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Propositioner till EFS årsmöte 2019 

a) Revidering av stadgar till följd av inträde i ny organisation 
 

Vid årsmötet 2016 behandlades förlag till ny organisation för EFS. 

Organisationsförändringen vann årsmötets stöd och som konsekvens av denna har en 

granskning av EFS stadgar genomförts.  

De stadgeändringar som här föreslås är till följd av inträdet av regioner i riksorganisationen. 

För ett första beslut 

 

Nuvarande stadgar Förändringsförslag Förklarande kommentarer 

4.3.3  EFS-distrikt som 

omfattar minst fem 

lokalföreningar äger 

rätt att vara 

representerat med 

två ombud. 

 

4.3.3  EFS-distrikt som 

omfattar minst fem 

lokalföreningar äger 

rätt att vara 

representerat med 

två ombud. 

 

Paragrafen bör utgå, då 

regioner inte har denna 

möjlighet. Att bli region ska 

inte innefatta mindre 

representation eller vice 

versa.  

4.5  En valberedning som 

har till uppgift att 

föreslå dels 

ledamöter i EFS 

styrelse, dels 

revisorer, tillsättes 

årligen. Årsmötet 

väljer nästa års 

valberedning jämte 

personliga ersättare 

på förslag från 

anslutna distrikt, där 

varje distrikt har att 

nominera en ledamot 

och en personlig 

ersättare. 

Valberedningens 

förslag och förslag till 

ny valberedning görs 

4.5 En valberedning som 

har till uppgift att 

föreslå dels 

ledamöter i EFS 

styrelse, dels 

revisorer, tillsättes 

årligen. Årsmötet 

väljer nästa års 

valberedning jämte 

personliga ersättare 

på förslag från 

anslutna regioner 

och distrikt, där 

varje region/distrikt 

har att nominera en 

ledamot och en 

personlig ersättare. 

Valberedningens 

förslag och förslag till 

Tillägg av regioner. 
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tillgängliga i EFS 

huvudorgan senast 

fyra veckor före 

årsmötet. 

ny valberedning görs 

tillgängliga i EFS 

huvudorgan senast 

fyra veckor före 

årsmötet. 

7.2 Tillsättning av 

missionsföreståndare, 

avdelningschefer på 

EFS kansli, rektor för 

Johannelund, 

chefredaktör för 

Budbäraren samt 

distriktsföreståndare 

kan inte delegeras. 

 

7.2 Tillsättning av 

missionsföreståndare, 

avdelningschefer på EFS 

kansli, rektor för 

Johannelunds teologiska 

högskola, chefredaktör för 

Budbäraren, regionala 

missionsledare samt 

distriktsföreståndare kan 

inte delegeras. 

Tillägg av regionala 

missionsledare.  

 

b) Direkt medlemskap 

Bakgrund: Motion vid årsmötet 2015    

Årsmötet biföll motionen om att i framtiden beräkna röstberättigade ombud endast 

utifrån direkta medlemmar och inte som idag summan av direkta medlemmar och 

deltagare i aktivitet. Under styrelsens sammanträde 2015-06-13 beslöt styrelsen att 

uppdra åt missionsföreståndaren att handlägga uppföljningen av motionen genom att en 

arbetsgrupp utses som genomför en konsekvensanalys och räknar på vad olika 

skrivningar skulle innebära för antalet ombud.   

Beslutet följdes upp vid EFS styrelsesammanträde 2017-09-15—17, jfr. § 141, handling 

113/17. Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet 2018 att förändra EFS stadgar så att antal 

ombud i framtiden ska beräknas efter antal direkta medlemmar i stället för som idag på 

deltagare i aktivitet. Beslutet kan formellt träda i kraft inför 2020 års årsmöte, efter två 

beslut 2018 och 2019.   

Med detta som bakgrund föreslår styrelsen årsmötet 2019 att fatta ett andra beslut  att i § 

4.3.1 stryka sista meningen Med medlemsantal avses här summan av direkta 

medlemmar och deltagare i aktiviteter. Ett första beslut fattades på årsmötet 

2018. 

Nuvarande stadgar Förändringsförslag Förklarande kommentarer 

3.1.1 Anslutning med 

personligt 

medlemskap i EFS för 

föreningens/gruppens 

medlemmar 

- EFS-förening 

- EFS-grupp 

- Annan 

förening 

För EFS-förening 

gäller att alla direkta 

3.1.1 Anslutning med 

personligt 

medlemskap i EFS för 

föreningens/gruppens 

medlemmar 

- EFS-förening 

- EFS-grupp 

- Annan 

förening 

För EFS-förening 

gäller att alla direkta 

Om det inte finns olika 

medlemskapsformer är det 

rimligt att stryka 

specifikation direkta 

medlemmar och enbart 

skriva medlemmar.  



 
Sida 3 

medlemmar 

rapporteras till EFS 

centrala 

medlemsregister. 

För EFS-grupp och för 

annan förening gäller 

att var och en av 

gruppens medlemmar 

själva väljer om de ska 

rapporteras till EFS 

centrala 

medlemsregister. 

 

medlemmar 

rapporteras till EFS 

centrala 

medlemsregister. 

För EFS-grupp och för 

annan förening gäller 

att var och en av 

gruppens medlemmar 

själva väljer om de ska 

rapporteras till EFS 

centrala 

medlemsregister. 

 

§ 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.  

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.  

För ett andra beslut 
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c) Styrelseval 

2013 påbörjades en process att se över styrelsens storlek och arbetssätt. Detta ledde till en 

stadgeproposition om minskning av antalet styrelseledamöter från 15 till 12 ledamöter som 

antogs för ett första beslut på årsmötet 2015  (§ 15, årsmötesprotokollet), där en minskning 

skulle ske successivt med en ledamot per år fr.o.m. 2016 t.o.m. 2018. Ett andra beslut 

fattades 2016 (se § 11 i årsmötesprotokollet).  

 

Utifrån detta beslut behöver också ändring ske i 4.6.9 angående val av antal ledamöter: 

Nuvarande stadgar Förändringsförslag Förklarande kommentarer 

4.6.9 Val av ledamöter i 

styrelsen. 

Mandattiden för 

styrelseledamot är tre 

år. Fem ledamöter 

väljs varje år. 

Fyllnadsval kan ske 

för kortare tid. 

 

 

4.6.9 Val av ledamöter i 

styrelsen. 

Mandattiden för 

styrelseledamot är tre 

år. Fyra ledamöter 

väljs varje år. 

Fyllnadsval kan ske 

för kortare tid. 

 

Konsekvens följande 

minskning av antal 

styrelseledamöter, enligt 

tidigare beslut av årsmötet. 

 

Kerstin Oderhem 

Missionsföreståndare EFS 

 


