12. Verksamhetsplan 2018 för Equmenia Stockholm
I år har vi i styrelsen som förslag att vi tar med aktiviteter i verksamhetsplanen. Det är
ett beslut som även Equmenia nationellt har som förslag inför sin riksstämma och
verksamhetsplan. Detta gör vi för att göra verksamhetsplanen mer lättarbetad och
konkret. Aktiviteterna kallar vi för Delmål och ”huvudmålen” kallar vi för Riktningsmål.
Det är alltså Delmålen som mäter upp Riktningsmålen.
Riktningsmålen 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 och flera av målen är framtagna för att kunna sträcka sig över
flera år (med start vid regionstämman 2016). Många av de utmaningar vi har framför
oss och som målen svarar upp emot, kommer troligen att finnas med oss under en
längre tid.

Riktningsmål 1
Att verksamheten i Equmenia Stockholm får fortsätta att vara en plats
där barn och unga får ta del av Bibelns berättelser samt ha möjlighet
att utvecklas i tro på Jesus Kristus.

Syfte: Vår verksamhet handlar om att sprida budskapet om Jesus, 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.
Delmål:
1. Utbilda våra föreningar i materialet ”Växa i Tro”.
2. Utbilda våra föreningar i materialet ”10 sätt att hålla andakt”.
3. Utbilda våra föreningar i materialet ”Glöd”.
4. Alla regionsarrangemang ska ha en andakt och ansvariga kan kontakta
regionspersonal om hjälp vid behov.
5. Erbjuda en materialdag för barnledare i våra föreningar och församlingar.
6. Erbjuda alla barnledare i regionen en inspirationsresa till Barnens katedral i
Karlstad.

Riktningsmål 2
Stärka Equmenia Stockholms identitet.
Syfte: Jobba för att stärka samhörigheten i regionen. Vår identitet finns i
gemenskapen, med varandra och Jesus, och i viljan att ge av vår tid för det
gemensamma goda. Equmenia Stockholm är dess föreningar och gemenskapen
däremellan. I detta behöver vi bygga broar föreningar emellan och hitta
gemensamma nämnare i våra verksamheter för att kunna stärka varandras arbeten i
förening och kyrka.
Delmål:
1. Kartlägga föreningars olika styrkor och intressen så att föreningar lättare skall
kunna hitta samarbete med varandra och skapa gemenskap. Kartläggningen
finns på regionen och föreningar kan vända sig till regionspersonalen för
information om detta.

2. Tydliggöra regionstagens och regionstyrelsens funktion i det gemensamma
arbetet och informera vad regionen kan göra för att stödja de lokala
föreningarna.
3. Lansera och ta fram profilprodukter genom bland annat Equmenias
webbshop, för att skapa en vi-känsla i regionen.
4. Arrangera en nätverksträff för ledare i barn- och ungdomsarbetet i våra
föreningar.
5. Undersöka de lokala föreningarnas behov och inom ramen för regionens
möjligheter möta dessa.

Riktningsmål 3
Öka antalet medlemmar i våra Equmeniaföreningar.
Syfte: Vi vill växa som organisation, och i vår nära koppling till Equmeniakyrkan vill vi, i
vår tro och vilja, göra en förändring bland barn och unga i vårt samhälle. Vi vill vara
ett ljus och en plats dit unga kan komma och känna trygghet och gemenskap.
Delmål:
1. Öka antalet rapporterade medlemmar med minst 10 procent. Många barn är
endast deltagare och inte medlemmar. Vi behöver öka kunskapen om vad
det innebär och viljan att bli medlem.
2. Skapa förutsättningar för att de som är lokala administratörer för
registerprogrammet Repet i våra föreningar, ska få gå utbildningar och få
hjälp när det behövs.
3. Synas på evenemang riktade till barn och unga i vårt geografiska område
som inte är kopplade till Equmenia.
4. Stötta föreningar kring rekrytering av nya ledare och medlemmar. Genom att
sprida tips, idéer och matrial.
5. Anordna regionala samverkansträffar för föreningsutveckling tillsammans med
de andra regionerna.
6. Stötta våra Equmeniaföreningars arbete på skolor genom inspiration och
idéer.

