EFS i Västerbottens 113:e årsmöte
Digitalt Google Meet 8 maj 2021
Föredragningslista
1. Årsmötets öppnande
2. 2:1 Godkännande av kallelsen till årsmötet
2:2 Godkännande av att det under rådande omständigheter genomförs digitalt med
Google Meet
2:3 Godkännande av att röstningsförfarandet sker genom acklamation på så sätt att
ombuden har möjlighet att svara på ja-frågor respektive någon-däremot-frågor via
Google Meet
2:4 Godkännande av att eventuell votering eller där rösträkning behövs, att det görs via
google formulär.
3. Val av presidium
4. Val av två justerare
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2020:
6.1 verksamhetsberättelse
6.2 ekonomisk redogörelse
6.3 revisorernas berättelse
7. Beslut om disposition av 2020 års resultat
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.

Val:
9.1 ledamöter till styrelsen
9.2 tre revisorer med ersättare
9.3 valberedning 2022

10. Avtackning av medarbetare
11. EFS Västerbottens verksamhetsplan 2022
12. Budget 2022
13. Samtal kring Strategisk långsiktig inriktning för EFS Västerbotten
14. Behandling av Motion, se nästa sida!
15. Information
16. Övriga frågor (anmäls vid årsmötets början)
17. Årsmötets avslutning

Motion till EFS i Västerbottens distriktsårsmöte 2021.
Inskickad av styrelsen för Nysätra EFS genom ordförande Per Moen.
För en tid sedan tog EFS i Västerbotten beslutet att vi inte skulle ansluta oss till den nya
riksorganisationen som EFS riks då ville genomföra. Vi ansåg att vi troligtvis skulle gå med i
den nya organisationen längre fram. Vi i styrelsen för Nysätra EFS tror att vi är där nu.
När vi tog beslutet att avvakta, gjorde vi det för att tanken och sammanhanget då inte var
mogen på en ny organisation. När vi i Nysätra skickade in dessa tankar förra året hade vi inte
en fungerande distriktsorganisation. Nu har vi det, vilket är mycket positivt, men fördelarna
med att vara med i riksorganisationen kvarstår ändå. Att få lämna det praktiska, som ekonomi,
och inte minst personalhantering, m.m. till rikskansliet för att få mer tid och kraft till arbetet
med vision, verksamhet och utveckling. I kontakt med regionala missionsledare i andra
regioner uppfattar vi att det är just detta, att på regional nivå frigöra mer tid att satsa på
verksamhet och dess innehåll, som anses vara så värdefullt.
Dessutom har den nya riksorganisationen nu ”satt sig”. Det är helt klart att det har funnits vissa
inkörningssvårigheter, men nu har rutiner m.m. börjar fungera. Det är nog bra att vi
Västerbotten, som är de största och därmed det mest omfattande distriktet, har väntat lite med
att gå in, men nu tycker vi att det är dags.
Vårt förslag är att distriktsstyrelsen får i uppdrag att jobba vidare med denna fråga under det
kommande verksamhetsåret, det vill säga att utreda hur vårt distrikt ska vara organiserat som
blivande region och vad vi skulle vinna respektive förlora på det. När vi har detta underlag kan
vi i nästa årsmöte ta ställning i frågan om vi ska gå med eller ej.
Per Moen, EFS Nysätra
Email address: per.moen55@gmail.com

Styrelsens svar till motionen
Styrelsen ställer sig positiv till intentionen i motionen, vilken också ligger i linje med pågående
arbete i styrelsen. Det pågår också en utvärdering av den nya organisationen på riksnivå och
styrelsen vill invänta den som underlag för arbetet. Styrelsen föreslår årsmötet
-

att bifalla motionen med ändringen att redovisningen helst skall ske på årsmötet 2022,
dock senast på årsmötet 2023.

