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Sammanfattning 

Utredningen är ett uppdrag från EFS styrelse med anledning av en motion som antogs vid årsmötet 

2013 angående styrelsens arbetsuppgifter och storlek. 

 

Utredningen genomförs i två steg. Delrapport avseende steg 1 avgavs 2014-01-08. Denna slutrapport 

avser hela utredningsuppdraget och inkluderar det som redovisades i delrapporten. En del av de 

frågeställningar som avhandlades i delrapporten har bearbetats vidare.  

 

Utredningen föreslår att styrelsens storlek minskas till nio ledamöter och att arbetssättet förändras för 

att effektivisera styrelsearbetet och för att underlätta rekrytering av styrelseledamöter. 

 

Utredningen föreslår att EFS ledningsorganisation förstärks genom att inrätta en ny tjänst som EFS-

direktor. 

 

Utredningen föreslår att valberedningens storlek och arbetssätt förändras så att man har en 

valberedning med fyra ledamöter som backas upp av en särskild referensgrupp där alla distrikt är 

representerade. 

 

Målgrupp för rapporten 

EFS styrelse. 

 

 

Beskrivning av projektet 

Projektet är ett utredningsuppdrag från EFS styrelse. 

 

 

Bakgrund 

Till EFS årsmöte 2013 ställdes en motion angående behovet att göra en utredning om EFS styrelses 

arbetsuppgifter och storlek. Motionärer var Stefan Svensson, Bertil Hedlund och Sven Ivar Lidström. 

Motionen samt styrelsens yttrande, som också blev årsmötets beslut, se bilaga 1. 

 

Motionärerna ville bl a få utrett om styrelsens nuvarande arbetssätt på ett negativt sätt påverkar 

möjligheterna att rekrytera styrelseledamöter lämpliga för sitt uppdrag. 

 

EFS styrelse beslöt 2013-06-01 att uppdra till Sven Ivar Lidström att utreda frågan.  
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Utredningsdirektiv 

EFS styrelse fastställde 2013-11-23--24 utredningsdirektiv, se bilaga 2. 

 

Av dessa framgår:  

 

Steg 1 

Det första steget är att utreda styrelsens storlek och arbetssätt, kopplat till motionens primära syfte.  

 

Det kan beskrivas i termer av:  

1. Vilken typ av frågor ska styrelsen hantera?  

2. Hur mycket tid är det rimligt att lägga på ett ideellt styrelseuppdrag?  

3. Hur påverkar styrelsens arbetssätt möjligheten att rekrytera styrelsekandidater?  

4. Hur operativ bör styrelsen vara; dvs utföra arbetsinsatser utöver det egentliga styrande arbetet?  

5. Hur ser styrelsen själv på frågan om ev. förändrad riks-distriktsorganisation; hur kommer den att 

påverka frågorna ovan?  

6. Slutsatser, med eventuellt förslag till hur styrelsen bör hantera frågan vidare, vid årsmötet 2014.  

 

Tidsplan: Utredningen bör lämna förslag angående steg 1 senast den 15 januari 2014  

 

Steg 2 

Det andra steget har med rådens och utskottens funktion att göra.  

 

Utredningens syfte är att försöka svara på frågan: Hur kan bäst funktionalitet uppnås?  

 

1. Rådens/utskottens funktion och relation till styrelsen  

2. Vilka råd/utskott bör finnas?  

3. Hur bör styrelserepresentationen se ut i de olika organen?  

4. Konsekvenser av ev. förändrad distriktsfunktion  

5. Rapport till styrelsen.  

 
Tidsplan: Rapport klar så att den kan presenteras i samband med årsmötet 2014 utan att årsmötet ska 

ta ställning till dess innehåll. Kanske vid ett seminarium. Rapporten klar om möjligt, senast den 10 

mars 2014. 

