Introduktion till Verksamhetsplan för Region Stockholm
Verksamhetsplanen inför år 2017 är utformad på ett nytt sätt jämfört med tidigare år.
Det är färre mål, inga mål som i sig själva är en aktivitet och det är inte ett lika starkt
fokus på målens direkta mätbarhet. 2017 års verksamhetsplan är utformad i samråd
med equmenias nationella kansli och speglar delvis den förändringsprocess som
pågår där i deras sätt att arbeta. Tidigare
verksamhetsplaner har varit alltför omfattande i storlek på mål, i antal och målen har
delvis varit utformade som enskilda aktiviteter. Vi har valt att gå ner på sju mål som är
realistiska och genomförbara i hela regionens sätt att arbeta och inte bara
utformade för de regionalt anställda. Det finns ett syfte i att varje enskild förening kan,
som en del av regionen, både verkar i målen och vara med att uppfylla dem. Detta
är också ett viktigt steg i de nya regionernas utformning där det är tydligare att det
främst är föreningarna gemensamt som utgör regionen och inte det regionala
kansliet med styrelse och personal. Detta till skillnad från de tidigare distrikten där det
snarare var tvärtom.
Målen är framtagna utifrån de behov och utmaningar som vi står inför i vår region.
De är utformade med tydliga syften som motiverar varför dessa mål är aktuella för
regionen. Flera av målen är framtagna för att kunna sträcka sig över flera år. Många
av de utmaningar vi har framför oss och som målen svarar upp emot, kommer
troligen att finnas med oss under en längre tid. Till verksamhetsplanen kommer det att
finnas en aktivitetsplan med aktiviteter under varje mål som mäter upp målen.
Tanken är att alla aktiviteter i regionen ska kunna knytas till minst ett av målen och
verka för att uppfylla målen. Aktivitetsplanen tas det inte beslut om under stämman
utan den kan fyllas på under årets gång. Detta skapar en flexibilitet under året och
ger utrymme för spontanitet som ändå kan verka för att uppfylla verksamhetsmålen.
Det är alltså aktiviteterna som mäter upp målen.

Verksamhetsplan 2017
IDENTITET
1. Stärka Equmenia Stockholms identitet.
Syfte: Kunna reda ut vad Equmenia Stockholm finns till för och hur Regionens
verksamhet bör se ut. Vad är föreningens roll? Vad är Regionspersonalens roll? Vad är
Regionens relation till det lokala och vice versa. Sedan därigenom skapa en stark
känsla av samhörighet i regionen!

RAPPORTERING
2. Öka antalet rapporterade medlemmar i våra Equmeniaföreningar
med 10-20%.
Syfte: Många barn är "bara" deltagare och inte medlemmar. Vi behöver öka
kunskapen och viljan att rapportera.

TRO
3. Att verka för att öka kompetensen för ledare och
Regionsengagerade så att verksamheten i Equmenia Stockholm får
fortsätta att vara en plats där barn och unga ska ta del av Bibelns
berättelser och få möjlighet att utvecklas i tro på Jesus Kristus.
Syfte: Det är detta vår verksamhet handlar om. Tron på Jesus och att få sprida
budskapet om hans liv och verklighet för oss idag. I detta mål vill vi ta en riktning mot

en verksamhet där tron på Jesus Kristus är en självklar och tydlig del av föreningars
verksamhet och arrangemang i Regionen.

GEMENSKAP
4. ”Skapa mötesplatser, varav några regelbundna och
återkommande, där barn och unga människor i våra föreningar får
möjlighet att utveckla tron och gemenskapen med Gud och varandra.
Syfte: Gemenskapen, med Gud och varandra, är grunden för vår verksamhet. I
mötet med barn och ungdomar från andra föreningar kan de stärka och utöka sin
kristna gemenskap med Gud och andra människor. Föreningar får även möjlighet att
skapa utbyte och nätverkande med varandra.

LEDARSKAP
5. Utbilda ledare i Equmenias olika material och skapa förutsättningar
för samtal om vad det är att vara ledare i en Equmenia förening.
Syfte: Att föreningar samtalar om vad det är att vara ledare i Equmenia för att på så
sätt skapa en värdegrund för vad ett sådant ledarskap innebär. Att ge möjlighet för
våra ledare att utbildas i de olika material som finns i Equmenia så att deras
förutsättningar till att vara ledare stärks.

INTEGRATION
6. Verka för att Regionens föreningar i sin verksamhet kan möta upp
behovet av aktiviteter för nyanlända barn och ungdomar.
Syfte: Detta bidrar till en bättre integration för de nyanlända. Större förståelse för barn
och ungdomar som redan finns i vår verksamhet och därmed utveckla deras
världsbild. Genom detta kan också våra föreningar växa och berikas.

KOMMUNIKATION
7. Se över och utveckla kommunikationen i Equmenia Stockholm.
Syfte: Öka spridningen och intresset för arrangemang i Regionen. Bredda möjligheten
för kommunikation där våra målgrupper finns.

