Motion till EFS årsmöte 2019

Tillsättning av missionsföreståndare i EFS
I rekryteringsprocessen av missionsföreståndare, ligger det i styrelsens intresse att få in förslag på lämpliga namn. Som det ser ut idag, blir inte distrikt/regioner och föreningar involverade i någon fas. Då missionsföreståndaren ska representera EFS, är det viktigt att styrelsen bereder medlemmarna tillfälle att inkomma med synpunkter och önskemål gällande sökprofil och namnförslag, innan en sådan här process påbörjas i styrelsen.
Jag föreslår därför att årsmötet beslutar
att när missionsföreståndare i framtiden rekryteras, skall styrelsen föra rådgivande dialog
med distrikt/regioner och föreningar, under rekryteringsarbetet.
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STYRELSENS SVAR:
Bengt Gustavsson sätter fingret på en viktig princip, nämligen att EFS är en rörelse som bygger på det lokala engagemanget. EFS är summan av våra missionsföreningar runt om i landet. Tillsammans formar vi kristna gemenskaper, växer i lärjungaskap och arbetar för att
göra verklighet av vår vision; Människor och samhällen förvandlade av Jesus.
Det finns idag inga detaljerade direktiv för hur tillsättningen av den stödjande organisationen ska gå till i EFS stadgar. Där uttrycks endast: Missionsföreståndare liksom avdelningschefer, ansvarig utgivare för Budbäraren samt distriktsföreståndare/regionala missionsledare utses av styrelsen.
När det har varit aktuellt med att tillsätta ny missionsföreståndare, har praxis de senaste
gångerna varit att styrelsen haft genomgripande diskussioner kring vilken sökprofil man vill
arbeta utifrån och vilka egenskaper man önskar se hos den tilltänkta missionsföreståndaren.
Därefter har styrelsen tillsatt en rekryteringsgrupp som utifrån ovan nämnda diskussionsmaterial tagit fram ett förslag till sökprofil som styrelsen sedan behandlat och beslutat om.
Styrelsen har sedan listat förslag på personer man sett kunna passa mot profilen, rangordnat
dessa och tillfrågat namnen i tur och ordning. Så har det fungerat vid de senaste årens tillsättningar. Även om styrelsen i sig består av demokratiskt valda representanter från olika
föreningar runt om i landet, tycker vi att motionären har rätt i att det vore värdefullt att
komplettera detta arbete med att ge distrikt, regioner och föreningar möjlighet att ge inledande synpunkter och kommentarer, inklusive möjligheten att föreslå konkreta namnförslag.
Däremot bör det konkreta arbetet med tillsättningen av missionsföreståndare även fortsättningsvis skötas av styrelsen i samarbete med rekryteringsgruppen. En kontinuerlig dialog
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med olika instanser riskerar att göra rekryteringsprocessen alltför komplicerad och långdragen.
Styrelsen föreslår därför
att årsmötet tillstyrker motionen med förtydligandet att den rådgivande dialogen med distrikt, regioner och föreningar tillhör rekryteringsprocessens inledande fas.
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