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Motioner till årsmötet 2019, samt styrelsens 

yttranden över desamma. 

Styrelsen har tagit emot sex motioner som inkommit till årsmötet 2019: ”Tillsättning av miss-

ionsföreståndare” , ”Valprocedur vid styrelseval”, ”EFS bör bejaka och möjliggöra barnväl-

signelse i gudstjänst” ,”EFS som medlem i JAK medlemsbank” , ”Starta en internationell bibel-

skola”  samt ”Vi behöver ett evangelistnätverk”. 

Tillsättning av missionsföreståndare i EFS 

I rekryteringsprocessen av missionsföreståndare, ligger det i styrelsens intresse att få in för-

slag på lämpliga namn. Som det ser ut idag, blir inte distrikt/regioner och föreningar invol-

verade i någon fas. Då missionsföreståndaren ska representera EFS, är det viktigt att styrel-

sen bereder medlemmarna tillfälle att inkomma med synpunkter och önskemål gällande sök-

profil och namnförslag, innan en sådan här process påbörjas i styrelsen. 

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar  

 

att när missionsföreståndare i framtiden rekryteras, skall styrelsen föra rådgivande dialog 

med distrikt/regioner och föreningar, under rekryteringsarbetet. 

Bengt Gustavsson 

Västerås 

STYRELSENS SVAR: 

Bengt Gustavsson sätter fingret på en viktig princip, nämligen att EFS är en rörelse som byg-

ger på det lokala engagemanget. EFS är summan av våra missionsföreningar runt om i lan-

det. Tillsammans formar vi kristna gemenskaper, växer i lärjungaskap och arbetar för att 

göra verklighet av vår vision; Människor och samhällen förvandlade av Jesus. 

Det finns idag inga detaljerade direktiv för hur tillsättningen av den stödjande organisat-

ionen ska gå till i EFS stadgar. Där uttrycks endast: Missionsföreståndare liksom avdelnings-

chefer, ansvarig utgivare för Budbäraren samt distriktsföreståndare/regionala missionsle-

dare utses av styrelsen. 

När det har varit aktuellt med att tillsätta ny missionsföreståndare, har praxis de senaste 

gångerna varit att styrelsen haft genomgripande diskussioner kring vilken sökprofil man vill 

arbeta utifrån och vilka egenskaper man önskar se hos den tilltänkta missionsföreståndaren. 

Därefter har styrelsen tillsatt en rekryteringsgrupp som utifrån ovan nämnda diskussions-

material tagit fram ett förslag till sökprofil som styrelsen sedan behandlat och beslutat om. 

Styrelsen har sedan listat förslag på personer man sett kunna passa mot profilen, rangordnat 

dessa och tillfrågat namnen i tur och ordning. Så har det fungerat vid de senaste årens till-

sättningar. Även om styrelsen i sig består av demokratiskt valda representanter från olika 

föreningar runt om i landet, tycker vi att motionären har rätt i att det vore värdefullt att 
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komplettera detta arbete med att ge distrikt, regioner och föreningar möjlighet att ge inle-

dande synpunkter och kommentarer, inklusive möjligheten att föreslå konkreta namnför-

slag. 

Däremot bör det konkreta arbetet med tillsättningen av missionsföreståndare även fortsätt-

ningsvis skötas av styrelsen i samarbete med rekryteringsgruppen. En kontinuerlig dialog 

med olika instanser riskerar att göra rekryteringsprocessen alltför komplicerad och långdra-

gen. 

Styrelsen föreslår därför  

 

att årsmötet tillstyrker motionen med förtydligandet att den rådgivande dialogen med di-

strikt, regioner och föreningar tillhör rekryteringsprocessens inledande fas. 

Angående valprocedur vid styrelseval till EFS Riksstyrelse 

Resultatet av styrelsevalen är idag helt beroende av i vilken del av landet årsmötet äger rum, 

samt vilka medlemmar som är närvarande. 

I dag måste man vara personligen närvarande för att varje år kunna vara med och påverka en 

av de allra viktigaste frågorna för vår rörelse: Vilka personer som skall företräda EFS. 

Inte sällan har också nya kandidater kommit till under årsmöteshelgen. 

Nuvarande stadgar medger detta, om kriterierna uppfyllts. 

