Motion till EFS årsmöte 2019

Angående valprocedur vid
styrelseval till EFS riksstyrelse
Resultatet av styrelsevalen är idag helt beroende av i vilken del av landet årsmötet äger rum,
samt vilka medlemmar som är närvarande.
I dag måste man vara personligen närvarande för att varje år kunna vara med och påverka en
av de allra viktigaste frågorna för vår rörelse: Vilka personer som skall företräda EFS.
Inte sällan har också nya kandidater kommit till under årsmöteshelgen.
Nuvarande stadgar medger detta, om kriterierna uppfyllts.
Frågan som bör ställas är ändå om det är så rörelsen verkligen vill att det skall fungera även
framgent.
Det är en ganska liten del av organisationens medlemmar som kommer till årsmötet, men
detta är inte synonymt med att det hos alla dem som inte är närvarande saknas engagemang
för hur EFS skall styras.
Det har under flera år funnits synpunkter på valproceduren, och en uppfattning är att ett
nytt digitalt valsystem skulle välkomnas av många medlemmar.
Jag föreslår därför att årsmötet 2019 beslutar ge styrelsen i uppdrag att utreda lämpliga förslag till hur valprocessen kan förnyas så att samtliga EFS-medlemmar ges möjlighet att delta
i valet av styrelse för EFS, oberoende av möjligheten att närvara på plats.
För Styrelsen i EFS Missionsförening, Västerås
Bengt Gustavsson
Vice ordförande

STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN:
Motionen vill fästa uppmärksamheten på engagemanget för EFS, och att så många som möjligt engagerar sig i rörelsens styrelseval. Denna glädje över engagemanget vill naturligtvis
EFS styrelse också stämma in i, det är många som bär rörelsen i bön, gåvor och engagemang.
Frågan om valet till EFS styrelse är viktigt, och det ligger något i det som motionären skriver,
att antalet ombud i viss mån varierar beroende på var i landet konferensen är placerad. Detta
är också en av anledningarna till att konferensen ambulerar mellan olika orter, så att vi turas
om att ha nära till årskonferensen, samtidigt som vi får möjlighet att se olika delar av EFSSverige.
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Däremot verkar det föreligga ett missförstånd, det är inte enskilda medlemmar som har rösträtt vid årsmötet, utan det är föreningarnas ombud som företräder föreningens medlemmar
vid de olika valen.
Frågan om digital omröstning är också en fråga som diskuterats inte bara inom EFS utan såväl i Sverige som helhet som i andra delar av världen. Fortfarande finns frågetecken när det
gäller tekniska och säkerhetsmässiga aspekter på detta - men när dessa är lösta är det bara
en tidsfråga innan valen kan ske över Internet. Samtidigt – det är inte bara ett styrelseval
som årskonferensen handlar om. Det har med beslut om budget, motioner och deras uppföljning och mycket annat att göra.
Det är också så att en utredning om årskonferensens utveckling och framtid nu är inne i sin
slutfas, där man tagit fram en rad olika scenarios och förslag.
Även om vi står bakom motionens intention, att hitta vägar att öka engagemanget och underlätta valproceduren, är det viktigt att inte lyfta ut en del ur den större demokrati- och inspirationsprocess som EFS Årsmöte innebär. Vi förordar därför att invänta årsmötesutredningens förslag.
Styrelsen vill därför föreslå
att motionen avslås med följande motivering:
Även om vi står bakom motionens intention, att hitta vägar att öka engagemanget och underlätta valproceduren, är det viktigt att inte lyfta ut en del ur den större demokrati- och inspirationsprocess som EFS Årsmöte innebär. Vi förordar därför att invänta årsmötesutredningens förslag.
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