Riktningsmål 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 varje lokal förenings
verksamhet. I mötet med barn och unga från andra föreningar kan vi stärka och
utöka den kristna gemenskapen och skapa utbyte och nätverk.
Delmål:
1. Skapa en årscykel för arrangemang i regionen.
2. Stötta de olika konfirmationsarbeten som finns i vår region.
3. Arrangera en resa till Frizon för ungdomar.
4. Verka för att ett nyårsläger arrangeras för tonåringar.
5. Verka för att en påsklovsresa arrangeras till skidorten Sölden.

6. Verka för att ett tonårsläger arrangeras på sommaren.
7. Verka för att en resa arrangeras till Taizé.
8. I samverkan med lokala föreningar två ”Stortonår”, gemensamma träffar för
regionens tonåringar, per termin.
9. Skapa en mötesplats för unga vuxna (18 och äldre) där de kan få gemenskap
och växa i sin tro på Jesus.
10. Verka för att Sensommarpaddling arrangeras.
11. Stötta scoutläger i vår region under året.
12. I samverkan med lokala föreningar arrangera scoutevenemangen Isbiten,
Tunnelbanejakten och Kämpalek.
13. I egen regi eller i samverkan med lokal förening arrangera ett
utmanarscoutevenemang.
14. Verka för att ”Scoutting” arrangeras, en mötesplats för scoutledare där vi kan
diskutera scoutfrågor och scoutevenemang i regionen.
15. Verka för att en barnkördag arrangeras.
16. Verka för att barnlägret Action arrangeras i regionen.

Riktningsmål 5
Utbilda ledare i Equmenias olika material och skapa förutsättningar för
samtal om vad det är att vara ledare i en Equmeniaförening.
Syfte: Att våra 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 att vara goda ledare stärks.
Delmål:
1. Genomföra Ska’ut kursen (del grön, gul och blå) med minst 16 deltagare.
2. Utbilda ledare i materialet Alla Barn är lika olika.
3. Utbilda ledare i Trygga möten.
4. Stötta anställda ungdomsledare.
5. Stötta ideella ledare.

Riktningsmål 6
Verka för att medlemmar, i våra föreningar och församlingar, som talar
andra språk än svenska ska träffa varandra och svensktalande så att
en gemenskap skapas.
Syfte: Detta bidrar till en bättre integration i våra föreningar och skapar större
förståelse för barn och unga som redan finns i vår verksamhet. Vi kan genom detta
vidga barn och ungas världsbild och se våra föreningar växa och berikas.
Delmål:
1. Informera och utbilda föreningar, i materialet ”Gränslöst”.
2. Stötta föreningar i sökandet efter olika bidrag.
3. Stötta föreningar som har nyanlända barn och ungdomar i sin verksamhet
exempelvis genom att förmedla kontakt med andra grupper i samma
situation.

Riktningsmål 7
Utveckla kommunikationen i Equmenia Stockholm.
Syfte: Öka spridningen och intresset för arrangemang i regionen samt bredda
möjligheten för kommunikation där våra målgrupper finns.
Delmål:
1. Jobba aktivt med att hemsidan används, då hemsidan skall vara
utgångspunkten för all information i regionen.
2. Underlätta kommunikationen föreningar emellan genom att förmedla
kontakter och information kring deras verksamhet. Genom att använda
Facebook, Instagram, mail samt hemsidan.
3. Finnas på sociala medier för att kommunicera med medlemmar och
intresserade av Equmenia Stockholms arbete.
4. Verka för att alla som vill ta del av regionens nyhetsbrev får det.
5. Skicka ut Scoutstagets nyhetsbrev.
6. Skapa en plattform för ledare där de kan diskutera verksamhetsfrågor och
evenemang på Facebook.
7. Underlätta för kommunikation mellan förening och region angående
lokalt arrangerade evenemang. Om regionen får reda på en
verksamhet, fråga föreningen om de vill sprida verksamheten till andra
föreningar. Ge också tydliga kontaktuppgift och delge möjlighet för
föreningar att ta hjälp av regionen att få ut information om lokalt
arrangerade evenemang.

