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VÄLKOMMEN TILL RIKSSTÄMMAN 2019!
För tio år sedan var jag på min första riksstämma. Då var
Equmenia något helt nytt och temat för helgen var ”Allt ska
bort”. Jag minns den dramatiska affschen tydligt, en stor
grävskopa som skyfflade bort allt som stod i vägen för Jesus.
Sedan dess har jag på ett eller annat sätt varit på varenda en
av Equmenias riksstämmor, som ombud, deltagare, montrare,
redaktionsutskott, festfixare. Allt för att få vara del av årets
absoluta höjdpunkt.
För det är ju just det riksstämman är, årets viktigaste helg. Där
får alla Equmenias föreningar vara med och tillsammans bestämma vad Equmenia ska vara och göra. Vi är många, och vi
är på många sätt olika. En del dansar ringdans och andra spelar innebandy. En del är jättemånga och andra ganska få. En
del lyssnar på Hillsong och andra på psalmer. En del ber högt
med lyfta armar och andra sitter på golvet med ett värmeljus
i handen. Vi är olika, men det som förenar oss är det som står
allra först i våra stadgar: Vår tro att Jesus Kristus är Herre. Utifrån denna tro får vi sedan forma ett Equmenia med plats för
olika uttryckssätt och intressen, där alla barn och unga får vara
lika olika.
Så på riksstämman möts vi med alla våra olikheter. Det är en
helg full av voteringar, diskussioner, påverkanstorg, gudstjänster, fika, nya och gamla vänner. Det är en helg då vi tillsammans faktiskt får förändra det som behöver bli bättre, både
i Equmenia och i världen. Därför är det också en helg full av
hopp och framtidstro. För när vi möts i Årjäng gör vi det inte
bara för att det är roligt, vi gör det för att vi tror att vi på allvar
har något att bidra med på alla de platser över hela Sverige där
Equmenias föreningar finns.
Tio år efter ”Allt ska bort” är Equmenia inte en lika ny organisation längre, men fortfarande lever längtan att låta Jesus
vara det centrum som allt kretsar kring. Temat är i år ”Into
the wild” och vi ska ta oss långt in i Värmlands skogar. Där
får vi, precis som Petrus gör i Matt 14, utmanas i att våga oss
ut på djupt vatten när vi leder Equmenia framåt. Som Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation ligger det
liksom i vårt DNA att gå före, ta vägar ingen testat förut och
att inte vara rädda för det som är annorlunda. Det är så vi är en
modig rörelse som på allvar får betyda något för barn och unga
i Sverige. Vi vill into the wild, gå på nya stigar och samtidigt
gräva djupare där vi står, och hela tiden hålla blicken fäst på
det som är viktigast av allt. För tillsammans med varandra och
Jesus växer vi, både i antal och i tro.
Så varmt välkommen till Equmenias riksstämma 2019!
/Ida Tonnvik, ordförande
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Pulsruset 2018

Scoutlägret Trädet 2018

Soul Children på Hönökonferensen 2018

Ida Tonnvik

Riksstämmans ABC
Avslag -Om du inte håller med om ett
beslutsförslag så vill du avslå det.

Påverkansplank -Förslag och idéer om sådant
som inte behandlas på innevarande årsstämma.

Begära ordet -Om du vill säga något under
förhandlingarna så behöver du begära ordet.
Det gör du genom att fylla i en lapp och lämna till
presidiet.

Påverkanstorg -Den del av stämman då vi går
omkring mellan olika stationer för att diskutera
beslutsförslagen, ställa frågor och komma med
nya beslutsförslag.

Bifall -Om du håller med om ett beslutsförslag så
vill du bifalla det.

Redaktionsutskott -Redaktionsutskottet finns till för
att hjälpa alla ombud att skriva förslag till beslut,
både i plenum och på påverkanstorget.

Förhandsförslag -Förslag på yrkanden som
lämnats in av föreningar innan riksstämman.

Replik -En variant på sakupplysning som bara
får användas för att rätta till vad någon sagt i
talarstolen om dig eller om vad du sagt. Repliken
ska vara kort och bara handla om det som sagts
om dig.

Inflytandepunktansvarig -Finns på
påverkanstorget och leder diskussionerna
om alla förslag. I plenum berättar
inflytandepunktansvariga om förslagen och alla
argument så att diskussionen kan hållas kort. De
visar inte vad de tycker om de olika förslagen, de
ska alltid vara neutrala.

Reservation-Om du verkligen inte ställer dig
bakom ett beslut kan du reservera dig. Då skrivs
det i protokollet att du inte håller med.
Röstlängd -Röstlängden visar vilka som får rösta
på riksstämman. Alla ombud som har checkat
in på stämman utgår röstlängden. Därför är det
viktigt att anmäla om man åker ifrån tidigare.
Röstlängden fastställs några gånger under
förhandlingarna så att man vet säkert hur många
ombud det är just då.

Jämkning -Om ett eller flera förslag som kommit
upp under påverkanstorget är ganska lika så kan
de jämkas ihop till ett gemensamt förslag.
Motion -Beslutsförslag som kommit in från
medlemmar.
Ombudsstöd -Under förhandlingarna på
riksstämman finns en person tillgänglig som stöd
till ombuden. Ombudsstödet har kontakt med
presidiet och kan vid behov ställa era frågor
vidare, eller t.ex. be dem att sänka tempot om du
upplever att det går för fort.

Sakupplysning -Får bara vara ett faktum som
glömts bort eller blivit fel.
Verksamhetstorg -Pågår parallellt med
påverkanstorget. På verksamhetstorget fattas
det inga beslut, men här får du tycka till och ge
respons på många av de verksamheter som finns
inom Equmenia.

Ordningsfråga -En fråga som gäller själva
formerna för riksstämman och hur den skall hållas.
En ordningsfråga får väckas när som helst under
stämman.

Votering -Om du tycker att det är osäkert hur en
omröstning blev så kan du ropa ”votering!”. Då
får riksstämman rösta igen, denna gång med
röstkorten.

Plenum -Den del av årsmötet då vi sitter ner, du
begär ordet för att tala och vi röstar om besluten.
Se även Påverkanstorg.

Yrkande -När du lämnar ett beslutsförslag på
påverkanstorget eller i plenum yrkar du att
Equmenia ska göra si eller så. Du kan också yrka
bifall eller avslag till ett förslag, alltså hålla med
eller säga emot förslagen.

Presidium -De som sitter där framme och leder
mötet, alltså mötesordförande och sekreterare
med flera.
Proposition -Beslutsförslag som kommit in från
styrelsen.

Hänger du med? Har du frågor? Går det för fort? Hur säger du din åsikt? Har du en ordningsfråga?

Skicka sms till ombudsstödet: 070-771

43 84

4

Symbolförklaring
FORMALIA
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TIDIGARE ÅR

KOMMANDE ÅR

VAL

Upprättande av röstlängd
Röstlängden föredras muntligt vid riksstämman och därefter föreslår
generalsekreteraren riksstämman

att
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fastställa röstlängden i enlighet med föredragningen

Val av mötesfunktionärer för riksstämman
Presidium
Ordförande: Sofia Eklund
Vice Ordförande: Elisabeth Nordin Nobuoka
Vice ordförande: Niklas Björklund
Bildsekreterare: Emil Tullstedt
Sekreterare: Emilia Asp

Redaktionsutskott
Emma Tonnvik, Ida Hennerdal, Unni Jonsson

Protokolljusterare tillika rösträknare
Presenteras på stämman.
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Beslut om arbetsordning
VEM ÄR VEM?
Ombuden är de som fattar beslut på riksstämman. Ombud är utsedda av en förening som är medlem
i Equmenia. För att vara ombud måste du vara anmäld i förväg.
Presidiet består av tre ordförande som leder mötet och två sekreterare som skriver ned allt som
händer på riksstämman i ett protokoll. Presidiet visar inte vad de tycker om de olika förslagen, de
ska alltid vara neutrala.
Justeringspersoner och rösträknare väljs bland ombuden. De håller koll på vad som händer på
mötet och samlas igen några veckor efter riksstämman på Equmenias nationella kansli för att kolla
att protokollet blivit rätt. Rösträknarna kallas in av riksstämmans presidie om det behövs hjälp att
räkna röster.
Redaktionsutskottet finns till för att hjälpa alla ombud att skriva förslag till beslut, både i plenum
(när vi är alla ombud tillsammans i mötessalen) och på påverkanstorget (där vi minglar runt för att
diskutera och komma med nya idéer).
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Föredragande är en person som berättar vad ett förslag eller en diskussion handlar om. Oftast är
det någon från styrelsen, kansliet eller ett stag. Ordförande brukar också be den som skrivit en
motion till riksstämman att föredra sitt eget förslag.
Inflytandepunktansvariga finns på påverkanstorget och leder diskussionerna om alla förslag. I
plenum berättar inflytandepunktansvariga om förslagen och alla argument så att diskussionen kan
hållas kort. De visar inte vad de tycker om de olika förslagen, de ska alltid vara neutrala.
Under förhandlingarna på riksstämman finns en person tillgänglig som stöd till ombuden. Du kan
vända dig till ombudsstödet om du har några frågor om hur du gör för att säga sin åsikt, hur du
röstar, om du inte hänger med eller något annat kring arbetsordningen. Ombudsstödet har kontakt
med presidiet och kan vid behov ställa era frågor vidare, eller t.ex. be dem att sänka tempot om
du upplever att det går för fort. Om du har frågor kring specifika sakfrågor och diskussioner ska
du ställa dem på den påverkanstorgspunkten eller be om ordet i plenum. Du hittar ombudsstödet
på en plats som ni kommer att få utpekad under förhandlingarna. Det går också bra att smsa
ombudsstödet, 070-771 43 84.

SÅ HÄR GÖR VI PÅ MÖTET
1. Information om vad som ska hända. Först samlas alla ombud i plenum och vi öppnar
mötet, väljer presidium och andra mötesfunktionärer. De föredragande berättar vad varje fråga på
dagordningen handlar om. Sen går vi till påverkanstorget.