 

 

Kommentar: Efter samråd med EFS ordförande Stefan Svensson 2014-01-04  skulle p 5 i steg 1 

behandlas inom utredningens steg 2, så att styrelsen först kan ha en intern diskussion i denna fråga vid 

sitt sammanträde 2014-02-01--02. Styrelsen har dock inte framfört några speciella synpunkter på detta.  
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Kompletterande direktiv 

 

Vid styrelsens sammanträde 2014-02-01—02 gav styrelsen uttryck för att man ville att utredningen 

skulle 

- Ta in erfarenheter från tidigare ordföranden 

- Titta på vad det finns för erfarenheter från den tidigare minskningen respektive ökningen av 

styrelsens antal 

- Belysa vad en minskning av styrelsen får för konsekvenser för kansliets arbete 

- Bedöma vad en rörelse/ideell organisation av EFS typ har för särart och hur detta eventuellt 

påverkar vilken storlek styrelsen kan och bör ha 

- Vad begreppet representativitet står för i detta sammanhang, och hur det påverkar styrelsens 

sammansättning, jämfört med det som står i PM för valberedningen och hur utredningen ser på 

tillämpningen av detta: eftersträva en bred representation med hänsyn till geografi, 

åldersgrupper, kompetensområden samt en jämn fördelning mellan män och kvinnor i 

styrelsen. 

- Att utredningen ytterligare motiverar varför just nio personer skulle vara det optimala antalet i 

EFS styrelse. 
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Projektorganisation 

Projektledare: Sven Ivar Lidström, Piteå. 

 

Projektledaren har knutit en arbetsgrupp till sig bestående av Birgitta Hörnsten, Gammelstad och 

Curth Johansson, Piteå. 

 

 

Tidsplan 

Projektet är indelat i två steg. 

 

Steg 1 enligt utredningsdirektiven resulterar i en delrapport senast 2014-01-15. Delrapporten avgavs 

2014-01-08. 

Steg 2 mynnar ut i att hela utredningens slutrapport ska vara klar 2014-03-10. Slutrapporten avges 

2014-03-10. 

 

 

 

Projektets genomförande 
Enkät/intervjuer med sju av de nio personer som sedan 2004 varit ordförande i EFS valberedning.  

 

Intervju med två EFS-are med intressant styrelsekompetens men som inte ställer sig till förfogande för 

uppdrag i EFS styrelse. 

 

En person med revisorserfarenhet inom EFS har också intervjuats.  

 

Tre tidigare EFS-ordföranden har yttrat sig över delrapporten och över preliminära slutsatser avseende 

steg 2. 

 

Utredningen har haft tillgång till relevanta dokument som finns för styrelsearbetet, t ex arbetsordning 

för EFS styrelse och styrelsens egen utvärdering av styrelsearbetet som gjordes mars 2013.  

 

Utredningen har också tagit del av Tomas Nygrens redovisning av argumenten som inför beslutet 2009 

låg till grund för ökningen av styrelsen från 12 till 15 ledamöter, se bilaga 3. 

 

Överläggning i projektets arbetsgrupp har skett dels genom telefon- och mejlkontakter och dels vid två 

fysiska möten 2014-01-02 och 2014-02-26. 
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Kommentarer till kompletterande direktiv från EFS styrelse 2014-02-01--
02 

 

Erfarenheter från tidigare ordföranden 

Tre tidigare ordföranden, Rey Råvall, Tomas Nygren och Anna Thorén, har yttrat sig över 

delrapporten avseende steg 1 och över preliminära slutsatser avseende steg 2. 

 

Lärdomar från  tidigare förändringar av styrelsens storlek 

Utredningen har framförallt tittat på Tomas Nygrens beskrivning av resonemanget som ledde till att 

styrelsens storlek ökades igen till 15 efter att ha varit 12 under några år, se bilaga 3. 

 

Utredningen anser att med nuvarande arbetssätt så måste styrelsen vara större än vad som behövs med 

ett förändrat arbetssätt med mindre operativt arbete. Utredningen menar att det är lättare att rekrytera 

ledamöter med rätt kompetens om styrelseuppdraget i så stor utsträckning som möjligt är att vara 

styrande. 

 

Konsekvenser för kansliets arbete 

Detta finns belyst under rubriken Ledningsorganisationen i avsnittet Överväganden. 

 

Styrelsens storlek i organisationer av EFS typ 

Många jämförbara organisationer av EFS typ har styrelser i ungefär samma storlek som EFS nu har. 

