
 

 

Till styrelsen för EFS Mittsverige 

 

Förslag till stadgeändring för EFS Mittsverige 
 

EFS Mittsverige står inför organisatoriska förändringar och då är det viktigt att det finns möjlighet till 

en god kontinuitet i styrelsen för EFS Mittsverige. Enligt nuvarande stadgar kan en styrelseledamot 

återväljas maximalt två gånger i följd. Detta betyder att en enskild styrelseledamot kan vara med i 

styrelsen i maximalt 3 perioder, dvs. 9 år. I nuläget är flera ledamöter, inklusive alla ledamöter i 

presidiet, inne på sin sista period och det kan innebära ett kraftigt avbräck i kontinuiteten inom 

styrelsen och dess arbete kan påverkas negativt. Därför föreslås en stadgeförändring som möjliggör för 

årsmötet att kunna välja styrelseledamöter utan att valet begränsas av det antal perioder som 

ledamoten varit invald i styrelsen.   

 

Samtidigt föreslås en förändring av valbara personer. Idag är inte en person anställd på 

distriktsexpeditionen valbar till styrelsen. I detta förslag föreslås att personer med 

tillsvidareanställning i EFS Mittsverige inte är valbara till styrelsen.   

 

Förslag till stadgeändring för EFS Mittsverige. 

 

Nuvarande formulering: 

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. 

 

Förslag till ny formulering: 

4.6.10  

Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter vilkas mandattid utgår. Avgående ledamot kan 

omväljas. Person tillsvidareanställd av EFS Mittsverige är inte valbar. 

 

Stockholm den 11 maj 2017 

 

Anders Englund 
 

 

Styrelsens yttrande över motionen 
 

Styrelsen avslår förslaget till stadgeändring för EFS mitt Sverige. 
Motionens förslag till ändring pekar på ett behov av kontinuitet. Detta kan uppnås på flera olika sätt 

men att helt ta bort begränsningen på antalet mandatperioder vore olyckligt med tanke på att vi tror att 

en organisation behöver få ett skifte av ledarskap emellanåt. Styrelsen föreslår därför att antalet gånger 

en ledamot kan omväljas ändras från två till tre gånger. 

 

Samtidigt tillstyrker styrelsen förslaget att tillsvidareanställd person i EFS Mittsverige inte är valbar.  

 

Styrelsen föreslår därför att distriktsmötet godkänner följande formulering av § 4.6.10 i stadgarna för 

EFS Mittsverige: 

 

”4.6.10 

Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter vilkas mandat utgår. Avgående ledamot kan omväljas, 

dock högst tre gånger i följd. Person tillsvidareanställd av EFS Mittsverige är inte valbar.” 

 


