FULLMAKT
EFS MITTSVERIGES ÅRSMÖTE 2018

för

________________________________________

namn
________________________________________
ort

att representera

________________________________________
föreningens namn
________________________________________
ort

enligt beslut vid årsmöte/protokollfört föreningsmöte/befullmäktigat styrelsesammanträde
(stryk under det tillämpliga, se anvisning under ”Några OBS” på baksidan)
den

___________________ prot. § ______________

Ersättare:
1.

________________________________________
namn

2.

________________________________________
namn

Summa direkta medlemmar och medlemmar i aktiviteter (enl. årsrapport för 2016): ___________________

Ort och datum: ____________________________

__________________________________
ordförande

Var god vänd!

OMBUDSVAL TILL ÅRSMÖTE
UR STADGARNA FÖR EFS MITTSVERIGE
”Ansluten missionsförening eller grupp äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom två ombud för de
första 50 medlemmarna och därefter med ett ombud för varje påbörjad 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 enligt senaste rapport. Ombuden väljs av de direkta
medlemmarna och kan endast utses bland dessa.
Annan ansluten förening äger rätt att vara representerad med två ombud”.

DIREKTA MEDLEMMAR OCH MEDLEMMAR I AKTIVITETER
Med direkta medlemmar avses de som är inskrivna medlemmar i missionsföreningen.
Med medlemmar i aktiviteter menas t ex medlemmar i sångkör, barngrupp, syförening eller studiecirkel samt
ombudsgrundande övriga regelbundna gudstjänstbesökare som inte är direkta medlemmar eller med i annan
aktivitet.

HUR BERÄKNA ANTALET OMBUD TILL ÅRSMÖTET
Till ledning lämnar vi följande exempel:
På en ort finns en missionsförening med följande verksamhet:
Missionsföreningen
40
(direkta medlemmar)
Dessutom:
12
medlemmar
i syförening
10
"
i sångkör
25
"
i söndagsskola
15
"
i scouter
15
"
i UG
12
"
i studiecirkel
10
ombudsgrundande övriga regelbundna gudstjänstbesökare
(som ej är direkta medlemmar eller med i annan aktivitet)

Antal ombudsgrundande:

139

Antal medlemmar
1 – 50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 300
301 – 400
401 – 500
501 – 600
osv.

Antal ombud
2
3
4
5
6
7
8
9

Denna förening får alltså sända 4 ombud till årsmötet. Observera att vi tillämpar bruttoberäkning, vilket innebär
att om en person är medlem i föreningen samt med i sångkör och studiecirkel, räknas den personen som tre
medlemmar vid beräkning av hur många ombud föreningen har rätt att sända till årsmötet.

NÅGRA OBS!
•
•
•
•
•

Ansluten EFS-grupp eller annan förening äger rätt att vara representerad genom två ombud.
Ombuden skall ha med fullmakt från föreningens, alternativt gruppens, 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 att
inträda (EFS stadgar § 3.2.4).
Antalet ombud beräknas efter medlemssiffror enligt årsrapporten för fjolåret som ni skickat in.
Ombudsfullmakter för årsmötet granskas före årsmötet på lördagen.