2. Diskussion och förslag. All diskussion förs på påverkanstorget, där det finns en
inflytandepunkt för varje fråga som vi ska ta beslut om. På inflytandepunkten kan du säga vad
du tycker, diskutera med andra ombud och fråga styrelsen hur de tänker om frågan. Här kan du
ställa hur många frågor som helst och verkligen få veta hur det är tänkt att fungera, vad förslaget
innebär och så vidare. Det är här du förklarar varför du är för eller emot förslaget. Alla får
dessutom använda påverkansplanket och skriva sina tankar och idéer.
Alla förslag finns uppsatta med en lista där ombuden kan markera om de stödjer förslaget. Du som
är ombud kan också ge egna förslag (det kallas yrkande). Då går du till redaktionsutskottet som
hjälper dig skriva förslaget. Be inflytandepunktsansvarig att sätta upp ditt förslag, så att andra kan
markera sitt stöd för din idé!
Vid påverkanstorget kan det finnas förhandsförslag, Det innebär att föreningar kan skicka in
förslag på yrkande innan riksstämman. Dessa kan bara läggas till propositioner och motioner. För
att ett förandsförslag ska tas med till beslut måste ett närvarande ombud lyfta det till yrkande vid
inflytandepunkten. Det ombud som lyfter det äger sedan rätt att jämka det med annat yrkande.
Om det ombud som lyft ett förhandsförslag till yrkande, väljer att återta det, ska det återföras som
ett förhandsförslag och måste lyftas av ett annat ombud för att åter bli ett yrkande. Förhandsförslag
ska vara insänt till Equmenia senast en vecka före riksstämman. De kommer sedan att läggas upp
på Equmenias hemsida. Förhandsförlag skickas till ida.tonnvik@equmenia.se
När det är 30 minuter kvar av påverkanstorget får du inte komma med några fler förslag. Då ska
alla ombud ha möjlighet att läsa alla förslag och visa vilka förslag de stödjer.

Påverkansplank
Under tiden för påverkanstorget finns även ett påverkansplank. Här kan förslag och idéer föras upp
om frågor som inte behandlas vid innevarande riksstämma. Det som här tas upp kommer att tas
med som en bilaga till protokollet för stämman. Denna kommer sedan att tas upp och behandlas av
styrelsen. Ärenden som skrivs på påverkansplanket behandlas inte under innevarande riksstämma.

3. Att slå ihop förslag. När påverkanstorget är slut träffas alla som lagt ett förslag vid respektive
punkt för att få möjlighet att prata ihop sig. De som lagt förslag som liknar varandra kan då
komma överens om gemensamma förslag. Det kallas att jämka förslagen.
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4. Underlag för beslut. Efter påverkanstorget hjälps presidiet och redaktionsutskottet åt för att
skriva en lista över alla beslutsförslag. De inflytandepunktsansvariga skriver en sammanfattning
av vad som sagts i diskussionen på deras punkt och presenterar den i plenum. Alla frågor har
diskuterats på påverkanstorget och det räcker oftast med den diskussion som redan varit.
Ordförande frågar då om vi kan gå till beslut. Se ”6. Så beslutar vi”!

5. Att prata i plenum. Plenum är framför allt till för att fatta beslut. Alla frågor har redan
diskuterats på påverkanstorget, och de inflytandepunktansvariga berättar för alla i plenum vad som
hände på deras punkter. Men ibland kan det finnas fakta eller argument som inte kommit fram i
sammanfattningen.
Om du vill säga något i plenum begär du ordet hos presidiet. Ta en ”begära ordet-lapp” och skriv
ditt namn, din förening och vilken punkt på dagordningen du vill prata om. Lämna lappen till
presidiet. När det är din tur att tala börjar du med att säga vem du är och vilken förening du
representerar. Sen berättar du vad du har att säga. Om du vill lämna ett förslag skriver du det på
en yrkande-lapp och ger till presidiet. Alla förslag måste vara skriftliga. Vill du ha hjälp att skriva
vänder du dig till redaktionsutskottet. Du kan också lyfta gamla förslag som jämkats bort efter
påverkanstorget.
Vissa saker bryter talarordningen och går före i diskussionen, se nästa sida. Då brukar man begära
ordet genom att ropa orsaken till varför man ska få gå före. Det kan vara bra att fråga presidiet om
råd först! Man kan begära en avstämmare, gruppsamtal eller kort paus till hjälp i processen.

6. Så beslutar vi. Alla beslut fattas genom att vi svarar ”ja” på olika frågor från ordförande.
Först frågar ordförande ”Är vi redo att gå till beslut?” Om du är klar ska du svara ja. Sedan säger
ordförande ”Någon däremot?” Det räcker att ett enda ombud ropar ja då så väntar man med att gå
till beslut tills alla otydligheter är utredda.
Varje förslag består av två frågor som har motsatt betydelse.
Ordförande säger till exempel ”Ska vi bifalla förslaget?” (Jaaa!) och sedan ”Ska vi avslå detsamma?”
(Jaaa!) För att det ska vara lätt för ordförande att höra vad flest ombud röstat på svarar vi ”ja” när vi
håller med och är knäpptysta när vi inte håller med. Vi svarar aldrig ”nej”, det blir rörigt och det är
ändå bara tråkigt att säga nej till saker. Eller hur? (Jaaa!) Finns det flera förslag röstar vi först om i
vilken ordning besluten ska tas, sen tar vi själva besluten.
När röstningen är klar säger ordförande ”Jag finner att vi bifallit (eller avslagit) förslaget.” och
väntar några sekunder innan hen låter klubban markera beslutet. Om du tycker att ordförande
hört fel ska du ropa ”Votering!” innan klubbslaget. Då ställer ordförande frågorna igen, men nu får
alla ombud hålla upp sina röstkort så att ordförande ser hur många som röstar för bifall respektive
avslag.
Nu säger ordförande vilket beslutet blir utifrån vad hen sett. Om du tycker att ordförande ser fel
kan du ropa ”Votering!” en gång till. Då tas beslutet en sista gång, och ordförande ber rösträknarna
att räkna varje röstkort. Rösträkning tar tid, tänk därför på att inte använda det i onödan.

Vem får prata, ge förslag och beslut?
Rätt att rösta och ta beslut har bara ombuden.
Rätt att ge förslag har ombuden, styrelsen, generalsekreteraren och alla som är valda till ett
uppdrag i Equmenia nationellt.
Rätt att begära ordet har ombuden, styrelsen, alla som är valda till ett uppdrag i Equmenia,
Equmenias särskilt inbjudna gäster samt de representanter som Equmeniakyrkans kyrkostyrelse
utsett till riksstämman. Alla Equmenias anställda får också begära ordet.
I plenum kan riksstämman bestämma att andra personer också får rätt att begära ordet.
På påverkanstorget får alla närvarande vara med i diskussionen och skriva upp sina åsikter på
påverkansplanken. Ta alltså med alla kompisar till påverkanstorget – ju fler idéer desto bättre!
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Följande bryter talarordningen:
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•

Profetiskt tilltal är viktigt för oss men ska prövas (se till exempel 1 Thess 5:20-21). Våga vara frimodig,
vi tror och ber att Gud leder alla våra beslut!

•

Sakupplysning får bara vara ett faktum som glömts bort eller blivit fel. Poängen är att slippa en
diskussion som bygger på en felaktig grund. Om du lämnar en sakupplysning får du inte argumentera
eller lämna nya förslag.

•

Replik är en variant på sakupplysning som bara får användas för att rätta till vad någon sagt i
talarstolen om dig eller om vad du sagt. Repliken ska vara kort och bara handla om det som sagts om
dig. Det är ordförande som avgör om du får replik.

•

Ordningsfråga handlar om hur mötet ska gå till. Det vanligaste är att ordförande själv föreslår en paus
eller att införa begränsad talartid. Om det blir för många som säger samma sak kan du även föreslå
”streck i debatten”. Då får alla som vill anmäla nya förslag eller begära ordet. Sen sätter ordförande
streck och då kan inga nya förslag eller nya talare anmälas i just den frågan. När talarlistan är slut
går man direkt till beslut. Om man upplever att diskussionen förs på en nivå där ombuden inte är
med och om man vill se om ombuden är redo att gå till beslut eller på annat sätt vill stämma av var
man befinner sig i beslutsprocessen kan man begära en avstämmare. För det används webverktyget
mentimeter. Om man önskar att samtalet i plenum bryts för att man ska få samtala med sina
bänkgrannar om aktuell fråga kan man begära gruppsamtal. Då bryts diskussionen i plenum under 3
minuter. Man kan även begära kort paus, då bryts förhandlingarna under 30 sekunder för att man ska
hinna resa på sig och få lite ny energi till diskussionen.

Beslut om riksstämmans stadgeenliga
utlysande
Enligt paragraf 3 i Equmenias stadgar ska kallelse till riksstämman gå ut senast sex månader före
riksstämmans öppnande. Utlysningen skedde första gången under 2018 års riksstämma. Därefter har
riksstämman utlysts via Equmenias webbsida och mail till alla lokalföreningar i Equmenia.