Frågan som bör ställas är ändå om det är så rörelsen verkligen vill att det skall fungera även 

framgent. 

Det är en ganska liten del av organisationens medlemmar som kommer till årsmötet, men 

detta är inte synonymt med att det hos alla dem som inte är närvarande saknas engagemang 

för hur EFS skall styras. 

Det har under flera år funnits synpunkter på valproceduren, och en uppfattning är att ett 

nytt digitalt valsystem skulle välkomnas av många medlemmar. 

Jag föreslår därför att årsmötet 2019 beslutar ge styrelsen i uppdrag att utreda lämpliga för-

slag till hur valprocessen kan förnyas så att samtliga EFS-medlemmar ges möjlighet att delta 

i valet av styrelse för EFS, oberoende av möjligheten att närvara på plats. 

För Styrelsen i EFS Missionsförening, Västerås 

Bengt Gustavsson 

Vice ordförande 

STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN: 

Motionen vill fästa uppmärksamheten på engagemanget för EFS, och att så många som möj-

ligt engagerar sig i rörelsens styrelseval. Denna glädje över engagemanget vill naturligtvis 

EFS styrelse också stämma in i, det är många som bär rörelsen i bön, gåvor och engagemang. 

Frågan om valet till EFS styrelse är viktigt, och det ligger något i det som motionären skriver, 

att antalet ombud i viss mån varierar beroende på var i landet konferensen är placerad. Detta 

är också en av anledningarna till att konferensen ambulerar mellan olika orter, så att vi turas 
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om att ha nära till årskonferensen, samtidigt som vi får möjlighet att se olika delar av EFS-

Sverige. 

Däremot verkar det föreligga ett missförstånd, det är inte enskilda medlemmar som har röst-

rätt vid årsmötet, utan det är föreningarnas ombud som företräder föreningens medlemmar 

vid de olika valen. 

Frågan om digital omröstning är också en fråga som diskuterats inte bara inom EFS utan så-

väl i Sverige som helhet som i andra delar av världen. Fortfarande finns frågetecken när det 

gäller tekniska och säkerhetsmässiga aspekter på detta - men när dessa är lösta är det bara 

en tidsfråga innan valen kan ske över Internet. Samtidigt – det är inte bara ett styrelseval 

som årskonferensen handlar om. Det har med beslut om budget, motioner och deras uppfölj-

ning och mycket annat att göra.    

Det är också så att en utredning om årskonferensens utveckling och framtid nu är inne i sin 

slutfas, där man tagit fram en rad olika scenarios och förslag.  

Även om vi står bakom motionens intention, att hitta vägar att öka engagemanget och under-

lätta valproceduren, är det viktigt att inte lyfta ut en del ur den större demokrati- och inspi-

rationsprocess som EFS Årsmöte innebär. Vi förordar därför att invänta årsmötesutredning-

ens förslag. 

Styrelsen vill därför föreslå 

att motionen avslås med följande motivering: 

Även om vi står bakom motionens intention, att hitta vägar att öka engagemanget och under-

lätta valproceduren, är det viktigt att inte lyfta ut en del ur den större demokrati- och inspi-

rationsprocess som EFS Årsmöte innebär. Vi förordar därför att invänta årsmötesutredning-

ens förslag. 

EFS bör bejaka och möjliggöra barnvälsignelse i gudstjänst 

Bakgrund 

Jag har tills nyligen, därmed i decennier, levt i villfarelsen att framför allt de lutherska barn-

döparsamfunden inbillat sig ha någon slags teologisk grund för att, så reflexmässigt och pa-

niskt, neka sina medlemmar möjligheten att låta sina barn bli välsignade i gudstjänst, detta 

för att kunna avvakta ”det enda dopet” till eget avgörande, vilket föräldrarna allt som oftast 

önskar. 

Döm om min förvåning då jag för någon tid sedan blev varse att inbillning är just vad det är.  

Att den tyska lutherska kyrkan inte alls har några problem med detta, utan glatt och villigt 

välsignar barn i gudstjänst. 

Det finns alltså uppenbarligen ingen grund för att fortsätta denna ”allergiska” 

vägran att hörsamma människors andliga önskemål på denna punkt. 

