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EFS och Salts årskonferens årligen på 
samma plats
EFS och Salts årskonferens är det årliga tillfälle då EFS och Salts medlemmar från olika delar av landet 
får möjlighet att komma samman och mötas i gudstjänster, seminarium, samtal och det är även tillfäl-
let då medlemmarna tar beslut kring motioner, propositioner och styrelseval.

Årskonferensen arrangeras årligen av något av de sju distrikt som finns i vårt land. På grund av att 
konferensen årligen flyttas mellan de olika distrikten behöver de som arbetar med konferensen, vilket 
är både anställda på riksnivå, distriktsnivå och på lokalnivå år efter år arbeta sig igenom mängder av 
frågor som hade kunnat undvikas om konferensen årligen hade legat på samma plats, som till exempel: 
lokaler, samarbeten, förankringsarbete etc. 

Det arrangerande distriktet går ofta på knä, då man inte bara ska genomföra de vanliga arbetsupp-
gifterna utan dessutom driva igenom en stor rikskonferens. Övertidstimmarna blir många. Våra erfar-
enheter säger även oss att det är få personer som arbetar med årskonferensen som faktiskt uppskattar 
att konferensen flyttas runt som den gör. Det är snarare en börda än en ära.

Om det istället hade fattats ett beslut att förlägga konferensen till en bestämd plats och att arrangera 
konferensen där på årlig basis är vi övertygade om att EFS och Salt dels hade minskat belastningen på 
distrikten, men framförallt att de hade sluppit många initiala steg i arbetet kring konferensen och istäl-
let kunnat lägga tid och energi på att arbeta med att göra konferensen till ett riktigt bra arrangemang. 
Vi är av uppfattningen att det skulle finnas större möjligheter och utrymme att arbeta med att göra 
konferensen, inte bara till en samling för årsmöte men även till en konferens med verkligt fokus på up-
pbyggelse. 

Sammanfattning
EFS och Salts årskonferens är en stor belastning både för EFS riks men framförallt för de arrangerande 
distrikten. Om konferensen förläggs till en årligt återkommande plats, är möjligheterna större att göra 
en bättre konferens men med mindre arbetsbörda. 

Förslag
Vi yrkar

•	 att	årsmötet ger styrelsen i uppdrag att till årskonferensen 2018 lägga fram förslag på vilken årligt 
återkommande plats EFS och Salts årskonferens ska hållas. 
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Styrelsens yttrande över motionen
EFS och Salts årskonferens har sedan många år arrangerats ute i distrikten i tur och ordning. En fördel 
med det är att alla ibland får kortare resväg så att fler kan vara med från sin del av landet. Det kan 
också ses som demokratiskt rättvist att antalet röstberättigade ombud som kan närvara från olika land-
sändar över några år kommer att jämnas ut. Ordningen har också gett möjlighet för många att engag-
era sig och delta praktiskt och att distrikten i viss utsträckning kunnat ge konferenserna sin prägel. 

Nackdelarna har dock blivit tydligare, av vilka motionärerna pekar på några. Varje år behöver en lokal 
organisation byggas upp på nytt, ideellt engagerade får allt svårare att få tid och ork att räcka till och 
arbetsbördan för ett ansträngt riks kansli är stor varje år. Utöver detta har kvalitetskrav och ambitioner 
på vissa områden ökat, som till exempel WebTV-utsändning. EFS saknar också tyvärr egna lokaler 
som kan hysa en fullskalig årskonferens. 

EFS styrelse - liksom Salts - har under senare år diskuterat olika alternativ för årskonferensen vid några 
tillfällen. Överväganden som rör arbetsbörda, ambitionsnivå, geografi, demokratisk rättvisa, balans 
mellan årsmöte och uppbyggelsekonferens med flera har dryftats. Här finns flera slags avvägningar 
som gjort att inget alternativ hittills framstått som den givna lösningen.

Styrelsen föreslår:

Mot bakgrund av ovanstående resonemang förslår därför styrelsen årsmötet:

•	 att	 avslå motionen

•	 att	uppdra åt styrelsen att fullfölja arbetet med att utreda olika alternativ för årskonferensen.

 