Generalsekreteraren föreslår därför riksstämman
att

8

anse riksstämman stadgeenligt utlyst

Föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse 2018-01-01
till 2018-12-31
2018 har varit ett händelserikt år för Equmenia. Ett tydligt fokus har varit att utrusta och uppmuntra
alla ideella och anställda ledare som ju är förutsättningen för allt det goda arbete som görs inom
Equmenia. Under våren 2018 genomfördes del två av vår ledarutbildning ”Växa som ledare” som
startade hösten 2017. På fem olika platser i landet samlades ledare för en dag med temat ”Att leda
tillsammans”. Under hösten avslutades sedan ledarutbildningen med en finalsamling för alla i
Immanuelskyrkan i Stockholm. Temat för den dagen var ”Att leda verksamhet” och avslutades med en
festkväll. Ca 300 ideella och anställda ledare har gått utbildningen som varit ett viktigt sätt att sätta en
riktning för ledarskap och verksamhet inom Equmenia.
Under 2018 släpptes också Equmenias ledarbok ”Led med ditt liv”. Ledarboken har bland annat
legat till grund för Växa som ledare, men också funnits med i flera andra sammanhang såsom
Ungdomsledarutbildningen, Equmeniakyrkans kyrkokonferens, Hönökonferensen och många
föreningsbesök.
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Equmenias största verksamhetgren är scout. Under året intensifierades arbetet med Equmenias
nationella scoutläger Prisma för att kunna genomföras sommaren 2019. Utöver det genomfördes
Skaut Mera i Ecuador. Under året har vi också arbetat med våra ekumeniska kontakter genom
att tillsammans med andra kristna scoutorganisationer genomföra en gemensam ledarhelg med
namnet ”Redo att leda”. Detta var ett mycket uppskattat arrangemang och önskan är att det ska vara
återkommande.
Under 2018 sökte vi pengar för att få igång en pionjär scoutsatsning i Lövgärdet utanför Göteborg
där många unga har en utsatt situation. Syftet med tjänsten är att finnas på skola och fritids med
läxläsning och scouting samt att starta upp scoutverksamhet i den lokala församlingen, Rosa huset i
Lövgärdet. Med i projektet finns också Räddningsmissionen som sedan tidigare arbetar i Lövgärdet.
Equmenia nationellt vill genom projektet få kunskap om hur arbetet kan se ut i ett socioekonomiskt
utsatt område för att på sikt kunna arbeta på samma sätt på andra liknande platser i vårt land.
Också detta år har vi varit med och sänt unga människor ut i världen genom bland annat vår
lärjunga- och missionsskola Apg 29 som under 2018 genomfördes i Alaska, Kongo Brazzaville
samt Ecuador. Dessutom har vi tillsammans med Södra Vätterbygdens folkhögskola varit med i
framtagandet av ett internationellt utbytesprogram med namnet Glokal med start hösten 2019.
Under 2018 har vi också haft två idrottsvolontärer på plats på idrottsskolan i Kongo Brazzaville.
Vi har fortsatt att stödja projektet Restoring Lost childhood i Indien samt ett söndagsskolprojekt
i Pakistan. Pengarna har samlats in genom vår insamling Alla på samma kula, men också genom
frizonhjälpen på festivalen Frizon där Equmenia var en viktig del.
Under året har vi också varit del av Hönökonferensen genom bland annat körkonceptet Soulchildren
som samlade många barn. Under året har vi fortsatt att arbeta med och utveckla konceptet Soul
Children och flera nya körer har startat i våra föreningar. Under året har vi också planerat och
arbetat för en stor musikkonferens för alla musiker inom Equmeniakyrkan och Equmenia våren 2019
i Linköping.
Under Hönökonferensen fanns även Puls närvarande och samlade många barn och unga i olika
idrottsaktiviteter. Även i år genomfördes Pulsruset där varje löpare sökt sponsring hos vänner och
bekanta för att samla in så mycket pengar som möjligt till vårt internationella arbete. Under året har
arbete gjorts för att Puls ännu mer ska nå den yngre målgruppen, bland annat genom att ta fram och
sprida ett upplägg för pulsaktiviteter som kan användas i söndagsskolan.
Det arvsfondsfinansierade projektet Suntprat som vi bedriver tillsammans med Hela människan har
fortsatt att utvecklas. Suntprat arbetar med att få igång samtal bland unga när det gäller gaming,
nätporr, alkohol och andra droger samt sociala medier. Under året lanserades Suntprats websida där
mycket material finns för att kunna skapa förutsättningar för dessa goda samtal.
Unga vuxna är en åldersgrupp som Equmenia tillsammans med Equmeniakyrkan beslutat att arbeta
aktivt med. Under året har en grupp tillsats för att titta på vilka behov som finns för att möta denna
grupp på bästa sätt. En av de saker vi planerar är att under första helgen på Hönökonferensen bjuda
in till en helg för unga vuxna.
Under 2018 har det uppdagats att bland annat Göteborgs stad funderat på att ta bort det kommunala
bidraget till våra föreningarna på grund av lokalföreningarnas religiösa grund. För att gå emot detta
har vi tillsammans med andra kristna barn- och ungdomsorganisationer skrivit debattartiklar i
Göteborgs Posten och berättat om vår fina verksamhet som betyder så mycket för så många barn och
som är öppen för alla, oavsett tro. Vi har också mött tjänstemän och politiker i samtal, bland annat i
ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan med rubriken ”Är scoutbön ett uttryck för religiös
extremism?”.
Under året har vi också arbetet med att ta fram ett Nya testamente med Equmeniaprofil. Syftet har
varit att göra bibelordet lättillgängligt för den som inte är så van att läsa bibeln samt ge redskap för
att förstå och komma in i bibelläsningen. Genom insamlade medel har vi haft ambitionen att kunna
dela ut den här boken till alla scouter som vill ha en på vårt nationella scoutläger 2019. Detta för att
bibeln inta bara ska vara något som ledarna pratar om utan något som jag som ung i Equmenia får
möjlighet att utforska för egen del.
Carin Dernulf, generalsekreterare
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Föredragning av utvärdering av
verksamhetsplanen för 2018-01-01 till
2018-12-31
Koordinatorerna och styrelsen har arbetat med att göra en utvärdering kring hur kansliet har
genomfört verksamhetsplanen under verksamhetsåret 2018. Det sker under året en slags löpande
utvärdering genom generalsekreterarens rapport. På det sättet kan styrelsen kontinuerligt följa
arbetet med genomförandet av verksamhetsmålen.
I verksamhetsplanen finns både mål som löper över ett år och mål som löper över flera år. I vår
utvärdering har vi valt att dela upp dem i två delar, avslutade mål och pågående mål, för att det
ska bli tydligare hur det gått och hur det ser ut att gå framöver. Sedan kategoriserade vi målen
beroende på om de var klarade, nästan klarade eller ej klarade.
Nästan klarade mål står för mål där vi gjort alla aktiviteterna som är kopplade till målet men
där det t.ex. kom för få deltagare. Dessa mål är av naturliga skäl inte avklarade, men där är ändå
aktiviteterna genomförda.
De mål som vi anger som ej klarade är mål som vi varit för långt ifrån att klara trots att
aktiviteterna är gjorda eller där vi av olika skäl inte klarade att genomföra de planerade
aktiviteterna. Det kan också handla om att vi insett att ett mål vi inte längre är motiverat och
därför har vi valt att inte jobba vidare med det.
Av de 44 mål som avslutas år 2018 kan vi konstatera att vi har klarat 30 stycken. 4 mål är nästan
klarade, där vi gjort det vi kunnat och varit nära att klara målet utan att riktigt nå hela vägen
fram. Det är 10 mål som inte är klarade. Några handlar om att vi misslyckats med att uppfylla
målet, andra kräver mer tid än vad vi beräknat och kommer därför att skjutas framåt.
Av de 5 mål som inte avslutas 2018 utan fortsätter över flera år ser 3 mål ut att kunna klaras av
inom utsatt tid. 2 mål är lite mer osäkra om vi klarar inom den utsatta tiden.
Carin Dernulf, generalsekreterare

KLARADE MÅL SOM AVSLUTAS 2018
1.1 Tillsammans med Karlskoga folkhögskola och
Equmeniakyrkan genomföra en utbildning som
rustar till engagemang i församlingsgrundande
arbete och lokalt förnyelsearbete.
1.2 Arbeta för befintliga pulsgruppers välmående
och livslängd och öka antalet pulsgruppsdeltagare.
1.3 Inspirera och utrusta ledare till att använda
pulsaktiviteter vid söndagsskola.

3.1 Genomföra en nationell ledarutbildning
med namnet Växa som ledare.
3.3 Medverka i utformandet och
genomförande av de olika utbildningsdelar
som görs för blivanande diakoner och
pastorer inom Equmeniakyrkan, i syfte att
stärka deras roll i arbetet med barn och
unga.
3.4 Medverka i utbildningar vid Equmenias
folkhögskolor och Teologiska högskolan som
har ämnesmässiga kopplingar till Equmenia.

1.5 Arbeta kring begreppet medlemskap för att
vända trenden av fallande medlemsantal och på
sikt öka i antal.
2.1 Implementera och utbilda i Växa i tro-planen,
och arbetet om Kyrka för hela livet, så det präglar
allt arbete som Equmenia gör, nationellt, regionalt
och lokalt.
2.4 Uppdatera och förnya hållbarhetspolicyn och
utveckla metodiken för att göra den tillgänglig
för föreningar att arbeta med och införliva i sitt
arbete.
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3.5 Stärka församlingsanställda
ungdomsledare med hjälp av bland annat
Ungdomsledarutbildningen, Equmenias
ledarbok och strategi för anställda.
3.6 Tillsammans med SVF genomföra
bibelskola med idrottsprofil - Pulsåret.
3.9 Fortsätta driva och utveckla
idrottsskolorna i Kongo-Brazzaville och

Kimpese, med ett extra fokus på ledarutveckling
under året.

6.5 Genomföra olika pulsarrangemang som
möjliggör och inbjuder till både åldersmedvetna
och generationsöverskridande aktiviteter.

3.10 Implementera och fortsätta utveckla kursen
Alla barn är lika olika - om barn i behov av
särskilt stöd.

6.6 Att minst 10 deltagare som har gått Apg 29
under året går vidare och läser Apg 29 Pionjär

3.11 Arrangera en Ska´ut Mera-kurs.

6.7 Utforma och tillämpa ett strategiskt arbete
med avsikt att utveckla och utrusta personer i
åldern 20-25 år i deras tro och som ledare,

3.14 Att implementera och utveckla utbildningen
”Leda scouting - med Equmeniaprofil” som en
introduktionskurs till scouting för de ledare som
inte kan gå Ska´ut.

NÄSTAN KLARADE MÅL SOM AVSLUTAS
2018

4.2 Hjälpa våra kompisförsamlingar i Ryssland
att genom läger ge barnen möjlighet till andlig
utveckling.

1.6 Tillsammans med Equmeniakyrkan arbeta
för en gemensam strategi kring mångfald och
integration.

4.3 Inspirera och fortbilda ledare i våra
föreningar inom olika kreativa uttryck.

1.7 Stärka gemenskapen och samverkan mellan
Equmeniascoutkårer och övriga Scoutsverige,
samt med andra organisationer som bedriver
scouting på kristen grund.

