och ledamot i EFS Musikutskott. Är idag med i EFS 
missionsförening i Dalvikskyrkan i Jönköping.  

Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren, 
enligt dig? 
EFS behövs i rollen som en fri och samlande väckelserörelse 
precis som vid rörelsens grundande. Behoven och 
möjligheterna är också växande som missionsrörelse i 
Svenska kyrkan. EFS uppdrag är att skapa levande mötesplatser och stödja medlemmarna 
som ”kolportörer”.  

Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli, utifrån din kunskap och erfarenhet? 
Mina erfarenheter som musikkonsulent, lärare, stiftskonsulent med skol-, informations- och 
konferensfrågor samt kulturskolchef med många kontakter in i svenskt kulturliv. 


