Motion till EFS årsmöte 2019

EFS som medlem i JAK medlemsbank
Bakgrund
Jag föreslår härmed att EFS blir medlem/kund i JAK Medlemsbank, tillika uppmuntrar lokala föreningar till medlemskap. (se: www.jak.se).
Banken arbetar för en hållbar och rättvis ekonomi. Detta genom att ifrågasätta och skapa alternativ till ”den ständiga tillväxten”, att vi förbrukar ett otal fler jordklot per år än det enda
vi har. Detta arbete gestaltas i en kritik mot ränta, mot att tjäna på pengar på pengar och
inte på arbete. I JAK löper man inte risken att pengarna är placerade i oetiska fonder och aktier, människoutnyttjande, vapenbykar, fossilenergiutvinning mm otyg. (I parentes, om någon blir undrande: man har nyss blivit ålagd att, vid vite av miljonbelopp, inte säga annat än
att även JAK har ränta.)
Grundidén är att man lånar av varandra, systemet bygger på att man är bunden att spara lika
mycket och lika länge som man lånar, vilket beräknas genom ett balanserande poängsystem.
I praktiken har man en osvikligen bunden ränta, man vet som kund/medlem vad man betalar in även ”om 18 år och sju månader”. Den effektiva räntan var hos JAK ca 3,2 % även år
1991 när övriga Sverige hade 500 % reporänta!
Rent praktiskt skulle man kunna hävda att det inte föreligger några skäl att bli medlem/kund, då EFS riks förmodligen inte själv ska behöva hamna i situation att behöva låna.
För organisationer med riks-, ev regional- och lokal nivå föreligger generellt dock en stor
praktisk möjlighet i det att en riksnivå kan välja att ha pengar placerade i banken och till lokalnivån, i behov av lån då t ex taket i bönhuset akut rasat in – har trots förnekande förekommit i exempelvis Baptistsamfundet) överlåta sparpoäng vilket gör att man bara amorterar och slipper det s k eftersparandet vilket innebär halva beloppet per månad - man kan
alltså påtagligt hjälpa monetärt utan att få några egentliga kostnader (eller att riskera några
pengar)!
Man kan naturligtvis helt själv välja till vilken grad man vill vara ”aktiv” eller ”passiv” medlem/kund. Man kan numera göra JAK till sin huvudbank medelst det dagliga internet-arbetet, men man kan också ”bara” ha en summa pengar placerade på ett konto.
Det viktiga enligt mitt förmenande är att man tar ställning för att ge möjlighet att ”provtänka” (se Bertil Johansson (tidigare distriktsföreståndare i EFS)) kring alternativa ekonomiska tankar ang konsumtion och globala resurser (”hur många jordklot har vi?”) och att
möjliggöra/understödja ett praktiskt bankalternativ för ”små/mindre omständigheter”.
Exempel på organisationer som medlemmar i banken är Orsa församling av Svenska kyrkan,
Hudiksvalls Missionsförsamling, Älvdalens Baptistförsamling, Orsa & Skellefteå kommuner,
Hela Människan (i Dalarna, nu dock ”saligen upphörd”). Det finns också företag som är
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medlemmar, främst olika kooperativ och småföretag på landsbygden, ett exempel är företaget Renbiten i Grövelsjön.
Det förekommer, inom JAK, tankar/arbete för att få fram praktiska förutsättningar för att
genom JAK kunna ”hjälpa människor hjälpa sig själva” att komma ur olika skuldsituationer,
ofta förorsakade av besvärliga omständigheter, bl a drog- och andra missbruk (se Hela Människan ovan).

Motion till årsmötet:
Jag föreslår
att EFS blir medlem/kund i JAK Medlemsbank, tillika uppmuntrar lokala föreningar till
medlemskap.
Åke Näslund, 2019-01-07
Enskild medlem i EFS, Ordförande i Salt Idre-Särna, medlem i EFS-gruppen Idre-Särna.

STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN:
All verksamhet inom EFS är underordnat kyrkans grundläggande värderingar, där Jesus
Kristus är själva förutsättningen och förebilden. Det uppdrag Gud anförtrott oss ska förvaltas
med klokhet och respekt gentemot mänsklighet och skapelse. Detta innebär att handla och
utöva det som är gott, men innebär också vaksamhet gentemot sådant som skadar och utnyttjar. De ekonomiska resurser vi fått att förvalta är ställt under samma förutsättningar som
andra resurser och verksamheter.
I beaktande av detta finns inom EFS en kapitalplaceringspolicy som på ett tydligt sätt anger
de etiska riktlinjerna för hantering och placering av finansiella tillgångar. I denna policy
finns angivet att EFS endast får placera i värdepapper i bolag som på ett godtagbart sätt följer de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och miljö som Sverige antagit. EFS ska vidare inte äga aktier eller obligationer i företag där verksamhet avser tillverkning och/eller försäljning av alkoholprodukter, pornografi, tobak och tobaksvaror, vapen och
vapenbärare, eller kommersiell spelverksamhet. Vidare ska EFS inte heller investera i värdepapper utgivna av företag eller organisationer med uppenbara kopplingar till barnarbete,
som uppenbart skadar eller diskriminerar människor, eller som inte tar miljöansvar.
Förutom den etiska aspekten klargör kapitalplaceringspolicyn också avkastningsmål, riskhantering och delegationsansvar. Styrelsen ansvarar för beslut rörande policyn, medan styrelsens ekonomiråd tillsammans med ekonomichefen har delegerats uppgiften att i enlighet
med policyn hantera ekonomin.
Styrelsen anser att EFS tar ett aktivt och genomtänkt etiskt ansvar för den ekonomiska hanteringen. Styrelsen anser också att beslut rörande den ekonomiska hanteringen är delegerad
till rätt nivå, och att val av bank inte är en årsmötesfråga.
Styrelsen yrkar med denna motivering avslag på motionen.
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