FULLMAKT
EFS ÅRSMÖTE, Örnsköldsvik, 31 maj – 1 juni 2019
OBS!
VALSEDLAR lämnas enbart ut personligen till den person som står på fullmakten

Till representant för ...................................................…………………………….……………..
föreningens namn
...........................................…….
region/distrikt

...............................................
föreningens nummer

har enligt beslut vid (kryssa ett alternativ)
 årsmöte/föreningsmöte
 befullmäktigat styrelsesammanträde
.......................................................………..valts
namn

…………………………………….
ort

född år:…………………..

1. Suppleant:
...............................................................................................född år......……………...
namn

2. Suppleant:
...............................................................................................född år.....………………
namn

enligt den ordning som föreningens stadgar föreskriver.

Intygas

.................................................
ort

den ........................................................ 2019

................................................ordförande
V G VÄND!

OMBUDSVAL TILL EFS ÅRSMÖTE 2019
När de lokala föreningarna utser ombud till EFS årsmöte i Örnsköldsvik 31 maj -1 juni 2019 måste man välja
ombud i enlighet med EFS stadgar.
ENLIGT STADGARNA § 4.3.1:
”Ansluten EFS-förening äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom två ombud för de första 50
medlemmarna och därefter med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 200 medlemmar och
därutöver med ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Med medlemsantal avses här summan av
direkta medlemmar och deltagare i aktiviteter.
DIREKTA MEDLEMMAR OCH DELTAGARE I AKTIVITETER
Med direkta medlemmar i en EFS förening avses de som är inrapporterade till EFS centrala medlemsregister.
Med deltagare i aktiviteter menas t ex deltagare i sångkör, barngrupp, syförening eller studiecirkel samt
ombudsgrundande övriga regelbundna gudstjänstbesökare som inte är direkta medlemmar eller med i annan
aktivitet.
HUR BERÄKNA ANTALET OMBUD TILL ÅRSMÖTET
Till ledning lämnar vi följande exempel:
På en ort finns en EFS-förening med följande verksamhet:
EFS-föreningen
40
(direkta medlemmar)
Dessutom
12
deltagare i syförening
10
”
i sångkör
25
”
i söndagsskola
15
”
i scouter
15
”
i UG
12
”
i studiecirkel
10
ombudsgrundande övriga regelbundna gudstjänstbesökare
(som ej är direkta medlemmar eller med i annan aktivitet)

Antal
ombudsgrundande: 139
Denna förening får alltså sända 4 ombud till årsmötet.
Observera att vi tillämpar bruttoberäkning, vilket innebär att om en person är medlem i föreningen samt med i
sångkör och studiecirkel, räknas han som 3 medlemmar vid beräkning av hur många ombud föreningen har
rätt att sända till årsmötet.
1-50 medlemmar, 2 ombud
51-100 medlemmar, 3 ombud
101-150 medlemmar, 4 ombud
151- 200 medlemmar, 5 ombud
201-300 medlemmar 6, ombud
301-400 medlemmar, 7 ombud
401-500 medlemmar, 8 ombud
501-600 medlemmar, 9 ombud

601-700 medlemmar, 10 ombud
701-800 medlemmar, 11 ombud
801-900 medlemmar, 12 ombud
901-1000 medlemmar, 13 ombud
1001-1100 medlemmar, 14 ombud
1101-1200 medlemmar, 15 ombud
1201-1300 medlemmar, 16 ombud
1301-1400 medlemmar, 17 ombud

1401-1500 medlemmar, 18 ombud
1501-1600 medlemmar, 19 ombud
1601-1700 medlemmar, 20 ombud
1701-1800 medlemmar, 21 ombud
1801-1900 medlemmar, 22 ombud
1901-2000 medlemmar, 23 ombud
2001-2100 medlemmar, 24 ombud
2101-2200 medlemmar, 25 ombud

2201-2300 medlemmar, 26 ombud
2301-2400 medlemmar, 27 ombud
2401-2500 medlemmar, 28 ombud
2501-2600 medlemmar, 29 ombud
2601-2700 medlemmar, 30 ombud
2701-2800 medlemmar, 31 ombud
2801-2900 medlemmar, 32 ombud
2901-3000 medlemmar, 33 ombud

NÅGRA OBS!
1.

Ombuden ska utses av föreningen vid årsmöte, protokollfört föreningsmöte eller styrelsesammanträde,
där styrelsen medgetts rätt att utse ombud.

2.

Fullmakten ska vara utfärdad för viss namngiven person. Ersättare ska anges i den ordning de har rätt
att inträda (EFS stadgar § 4.3.5).

3.

Antal ombud beräknas efter medlemssiffror enligt årsrapport för 2018 (inlämnad i januari 2019).
Granskning av ombudsfullmakter för EFS årsmöte sker i Pingstkyrkan.

Torsdag 30 maj: 16.00–18:00, 19:30-21:00
Fredag 31 maj: 07.00–08.30

