
Normalstadgar för EFS-grupp, antagna av EFS styrelse 2011-11-12—13, § 156/11. 

När en grupp ansöker om att bli EFS-grupp och gör normalstadgarna till gruppens stadgar behöver inte noterna 

a) - c) tas med, dessa fungerar endast som förklaringar. Text skriven inom [ ] är valbar. 

Normalstadgar för EFS-grupp 
 

Stadgar för (EFS-gruppen i) ……….…....................(plats eller eget gruppnamn) 

 

§ 1. Grundval och uppgift 

1.1 EFS-gruppens mål är att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi 

rikes tillväxt. 

1.2 EFS-gruppen arbetar för detta mål i anslutning till EFS central- och distriktsorganisation. 

1.3 EFS-gruppen vill förverkliga sitt mål genom 

att befästa medlems personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa kärleken till Guds verk, 

att hjälpa andra till tro på Kristus, 

att inspirera medlem till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och 

församlingsliv. 

 

§ 2. Medlemskap 

Medlem kan den bli som vill verka för gruppens målsättning [och arbetssätt]. En förteckning 

ska finnas över gruppens medlemmar. 

 

§ 3. Gruppmöte 

Gruppens medlemmar kallas minst en gång per år till ett möte där beslut fattas om 

 vem som sammankallar till kommande års medlemsmöten 

 vem som fungerar som gruppens firmatecknare [och kassör] 

 vilka två ombud som företräder gruppen vid EFS årsmöte och distriktsårsmöte 

 övriga frågor av större vikt 

Anteckning eller protokoll över valda företrädare för gruppen ska finnas, liksom en årlig 

redovisning av gruppens ekonomi. a) 

 

§ 4. Upplösning 

Upplösning av gruppen kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande 

årsmöten, varvid beslutet måste stödjas av minst 2/3 av de röstberättigade som deltar i mötet. 

Undantaget är om gruppen vill övergå till att bli EFS-förening, då beslut på ett ordinarie 

årsmöte med minst 2/3 majoritet är tillräckligt. b) 

Sker upplösning eller bedrivs gruppens verksamhet i uppenbar strid mot grunderna i § 1, 

övergår gruppens tillgångar till …………………………. c) 

 

a) Så snart ekonomin börjar omfatta större belopp och/eller om gruppen vill införskaffa fast 

egendom, ska gruppen ombildas till EFS-förening. En tillfällig lösning kan vara att distriktet 

eller en näraliggande församling/EFS-förening sköter ekonomihanteringen. Deras revisor 

kan då granska även det kostnadsställe som avser EFS-gruppen. 

b) Om man inte vill invänta nästa års årsmöte kan frågan lösas genom att nuvarande 

styrelseledamöter avgår, och att ingen ny kandidat ställer upp i valet av styrelse. Utan 

styrelse måste nämligen föreningen (som en EFS-grupp rent juridiskt är) upplösas.  

c) Förslagsvis EFS distrikts- eller riksorganisation. 