4.5 Med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva
internationella partnerskapssamarbeten och
samarbeta kring minst två projekt varje år.
4.6 Vara en aktiv röst i det offentliga samtalet i
aktuella frågor som rör barn och unga.

1.8 Utveckla formerna för att representera
lokalföreningars intressen och vara med
och påverka i kyrkans och scoutrörelsens
internationella och nationella samarbetsorgan.

4.8 Att utifrån de behov vi ser i vår omvärld
agera och bidra med det som vi kan och har
möjlighet till.

3.8 Ta fram ett utbildningsmaterial och inspirera
och utbilda Pulsledare.

5.1 Stärka bibelläsandet bland unga i Equmenia
genom genomförande av Markusåret samt
implementering och utbildning i bibelmaterialet
Bokhyllan & Förstoringsglaset.

EJ KLARADE MÅL SOM AVSLUTAS 2018

5.2 Att arbeta med barnkörer bland annat genom
att starta och inspirera körer genom konceptet
Soul Children samt vara med i utvecklingen av
Soul Children-arbetet i Sverige.

2.2 Ta fram en långsiktig strategi för vad
Equmeniascout ska vara, med grund i det nya
samverkansavtalet med Scouterna i syfte att stärka
Equmeniascouts identitet.

5.3 Vara med i framtagandet av Bibel kreativ på
SVF

2.3 Ta fram ett material där vi beskriver hur vi
arbetar inom Equmeniascout.

5.5 Skapa ett internationellt utbytesprogram
för ungdomar från Equmenia och våra
kompiskyrkor.

3.2 Tillsammans med regionerna skapa en
gemensam strategi kring ledarutbildningar för
ideella, som underlättar genomförande och
samordning av utbildningar i syfte att möjligöra
att fler ledare får del av Equmenias utbildningar.

5.6 Tillsammans med Karlskoga folkhögskola
och Equmeniakyrkan arrangera lärjungaskolan
Apg 29 med minst 50 deltagare.

3.7 Genomföra Fjällkurs som inspiration för
ideella och anställda ledare.

6.2 Samverka med Equmeniakyrkan i planering
och genomförande av kompetensutveckling för
församlingsanställda.

3.12 Att ta fram ett vägledningsmaterial för hur
vi bedriver olycksförebyggande, säker och trygg
scouting, samt verka för att alla lokalföreningar
har krisplaner om olyckan skulle vara framme,

6.3 Delta i planering, genomförande och
utvärdering av Vinterkonferensen, för
alla medarbetare inom Equmenia och
Equmeniakyrkan.
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3.13 Att ta fram programförslag som täcker
15 scoutsamlingar för spårarscouter och
upptäckarscouter som bygger på Växa i troplanen och innehåller råd om hur man ska tänka
kring barn i behov av särskilt stöd.

PÅGÅENDE MÅL SOM SER UT ATT KLARAS

3.15 Utveckla material och ledarhandledning
kring hur föreningar kan arbeta med frågor som
rör integration och mångfald.

4.1 Tillsammans med Hela Människan utveckla
och genomföra arbetet Suntprat (Gäller till 2020)

2.5 Utveckla och tillämpa Equmenias
varumärkesstrategi i syfte att stärka Equmenias
varumärke. (gäller till 2021)

5.4 Arrangera nationellt scoutläger 2019. (Gäller
till 2020).

4.4 Utveckla koncept och metoder kring Alla på
samma kula i syfte att stärka relationen mellan
olika delar av Equmenia och våra kompiskyrkor.

PÅGÅENDE MÅL SOM NÄSTAN SER UT ATT
KLARAS

4.7 Tillsammans med studieförbundet Bilda göra
ett koncept för gemensamma scoutsamlingar
med ortodoxa scouter.

1.4 Fortsätta utveckla Equmenias demokratiarbete
på lokal-, regional och nationell nivå. (Gäller till
2019)

6.4 Färdigställa Vägledning till konfirmation
för Equmenia och Equmeniakyrkan genom
att genomföra fem utbildningstillfällen kring
konfirmation i samverkan med regionerna.

6.1 Tillsammans med Equmeniakyrkan ta fram en
strategi för arbete med familjer. (gäller till 2019)

10 Föredragning av hur beslut fattade
vid riksstämman 2018 verkställts
Presenteras på stämman
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Föredragning av styrelsens förslag
till resultat- och balansräkning
2018-01-01 – 2018-12-31

13
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15

16
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

12 Föredragning av revisionsberättelse
2018-01-01- 2018-12-31

29

30

13 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultaträkningen beskriver hur det har gått ekonomiskt för Equmenia
under ett år och balansräkningen tar sedan med sig årets resultat in till nästa
räkenskapsår då balansräkningen lever vidare år efter år även om
resultaträkningen blir ny för varje år.

Styrelsen föreslår riksstämman besluta
att
		

fastställa resultaträkning för år 2018 och balansräkning per 2018-12-31 i
enlighet med årsredovisningen

att

ta 821 911 kr från balanserat kapital, enligt resultaträkning för år 2018.
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Presentation av
16 nomineringskommitténs förslag
Nomineringskommitté inför
riksstämman 2019 har varit:

Revisorer

Lovisa Gustafsson (sammankallande)

Ordinarie: Jonas Grahn (omval, 1 år),
auktoriserad revisor

Axel Forsling

Ordinarie: Erik Elfgren (omval, 1 år)

David Forsling

Ordinarie: Gunnar Sjödelius (omval, 1 år)

Stina Hjelm

Suppleant: Martin Nääs (omval, 1 år),
auktoriserad revisor

Tilly Liman
Tomas Röjder

Nomineringskommittén

Förslag till ordförande

Emma Tonnvik, Equmenia Väst
Tilly Liman, Equmenia Stockholm

Ida Tonnvik, Stockholm
omval 1 år

Resterande presenteras på stämman.

Förslag till styrelse
Arvid Hardmo, Kumla
nyval 2 år
Hanna Neljesjö, Rättvik
nyval 2 år
Sara Wahll, Gillstad-Järpås
nyval 2 år
Richard Roolf, Karlsborg
omval 2 år
Peter Karlbom, Guntorp
fyllnadsval 1 år
Filip Eldegyll, Vännäs
kvarstående 1 år
Jonna Lindroth, Habo
kvarstående 1 år
Malin Ansgar, Tibro
kvarstående 1 år

32

Presentation av kandidater till styrelsen

Namn: Ida Tonnvik

Namn: Malin Ansgar

Namn: Jonna Lindroth

Född: 1993

Född: 1991

Född: 1994

Bor: Stockholm

Bor: Göteborg

Bor: Habo

Aktuell förening: Equmenia
Jakobsbergskyrkan

Aktuell förening: Equmenia Tibro

Aktuell förening: Habo Equmenia
och Löfstadkyrkans Ungdom i Tranås

Sysselsättning: Pluggar till pastor
på THS.
Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Någon form av rörelse,
helst utomhus och tillsammans
med vänner.
Du ska ut i vildmarken, vad tar
du med dig? Pannlampa, bok och
kaffe.
Favoritmat naturen bjuder på?
Blåbär! Det finns inget godare.
Hur mycket scout är du på en skala
1–10? Får jag bestämma själv?
I så fall 10. Alla vill väl vara en
tiopoängaren på den skalan?
Vad vill du bidra med till styrelsen?
Visioner för Equmenia som en
modig rörelse med Jesus i centrum,
erfarenhet av olika sammanhang
i och utanför vår kyrka, teologi,
glädje.
Tipsa om ett Bibelord som beskriver
”into the wild”-temat? Matt 14:2629. (Petrus går på vattnet)
Varför är det bra om just du sitter i
Equmenias styrelse? Därför att jag
älskar Equmenia mer än styrelsen
(och då är ju ändå styrelsen
fantastisk).
Vad är det mest wild du har
gjort? Jag gick Explorer Belt (ett
tre veckors scoutäventyr, googla!) i
Serbien när jag just tagit studenten.
Det var rätt wild faktiskt.

Sysselsättning: Managementkonsult
Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Jag reser mycket i mitt
jobb, men däremellan vrider och
vänder jag gärna på svåra frågor
tillsammans med nya och gamla
vänner över en fika
Du ska ut i vildmarken, vad tar du
med dig? En termons med kaffe!
Favoritmat naturen bjuder på?
Blåbär!
Hur mycket scout är du på en skala
1-10? 6
Vad vill du bidra med till
styrelsen? Ett sinne för struktur och
ordning och reda, en stor längtan att
tillsammans göra Equmenia ännu
bättre samt erfarenhet av både små
och stora föreningars behov och
utamaningar
Tipsa om ett Bibelord som beskriver
”into the wild”-temat? Fil 4:13. Allt
förmår jag i honom som ger mig
kraft.
Varför är det bra om just du sitter i
Equmenias styrelse? Jag har en stor
längtan och en förmåga att få saker
gjorda
Vad är det mest wild du har
gjort? Rest bland avlägsna byar
utmed Amazonasflodens grenar
tillsammans med Ankarstiftelsen.
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Sysselsättning: Läser sista året
på personalvetarprogrammet på
Högskolan i Jönköping och jobbar
halvtid som vik. administratör för
Equmeniakyrkan Region Öst.
Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Hänger med vänner och
familj, är i kyrkan, är i naturen eller
går en promenad med en kompis.
Du ska ut i vildmarken, vad tar du
med dig? Min lilla familj, ved och en
gryta att koka varm choklad i.
Hur mycket scout är du på en skala
1-10? Oj... har inte varit scout på
många år men älskar skogen. Borde
verkligen vara scout! 5:a?
Vad vill du bidra med till
styrelsen? Engagemang, strategiskt
tänkande, omsorg om våra
föreningar och glädje över att vi får
bygga kyrka tillsammans.
Tipsa om ett Bibelord som beskriver
”into the wild”-temat? 2 Kor 5:17.
Varför är det bra om just du
sitter i Equmenias styrelse?
För att jag tillsammans med de
andra styrelsemedlemmarna vill
Equmenias bästa och gör vad vi kan
för att vår organisation ska bli ännu
bättre.
Vad är det mest wild du har
gjort?” Är inte så väldigt wild av
mig... men jag hade kräftskiva i ett
vindskydd i skogen en gång med två
vänner. Det var sjukt osmidigt och
helt fantastiskt!

