Stadgar för EFS Mittsverige
Antagna vid EFS Mittsveriges årsmöte 2013. i

§ 1 Grundval och uppgift
1.1 EFS Mittsverige har till mål att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja
Kristi rikes tillväxt.
1.2 EFS Mittsverige utgör en sammanslutning av alla till EFS riksorganisation anslutna
föreningar och grupper inom det verksamhetsområde som fastställs av EFS
riksorganisations styrelse.
1.3 EFS Mittsverige vill förverkliga sitt mål genom
att vara ett samarbetsorgan mellan EFS riksorganisation och anslutna föreningar och
grupper,
att vara ett organ för samverkan och rådgivning för att med rätt förvaltarskap kunna
använda de resurser som finns inom distriktet,
att komplettera den lokala verksamheten på de områden där denna saknar egna
resurser,
att i samråd med berörda föreningar och grupper rekrytera och utveckla medarbetare,
såväl anställda som icke anställda, för arbetsuppgifter inom distriktet,
att ta initiativ till lokal verksamhet på nya områden.
Denna uppgift vill EFS Mittsverige utföra i anslutning till EFS riksorganisation och i
överensstämmelse med dess stadgar.
§ 2 Organ
EFS Mittsveriges organ för verksamheten är:
2.1 Distriktsmöte. Distriktsmöte är EFS Mittsveriges högsta beslutande organ och genomförs
som årsmöte eller extra distriktsmöte.
2.2 Styrelsen och av den tillsatta organ
2.3 Distriktsexpeditionen
§ 3 Anslutning och medlemskap
3.1 Formerna för anslutning till och medlemskap i EFS regleras i EFS stadgar § 3.
3.2 Förening eller grupp inom distriktets verksamhetsområde som vunnit anslutning till EFS
vinner också anslutning till EFS Mittsverige.
3.3 Enskild fysisk person kan bli medlem i EFS Mittsverige genom skriftlig ansökan till dess
styrelse. Styrelsen beslutar för varje år om medlemsavgiftens storlek.
§ 4 Årsmöte
4.1 Årsmöte hålls under första halvåret på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse
utfärdas av styrelsen genom meddelande i distriktets huvudorgan senast sex månader
före årsmötet.
4.2 Handlingar och beslutsunderlag för årsmötet skall göras tillgängliga för samtliga anslutna
föreningar/grupper samt föranmälda ombud senast fyra veckor före årsmötet.
4.3 För representation vid årsmötet gäller följande:
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4.3.1 Ansluten EFS-förening1 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
medlemmar i aktiviteter. Ombuden väljs av de direkta medlemmarna och kan endast
utses bland dessa.
4.3.2 Ansluten EFS-grupp2 äger rätt att vara representerad genom två ombud.
4.3.3 Ansluten annan förening3 äger rätt att vara representerad genom två ombud.
4.3.4 Ombud vid EFS Mittsveriges årsmöte skall vara försett med fullmakt från årsmöte,
protokollfört föreningsmöte eller styrelsesammanträde, där styrelsen medgetts rätt att
utse ombud. Fullmakten skall vara utfärdad för viss namngiven person. Ersättare skall
anges i den ordning de har rätt att inträda.
4.3.5 Förening/grupp som i enlighet med EFS stadgar § 11.2 förklarats vilande äger ej rätt att
vara representerad genom ombud.
4.4 Rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt vid årsmöte.
4.4.1 Rösträtt innebär att man också har förslagsrätt och yttranderätt.
4.4.2 Varje närvarande ombud har rösträtt med en röst.
4.4.3 Distriktsstyrelsens ledamöter har rösträtt med vardera en röst – dock inte vid beslut om
ansvarsfrihet och vid val av revisorer.
4.4.4 Varje direkt medlem i ansluten EFS-förening, EFS-grupp eller annan förening, liksom
enskild medlem i EFS Mittsverige, har yttranderätt.
4.5 En valberedning som har till uppgift att föreslå ledamöter i distriktsstyrelsen, revisorer, ny
valberedning samt EFS Mittsveriges ombud till EFS riksmöte tillsätts årligen.
