
 
 
 

Svar från styrelsen på motion och uppdrag från distriktsårsmötet 2021, att utreda hur vårt distrikt ska vara 
organiserat och vad vi skulle vinna respektive förlora på att bli en region. Detta för att årsmötet skall kunna 
ta beslut i frågan om det nu är dags för EFS Västerbotten att gå med som region i riksorganisationen. 

Styrelsen har under 2021 och 2022 utrett om EFS Västerbotten bör rekommenderas att gå in som region i EFS 
riks eller fortsätta att vara ett eget distrikt. 

Styrelsen har haft samtal med EFS riks, arbetsmöten med lokala missionsföreningar, utrett och undersökt 
effekten på: 

1. Ekonomi och organisation 
2. Engagemang och gåvomedel 
3. Personal lokalt och kansli separat  
4. Enskilda missionsföreningar 
5. Samarbete med EFS riks 
6. Samarbetskyrkorna 
7. Samarbete med Svenska Kyrkan 
8. Klippengården och Roseniusgården 
9. Styrelse och utskott 
10. Beslutanderätt 

 
1. EFS Västerbotten har idag en stark och väl fungerande organisation och en någorlunda god ekonomi. Dock 

har vi svårt att klara den gåvomedelsbudget som vi beslutar och ekonomin uppfylls många gånger genom 
vakanser och testamenten. Sedan 2010 har medlemsantalet minskat med ca 30% och så även gåvomedlen, 
inflationsjusterat.  Minskning av antal anställda har skett under de sista åren till följd av minskat 
medlemsantal men också pga behov av besparingar. Går vi in som region ser man en besparing på c:a 
500 000: - eller mer inkluderat de ökade kostnaderna från EFS riks. Detta sker genom samordning av 
tjänster och sannolikt med en något lägre servicenivå lokalt. I båda alternativen är det de lokalt insamlade 
medlen och sparat kapital som finansierar verksamheten.  
 

2. Engagemanget bör inte påverkas negativt då varje förening är en egen suverän enhet och tappas inte 
engagemanget bör heller inte gåvomedlen minska. Ett fördjupat samarbete med EFS riks skulle kunna leda 
till ökat engagemang, om samhörigheten med riks blir tydlig och vi genom ökad delaktighet får inspiration, 
vägledning och stöd i att förverkliga missionsuppdraget. 

 
3. Anställda får en ny arbetsgivare men behåller samma arbetsledning som fortsättningsvis kommer att kallas 

regional missionsledare (idag distriktsföreståndare). Kansliets personal kommer däremot att påverkas då 
gemensamma funktioner såsom ekonomi, HR, IT och kommunikation kommer att skötas av riks. Delar av 
dessa funktioner kommer att behöva kvarstå i regionens regi. Det kan vara svårare att tillsätta de 
stödfunktioner som krävs lokalt i Västerbotten vid en regionsbildning eftersom tjänstegraden minskas. 
 

4. Enskilda missionsföreningars lokala arbete påverkas inte av en regionsbildning. 
 

5. Samarbete med EFS riks medför en del administrativa fördelar då riksorganisationen är en större 
organisation med mer personella och ekonomiska resurser. Detta kan gälla bla ekonomisystem och 
framtagande av dokument och mallar som krävs för att uppfylla de krav som ställs på organisationen.  
I ett närmare samarbete kan Västerbotten vara en tydligare motor i utvecklingsarbetet för EFS riks samt att 
lån av personal både från andra och till andra regioner underlättas, om behov skulle uppstå. EFS riks ser 
inte sammanslagning som en nödvändighet utan beslutet ligger helt i EFS Västerbottens händer. 
 



6. Vid en regionsbildning måste samarbetskyrkornas avtal skrivas om vilket kan orsaka oönskade diskussioner 
med pastoraten. Teckningsrätten delegeras ner till regionalt råd och regional missionsledare kommer även 
fortsättningsvis att vara samtalsparten med pastoratet tillsammans med missionsföreningen. 
 

7. Samarbetet med Svenska Kyrkan lokalt kommer att ske på samma sätt som idag med den lokala 
missionsföreningen och regional missionsledare. Det kan upplevas från Svenska Kyrkan som att vårt 
mandat minskar om vi blir en region vilket kan försvåra diskussionerna i avtalsfrågor. 

 
8. Vid en regionsbildning kommer fastigheter som vi äger behålla den juridiska personen EFS Västerbotten, 

eftersom fastigheterna blir kvar och inte förs över till EFS riksorganisation. En styrelse måste tillsättas för 
den juridiska personen, där vi ser att det regionala rådet kan vara lämpligt att även ta det 
styrelseuppdraget. Klippenkamraterna bör finnas kvar i samma form som idag för att utföra det praktiska 
arbetet mm.  Det kvarstår ett arbete att utreda hur den juridiska personen ska bildas/ombildas och hur de 
ekonomiska förutsättningarna ska kunna lämnas kvar i den juridiska personen. 

 
9. Styrelsen kommer att påverkas då distriktet upphör som egen juridisk person och det regionala rådet 

kommer att agera på delegation av EFS riks. Detta innebär bland annat att EFS Västerbottens årsmöte blir  
ett regionalt råd där regionalt bokslut och budget föreslås, medan fastställande görs på EFS riks årsmöte. 
Våra utskott och råd kan leva kvar som tidigare. 
 

10. Beslutanderätten delegeras ner till regionen. Varje region skall bära sina egna kostnader vilket innebär att 
det ekonomiska kapitalet och insamlade medel skall hanteras av regionen. Beslutanderätten finns dock på 
EFS riks rent formellt och juridiskt.  

 

Styrelsen rekommendation är utifrån den samlade analys som genomförts att inte gå med som region i 
dagsläget. 

Motivation av rekommendationen är: 
Dels behöver vi en fördjupad dialog med riks om hur bemanning av vårt kansli kan ske, samt vilka besparingar 
som blir. 

Dels bör frågor runt samarbetskyrkor och avtalsfrågorna belysas ytterligare, eftersom samarbetet med Svenska 
Kyrkan i Västerbotten är en viktig del både personellt och ekonomiskt. 
  
Man bör även se över och tydliggöra delegationen så beslutfattandet och mandaten i så stor utsträckning som 
möjligt bibehålls regionalt.  
 
Styrelsen anser att det finns fördelar med att gå med i riksorganisationen och att vi bör fortsätta att fördjupa 
samarbetet med riksorganisationen för att effektivisera och underlätta för eventuellt framtida beslut om 
samgående. Exempel på vad vi bör arbeta vidare med är att använda gemensamma system och processer samt 
se över om tjänster går att samordna. 
 
Årsmötet har följande beslut att välja mellan; 

Vi är inte redo att gå med som region ännu och ger styrelsen uppdraget att fortsätta att fördjupa samarbetet 
med riksorganisationen bl.a genom att använda gemensamma system och processer samt se över om tjänster 
går att samordna för att effektivisera och underlätta för ett eventuellt framtida beslut om samgående.  
 
Vi är redo att gå med som region och tar det första beslutet av två på varandra följande årsmötesbeslut. Under 
det kommande året skall styrelsen arbeta med en tidplan för hur övergången skall ske samt förbereda 
övergången i samverkan med EFS riks. 
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