Namn: Richard Roolf

Namn: Filip Eldegyll

Namn: Peter Karlbom

Född: 1991

Född: 1994

Född: 1985

Bor: Stockholm (Rönninge)

Bor: Vännäs

Bor: I en jurta i Burhult

Aktuell förening: Equmenia Karlsborg

Aktuell förening: Equmenia Vännäs

Aktuell förening: Equmenia Guntorp

Sysselsättning: Studerar till Officer

Sysselsättning: Brandman och
Depåmedarbetare inom uthyrning av
vägsäkerhetsmateriel

Sysselsättning: Diakon och
egenföretagare inom grupputveckling,
bygg och anläggning, fotografering
och film, friluftsliv, företagsaktiviteter
m.m.

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Umgås med mina barn och
min fru
Du ska ut i vildmarken, vad tar du
med dig? Kniv, Tält, Sovsäck, Eldstål
och en Torniquet (Gissa, Googla eller
fråga mig om du är osäker på vad
någon av dessa saker är)
Favoritmat naturen bjuder på? :
Kantareller (den enda svampen jag
skulle ge mig på att plocka själv)
Hur mycket scout är du på en skala
1-10? 8+ (Jag är inte med i någon
Scoutkår för tillfället)
Vad vill du bidra med till styrelsen?
Struktur, styrelsevana och en passion
för organisationsutveckling
Tipsa om ett Bibelord som beskriver
”into the wild”-temat? Matt 28:18-20.
”Åt mig har getts alla makt i himlen
och på jorden. Gå därför ut och gör
alla folk till lärjungar... (Det blir inte
mycket mer ”Into the wild” än så!)
Varför är det bra om just du sitter i
Equmenias styrelse? För att jag blir
orimligt lycklig av att sammanställa
riksstämmostatistik i Excel under
sena kvällar.

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Spelar punk, renoverar
hus, hänger i kyrkan och med vänner
och familj.
Du ska ut i vildmarken, vad tar du
med dig? Varma kläder, nåt att äta
och nåt att göra upp eld med.

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Utvecklar grupper och
ledare, åker telemark, klättrar,
paddlar, kollar på film/serier och eldar.

Favoritmat naturen bjuder på?
Norrlands guld (hjortron)

Du ska ut i vildmarken, vad tar du med
dig? Kniv, eldstål, bomull, vaselin,
Tarp/tält, en god vän samt något gott
att grilla.

Hur mycket scout är du på en skala
1-10? Väldigt lite. 2 kanske?

Favoritmat naturen bjuder på? Hallon!
och andra bär.

Vad vill du bidra med till
styrelsen? Jag vill bidra med mina
idéer och erfarenheter, samt att se till
att styrelsen verkar för alla regioner i
hela landet.

Hur mycket scout är du på en skala
1-10? 3

Tipsa om ett Bibelord som beskriver
”into the wild”-temat? Jesaja 43:19.
Nu gör jag något nytt. Det spirar
redan, märker ni det inte? Jag
gör en väg genom öknen, stigar i
ödemarken.
Vad är det mest wild du har gjort?
Gifte mig med min tonårskärlek förra
året!

Vad är det mest wild du har gjort? Jag
har sprungit ett maraton i Sahara (Det
var inte värt det!)
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Vad vill du bidra med till
styrelsen? Goda tankar, kritiska
blickar och eftertänksamma frågor.
Tipsa om ett Bibelord som beskriver
”into the wild”-temat? Salomos vishet
Varför är det bra om just du sitter i
Equmenias styrelse? För att jag inte är
rädd för att sticka ut hakan och vara
obekväm när jag inte håller med eller
inte förstår.
Vad är det mest wild du har gjort?
Varit med och sjungit in en sång till en
skidlägerfilm.

Namn: Hanna Neljesjö

Namn: Arvid Hardmo

Namn: Sara Wahll

Född: 1996

Född: 1984

Född: 1998

Bor: Rättvik

Bor: Kumla

Bor: Göteborg

Aktuell förening: Equmenia Rättvik

Aktuell förening: Equmenia Kumla

Aktuell förening: Gillstad/Järpås

Sysselsättning: Pluggar till
sjuksköterska andra terminen

Sysselsättning: Rektor och lärare

Sysselsättning: Student

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Gärna brädspel eller
datorspel

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Bakar jag kakor, gärna
med choklad i.

Du ska ut i vildmarken, vad tar du
med dig? En karta och en kniv

Du ska ut i vildmarken, vad tar du
med dig? Choklad

Favoritmat naturen bjuder på?
Svamp

Favoritmat naturen bjuder på?
Blåbär

Hur mycket scout är du på en skala
1-10? 9

Hur mycket scout är du på en skala
1-10? 9

Vad vill du bidra med till styrelsen?
En mycket gedigen scoutbakgrund,
strategiskt sinne och många års
styrelseerfarenhet

Vad vill du bidra med till styrelsen?
Jag vill bidra med mitt engagemang,
glädje och mitt unika tankesätt.
Jag har en bred erfarenhet av
många olika sammanhang vilket
ger mig en bred förståelse för
vad det innebär att vara en
Equmeniaförening 2019.

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? pluggar, är aktiv i
kyrkan, leder en dansgrupp för
barn, målar och lagar gärna mat,
umgås med familj
Du ska ut i vildmarken, vad tar du
med dig? Kniv, nödkit, mat, bra
kläder och skor, ett sittunderlag och
min man
Favoritmat naturen bjuder på?
Kantareller (stekta i smör), BÄR och
älgkött är gott
Hur mycket scout är du på en skala
1-10? 7,95
Vad vill du bidra med till styrelsen?:
Glädje, mina erfarenheter och
tankar kring lokala föreningar,
mina gåvor
Tipsa om ett Bibelord som beskriver
”into the wild”-temat?
Psaltaren 23:2-4 ”Han för mig i vall
på gröna ängar, han låter mig vila
vid lugna vatten....
Varför är det bra om just du sitter
i Equmenias styrelse? En glad och
positiv tjej som älskar att hänga
med Gud!
Vad är det mest wild du har gjort?:
Ätit en skogsråtta i en avlägsen by i
Thailand, smakade sisådär..

Tipsa om ett Bibelord som beskriver
”into the wild”-temat? Jobs bok - att
ryckas upp från den bekväma och
gå in i det okända.
Varför är det bra om just du sitter
i Equmenias styrelse? Jag väljer
Equmenias styrelse för det är den
roll som jag tror Equmenia just nu
har bäst nytta av mina erfarenheter
och förmågor i.
Vad är det mest wild du har gjort?
Att bestämma sig för att åka själv
till Sydamerika i tre månader med
beslutet att det är "fusk" att börja
lära mig någon spanska före jag
sitter på flyget.
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Tipsa om ett Bibelord som beskriver
”into the wild”-temat? Psalm 23:4
inte ens i den mörkaste dal…..
Varför är det bra om just du sitter i
Equmenias styrelse? För att jag inte
bara gillar att baka kakor utan även
att bjuda på dem!
Vad är det mest wild du har gjort?
En gång var jag på paddelhajk utan
mat.

17

Riksstämmogåva
På riksstämman samlar vi in en särskild kollekt –
Riksstämmogåvan – som går direkt till Equmenias
gemensamma arbete. Den gåvan hjälper oss att göra allt
det goda ni bestämmer under riksstämman. Fundera
redan nu på hur din förening vill vara med och bidra!
Det enklaste sättet att medverka är att sätta in pengar
på Equmenias bankgiro 293-0543. Märk inbetalningen
”Riksstämmogåva”.
Under riksstämman kan du även swisha till nr 123 213
48 31. Märk överföringen ”Riksstämmogåva”. Du kan
även SMS:a in din gåva till Equmenia. SMS:a ge30 eller
ge100 till 72980 för att ge 30 eller 100 kr. SMS-kostnad
tillkommer.
Du kan även ge ett ”löftesoffer”, då river du av tallongen
här nedanför, skriver i hur mycket och sedan sätter din
kassör in motsvarande summa till Equmenias bankgiro.
Prata med din ordförande eller kassör hur mycket ni vill
ge.

123 213 48 31

”Riksstämmogåva”

Tillsammans är vi starka!

LÄMNAS TILL DIN FÖRENINGS KASSÖR

LÄMNAS I KOLLEKTBOX

VI I

VI I

Föreningens namn

Föreningens namn

VILL GE
I RIKSSTÄMMOGÅVA

HAR LOVAT ATT GE
I RIKSSTÄMMOGÅVA

KR
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Sätt in pengar på Equmenias bankgiro 293-0543.
Märk inbetalningen ”Riksstämmogåva”
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18 Motion angående ledarutbildning
för tweenies- och tonårsledare

Equmenia är fantastiskt! Här får barn och unga plats och blir sedda. Här får de möta ledare som
vecka efter vecka lägger ner tid och engagemang för att skapa aktiviteter och mötesplatser där barn
och unga växer – i gemenskap med varandra och Jesus.
En stor del av Equmenias medlemmar är scouter. En rörelse med metod och inramning som funnits
i över 100 år. Equmenia är riktigt bra på scouting – och riktigt bra på scoutledarutbildningar.
Equmenias nationella scoutläger och scoutledarutbildningen Ska’ut är lysande exempel på det. Men
hur bra scouting än är så är det inte alla som vill vara med i den verksamheten.
För dessa finns andra alternativ så som exempelvis tweenies*- och tonårsverksamhet. Däremot finns
det få utbildningar för ledare som inte är eller vill vara scoutledare.
Och visst finns det verktyg att använda som ledare i dessa verksamheter. Men bland dessa initiativ,
projekt och satsningar så är det ändå något som saknas som vi efterfrågar. Hur skapar man en
bra verksamhet för unga när ledarna inte har konkreta verktyg och metoder att falla tillbaka på,
så som exempelvis scoutledare får. Hur lär vi oss de knep som behövs för att kunna skapa bra
gruppsammanhållning? Hur ordnar vi roliga och meningsfulla träffar som ger dessa deltagare en
trygg plats att komma tillbaka till?
Vi menar att det saknas ett helhetsgrepp om tweenies- och tonårsverksamhet. Konkreta verktyg,
metoder och tillfällen då ledare kan träffas och få utbildning i hur man är en bra ledare i Equmenia.
Och samtidigt kanske möjlighet att känna sig tryggare i sin roll. Inspireras gärna av Ska’ut – det
finns mycket där som även ledare för andra verksamheter skulle ha nytta av.

