
 
 

Till alla föreningar inom EFS Mittsverige 

 

Distriktsstyrelsen har kallat till Extra distriktsmöte söndag 2017-10-22 i Betlehemskyrkan, 

Stockholm, vilket har meddelats tidigare. Erfarenheten av extra distriktsmöten är inte så stor inom 

EFS. Vi har därför försökt att tolka stadgarna om vad som ska gälla när man genomför ett sådant 

möte och har bl a vänt oss till EFS för att få svar på vissa frågor. 

En viktig fråga är givetvis hur ombuden, som ska fatta besluten på distriktsmötet, väljs ute i 

föreningarna. Vi har ställt frågan om det går att hitta något enklare sätt att utse ombud på, t ex om 

det skulle vara möjligt att låta de ombud som representerade föreningarna vid årsmötet i april skulle 

kunna vara ombud, utan något annat beslut. Det har visat sig att detta inte är möjligt. 

Stadgarna pekar på att det är samma förfarande som måste till för Extra distriktsmöte som för ett 

ordinarie årsmöte. I paragraf 4.3.4 i EFS Mittsveriges stadgar beskrivs vad som gäller för ombudsval: 

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. 
 
Antalet ombud som en förening kan skicka till distriktsmötet är samma som vid årsmötet i april. Om 

ni har frågor om hur många som gäller för er förening kan ni vända er till EFS Mittsveriges expedition, 

tel 08–441 85 20 eller via mail till info@efsmittsverige.org. 

Handlingar och underlag (t ex formulär för Fullmakt) till det Extra distriktsmötet kommer att läggas 

ut på hemsidan och skickas med e-post till ordföranden senast fyra veckor innan mötet. 

Har ni frågor omkring distriktsmötet kan ni antingen vända er till distriktsexpeditionen eller direkt till 

mig, Lars-Olov Samuelsson tel 070-59 29 065, e-post lars-olov.samuelsson@efsmittsverige.org. 

 

Allt gott 

Lars-Olov Samuelsson 
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