
Distriktets årsmöte 2020 

Vi är mitt inne i en tid som vi inte skådat innan. Vad händer då med våra lokala och 
regionala samlingar. Vi kan inte mötas på sätt som vi är vana utan måste söka andra 
lösningar. Men vi vill vandra med vår Gud och då får vi lita på att han leder oss rätt 
och visar oss nya vägar att tjäna i hans rike. Det kan gälla även sättet att hålla 
årsmöte. 

Vi kallade till årsmöte i samband med den regionala mötesplatsen 2020-03-28. Som 
ni känner till flyttades mötesplatsen på grund av coronakrisen till september 2020 och  
som en konsekvens av det beslutade styrelsen att inställa distriktets årsmöte. 

Eftersom gällande stadgar lägger fast att distriktet skall ha sitt årsmöte under första 
halvåret kan vi inte skjuta fram årsmötet till september vilket hade varit det naturliga. 
För att följa stadgarna har vi därför beslutat att kalla till årsmöte torsdagen den 28 
maj kl 19.00. Årsmötet kommer att ske via en webblösning som anmälda ombud 
kommer att kallas till. Vi kommer endast att genomföra de inledande punkterna på  
dagordningen som bl. a. inkluderar redovisning, revision och fastställande av 
årsredovisningar för distriktet och dess fonder samt val av styrelse och revisorer. 
Därefter ajourneras årsmötet för att senare återupptas vid tidpunkt som smittoläget 
medger. 

Vi vill nu be dig som ordförande i en missionsförening att du till webb-mötet den 28 
maj kl 19.00 anmäler ett antal ombud som kan närvara vid inledningen av årsmötet. 
Det måste vara ombud som har tillgång till internet via dator, ”padda” eller 
mobiltelefon. Till vastsverige@efs.nu meddelar du namn och epostadress  på dessa 
ombud. Antalet ombud måste inte vara fullödigt för att klara av uppgiften denna gång 
men det får inte överstiga det antal som er förening annars hade kunnat sända till 
Hjälmared. Alla ombud behöver anmälas senast den 20 maj. Vi tillser därefter att 
ombuden kallas till ett möte där en webb-länk finns bifogad. Distriktets stadgar finns 
på distriktets hemsida. 

Inom någon vecka kommer vi att på EFS Västsveriges hemsida lägga ut en reviderad 
föredragningslista och övriga handlingar som behövs till detta något annorlunda 
årsmöte. 

Styrelsen hoppas på förståelse för detta upplägg och önskar er stor välsignelse i ert 
arbete i en svår tid. 

Styrelsen genom ordf. Staffan Lundberg tel 070-2110802  