Därför föreslår Abrahamsbergskyrkans ungdom riksstämman
att 		
		
		

Equmenias styrelse får i uppdrag att ta fram en form för ledarutbildning för 		
ledare för tweenies- och tonårsverksamhet utifrån de förslag som nämns i 		
motionstexten.

Styrelsens svar
Först och främst vill styrelsen tacka för motionen, vi är glada att frågor kring utbildning i tweeniesoch tonårsverksamhet lyfts! Vi ska vara stolta för allt det engagemang som finns i Equmenia
och för alla de ideella ledare som vill möta barn och unga över hela landet. Vi vill skapa så goda
förutsättningar som möjligt för ett hållbart ledarskap och då är utbildning en viktig del. Equmenia
jobbar aktivt med att se över de utbildningar vi har och ständigt utveckla dem.
Nyligen genomförde Equmenia sin stora satsning Växa som ledare, en nationell ledarutbildning som
ägde rum på olika platser i Sverige, dessutom har vi kontinuerligt utbildningar i form av Trygga
möten och Alla barn är lika olika. Därför instämmer vi inte fullt ut i motionärernas bild av att det
saknas konkreta verktyg, metoder och tillfällen då ledare kan träffas och få utbildning i hur man är
en bra ledare i Equmenia. Däremot ser vi att det i nuläget saknas ett tydligt helhetsgrepp kring just
tonår och tweenies. Motionen är därför en bekräftelse på att vi behöver tänka vidare kring hur vi
allra bäst kan rusta ledare i dessa verksamheter, vilka till skillnad från till exempel scout och Puls
inte använder sig av en särskild metodik.

*Tweenie: Barn mellan ca. 8–12 år, åldern mellan barn och tonåring. En sammanslagning av orden teen och between.
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Motionärerna använder Ska’ut som exempel för hur en ledarutbildning kan utformas, och vi håller med
om att det finns mycket gott att hämta där. Ska’ut är en utbildning som funnits i många år och som är väl
etablerad bland våra föreningar. Samtidigt säger vår erfarenhet att det är lätt att efterfråga nya nationella
utbildningar, men när det väl kommer till kritan är det svårt att få ledare att åka på dessa samlingar. I en
nyligen utförd enkät var det tydligt att ett vinnande koncept idag är att satsa mer på webbutbildningar
och utbildningar som regions- eller nationell personal kan göra i den lokala föreningen, något som vi tror
att vi kan utveckla ännu mer.
Styrelsen är utifrån detta positiv till motionärernas intention och samtidigt ser vi inte att det är just en ny
form för ledarutbildning som målgruppen behöver. Styrelsen vill ges utrymme att möta behovet bredare
med mer flexibilitet för att uppnå bästa resultat för målgruppen.

Styrelsen föreslår därför riksstämman
att
att
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avslå motionens att-sats
Equmenias styrelse får i uppdrag att se över hur Equmenia på bästa 			
sätt kan möta de behov som finns bland ledare inom Equmenias tweenies- och 		
tonårsverksamhet.

Motion angående
medlemskap inom Equmenia
Equmenia nationellt har, precis som Equmenia Väst, haft minskande antal medlemmar under många
år. Utifrån arbetet med vårt regionbidrag kan vi se att väldigt många av våra deltagare på regionala
evenemang och läger tror att de är medlemmar utan att vara det . Vi har också sett att det är svårt för
våra deltagare att bli registrerade som medlemmar i en lokalförening - även när de vill och försöker. Hur
kan vi få fler deltagare att också bli medlemmar i lokala föreningar?
Vi tror att en möjlig lösning är att förenkla för deltagare att bli medlemmar i sina lokala föreningar, samt
förenkla för lokala föreningar att administrera sina medlemsregister. Här är vårt förslag på hur detta
skulle kunna se ut:
•

En enskild deltagare ska kunna bli medlem i en lokal förening genom sms eller webbformulär,
liknande hur t.ex. vissa politiska ungdomsförbund gör (Dessa ungdomsförbund har också 		
lokalföreningar, likt Equmenia).

•

Deltagaren registreras som medlem i den lokala föreningens medlemsregister via webb/sms
direkt in i Repet.

•

Equmenia nationellt administrerar medlemsregistren för de lokala föreningarna via Repet.

En sådan lösning är tekniskt möjlig för oss, enligt Joacim Anesund på Equmeniakyrkan. Samtidigt kräver
det att vi investerar pengar på att skapa funktionerna.
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Fördelar med föreslagen lösning
Vi tror att detta skulle förenkla medlemskap, dels för den enskilde deltagaren, och även för de lokala
föreningarna som inte behöver engagera ideella krafter för att sköta medlemsregister. Det skulle leda till
att Equmenia nationellt och regionerna får bättre översikt över medlemskap och deltagarnivå, genom ökad
användning av Repet hos lokala föreningar eftersom alla medlemmar blir registrerade direkt. Det skulle ge
lokala föreningar större nytta av Repets funktion och det skulle också göra det enklare för föreningarna att
följa GDPR, eftersom Repet är GDPR-säkrat. Slutligen, skulle det också underlätta möjligheten för nationellt
att skapa direkta medlemskampanjer.

Därför föreslår Equmenia Västs styrelse riksstämman
att
		

uppdra åt styrelsen att undersöka möjligheten att utveckla en teknisk lösning för 			
att förenkla medlemskap, sammankopplad med Repet.

att
		

uppdra åt styrelsen att undersöka möjligheten för Equmenia nationellt att 			
administrera medlemshantering för lokala föreningar via förslagsvis repet.

Styrelsens svar
Tack för motionen! Equmenia har jobbat länge med att utveckla stöd och hjälp för att göra det så enkelt
som möjligt att bli medlem i våra föreningar. Riksstämman 2018 beslutade om en större satsning (200 000
kronor) på att vidareutveckla medlemsregistret Repet, och i samband med det tillsattes en arbetsgrupp som
aktivt jobbar med medlemsfrågan. I analysen av Repet har det framkommit att det finns flera möjliga vägar
i att utveckla programmet för att fylla de behov som finns och i nuläget utreds vad som ska göras och hur
det ska ske. Processen är alltså igång, och därmed anser styrelsen att motionens första att-sats är besvarad.
När det gäller motionens andra att-sats ser styrelsen positivt på att undersöka möjligheten för Equmenia
nationellt att administrera medlemshanteringen för våra lokala föreningar. Dock vill vi invänta de
förändringar som görs i Repet för att veta vilka behov som kvarstår och vilka möjligheter som då finns att
nationellt ge det stöd som eventuellt efterfrågas.
Styrelsen vill också poängtera att det finns utmaningar med ett nationellt administrerat medlemskap för de
lokala föreningarna. Bland annat kan kostnaderna komma att bli för stora för att det ska vara ekonomiskt
hållbart och således riskerar en sådan förändring att ske på bekostnad av annat stöd och verksamhet. Med
det sagt vill styrelsen bifalla motionens andra att-sats.

Styrelsen föreslår därför riksstämman
att

anse motionens första att-sats besvarad

att

bifalla motionens andra att-sats
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20 Proposition om medlemsavgift,

deltagaravgift och aktivitetsstöd
Riksstämman 2015 beslutade om en ny modell för medlemsavgift och aktivitetsstöd. Styrelsen
föreslår samma modell till riksstämman 2019.
Modellen bygger på att de lokala föreningarna betalar en nationell medlemsavgift som är 100 kr
per medlem. Till föreningarna som är bidragsgrundande betalas det ut ett aktivitetsstöd som är
135 kr för varje bidragsgrundande medlem i åldern 6–25 år. Riksstämman 2018 beslutade att ge
styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att även ge bidrag till medlemmar i åldrarna 0–5 år,
trots att dessa inte är bidragsgrundande enligt MUCF. Detta är gjort och styrelsen har funnit att vi
utifrån rådande förutsättningar inte har möjlighet att ge bidrag för barn i åldrarna 0–5 år. Detta
skulle innebära en ökad risk att fler föreningar blir icke bidragsgrundande vilket vore ekonomiskt
ogynnsamt.
För de föreningar som inte är bidragsgrundande på grund av att de har för stor andel medlemmar
som är under 6 år, men i övrigt uppfyller MUCF:s* krav på bidragsgrundande föreningar, finns det
sedan 2015 ytterligare ett högkostnadsskydd som innebär att en förening inte kan gå med mer
minus än 5 000 kr per år avseende den nationella medlemsavgiften. För de föreningar som inte är
bidragsgrundande finns det sedan 2015 ett högkostnadsskydd som innebär att en förening inte kan
gå med mer minus än 7 000 kr per år avseende den nationella medlemsavgiften.
Dessa högkostnadsskydd vill styrelsen lämna oförändrade. Tidigare har några verksamhetsgrupper
påpekat att de inte kan delta i finansieringen, eftersom de inte registrerar medlemskap. Därför
har riksstämman sedan tidigare infört en rekommenderad deltagaravgift som verksamhetsgrupper
utan medlemskap kan använda. Då kan alla vara med och stödja Equmenias gemensamma
verksamhet.
Vissa Equmeniaföreningar är även anslutna till andra ungdomsförbund eller riksorganisationer
och betalar därför eventuellt fler medlemsavgifter: för dessa föreningar minskas medlemsavgiften
i förhållande till antalet organisationer föreningen är ansluten till. Om föreningen är
bidragsgrundande för Equmenia betalas däremot fullt aktivitetsstöd ut till föreningen.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