Erik Amnå*), som är en stor auktoritet inom detta område, anser att alltför stora styrelser är ett 

problem när det gäller ett bra styrelsearbete inom ideella organisationer. Konsekvenser av detta synsätt 

ligger också till grund för utredningens slutsatser när det gäller styrelsens storlek. Problematiken finns 

belyst under rubriken Alternativa sätt att se på styrelsearbete i avsnittet Överväganden. 

 

*) Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet. Han har arbetat mycket med 

folkbildningsfrågor, är också engagerad inom Equmeniakyrkan. Han har bl a varit huvudsekreterare i 

den statliga Demokratiutredningen, SOU 2000:1. 

 

 

Representativitet och relation till PM för valberedningen 

Det som handlar om representativitet finns belyst under rubriken Alternativa sätt att se på 

styrelsearbete i avsnittet Överväganden. Utredningen anser att representativitet inte är överordnat 

allmän styrelsekompetens. En förändring av styrelsens arbetssätt och storlek kommer att innebär att 

PM för valberedningen måste ses över.  

 

Varför just nio personer i styrelsen? 

Detta finns belyst under rubriken Styrelsens storlek i avsnittet Överväganden.  Det är lättare att 

rekrytera färre ledamöter än flera, trycket på att vara närvarande ökar om man är färre, alla kan lättare 

komma till tals i en mindre styrelse och 7-8 personer anses av många vara optimalt när det gäller 

gruppsamtal. 9 ledamöter är jämnt delbart med 3; därför passar det bra när det gäller treåriga 

mandatperioder.  
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Överväganden  

 

Alternativa sätt att se på styrelsearbete 

 

Man brukar säga att man kan skilja mellan två huvudtyper av styrelser. Den ena är en 

representationsstyrelse. Där ska styrelsen representera medlemskårens sammansättning när det gäller 

viktiga egenskaper som kön, geografi, ålder m m. Ändamålet är att i möjligaste mån spegla de 

opinioner och intressen som årsmötet eller den samlade medlemskåren består av. I denna typ av 

styrelse läggs därför stor vikt vid representativitet och förankring av de beslut som fattas mellan 

årsmötena. Den sortens styrelse tenderar att också delta i tämligen detaljerade beslut av operativ 

karaktär.  

 

Den andra typen kan sägas vara en uppdragsstyrelse. Uppdragsstyrelsen har en renodlad roll som 

uppdragsgivare. Dess huvuduppgift är inte att företräda olika intressen som finns i organisationen utan 

att utifrån stadgar och andra grundläggande dokument backa upp den operativa ledningen. I uppdraget 

ligger att arbeta med strategisk inriktning, styrdokument och ekonomiska resurser. Hur uppdraget ska 

utföras ansvarar den operativa ledningen för. Tonvikten i styrelsens arbete ligger då inte på operativa 

frågor utan på de strategiska, inte på de kortsiktiga utan på de långsiktiga. 

 

EFS nuvarande styrelse uppvisar utan tvekan större likheter med den förra än med den senare 

styrelsemodellen. Utredningen förordar att styrelsen i större utsträckning ska arbeta som en 

uppdragsstyrelse. 

 

 

Vilken typ av frågor ska EFS styrelse hantera?  

 

Enligt EFS stadgar § 6.1 är styrelsens uppgift att 

6.1.1 styra och övervaka EFS verksamhet,  

6.1.2 handha den ekonomiska förvaltningen, innefattande rätten att förvärva, förvalta och 

överlåta fast och lös egendom, samt teckna borgen och pantsätta egendom.  

6.1.3 handlägga personalärenden,  

6.1.4 förbereda riksmötets ärenden,  

6.1.5 verkställa riksmötets beslut.  

 

Vidare sägs om styrelsen att 

6.2 Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande vid första sammanträdet efter 

årsmötet. Valet sker med slutna sedlar. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare.  

6.3 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.  

6.4 Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet och är beslutsmässig då minst åtta ledamöter är 

närvarande. För giltigt beslut krävs alltid bifall av minst sex ledamöter. Vid lika röstetal gäller 

den mening som ordföranden företräder.  

6.5 Styrelsen har rätt att delegera sin beslutanderätt i ärenden som inte är av principiell eller 

prejudicerande art eller av annan anledning kräver yttrande av styrelsen.  