Jag har under åren erfarit flera exempel på människor som frågat efter ovanstående, men 

som antingen tvingats gå mot sin övertygelse, eller t o m, i parallella fall, byta försam-

ling/samfund och därmed sin församlingsgemenskap. 

Det sticker många i ögonen att, då man välsignar allt möjligt, lokaler, relationer, husdjur 

mmm, fortsätta vägra ha gudstjänst för att välsigna bland det viktigaste och mest livsbeja-

kande vi har, barnen, de får klara sig utan!? 
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Jag har t o m även råkat på präster inom Svenska lutherska kyrkan som faktiskt sagt sig inte 

kunna neka barnvälsignelse – förstås med risk för bannbullor från de högre stolarna. 

Jag är övertygad att kvarhållande vid denna, alltså grundlösa, reflex-princip är kristet och 

andligt kontraproduktivt, dels i det aktuella ekumeniska läge som råder, dels såsom männi-

skor tänker och resonerar i dagens tid. 

Motion till årsmötet: 

Jag föreslår 

att EFS bejakar och aktivt arbetar för möjligheten till barnvälsignelse i gudstjänst, s k kyrklig 

handling. 

att missionsstyrelsen får det övergripande ansvaret att driva frågan, genom förtroendevalda, 

personal och medlemmar. 

Åke Näslund, 2019-01-07 

Enskild medlem i EFS, Ordförande i Salt Idre-Särna, medlem i EFS-gruppen Idre-Särna. 

 

STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN: 

Redan EFS första paragraf konstaterar att EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan och en rö-

relse som vilar på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Därför är Svenska kyrkans 

tro och bekännelse också vår. Också Svenska kyrkans dopsyn är vår dopsyn. 

I Svenska kyrkans kyrkoordning i inledningen till det nittonde kapitlet står det: ”Kyrkans 

uppdrag är att alla människor ska nås av erbjudande om dop. Såväl barn som ungdomar och 

vuxna kan ta emot dopet.” 

Att vi redan som spädbarn får ta emot tillhörighet till Guds rike och Guds nåd – det är nåd 

och något vi ännu mer vill se att människor i vårt land får ta del av. 

Barn och vuxna välsignas vid varje gudstjänst i Svenska kyrkan och i EFS och det finns inget 

som hindrar att en familj med ett nyfött barn uppmärksammas på ett särskilt sätt. Däremot 

är det med hänvisning till ovanstående vare sig möjligt eller tillrådligt att utforma en kyrklig 

handling som skulle kunna ses som en ersättning för barndopet. Det betyder att vi bejakar 

att barn välsignas men inte barnvälsignelse. 

Det är emellertid viktigt att föra samtal med och visa stor omsorg om de av EFS medlemmar 

som kommer från en annan fromhetstradition än den evangelisk-lutherska eller av andra an-

ledningar känner sig tveksamma till att döpa sina barn. 

Styrelsen välkomnar lokala samtal om dopet och om hur vi har en pastoral omsorg om alla 

våra medlemmar oavsett kyrklig bakgrund.  

Styrelsen föreslår årsmötet 

att avslå motionen. 

  

 



 

Sida 5 av 9 

EFS som medlem i JAK medlemsbank 

Bakgrund 

Jag föreslår härmed att EFS blir medlem/kund i JAK Medlemsbank, tillika uppmuntrar lo-

kala föreningar till medlemskap. (se: www.jak.se). 

Banken arbetar för en hållbar och rättvis ekonomi. Detta genom att ifrågasätta och skapa al-

ternativ till ”den ständiga tillväxten”, att vi förbrukar ett otal fler  jordklot per år än det enda 

vi har. Detta arbete gestaltas i en kritik mot ränta, mot att tjäna på  pengar på pengar och 

inte på arbete. I JAK löper man inte risken att pengarna är placerade i oetiska fonder och ak-

tier, människoutnyttjande, vapenbykar, fossilenergiutvinning mm otyg. (I parentes, om nå-

gon blir undrande: man har nyss blivit ålagd att, vid vite av miljonbelopp, inte säga annat än 

att även JAK har ränta.) 

Grundidén är att man lånar av varandra, systemet bygger på att man är bunden att spara lika 

mycket och lika länge som man lånar, vilket beräknas genom ett balanserande poängsystem. 