fastställa medlemsavgiften för 2020 till 100 kronor per medlem,

att
		
		

fastställa aktivitetsstödet för 2020 till 135 kronor per bidragsgrundande 			
medlem i bidragsgrundande förening eller bidragsgrundande ekumenisk 			
förening

att
		

fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte 		
registrerar medlemskap för 2020 till 100 kronor per deltagare

att

medlemsavgift för ekumeniska föreningar minskas i proportionen till andelen
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Proposition om scoutavgift
Efter beredningskonferensen 2016 har Equmenia kommit överens med Scouternas styrelse om ett
avtal gällande scoutavgift och samarbete mellan organisationerna. Avtalet gäller till och med 2024.
Scoutavgiften för Equmeniascouter är, enligt avtalet, 65% av den medlemsavgift som Scouterna
fastställer vid sin stämma, Demokratijamboreen. Den scoutavgift föreningen betalar per scout
motsvarar den avgift Equmenia betalar till Scouterna.
Under sex års tid, med start år 2017 trappas Equmenias avgift till Scouterna upp från 39% till 65% av
Scouternas medlemsavgift. Baserat på nu gällande medlemsavgift i Scouterna ser höjningen av avgiften
som Equmenia betalar per scout ut så här:
2017: 70 kronor, 39 %
2018: 80 kronor, 44 %
2019: 90 kronor, 50 %
2020: 100 kronor, 56 %
2021: 110 kronor, 61 %
2022 och framåt: 117 kronor, 65 %

Styrelsen föreslår riksstämman
att
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fastställa scoutavgiften för 2020 till 100 kronor per scout

Proposition om budget 2020-01-01 – 2020-12-31
Vad är budget egentligen?
En budget är en prognos över hur det kommande året kommer att se ut ekonomiskt. Budgeten är en
sammanställning över vilka intäkter och kostnader som organisationen kommer att ha. Lite förenklat
kan man säga att det motsvarar ungefär hur mycket pengar vi kommer att få in (=intäkter) och hur
mycket pengar vi kommer att betala ut (=kostnader). Skillnaden mellan intäkter och kostnader heter
resultat. I en ideell organisation som Equmenia är målet att resultatet över tid ska vara lite positivt, eller
nära 0, och alltså inte generera massa vinster.

Hur läser jag budgetförslaget?
För det första, om du inte förstår budgeten, fråga gärna! Equmenias styrelse och personal hjälper gärna
till att förklara. Under påverkanstorget kan även inflytandepunktsansvarig hjälpa till. För att du ska
kunna påverka så mycket som möjligt är det bra om du ställer alla frågor i god tid. Det är svårare att
räkna ihop ett nytt budgetförslag i plenum än på påverkanstorget där det finns gott om tid att hjälpas åt
och att diskutera.
På samma sätt som tidigare år kommer vi inte att förklara alla budgetposter i detalj i handlingarna.
Allt detta finns att ladda ner som en bilaga till riksstämmohandlingarna och finns tydliggjort på
påverkanstorget. Det som finns med i handlingarna är en sammanfattning av hela budgeten, där
posterna inom ett verksamhetsområde slås samman så att du kan se slutresultatet. Där anges stora
poster som intäkter och kostnader för de olika områdena.
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Förslaget till budget gäller från 1 januari till 31 december 2020 eftersom Equmenia har
kalenderår som räkenskapsår. Den vänstra spalten visar den budget som riksstämman beslutade
om för innevarande år (2019) och den högra spalten visar budgetförslaget för kommande
verksamhetsår (2020).

Så förstår du budgeten
Under intäkter ser du de pengar som vi har att röra oss med under året. De enskilt största
intäkterna och kostnaderna under 2019 var intäkterna och kostnaderna för det nationella
scoutlägret Prisma, detta gör att budgeterna för 2019 och 2020 ser olika ut. Insamlade medel
tillsammans med statsbidragen är Equmenias enskilt viktigaste inkomstkällor. Sedan några år
tillbaka har vi tillsammans med Equmeniakyrkan genomfört en årlig insamlingskampanj som
har varit lyckad. Det vill vi fortsätta med och räknar därför med fortsatt goda intäkter från
bön- och insamlingsdagen. Vi räknar med att statsbidragen från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer att ligga på ungefär samma nivå 2020 som under 2019,
dock något lägre på grund av minskat medlemsantal.
För varje verksamhetsområde, till exempel kreativa uttryck och scout, finns specifika intäkter.
Det är helt enkelt pengar som kommer in i den verksamhet vi bedriver. Det handlar bland annat
om deltagaravgifter till scoututbildningar eller från medlemskörerna i Soul Children. Intäkterna
för ledning utgörs bland annat av din anmälningsavgift till riksstämman och krönikor vår
generalsekreterare skriver eller insatser hon gör till förmån för Equmenia.
Verksamhetskostnader visar vad vi tänker använda våra pengar till under året. Inom varje
område finns personalkostnader för respektive koordinator med. Dessutom ryms alla de projekt
och verksamheter som vi vill satsa pengar på. Vi har ett stort projekt i Indien som vi fortsätter
stödja genom Alla på samma kula och vi fortsätter sända ut ungdomar till lärjungaskolan APG
29. Den budgeterade kostnaden och intäkten för scoutavgiften speglar den proposition styrelsen
lägger fram. Vi fortsätter projektet Suntprat tillsammans med Hela människan. Andra större
poster som påverkar budgeten för 2020 är bland annat en satsning på marknadsföring för scout.
Under 2020 ska Equmenia tillsammans med Equmeniakyrkan för andra gången genomföra en
stor musikkonferens i Linköping.
Stödfunktionen som vår föreningsstrateg tillhandahåller fortsätter även under 2020 (finns i
budgeten under ekonomi och föreningsservice). Under posten ledning ryms kostnader för bland
annat generalsekreterare samt två biträdande generalsekreterare, en nationell och en regional.
Aktivitetsstöd till föreningar är det bidrag som bidragsgrundande föreningar får tillbaka i
samband med medlemsavgiften varje år.
När vi drar av kostnaderna från intäkterna får vi ett verksamhetsresultat på – 1 284 000
kronor. För att täcka upp detta underskott använder vi intäkter från räntor vi får på lån
till Equmeniakyrkan (se Finansiella poster) och en del av de ändamålsbestämda medel som
Equmenia har. Dessa pengar har skänkts till Equmenia och är sparade för att användas till
särskilda satsningar. När vi gjort detta återstår fortfarande ett negativt resultat, nämligen – 1
164 000 kronor (se Kvarstående belopp för året). Detta underskott täcks upp av överskott från
tidigare år. Årets resultat visar ett mindre underskott jämfört med tidigare år då styrelsen har
beslutat om effektiviseringar och besparingar under året.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

fastställa förslaget till budget för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31
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Budgetförslag för Equmenia, verksamhetsåret 2020
Alla belopp är angivna i kronor
Budget
2019

Budget
2020

INTÄKTER
Insamlade medel nationellt
Insamlade medel internationellt
Statsbidrag MUCF
Statsbidrag MUCF, återredovisningskrav
Övriga bidrag & anslag
Medlemsavgifter
Internationellt, övriga intäkter
Scout
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck
Information
Ekonomi & Föreningsstöd
Ledning
Summa: Intäkter

2 975 000
250 000
1 040 000
2 090 000
0
1 645 000
6 000
6 737 500
2 108 050
0
0
70 000
16 921 550

2 890 000
250 000
983 000
1 976 000
180 000
1 500 000
6 000
1 136 000
1 661 000
0
0
50 000
10 632 000

VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt
Scout
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck
Information
Ekonomi & Föreningsstöd
Ledning
Aktivitetsstöd till föreningarna
Summa: Kostnader

-1 067 000
-7 518 700
-3 624 600
-887 250
-1 879 500
-1 931 500
-1 760 000
-18 668 550

-989 000
-1 899 000
-2 966 000
-1 019 500
-1 657 000
-1 854 500
-1 531 000
-11 916 000

Verksamhetsresultat

-1 747 000

-1 284 000

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

100 000
0
-1 647 000

90 000
0
-1 194 000

-250 000
360 000
0

-250 000
280 000
0

-1 537 000

-1 164 000

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Utnyttjande av dispositionsfond
Kvarstående belopp för året

Underlag för budget finns som bilaga att ladda ner på equmenia.se/riksstamman
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23 Proposition om verksamhetsplan
för verksamhetsåret 2020

Equmenias verksamhetsplan är grunden till Equmenias verksamhet och beskriver vad som ska göras
under det kommande året och varför.
Inför riksstämman 2018 gjorde Equmenia en större förändring kring sin verksamhetsplan, då vi gick
från ett stort antal detaljerade mål till ett mindre antal riktningsmål. Verksamhetsplanen består, inför
verksamhetsåret 2020, av fem visionära riktningsmål som visar i vilken riktning Equmenia ska gå.
Riktningsmålen kompletteras av en handlingsplan som utformas av stag och personal för att
konkretisera riktningsmålen. Riksstämman 2018 beslutade att styrelsen inför kommande riksstämmor
skall presentera en preliminär handlingsplan, samt att detta förslag finns som bilaga inför riksstämman.
Styrelsen vill dock understryka att beslut om handlingsplanen inte skall fattas under riksstämman och
att den kan komma att ändras under verksamhetsåret.

Hur tas en verksamhetsplan fram?
Under första kvartalet fattar styrelsen beslut om förslag till riktningsmål för kommande verksamhetsår.
Riktningsmålen fokuserar på organisationens viktigaste frågor. Under riksstämman får ombuden
möjlighet att påverka och besluta kring riktningsmålen. Det blir en styrka att riksstämman fokuserar
på dessa visionära mål som styr Equmenias nationella verksamhet och inte fastnar i detaljerade mål på
operativ nivå.
Under påverkanstorget vid riksstämman finns möjlighet att tillföra förslag till handlingsplanen. Det finns
även möjlighet för medlemmar och ideella på alla nivåer att påverka handlingsplanen under hela det
innevarande året genom att skicka in förslag till stagen eller personalen.

