
PM   för   EFS   region   Västsverige     

I   detta   PM   benämns   den   regionala   Mötesplatsen   med    Mötesplatsen ,   det   regionala   Utskottet   med   
Utskottet    och   den   regionala   Missionsledaren   med    Missionsledaren .   Utskottet   tillsammans   med   
Missionsledaren   benämns   som    Regionledningen .     

1.   Regionorganisationens   omfattning    1.1   EFS   är   en   missionsrörelse   inom   
Svenska   kyrkan.   EFS   region   Västsverige   är   en   sammanslutning   av   lokala   EFS   
missionsföreningar   och   EFS-grupper   som   verkar   inom   Karlstads,   Göteborgs   och   Skara   
stift.     

1.2   Regionens   arbete   planeras   och   genomförs   i   mycket   nära   samverkan   med   Salts   distrikts-   
och   lokalföreningar.     

2.   Missionsområden    2.1   Regionen   delas   upp   i   tre   Missionsområden   för   att   underlätta   och   
förstärka   den   lokala   förankringen.   Dessa   Missionsområden   följer   stiftens   indelning.     

3.   Regional   Mötesplats    3.1   En   gång   om   året   skall   regionens   EFS   missionsföreningar   
och   grupper   samlas   till   en   Mötesplats.     

3.2   Mötesplatsen   skall   hållas   senast   i   kvartal   2.     

3.3   Mötesplatsen   utformar   regionens   strategi   och   prioriteringar   samt   ger   riktlinjer   kring   det   
regionala   arbetets   omfattning   och   finansiering.     

3.4   Mötesplatsen   väljer   en   beredningsgrupp   som   tar   fram   ett   förslag   på   personer   till   
Regionala   utskottet.   Beredningsgruppen   nominerar   även   personer   till   att   representera   
regionen   i   EFS   valberedning.     

3.5   Mötesplatsen   väljer   ett   Utskott   som   EFS   styrelse   sedan   bekräftar.     

3.6   På   Mötesplatsen   representeras   varje   EFS   missionsförening   eller   grupp   med   upp   till   tre   
utsedda   ombud,   förslagsvis   ordförande,   kassör   och   representant   för   barn-   och   
ungdomsarbetet   eller   den   lokala   Saltföreningen.     

3.7   Dagordning   för   Mötesplatsen   skall   innehålla   frågor   som:     
•    övergripande   prioriteringar   av   verksamhet   och   organisation   för   regionen.     

•    ett   gemensamt   beslut   om   att   åta   sig   att   finansiera   den   verksamhet   man   vill   bedriva   
regionalt.     

•    val   av   ett   regionalt   utskott   som   sedan   bekräftas   av   EFS   styrelse.     

•    antagande   av   PM   för   regionorganisationen.     



3.8   Utöver   Mötesplatsen   kan   Regionledningen   kalla   till   ytterligare   samlingar   och   
konferenser   för   hela   regionen   eller   i   de   olika   Missionsområdena.     
4.   Regionalt   Utskott    4.1   Utskottet   väljs   av   Mötesplatsen   och   utgör   tillsammans   
med   Missionsledaren   Regionledningen.     

4.2   Utskottet   skall   bestå   av   minst   sju   personer,   i   olika   åldrar   och   från   olika   delar   av   
regionen,   fördelat   mellan   de   tre   Missionsområdena.   Mandatperioden   är   2   år.     

4.3   I   Utskottet   utses   en   person   per   Missionsområde   som   kontaktperson.     

4.4   Utskottet   ansvarar   tillsammans   med   Missionsledaren   för   den   regionala   
missionsverksamhet   och   de   gemensamma   arrangemang   som   föreningarna   prioriterat   vid   
Mötesplatsen.     

4.5   Utskottet   bistår   Missionsledaren   i   budgetarbete   och   löpande   budgetuppföljning.     

4.6   Utskottet   tillsammans   med   Missionsledare   ansvarar   för   att   kalla   till   Mötesplats.     

4.7   Utskottet   skall   till   Mötesplatsen   förbereda   beslutsunderlag   om   budget   för   innevarande   år   
samt   en   rambudget   för   nästkommande   år.   Förberedelsearbetet   med   rambudget   skall   innehålla   
en   remissrunda   i   missionsföreningar   och   grupper.    

4.8   Förutom   det   generella   ansvaret   att   leda   regionens   arbete   har   Utskottet   även   en   från   EFS   
riksstyrelsen   delegerad   beslutsrätt   i   olika   regionala   organ.     

5.   Regional   Missionsledare    5.1   Missionsledare   utses   av   EFS   riksstyrelse   i   
samråd   med   det   regionala   Utskottet.     

5.2   Missionsledaren   leder   arbetet   på   kansliet   och,   tillsammans   med   Utskottet,   
verksamheten   i   regionen   samt   handlägger   personalärenden.     

6.   Regionalt   kansli    6.1   Det   regionala   kansliet   lokaliseras   till   en   funktionell   plats   i   regionen   
och   fungerar   som   arbetsplats   för   Missionsledaren   och   övrig   gemensam   personal   i   regionen.     

7.   Regionens   hemsida    7.1   Regionens   hemsida   är   den   huvudsakliga   
informationskanalen.   Den   kompletteras   med   mail   till   föreningars/gruppers   
informationsmottagare   (ordförande)   samt   sociala   medier.     

PM   för   EFS   region   Västsverige   sammanställt   av   arbetsgruppen   2018-09-24   och   justerat   efter   
distriktsrådslag   2018-10-20.   Distriktsstyrelsen   har   sedan   lämnat   ytterligare   förslag   på   justeringar   som   



slutligen   fastställts   av   Mötesplatsen   2019-03-30.     