I praktiken har man en osvikligen bunden ränta, man vet som kund/medlem vad man beta-

lar in även ”om 18 år och sju månader”. Den effektiva räntan var hos JAK ca 3,2 % även år 

1991 när övriga Sverige hade 500 % reporänta! 

Rent praktiskt skulle man kunna hävda att det inte föreligger några skäl att bli med-

lem/kund, då EFS riks förmodligen inte själv ska behöva hamna i situation att behöva låna. 

För organisationer med riks-, ev regional- och lokal nivå föreligger generellt dock en stor 

praktisk möjlighet i det att en riksnivå kan välja att ha pengar placerade i banken och till lo-

kalnivån, i behov av lån då t ex taket i bönhuset akut rasat in – har trots förnekande före-

kommit i exempelvis Baptistsamfundet) överlåta sparpoäng vilket gör att man bara amorte-

rar och slipper det s k eftersparandet vilket innebär halva beloppet per månad - man kan 

alltså påtagligt hjälpa monetärt utan att få några egentliga kostnader (eller att riskera några 

pengar)! 

Man kan naturligtvis helt själv välja till vilken grad man vill vara ”aktiv” eller ”passiv” med-

lem/kund. Man kan numera göra JAK till sin huvudbank medelst det dagliga internet-arbe-

tet, men man kan också ”bara” ha en summa pengar placerade på ett konto. 

Det viktiga enligt mitt förmenande är att man tar ställning för att ge möjlighet att ”prov-

tänka” (se Bertil Johansson (tidigare distriktsföreståndare i EFS)) kring alternativa ekono-

miska tankar ang konsumtion och globala resurser (”hur många jordklot har vi?”) och att 

möjliggöra/understödja ett praktiskt bankalternativ för ”små/mindre omständigheter”. 

Exempel på organisationer som medlemmar i banken är Orsa församling av Svenska kyrkan, 

Hudiksvalls Missionsförsamling, Älvdalens Baptistförsamling, Orsa & Skellefteå kommuner, 

Hela Människan (i Dalarna, nu dock ”saligen upphörd”). Det finns också företag som är 

medlemmar, främst olika kooperativ och småföretag på landsbygden, ett exempel är företa-

get Renbiten i Grövelsjön.  

Det förekommer, inom JAK, tankar/arbete för att få fram praktiska förutsättningar för att 

genom JAK kunna ”hjälpa människor hjälpa sig själva” att komma ur olika skuldsituationer, 

ofta förorsakade av besvärliga omständigheter, bl a drog- och andra missbruk (se Hela Män-

niskan ovan). 
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Motion till årsmötet: 
 

Jag föreslår 

att EFS blir medlem/kund i JAK Medlemsbank, tillika uppmuntrar lokala föreningar till 

medlemskap. 

Åke Näslund, 2019-01-07 

Enskild medlem i EFS, Ordförande i Salt Idre-Särna, medlem i EFS-gruppen Idre-Särna.  

  

STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN: 

All verksamhet inom EFS är underordnat kyrkans grundläggande värderingar, där Jesus 

Kristus är själva förutsättningen och förebilden. Det uppdrag Gud anförtrott oss ska förvaltas 

med klokhet och respekt gentemot mänsklighet och skapelse. Detta innebär att handla och 

utöva det som är gott, men innebär också vaksamhet gentemot sådant som skadar och ut-

nyttjar. De ekonomiska resurser vi fått att förvalta är ställt under samma förutsättningar som 

andra resurser och verksamheter. 

I beaktande av detta finns inom EFS en kapitalplaceringspolicy som på ett tydligt sätt anger 

de etiska riktlinjerna för hantering och placering av finansiella tillgångar. I denna policy 

finns angivet att EFS endast får placera i värdepapper i bolag som på ett godtagbart sätt föl-

jer de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och miljö som Sverige anta-

git. EFS ska vidare inte äga aktier eller obligationer i företag där verksamhet avser tillverk-

ning och/eller försäljning av alkoholprodukter, pornografi, tobak och tobaksvaror, vapen och 

vapenbärare, eller kommersiell spelverksamhet. Vidare ska EFS inte heller investera i värde-

papper utgivna av företag eller organisationer med uppenbara kopplingar till barnarbete, 

som uppenbart skadar eller diskriminerar människor, eller som inte tar miljöansvar. 

