
STADGAR FÖR EVANGELISKA FRIKYRKANS 
MEDARBETARFÖRBUND (EFKM) 
Antagna vid årsmöte i Växjö 9 november 2010 

§ 1 Förbundets namn är Evangeliska frikyrkans medarbetarförbund. 

§ 2 Förbundet har till uppgift att: 
a) Vara en mötesplats för ledare inom EFK och därigenom ge inriktning och utrustning som påverkar 
rörelsen, kristenheten och världen, samt främja gemenskapen mellan förbundets medlemmar. 
b) Arbeta för medlemmarnas fortbildning och andliga utveckling. 
c) Företräda medlemmarna i gemensamma frågor och intressen utifrån deras tjänst, och stödja dem i deras 
roll som ledare. 

§ 3 Medlemskap i förbundet: 
a) erbjuds pastorer, missionärer, ungdomsledare och motsvarande ledarfunktioner inom EFK eller i organ där
EFK eller de med EFK samverkande församlingar är representerade. Medlem som har pensionerats eller gått 
över till annan tjänst men uttryckligen önskar stå kvar i förbundet ska ha möjlighet till det. 
b) Pastorer som tjänar i en församling som inte är samarbetande med EFK, men önskar finnas med i EFKs 
medarbetarförbund kan efter särskilt övervägande av förbundets styrelse och förtroenderådet inom EFK bli 
medlem. Medarbetarförbundet kan dock inte företräda dessa i gemensamma frågor och intressen utifrån 
deras tjänst, men vi vill ändå stödja dem i deras roll som ledare.  

§ 4 Medlem erlägger av årsmötet fastställd avgift. Om medlem inte betalar in denna årsavgift under två på 
varandra följande år, leder detta till att medlemskapet upphör. Medlem som arbetar utomlands är 
avgiftsbefriad. 

§ 5 Medlem som genom sina handlingar motverkar förbundets syfte, kan skiljas från förbundet. Varje sådant 
fall skall noga prövas innan beslut fattas. 

§ 6 Förbundet väljer en styrelse på 7 - 9 ledamöter för en tid av två år. Ledamot kan bara väljas för högst tre 
på varandra följande perioder. Ordförande och kassör utses av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig 
själv och är gemensamt ansvarig för förvaltning. En missionsledare är adjungerad i styrelsen. 
Det åligger styrelsen: 
a) att mottaga anmälningar om inträde i förbundet. 
b) att intaga medlemmar i förbundet i enlighet med § 3. 
c) att handlägga frågor enligt § 4 - 5. 
d) att i regel varje år anordna en rikskonferens för EFK:s pastorer och övriga medarbetare. 
e) att stödja medlemmars fortbildning, och besluta om ekonomiskt stöd till medlemmar som önskar 
förkovran i församlingstjänst. 
f) att uppmärksamma och uppmuntra medlemmar som på grund av sjukdom eller andra förhållanden råkat i 
svårigheter. 
g) att i övrigt genom initiativ och åtgärder främja förbundets syften enligt § 2. 

§ 7 Förbundet håller årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer, lämpligast i samband med 
Medarbetarkonferensen. Årsmötet väljer styrelse, ordförande, kassör, två revisorer, två revisorssuppleanter 
och representanter till Liljeholmen FHSK resp Hyllie Park FHSK:s årsmöten, samt fattar beslut i ärenden 
som av styrelsen föreläggs årsmötet samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Medlem äger rätt att 
motionera i fråga som faller inom förbundets arbetsuppgifter. Motion insändes till styrelsen minst två 
månader före årsmötet. Styrelse skall avge yttrande över motionen. 

§ 8 Årsmötet beslutar om förändringar av förbundets stadgar. För beslut om förbundets upplösning fodras två
tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Skulle förbundet upplösas, skall all dess egendom
tillfalla EFK. 


