Verksamhetsplan 2020
Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus
Equmenias vision

Varför verksamhetsplan?
Equmenias arbete i region Stockholm utgår från regionstyrelsen. Styrelsen väljs av
regionstämman och har till uppgift att se till att besluten som stämman tar blir verklighet. Till
styrelsens förfogade finns en anställd regionsamordnare och en föreningsutvecklare.
Regionstyrelsen har även hjälp av regionens olika STAG - strategiska arbetsgrupper - med
fokus på ett verksamhetsområde, i dagsläget barnstag, ungdomsstag och scoutstag.
Verksamhetsplanen är den skriftliga beskrivningen av den planerade verksamheten och
innehåller ett antal mål som vi i region Stockholm vill uppnå under det kommande året.
Verksamhetsplanen fastställs varje år på regionstämman och blir därmed lokalföreningarnas
sätt att styra det man vill att regionen ska arbete med under ett år. På så vis är
verksamhetsplanen styrelsens och personalens arbetsinstruktion.

Att läsa verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen består av tre riktningsmål och två fokusområden.
Riktningsmålen är långsiktiga mål som regionen ska arbeta med kontinuerligt och som har sin
grund i Equmenias vision ”Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus”.
Fokusområdena är kortsiktiga mål som regionen ska arbeta med och utveckla under ett eller
ett par år.
Till varje riktningsmål och fokusområde finns en redogörelse för dess syfte och hur det ska
uppnås. För att uppnå varje riktningsmål på sikt och uppfylla syftet med fokusområdena finns
ett antal aktiviteter som ska genomföras under 2020. Regionen är däremot inte förhindrad att
genomföra andra aktiviteter
under året för att uppnå riktningsmålen och fokusområdena.
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Riktningsmål
Riktningsmål 1 – Växa i tro
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.

Varför?
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.
Vad ska vi göra?

1. Erbjuda våra föreningar utbildningar i Equmenias olika kursmaterial som berör tro till
exempel: ”Växa i Tro”, ”10 sätt att hålla andakt” och ”Glöd”.
2. Verka för att arrangemang i regionen där mer än en förening deltar ska ha en
andakt, planeringsansvariga kan kontakta regionpersonal om hjälp vid behov
3. Erbjuda en materialdag för barnledare i våra föreningar och församlingar.
4. Verka för att en retreat för ideella och anställda ledare anordnas.

Riktningsmål 2 – Skapa mötesplatser
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.