Valberedningens arbete regleras i ett särskilt PM fastställt av distriksstyrelsen.
Valberedningens förslag görs tillgängligt i distriktets huvudorgan senast fyra veckor
före årsmötet.
4.6 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
4.6.1 Val av ordförande, vice ordförande och en eller flera sekreterare för årsmötet.
4.6.2 Val av två justerare.
4.6.3 Val av rösträknare.
4.6.4 Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.
4.6.5 Revisorernas berättelse.
4.6.6 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om disposition av årets
resultat.
4.6.7 Fråga om ansvarsfrihet.
4.6.8 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året.
4.6.9 Val av ledamöter i styrelsen. Mandattiden för styrelseledamot är tre år. En tredjedel
väljs varje år. Fyllnadsval kan ske för kortare tid.
4.6.10 Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter vilkas mandattid utgår. Avgående
ledamot kan omväljas, dock högst två gånger i följd. Person anställd vid
distriktsexpeditionen är inte valbar.
4.6.11 Val av två revisorer jämte ersättare för det kommande räkenskapsåret.
4.6.12 Val av valberedning.
4.6.13 Val av ombud till EFS riksmöte.
4.6.14 Stadgeenligt väckta motioner.
1

Med EFS-förening avses i föreliggande stadgar genomgående EFS-förening, såsom detta begrepp definieras av
EFS riksorganisation.
2
Med EFS-grupp avses i föreliggande stadgar genomgående EFS-grupp, såsom detta begrepp definieras av EFS
riksorganisation.
3
Med annan förening avses i föreliggande stadgar genomgående annan förening, såsom detta begrepp
definieras av EFS riksorganisation.
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4.6.15 Förslag väckta av distriktsstyrelsen.
4.7 Alla beslut, utom i fråga om stadgeändring, upplösning samt val av styrelseledamöter,
fattas med enkel majoritet. Val av styrelseledamöter sker med relativ majoritet och
görs med slutna sedlar. Vid lika röstetal i personval sker lottning.
4.8 För inlämning och behandling av motioner gäller följande tidsramar:
4.8.1 Motion skall inges till distriktsstyrelsen senast tre månader före årsmötet. Styrelsen skall
avge yttrande över varje motion. Styrelsens yttrande skall göras tillgängligt senast fyra
veckor före årsmötet i distriktets huvudorgan.
4.8.2 Motion rörande stadgeändring skall inges till distriktsstyrelsen senast fem månader före
årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över varje motion. Styrelsens yttrande skall
göras tillgängligt senast tre månader före årsmötet i distriktets huvudorgan.
4.9 Rätt att väcka motion tillkommer:
4.9.1 Revisorerna.
4.9.2 Ansluten EFS-förening eller EFS-grupp.
4.9.3 Direkt medlem i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp.
4.9.4 Enskild medlem i EFS Mittsverige.
§ 5 Extra distriktsmöte
5.1 Styrelsen kan i särskilda fall kalla till extra distriktsmöte.
5.2 Styrelsen är skyldig att kalla till extra distriktsmöte om revisor eller minst 1/5 av de
anslutna EFS-föreningarna begär det.
5.3 Extra distriktsmöte kan anordnas tidigast 4 månader efter årsmöte och senast 4 månader
före nästa årsmöte.
5.4 Kallelse till extra distriktsmöte skall ske senast två månader före det extra distriktsmötet.
5.5 I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall vara föremål för beslut.
5.6 För extra distriktsmöte gäller samma regler som vid årsmöte gällande representation (se
§ 4.3), rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt (se § 4.4) samt vilken majoritet som krävs vid
olika typer av beslut (se § 4.7).
