
B Regional mötesplats Regionskansli Riksårsmötet

Övergripande 
fokusområden 

2022-2024

Långsiktiga Strategier 
Identifiera områden som 
behöver stärkas för att 

fokusområdena ska prioriteras

Målbild 2024 Aktiviteter 2022 Aktiviteter 2023 Aktiviteter 2024

EFS Vision(valbar) Vad är önskat läge 
att uppnå under tiden för 

nuvarande verksamhetsplan?

Vad (specifikt) behöver vi 
göra i år?

Hur mäts/vad 
indikerar att 

aktiviteten bidragit till 
fokusområdet?

Vilka övriga parter 
(avdelningar, 

samarbetsorg.) 
behövs med på 

tåget? Hur skapas 
resurser för att 

kunna genomföra 
aktiviteten?

Kontrollfråga: Är 
det realistiskt att 

genomföra 
aktiviteten med 

de rsurser 
(personer, tid, 

pengar) som finns 
nu?

När ska det 
genomföras? 

Vad är 
aktivitetens första 

steg? Vilka 
viktiga deadlines 

behövs?
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Barn och unga Nära special, scouthajk, 
sommarsalt, konfaläger, 
återträff, allhelgonaläger. 
King's Cross - mötesplats 
unga vuxna

Utvärdering, 
dokumentation. 
Fråga "vem vad hur 
och varför" (i 
planering & 
utvärdering)

barnledarråd, 
ungdomsledarråd, 
Saltstyrelsen, 
scoutrådet, 
föreningarna

Ja, med 
reservation för 
lägre 
tjänstgöringsgrad

Planering, träffar 
mm

M
änniskor och sam

hällen förvandlade av Jesus

Missionssatsningar Evangelisationsteamet på 
Orust, Mission i Sverige-
konf

Utvärdering, 
verksamhetsberättel
se

Svenska kyrkan, 
församlingar, 
föreningar

Ja Planering våren, 
kontakt riks EFS 
och berörda 
församlingar

Undervisning Starta upp en bibelskola i 
Göteborg, seminarier på 
Nära, Peppardagen

Deltagare+ 
arrangörer 
utvärderar

Bidrag från riks, 
samarbete med 
Hjälmared, förankra i 
Göteborgs EFS-
sammanhang

Ja Planering under 
vt, start ht

Nätverk Ungdomsledarnätverket, 
barnledarråd, 
Scoutledarråd, 
Samarbetskyrkoträff, 
ordförandenätverk, 
mötesplatsen Nära

Utvärdera frukten Salt o EFS riks, 
grannregioner, 
Svenska kyrkan

Ja, med 
reservation för 
lägre 
tjänstgöringsgrad 
på kansliet än 
tidigare

Under året

Närområdesträffar Bejaka lokala initiativ Flera föreningar 
representeras

Arbetstid på kansliet, 
koordinerar

Ja, om 
förankringen är 
lokal

Aktuellt tillfälle 
efter önskemål

RU Fyiska möten, visionsdygn Uppdraget upplevs 
tydligare för RU-
medlemmarna och i 
förlängningen även 
för föreningarna. 
Utvärderas genom 
samtal - lokala och 
regionala

Tid och pengar 
avsätts

Ja Datum för året är 
satta