6.6 Det åligger styrelsen och av styrelsen utsedda fasta organ att föra protokoll över sina 

sammanträden. 

 

Stadgarna föreskriver styrelsens storlek, hur den väljs och vad som är styrelsens uppgift men säger 

ingenting om styrelsens arbetssätt.  

 

Styrelseledamöter bör vara personer med hög styrelsekompetens, alltså med egen erfarenhet av 

kvalificerat styrelsearbete. De bör också ha erfarenhet av att arbeta på ett årsmötes uppdrag, dvs 

utifrån de stadgar som gäller och utifrån särskilda årsmötesbeslut. Till viktiga kvalifikationer för 
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ledamöter i den här sortens styrelse hör också förmåga att se utvecklingsmöjligheter och nya 

arbetssätt, dvs förmåga att tänka ”utanför boxen”. Styrelseledamöterna bör ha särskild förmåga att 

fatta långsiktiga beslut, även beslut som på olika sätt kan vara obekväma. I styrelsen är det värdefullt 

att det utöver EFS-erfarenhet och kunskaper om Svenska kyrkan finns särskild kompetens inom 

ekonomi, personalfrågor och juridik.  

 

Nuvarande arbetsordning daterad 2012-11-24  bör ändras när det gäller beskrivningen av styrelsens 

uppgift så att det tydligt framgår att den är att styra EFS, inte att leda EFS verksamhet. 

 

 

Hur mycket tid är det rimligt att lägga på ett ideellt styrelseuppdrag? 

 

Det är nog bland yrkesverksamma och bland personer som nyss lämnat arbetslivet som den bästa 

styrelsekompetensen finns. För yrkesverksamma människor måste man räkna med att de måste 

prioritera sina jobb framför styrelsearbete som förutsätts vara ett ideellt arbete. Därför bör 

styrelsesammanträden även fortsättningsvis förläggas till lördag/söndag. För att underlätta för 

yrkesverksamma att få ihop hela sin tillvaro bör sammanträden om möjligt begränsas till en dag och då 

bör söndag vara bästa alternativet. Söndag är bättre än lördag eftersom det är bättre med 

kommunikationsmöjligheter på söndagar, i synnerhet mellan övre Norrland och Uppsala. För 

yrkesverksamma med familj är söndag också bättre, man får möjlighet att koppla av och vara 

tillsammans med familjen fredagkväll-lördag. Något eller ett par sammanträden per år bör ändå 

organiseras som tvådagarssammanträde för att bättre möjliggöra informella möten mellan ledamöterna 

och med kanslirepresentanter. 

 

Nuvarande arbetssätt innebär att styrelseledamöterna också förutsätts ha uppdrag inom olika råd eller 

utskott samt vissa andra operativa arbetsuppgifter. Obligatoriska uppdrag utöver det egentliga 

styrelseuppdraget bör minimeras. Styrelseledamot som har möjlighet att satsa mycket tid utöver det 

egentliga styrelseuppdraget ska naturligtvis ha möjlighet att ta fler uppdrag, även om det egentligen 

inte är något att sträva efter, just för värdet i att renodla styrelseuppdraget. 

 

 

Hur påverkar styrelsens arbetssätt möjligheten att rekrytera styrelsekandidater? 

 

Nuvarande upplägg av styrelsearbetet försvårar rekrytering av personer med den kompetents som 

behövs, i första hand på grund av den tid som styrelsearbetet tar. 

 

Både valberedningsordföranden och tillfrågade kandidater som intervjuats i övrigt ger en enhetlig bild: 

När det gäller möjligheten att rekrytera styrelsekandidater har styrelsens arbetssätt mycket stor 

betydelse, både vilken typ av arbetsuppgifter och vilken tid som uppdraget kräver. 

 

Det är viktigt att valberedningens representanter kan ge korrekt information om vad styrelseuppdraget 

innebär när det gäller arbetsuppgifter, arbetssätt och ungefärlig tidsåtgång.  

 

 

Hur operativ bör styrelsen vara; dvs utföra arbetsinsatser utöver det egentliga styrande arbetet? 