Förutom den etiska aspekten klargör kapitalplaceringspolicyn också avkastningsmål, risk-

hantering och delegationsansvar. Styrelsen ansvarar för beslut rörande policyn, medan sty-

relsens ekonomiråd tillsammans med ekonomichefen har delegerats uppgiften att i enlighet 

med policyn hantera ekonomin. 

Styrelsen anser att EFS tar ett aktivt och genomtänkt etiskt ansvar för den ekonomiska han-

teringen. Styrelsen anser också att beslut rörande den ekonomiska hanteringen är delegerad 

till rätt nivå, och att val av bank inte är en årsmötesfråga. 

Styrelsen yrkar med denna motivering avslag på motionen.   
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Starta en internationell bibelskola 

Motion till EFS och Salts årsmöten 2019 från Byggplats 2019.   

Vår idé EFS och Salt har en unik möjlighet att kombinera bibelträning, församlingspraktik 

och internationellt  engagemang genom att starta en internationell bibelskola i förslagsvis 

Addis Abeba, Etiopien. I bibelskolan  kan bibelundervisning varvas med församlingspraktik i 

någon av EECMYs (Mekane Yesus) församlingar.     

EFS och Salt är en bibelrörelse och många vill gå en bibelskola. Många väljer bibelskolor som 

på olika sätt  innefattar resor och möten med andra kulturer. En internationell bibelskola, 

eventuellt med både svenska  och etiopiska ungdomar, på plats i ett av EFS missionsländer 

ger goda förutsättningar för att bygga broar  över kulturer, väcka missionsintresse och också 

låta den växande Mekane Yesus-kyrkan få inspirera oss i  Sverige. 

Att få se EFS systerkyrkors arbete från insidan uppmuntrar och inspirerar också till givande 

och  engagemang för EFS internationella mission. En inspiration och ett engagemang som 

kan växa till  studenters familjer och vänner i både sociala medier under bibelskoletiden och 

efter hemkomst.   

Möjligheter 

Det finns många möjligheter i både upplägg och finansiering. Om bibelskolan görs i samar-

bete med en  folkhögskola så kan kursen bli CSN berättigad.    

EFS startar under 2019 ett SIDA-finansierat praktikantprogram där man under ett halvår 

kan praktisera hos  EFS internationella partners. En bibelskola kan vara en naturlig fortsätt-

ning på ett sådant halvår.  Bibelskolan kan också gå att kombinera med kurser på Johan-

nelund eller någon av EFS folkhögskolor för  att bygga hela läsår.     

I Addis Abeba finns både teologiska seminarier, musik- och mediautbildning och EFS miss-

ionärer. Detta  ger goda förutsättningar för både högkvalitativ undervisning och nära kopp-

ling till EFS.   

Vårt förslag till EFS årsmöte 

Vi yrkar på:   

att Internationella avdelningen i samarbete med Salt får i uppdrag att undersöka möjlighet-

erna att starta en  internationell bibelskola. 

Vårt förslag till Salts årsmöte 

Vi yrkar på:   

att Salt i samarbete med EFS internationella avdelning får i uppdrag att undersöka möjlig-

heterna att starta  en internationell bibelskola.    

 

Förslaget väcktes och utvecklades under Byggplats 2019 – ett kreativt forum för EFS och 

Salts framtid. Byggplats  arrangerades av Salt i januari.  

Byggplats utsåg följande personer till motionärer: 

 

Matilda Mäkelä Olofsson                       Rut Näslund 

EFS Mikaelskyrkan                                   Saltis Ås 
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STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN: 

I sin motion från Byggplats 2019 lyfter motionärerna fram EFS arv som bibel- och missions-

rörelse och pekar på viljan och behovet av att vidareföra och fördjupa detta arv. Förslaget är 

därför att EFS internationella avdelning tillsammans med Salt undersöker möjligheterna att 

starta en internationell bibelskola, i detta fall en bibelskola administrerad från Sverige men 

genomförd i exempelvis Etiopien. 

I motionen ges goda skäl för ett sådant projekt och förslag nämns också vad gäller samar-

beten av olika slag och möjliga finansieringsvägar. Det bör även nämnas att liknande bi-

belskolor har funnits vid några av EFS folkhögskolor och att därför praktisk erfarenhet finns 

inom rörelsen. 