Varför?
Gemenskapen, med Gud och varandra, är grunden för varje lokalförenings verksamhet. I
mötet med barn och unga från andra föreningar kan vi stärka och utöka den kristna
gemenskapen och skapa utbyte och nätverk.
Vad ska vi göra?
1. Stödja de olika konfirmationsarbeten som finns i vår region.
2. Verka för att ett nyårsläger arrangeras för tonåringar.
3. Verka för att aktiviteter för tonåringar arrangeras under sommaren.
4. Verka för att två ”Stortonår” per termin arrangeras, gemensamma träffar för regionens
tonåringar.
5. Verka för att mötesplatser för unga vuxna (18 och äldre) arrangeras där de kan få
gemenskap och växa i sin tro på Jesus.
6. Stödja scoutläger i vår region under året.
7. Verka för att arrangemangen Isbiten, Tunnelbanejakten, Skogsmys och Kämpalek
genomförs.
8. Verka för att ”Scout-Ting” arrangeras, en mötesplats för scouter där man kan utbyta
erfarenheter och diskutera scoutfrågor och scoutarrangemang i regionen.
9. Verka för att en barnkördag arrangeras.
10. Verka för att aktiviteter för barn arrangeras på höstlovet.
11. Verka för att dagläger för barn arrangeras under sommaren.
12. Verka för att PULS-aktiviteter genomförs under året.
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Riktningsmål 3 – Utbilda och utveckla
Att genom kurser och erfarenhetsutbyten utbilda för att utveckla ledare och föreningar.
Varför?
Vi vill att vår verksamhet ska vara relevant, uppdaterad och följa den omvärld vi verkar i. Vi
vill att alla i vår verksamhet ska få möjlighet att utveckla sina gåvor och förmågor för att på
bästa sätt kunna hjälpa till att verka för och sprida Guds rike.
Vad ska vi göra?
1. Erbjuda våra föreningar utbildningar i Equmenias olika kursmaterial som berör
ledarskap till exempel: ”Alla Barn är lika olika”, ”Trygga möten”, ”Gränslöst”,
styrelseutbildningar, ”Ska’ut”- kursen, ”Drömfabriken”, ”Led med ditt liv” etc.
2. Stödja ideella och anställda ledare.
3. Stödja föreningar kring rekrytering av nya ledare och medlemmar.
4. Verka för att de som är lokala administratörer för registerprogrammet Repet i våra
föreningar, ska få gå utbildningar och få hjälp när det behövs.
5. Verka för att det arrangeras en resa för ledare innehållande ledarvård och
utbildningsmoment.
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Fokusområden
Fokusområde 1 – Lyssna in och nå ut
Equmenia Stockholms arbete måste vara relevant för föreningarna och för att kunna vara
det behöver vi lyssna in vad föreningarna vill ha och nå ut med det regionen och
föreningarna i regionen erbjuder.
Varför?
I dagens samhälle blir det allt svårare att nå fram med information och fånga människors
intresse och hur vi kommunicerar blir allt viktigare. Equmenia Stockholm består av och finns till
för de lokalföreningar som finns i regionen och det är därför viktigt att regionen håller kontakt
med och lyssnar in vad föreningarna vill ha och har behov av. Vi vill även nå ut med och
sprida det kristna budskapet och all den fantastiska verksamhet som finns inom regionen till
både nya och befintliga medlemmar.
Vad ska vi göra?
1. Kontinuerligt hålla kontakt med föreningarna och lyssna in samt inom ramen för
regionens möjligheter möta deras behov.
2. Underlätta kommunikationen föreningar emellan genom att förmedla kontakter och
information om deras verksamhet.
3. Jobba aktivt med att hemsidan blir använd och användarvänlig, då hemsidan skall
vara utgångspunkten för all information i regionen.
4. Finnas på sociala medier för att kommunicera med medlemmar och intresserade av
Equmenia Stockholms arbete.
5. Hjälpa till att sprida lokalt arrangerade evenemang (kontakta regionen om ni vill ha
hjälp).
6. Skicka ut regionens nyhetsbrev och verka för att alla som vill ta del av nyhetsbrevet får
det.
7. Per post skicka ut information med bland annat datum för kommande arrangemang
två gånger per år.
8. Verka för att arrangera en kommunikationskväll och sprida kommunikationstips om hur
man som förening kan tänka kring kommunikation.
9. Verka för att skapa en funktion i repet där föreningar kan fylla i vart de vill ha
information gällande olika verksamheter skickade (ex. en neutral ledarmailadress)
10. Tillhandahålla profilprodukter för Equmenia Stockholm
11. Söka kontakt med församlingar som idag inte har någon barn- och ungdomsförening
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Fokusområde 2 – Bidrag
Att påverka dagens bidragsgivare och finna alternativ är nödvändigt då föreningarnas och
Equmenia Stockholms verksamheter kostar pengar och många av de befintliga bidragen
minskar i storlek.
Varför?
Samhället förändras ständigt, så även föreningars bidragsmöjligheter. Vi vill vara med och
försöka påverka hur förändringen av bidragen sker samt även hitta nya vägar för att
finansiera verksamhet.
Vad ska vi göra?
1. Stödja föreningar i sökandet efter olika bidrag.
2. Samla in inspiration och tipsa föreningarna om goda exempel kring finansiering och
insamling.
3. Arbeta mot kommuner och regioner för att skapa opinion och påverka hur bidragen
ser ut.
4. Undersöka möjligheten att kunna bli månadsgivare till Equmenia Stockholm.
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