 

Styrelsen bör vara så lite operativ som möjligt utifrån de båda perspektiven tidsmässigt utrymme och 

för att hålla isär uppdragen att vara styrande och att arbeta operativt.  
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Styrelsens storlek 

 

En styrelse av nuvarande storlek, 15 personer, är en stor styrelse. All erfarenhet av effektivt 

styrelsearbete, både inom ideella organisationer och företag, visar på att en styrelse kan arbeta mest 

effektivt om den består av högst 7-8 personer. Då finns det en praktisk möjlighet att alla kan göra sig 

hörda vid sammanträdet. Ju färre man är desto snabbare kan man också komma fram till beslut. Att 

radikalt minska styrelsens storlek skulle också vara möjligt för EFS om styrelseledamöternas uppgifter 

renodlas till att vara just styrande.  

 

Det är dessutom helt klart att det finns ett negativt samband mellan en styrelses storlek och trycket att 

vara närvarande, dvs i en större styrelse är risken större att ledamöterna inte har samma prioritet på sitt 

uppdrag. 

 

Färre sammanträdesdagar kan kompenseras med att man kan ha fler överläggningar via telefon och 

andra moderna kommunikationsmedel. 

 

För ett effektivt styrelsearbete är det viktigt att alla beslutsärenden är väl förberedda, att beslutsförslag 

är kända av ledamöterna i god tid i förväg och att själva sammanträdet är tidsplanerat så noggrant som 

möjligt i förväg. 

 

Ett sätt att avlasta styrelsen är att ge utökad delegation till ledningen, ekonomichefen, styrelsens 

ordförande/presidium och råd/utskott. 

 

Även fortsättningsvis bör det vara den ordning som nu gäller att inte hela styrelsen avgår samtidigt 

utan att man har treåriga mandatperioder och att en tredjedel avgår varje år. Utredningens förslag är att 

styrelsens storlek ska vara 9 personer. Då blir det 3 personers mandattid som upphör varje år. 

 

 

Effekter av en eventuell förändrad riks-distriktsorganisation 

  

En förändrad riks- distriktsorganisation som nu diskuteras i styrelsen har enligt utredningens 

bedömning troligtvis väldigt lite med styrelsens storlek och arbetssätt att göra. Däremot kommer det 

att påverka andra saker, t ex råds/utskottsorganisationen och kansliorganisationen.  

 

 

Gemensam beteckning för nuvarande råd, utskott och nämnd 

 

Det finns inga allmänna definitioner av råd, utskott, nämnd m m. Därför måste varje organisation själv 

definiera vad man menar med de begrepp man använder. EFS styrelse använder sig av begreppen råd, 

utskott och nämnd samt kommitté vissa fall.  

 

Utredningen föreslår att begreppen råd, utskott och nämnd ersätts med begreppet utskott och att man 

för varje utskott definierar vad som avses när det gäller både uppdrag, relation till styrelsen och 

sammansättning. Ett utskott kan ha ansvar för beredning eller beslut enligt riktlinjer som styrelsen 

fastställer. Utskotten kan också vara sammansatta på olika sätt, med eller utan någon styrelseledamot. 

I utskotten kan man med fördel engagera ideella krafter som under ledning av någon vid kansliet får 

arbeta med frågor utifrån kompetens, intresse och engagemang. 

 

Utredningen avstår från att lägga något förslag om vilka utskott som bör finnas. Den frågan bör lösas i 

samband med strukturutredningen. 
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Ledningsorganisationen 

 

Om styrelseledamöterna ska arbeta mindre operativt så hamnar ett större ansvar på ledningen och 

kansliet. Utredningen föreslår därför att tjänsten som missionsföreståndare kompletteras med en tjänst 

med ledningsansvar för organisationsfrågor som ekonomi, personal, förberedelse av 

styrelsesammanträden, riksmöten och liknande. Missionsföreståndaren får fokusera på teologiska 

frågor, missionsfrågor, samarbets- och relationsfrågor, i första hand till Svenska kyrkan och Salt, samt 

kontakter med distrikt och föreningar.  

 

Utredningen ser en fördel i att det med en sådan lösning skulle bli ett delat ledningsansvar, att de båda 

är jämställda i allt väsentligt. Båda bör vara ideologer men med olika ansvarsområden. En sådan 

ledningsorganisation skulle också vara bra för stabiliteten i rörelsen i samband med att någon av dem 

lämnar sin tjänst. Båda tjänsteinnehavarna förutsätts vara adjungerade till styrelsens sammanträden. 