  

Utifrån ovanstående föreslår EFS styrelse att EFS årsmöte beslutar: 

att bejaka motionen och ge EFS styrelse i uppdrag att undersöka frågan vidare. 

 

Vi behöver ett evangelistnätverk! 

Motion till EFS och Salts årsmöten 2019 

 
Bakgrund 

EFS står för Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, men är det verkligen så att vi som ska stå för 

mission, evangeliserar i  vårt eget land? Eller har vi blivit hemmablinda och missat de som är 

närmast oss?  Vi vill att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus. Att barn och 

vuxna i alla åldrar ska få lära känna,  komma till tro på och följa Jesus Kristus. Få, framför-

allt unga, har idag fått frågan: ”Vill du ta emot Jesus?”  Alldeles för få.     

För få (speciellt unga men också äldre) har inte hört och förstått evangeliet.     

Vi har tappat alldeles för många av de evangelister som kommit fram inom EFS och Salt för 

att det inte finns en  plats för dem att organiserat få tjäna med den gåva de har.   Det vi orga-

niserar oss för, för med sig ett tydligt signalvärde i organisationen i stort. Eftersom vi är en  

lekmannarörelse med bakgrund i att dela evangeliet vidare bör detta var högt på agendan 

och uppmuntras/ sätta  riktning från riksnivå.   Bakgrundsfrågor: hur organiserar EFS/Salt 

sig för att sprida evangeliet, var finns avdelningen/nätverket där man  får hjälp? Hur kom-

mer EFS:are och Saltare ut? Vem leder? Vem hjälper? 

Vår idé 

Vi behöver därför organisera och starta ett evangelistnätverk för unga. Nätverket kan utrusta 

evangelisterna och  göra kampanje-/missionsresor i Sverige för att nå så många som möjligt 

med evangeliet och vinna dem för Kristus.  Nätverket eller “avdelningen” samlar material, 

undervisning som riktar sig till “call to action” – att leva i mission  Genom nätverket får 

människor också chans att bli utrustade för att sprida det glada budskapet om Jesus i sin 

vardag. 
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Vårt förslag till EFS och Salts årsmöten 2019 

Vi yrkar på   

att EFS och Salt tillsammans startar ett evangelistnätverk 

att EFS och Salt ser över sin organisation och uppmärksammar/driver evangelisations-sats-

ningar i Sverige    

 Förslaget väcktes och utvecklades under Byggplats 2019 – ett kreativt forum för EFS och 

Salts framtid. Byggplats  arrangerades av Salt i januari. Byggplats utsåg följande perso-

ner till motionärer:      

Uppsala 2019-01-30      

Anna Sköld                                         Erik Österberg 

EFS Helsingborg                                      Salt Livskraft Norr 

   

STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN: 

Styrelsen uttrycker glädje över intentionen i motionen från Byggplats. Vi bejakar att olika 

nätverk bildas och ser styrkan i att människor får mötas och uppmuntra varandra till miss-

ion. Styrelsen vill uppmuntra till nätverkande kring evangelisation och vi vet att det sker på 

flera håll både lokalt och regionalt. 

Vad gäller motionärernas förslag om evangelistnätverk önskar styrelsen att Sverigeavdel-

ningen och EFS ledningsgrupp får arbeta vidare med hur detta kan realiseras i praktiken. 

Styrelsen vill uppmuntra till att evangelisationsnätverk kan bildas på olika sätt. Styrelsen ser 

att vi tillsammans kan verka för evangelisation i många former. 

Under våren 2019 tog styrelsen beslutet att omorganisera Sverigeavdelningen för att lättare 

kunna möjliggöra olika satsningar framöver. Vi arbetar nu med att genomföra den föränd-

ringen. 

Motionärerna föreslår att EFS och Salt tillsammans startar nätverk och ser över sin organi-

sation. Eftersom vi är två självständiga organisationer kan inte EFS årsmöte fatta beslut som 

rör båda dessa men vi kan uttrycka vår vilja att arbeta med Salt i dessa frågor. Styrelsens ser 

det dock inte som rikskansliets uppgift att starta och driva nätverk. 

 

Styrelsen föreslår därför enligt resonemanget ovan 

att avslå motionen 

och 

att bifalla intentionen i densamma. 

  

 

  

  

  