§ 6 Styrelse
6.1 Styrelsen består av nio ledamöter som har evangelisk-luthersk trosbekännelse och är
direkta medlemmar i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp, alternativt enskilda
medlemmar i distriktsorganisationen. Styrelsen har till uppgift att:
6.1.1 styra och övervaka EFS Mittsveriges verksamhet,
6.1.2 handha den ekonomiska förvaltningen, innefattande rätten att förvärva, förvalta och
överlåta fast och lös egendom, samt teckna borgen och pantsätta egendom,
6.1.3 handlägga personalärenden,
6.1.4 förbereda distriktsmötets ärenden,
6.1.5 verkställa distriktsmötets beslut,
6.1.6 värna om och utveckla samverkan med Svenska kyrkan.
6.2 Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande vid första sammanträdet efter
årsmötet. Valet sker med slutna sedlar. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och
kassör.
6.3 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
6.4 Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet och är beslutsmässig då minst fem ledamöter
är närvarande. För giltigt beslut krävs alltid bifall av minst fem ledamöter. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
6.5 Styrelsen har rätt att delegera sin beslutanderätt i ärenden som inte är av principiell eller
prejudicerande art eller av annan anledning kräver yttrande av styrelsen.
6.6 Det åligger styrelsen och av styrelsen utsedda fasta organ att föra protokoll över sina
sammanträden.
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§ 7 Distriktsexpedition
7.1 Distriktsexpeditionen är EFS Mittsveriges administrativa organ och leds av
distriktsföreståndaren.
7.2 Tjänstetillsättningar med undantag av distriktsföreståndartjänsten sker av styrelsen eller
enligt av styrelsen fastställd delegation.
7.3 Tillsättning av distriktsföreståndare sker av EFS riksorganisations styrelse.
§ 8 Firmateckning
EFS Mittsveriges firma tecknas av styrelsen eller av firmatecknare utsedda av styrelsen.
§ 9 Testamentsmedel
Medel som testamenterats till EFS Mittsverige utan angivande av särskilt ändamål skall
användas till ändamål som står i överensstämmelse med § 1 och som styrelsen finner viktiga.
§ 10 Utträde, uteslutning och tvist
10.1 Formerna för juridisk eller fysisk persons utträde eller uteslutning ur EFS samt formerna
för hur tvist mellan förening, grupp eller personlig medlem och någon del av EFS skall
avgöras regleras i EFS stadgar § 11.
10.2 Enskild medlem i EFS Mittsverige enligt § 3.3 som aktivt motarbetar § 1 eller på annat
sätt uppenbarligen skadar EFS intresse kan av distriktsstyrelsen efter skriftlig varning
uteslutas ur EFS Mittsverige. Eventuellt överklagande skall ske till EFS Mittsveriges
årsmöte.
§ 11 Stadgeändring
Fråga om ändring av EFS Mittsveriges stadgar skall väckas senast fem månader före årsmötet.
Ärendet skall först behandlas av styrelsen. Dess yttrande skall senast tre månader före
årsmötet göras tillgängligt i distriktets huvudorgan. För ändring av EFS Mittsveriges stadgar
krävs likalydande beslut med minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra
följande distriktsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Stadgarna blir därefter giltiga först
efter godkännande av EFS riksorganisations styrelse.
§ 12 Upplösning
12.1 Upplösning av EFS Mittsverige kan endast ske efter likalydande beslut av två på
varandra följande årsmöten, varvid beslutet måste biträdas av minst 2/3 av de
röstberättigade som deltar i årsmötet.
12.2 Beslut om upplösning skall även omfatta frågor om avveckling av EFS Mittsveriges
egendom och personal. Tillgångarna skall i första hand tillfalla EFS riksorganisation och
i andra hand tillfalla missionsändamål som närmast överensstämmer med givarnas
intentioner.
12.3 Innan frågan om EFS Mittsveriges upplösning tas upp vid årsmöte skall EFS
riksorganisations styrelse yttra sig över förslaget.
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Ursprungliga stadgar antagna vid EFS i Mälardalens årsmöten 1974 och 1975. Reviderade 1989.
1994 anslöt sig kretsföreningarna i Hälsingland, Gästrikland, Dalarna samt Ansgariförbundet och
missionsföreningarna i Södermanland till dåvarande EFS i Mälardalen och distriktet bytte till sitt
nuvarande namn. Reviderade 1998, 2005, 2008 och 2010.
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