 

Utredningen har reflekterat över benämningen av den nya tjänsten. Tjänsterna missionsföreståndare 

och den nya tjänsten kan i vissa avseenden jämföras med relationerna mellan biskop och stiftsdirektor 

eller ärkebiskop och generalsekreterare för Svenska kyrkan. Relevanta benämningar på den nya 

tjänsten kunde vara generalsekreterare eller direktor. Tjänstebeteckningarna bör dock vara sådana att 

de också fungerar bra när det gäller internationella kontakter. Missionsföreståndare Stefan Holmström 

använder ibland själv beteckningen General secretary när han i engelskspråkiga sammanhang ska 

beskriva sin roll i EFS.  

  

Utredningen föreslår att den nya tjänsten ska betecknas EFS-direktor.  

 

Utan att lägga det som förslag anser utredningen att man bör överväga om tjänstebeteckningen 

Missionsföreståndare ska ändras till Generalsekreterare, just för att utåt tydliggöra bredden av 

innehållet i tjänsten. Man bör också överväga om anställningarna på de båda ledningstjänsterna ska 

vara tidsbegränsade. 

 

Hur ska styrelsevalen förberedas? 

 

Valberedningen kommer att få en ännu större betydelse om styrelsens storlek minskas. Nuvarande 

storlek, sju ordinarie och sju ersättare gör det svårt att arbeta operativt. Det skulle vara bättre om den 

egentliga valberedningen bestod av färre personer, kanske tre-fyra personer. Men hela nuvarande 

grupp, alltså 14 personer, kunde vara en referensgrupp till den nya mindre valberedningen. På så sätt 

skulle valberedningen få ett bra nätverk ut till alla distrikt för att också få fram namnförlag till 

ledamöter utifrån en sökprofil som valberedningen arbetar fram. 

 

Valberedningen bör tidigt gå ut med uppgift om vilken särskild kompetens man är ute efter vid det 

aktuella årets val. Det bör tydliggöras att valberedningens uppgift är att föreslå så att man får det bästa 

möjliga arbetslaget.  Det innebär också att den bör föreslå samma antal som ska väljas. Om styrelsen 

skulle bestå av nio ledamöter och mandattiden som tidigare är tre år så innebär det att tre ledamöter 

ska väljas varje år (utöver eventuella fyllnadsval). 

 

Det argumenteras ibland för att det är viktigt ur demokratisk synpunkt att valberedningen ska föreslå 

fler personer än de som ska väljas. Det kan bemötas med att man uppmanar föreningar och distrikt att 

vara mer aktiva när det gäller att föreslå namn på personer och som valberedningen tar hand om när de 

ska föreslå vilka som ska väljas. Naturligtvis ska det ändå vara möjligt att andra än valberedningen 

kan föreslå kandidater när det blir årsmöte och i slutändan är det ju årsmötet som fattar beslut. 

 

Utredningen föreslår att valberedningen minskas till fyra personer och att varje distrikt utser två 

representanter till en referensgrupp för valberedningen. 
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Representantskap 

 

Styrelsen kan enligt nuvarande ordning kalla till arbetsforum för överläggning kring viktiga frågor. 

Detta har dock inte tillämpats de senaste åren. Under hösten 2013 genomfördes ett distriktsrådslag 

som påminde om tidigare arbetsforum. Man kan överväga om man bör inrätta någon form av 

representantskap. Där skulle frågor liknande dem som tidigare arbetats med vid arbetsforum eller 

distriktsrådslag behandlas. Det skulle också fylla ett särskilt behov om styrelsen minskas i storlek att 

ändå upprätthålla en bred kontakt med rörelsen mellan årsmötena.  

 

Utredningen har övervägt alternativen med ett fast organiserat representantskap eller att bara se det 

som en möjlighet, men avstår från att lägga något förslag i denna fråga. Inrättande av representantskap 

av något slag bör behandlas inom strukturutredningen angående en eventuellt förändrad relation 

mellan distrikten och den nationella nivån. 
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Slutsatser och förslag 

  

 Arbetsordningen för styrelsen bör ändras så att det tydligt framgår, det som också föreskrivs i 

stadgarna, att styrelsens uppgift är att styra EFS, inte att leda EFS verksamhet. 

