
Förtydligande av stadgepropositioner inför 

EFS årsmöte 2019 
 

b) Direkt medlemskap 

Det som i årsmöteshandlingar, stadgepropositioner, står under rubriken b) direkt 

medlemskap handlar om två delar:  

1. Beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte, för ett andra beslut. 

2. Direkt medlemskap 

 

1. Beräkning av antal ombud vid EFS årsmöte 

 

Nuvarande stadgar Förändringsförslag kommentar 

§ 4.3.1 Ansluten 

EFSförening äger rätt att 

vara representerad vid 

årsmötet genom två ombud 

för de första 50 

medlemmarna och därefter 

med ett ombud för varje 

påbörjat 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 deltagare i 

aktiviteter. 

4.3.1 Ansluten EFS-

förening äger rätt att vara 

representerad vid årsmötet 

genom två ombud för de 

första 50 medlemmarna och 

därefter med ett ombud för 

varje påbörjat 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 deltagare i 

aktiviteter. 

För ett andra beslut 

 

2. Direkt medlemskap 
Sedan stadgeändring 2016 finns bara ett medlemsbegrepp i EFS. Därför behövs inte 

specifikationen direkt medlemskap längre. Genom föregående förslagsändring angående 

beräkning av antalet ombud tas “direkta medlemmar” bort där. Det  behövs då också en 

språklig revidering i § 3.1.1. Styrelsens förslag framgår av samma årsmöteshandling som 

föregående, dvs “ b) direkt medlemskap”. Förslaget innebär att ordet “direkta” i § 3.1.1 tas 

bort. 



Nuvarande stadgar Förändringsförslag kommentar 

3.1.1 Anslutning med 

personligt medlemskap i 

EFS för 

föreningens/gruppens 

medlemmar - EFS-förening 

- EFS-grupp - Annan 

förening För EFS-förening 

gäller att alla direkta 

medlemmar rapporteras till 

EFS centrala 

medlemsregister. För EFS-

grupp och för annan 

förening gäller att var och en 

av gruppens medlemmar 

själva väljer om de ska 

rapporteras till EFS centrala 

medlemsregister. 

3.1.1 Anslutning med 

personligt medlemskap i 

EFS för 

föreningens/gruppens 

medlemmar - EFS-förening 

- EFS-grupp - Annan 

förening För EFS-förening 

gäller att alla direkta 

medlemmar rapporteras till 

EFS centrala 

medlemsregister. För EFS-

grupp och för annan 

förening gäller att var och en 

av gruppens medlemmar 

själva väljer om de ska 

rapporteras till EFS centrala 

medlemsregister. 

Om det inte finns olika 

medlemskapsformer är det 

rimligt att stryka 

specifikation direkta 

medlemmar och enbart 

skriva medlemmar. 

 