 

 Styrelsearbetets upplägg bör förändras så  

o Att styrelseuppdraget renodlas för att så mycket som möjligt vara styrande och med så 

lite operativa uppgifter som möjligt 

o Att styrelsearbetet organiseras så att sammanträdena i de flesta fall är 

endagssammanträden och att de kompletteras med telefonsammanträden eller 

användning av andra moderna kommunikationssätt  

o Att man rekryterar andra frivilliga till många av de operativa arbetsuppgifter som 

styrelseledamöterna nu utför, både av tillfällig art men också av mer långsiktig 

karaktär 

o Att styrelsen ger utökad delegation till den operativa ledningen, ekonomichefen, 

styrelsens ordförande/presidium och utskott. 

 

 Styrelsens storlek minskas till nio personer 

 

 Valberedningens storlek och arbetssätt förändras så att man har en valberedning som består av 

fyra ledamöter och som backas upp av en referensgrupp där alla distrikt är representerade med 

två personer vardera. 

 

 En ny tjänst som EFS-direktor inrättas som komplement till den nuvarande 

missionsföreståndartjänsten. 

 

 Ge nuvarande råd, utskott och nämnd den gemensamma beteckningen utskott. Styrelsen 

definierar för varje enskilt utskott vilket uppdraget är, hur relationen till styrelsen ska vara och 

hur det ska vara sammansatt. 

 

 Engagera fler ideella krafter för arbete i utskotten som under ledning av någon vid kansliet får 

arbeta med frågor utifrån kompetens, intresse och engagemang. 

 

 Frågan om representantskap och om vilka utskott som ska finnas bör hanteras inom den 

pågående strukturutredningen. 

Förslag till hantering av frågan vid årsmötet 2014 

 

Rapporten presenteras i samband med årsmötet utan att årsmötet ska ta ställning till dess innehåll.  
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Bilaga 1 Motionen och styrelsens yttrande  

Motionen och styrelsens yttrande som också blev årsmötets beslut 
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Bilaga 2 Utredningsdirektiv  

 
Utredningsdirektiv, antaget av EFS styrelse 2013-11-23--24 
 
138/13  

Förslag till riktlinjer för utredning kring styrelsens arbetssätt och storlek.  
Utredningen bör se sitt uppdrag i två steg.  
Det första steget är att utreda styrelsens storlek och arbetssätt, kopplat till motionens primära syfte.  
Det kan beskrivas i termer av:  

1. Vilken typ av frågor ska styrelsen hantera?  

2. Hur mycket tid är det rimligt att lägga på ett ideellt styrelseuppdrag?  

3. Hur påverkar styrelsens arbetssätt möjligheten att rekrytera styrelsekandidater?  

4. Hur operativ bör styrelsen vara; dvs utföra arbetsinsatser utöver det egentliga styrande 
arbetet?  

5. Hur ser styrelsen själv på frågan om ev. förändrad riks-distriktsorganisation; hur kommer den 
att påverka frågorna ovan?  

6. Slutsatser, med eventuellt förslag till hur styrelsen bör hantera frågan vidare, vid årsmötet 
2014.  
 
Tidsplan: Utredningen bör lämna förslag angående steg 1 senast den 15 januari 2014  

Det andra steget har med rådens, (även relationen till högskolestyrelsen ?) och utskottens funktion 
att göra.  
 
Utredningens syfte är att försöka svara på frågan: Hur kan bäst funktionalitet uppnås?  

1. Rådens/utskottens funktion och relation till styrelsen  

2. Vilka råd/utskott bör finnas?  

3. Hur bör styrelserepresentationen se ut i de olika organen?  

4. Konsekvenser av ev. förändrad distriktsfunktion  

5. Rapport till styrelsen.  
 
Tidsplan: Rapport klar så att den kan presenteras i samband med årsmötet 2014 utan att årsmötet ska ta 
ställning till dess innehåll. Kanske vid ett seminarium. Rapporten klar om möjligt, senast den 10 mars 2014.  
 
Stefan Svensson, 2013-11-14 

 