Verksamhetsplan 2020
1. GEMENSKAP
Rom 12:5 Så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra
Equmenia vill arbeta för mångald, samhörighet och tillgänglighet så att varje medlem ska känna sig
delaktighet i Equmenia.
Kristen tro är för alla. Vi vill sträva efter att Equmenias föreningar är gemenskaper som skapar
engagemang och aktivt inkluderar alla människor. Varje röst är lika viktig. Vi är alla kallade att vara en
del av Kristi kropp och bara tillsammans kan vi bli en helhet. I det större sammanhanget samlar vi kraft
och med våra olika erfarenheter kan vi stötta varandra.

2. FÖRENINGSUTVECKLING
Mark 1:17 Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare.
Equmenia vill bestå av välmående, växande föreningar med framtidstro som möter behov i närområdet.
Den lokala föreningen är Equmenias grund och vår styrka. Genom föreningsutveckling vill vi stärka och
inspirera föreningar till att tjäna barn och unga i sin omgivning med ett diakonalt förhållningssätt så att
fler får upptäcka Guds kärlek.
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3. LÄRJUNGASKAP
Ef 3:17b -19 Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och
längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller
er.
Equmenia vill vara en del av barns och ungas väg till en personlig tro på Jesus Kristus och tillsammans med
Equmeniakyrkan skapa förutsättningar för dem att växa in i församlingens gemenskap och uppdrag.
Vi vill se unga människor lära känna Jesus och tillsammans med Equmeniakyrkan göra steget mellan
Equmeniaförening och församling kortare. Vi vill utrusta barn och unga för ett liv i församlingsgemenskap
och lärjungaskap.

4. LEDARSKAP
2 Thess 3:5 Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet
Equmenia vill stärka ledare till ett hållbart ledarskap genom stöd, vägledning och utbildning för att möta
barns och ungas behov och längtan.
Equmenia är beroende av sina ledare, därför vill vi ge dem goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag
och känna glädje i ledarskapet. Genom utbildning och platser för erfarenhetsutbyte vill vi ge metoder och
bidra till personlig utveckling, så att våra ledare kan fortsätta växa i sitt ledarskap och inspirera fler till
engagemang.

		
5. PROFETISK RÖST
1 Joh 3:18 Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning
Equmenia vill vara en profetisk röst i samhället som står upp för barns och ungas behov av att få känna sig
trygga, sedda och hörda samt deras rätt till andlig utveckling.
Vi vill samla all den kraft som finns i vår organisation för att lyfta fram barns och ungas perspektiv i
samhällsdebatten. Tillsammans med andra organisationer vill vi vara med och bygga det samhälle som
våra barn och unga växer upp i, ett samhälle där deras välmående och bästa är i fokus i enlighet med
barnkonventionen.
				

			

Styrelsen föreslår riksstämman

						
att

anta förslaget till verksamhetsplan för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31
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24 Proposition om arvode för ordförande
Enligt Equmenias stadgar ska riksstämman varje år fastställa hur stor ekonomisk ersättning
ordförande ska få för sitt uppdrag. Ersättningen kallas för arvode. Att vara arvoderad ordförande är
inte detsamma som att vara anställd personal. En arvoderad ordförande är vald för att fullgöra ett
uppdrag. Arvodet är inte en lön och ordföranden har ingen betald semester samt omfattas inte av
kollektivavtal.
Arvodet bestäms utifrån det prisbasbelopp som fastställs av regeringen varje år. Prisbasbeloppet för
2020 uppgår till 47 300 kronor. Prisbasbeloppet justeras efter vad den svenska kronan är värd, alltså
hur mycket du kan köpa för pengarna. Prisbasbeloppet justeras framförallt efter inflationen.
Styrelsen föreslår riksstämman att liksom föregående år arvodera en ordförande på 16 % av
prisbasbeloppet.
Eftersom Equmenias ordförande inte är anställd får denne inte samma förmåner som en anställd får.
Därför tecknar Equmenia försäkringar som gör det tryggt för ordförande att arbeta med sitt uppdrag.

Styrelsen föreslår riksstämman
att
		
		
		

att

Equmenias ordförande får ett månatligt arvode som ska uppgå till 16 % av det vid 		
tillfället gällande prisbasbeloppet som definieras i 2 kapitlet 6–10 § i lag (2010:110)
Socialförsäkringsbalken. För kvarstående ordförande gäller att det nominella värdet
inte skall minska från ett år till ett annat.

ordförande inte har rätt till traktamente eller friskvårdsbidrag.

att
		

ersätta ordförande för kostnadsutlägg i tjänsten mot redovisade kvitton, när så 		
möjligt utan att ersättningen blir föremål för förmånsbeskattning.

att
		
		

Equmenia tecknar liv- och olycksfallsförsäkringar samt pensionsavtal för 			
motsvarande det Equmenia hade tecknat om ordförande varit anställd och därmed
omfattats av kollektivavtal.
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25 Proposition om instruktion för

Equmenias nomineringskommitté
Det ska vara lätt att kandidera till uppdrag inom Equmenia!
Nomineringskommittén är en av alla de viktiga delarna i Equmenia och arbetar med att förbereda de
personval som ska göras på varje riksstämma. Denna instruktion beskriver vad nomineringsko mittén ska göra och hur, så att det blir lättare att förstå och sätta sig in i hur förtroendeuppdrag tillsätts.
Då hoppas vi att det också ska bli enklare att själv kandidera.
I instruktionen betonas att det är främst lokalföreningar och regioner som ska nominera personer till
olika uppdrag. Det är i det lokala sammanhanget som människorna finns.
Instruktionen bekräftas varje år av riksstämman och ändras då vid behov. På riksstämman 2012 fastställdes instruktionen för första gången. Sedan dess har den förtydligats på en rad punkter och inför
riksstämman 2019 har vi lagt till punkt 17 för att förtydliga nomineringskommitténs uppdrag när det
finns fler kandidater än platser att tillsätta.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

anta förslaget till instruktion för Equmenias nomineringskommitté

Instruktion för Equmenias nomineringskommitté
Uppdrag och grundförutsättningar
1. Nomineringskommittén har i uppdrag att förbereda de val som görs på riksstämman. Kommittén
arbetar utifrån Equmenias stadgar och denna instruktion.
2. Nomineringskommittén väljs av riksstämman efter förslag från respektive region och arbetar alltså
på uppdrag av lokalföreningarna. Det betyder att nomineringskommittén ska fånga upp de idéer och
tankar som finns i organisationen och använda dessa när de föreslår kandidater.
3. Nomineringskommittén genomför sitt uppdrag under tystnadslöfte om information som rör kandidaters personliga förhållanden.
4. Nomineringskommittén ska jobba för att alla ska uppleva att de får vara med, får vara sig själva,
får bidra demokratiskt och känner sig delaktiga i Equmenia.
5. Om nomineringskommitténs sammankallande inte längre kan slutföra sitt uppdrag väljer nomineringskommittén en ny sammankallande inom sig.
6. Om ledamot i nomineringskommittén inte kan slutföra sitt uppdrag beslutar berörd regionstyrelse
om en ersättare i samråd med nomineringskommittén.

Arbetsformer
7. Den som är sammankallande i nomineringskommittén har ansvar för att kalla till möten. Mötena
sker framför allt per telefon och över internet. Fysiska möten hålls vid behov, och genomförs inom
ramen för budget. Den som är sammankallande ser också till att det förs beslutsprotokoll vid mötena.
8. I nomineringskommitténs protokoll ska man kunna läsa
a. vilka nomineringar som kommit in (namn, ort, uppdrag som den nomineras till, vem som nominerat, datum för när nomineringen kommit in samt uppgift om den nominerade förstått uppdraget och
accepterat att kandidera),
b. vilka egna kandidater nomineringskommittén för fram (namn, ort, uppdrag som den nominerats
till samt uppgift om den nominerade förstått uppdraget och accepterat att kandidera), samt
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c. vilka kandidater som nomineringskommittén föreslår för respektive uppdrag samt en motivering till
varför de personerna är lämpade för uppdraget. Beslut om kravprofiler, frågeformulär och annat material
som använts i urvalsprocessen ska också protokollföras. Material som rör enskilda personer (till exempel
svar på intervjuer eller frågeformulär, svar från referenser och liknande) ska sparas av nomineringskommittén till dess riksstämmans protokoll är justerat. Sedan ska materialet förstöras. Endast beslut skall
protokollföras. Diskussionsprotokoll ska inte föras.
9. Generalsekreteraren och den som är sammankallande ansvarar för samordningen av kommitténs arbete med Equmenias kansli.

Nomineringsprocessen
10. Inför varje riksstämma ska nomineringskommittén lägga upp en plan för sitt arbete och en kravprofil
för varje uppdrag som ska väljas under riksstämman. Dessa dokument ska stämmas av med styrelsen och
generalsekreteraren. De anställdas fackliga representanter skall involveras i arbetet med att ta fram en
kravprofil för ordförandeposten.
11. Equmenia ser ett värde i att lokalföreningarna och regionerna nominerar duktiga personer, men
ibland kan nomineringarna behöva kompletteras med ytterligare förslag för att hitta en viss kompetens,
skapa en bra grupp eller få en bred representativitet. Därför får nomineringskommittén även lämna
egna förslag på kandidater.
12. När nomineringskommittén tar fram sitt förslag ska de nominerade jämföras med kravprofilen för
uppdraget. På så sätt minskas risken att nomineringar sker utifrån fördomar, bekvämlighet och gammal
vana. Så långt det är möjligt ska de föreslagna kandidaterna spegla den mångfald som Guds skapelse ger
uttryck för och vara representativa för hela Equmenia. Nomineringskommittén ska sträva efter att kombinera förnyelse och inskolning med kontinuitet och erfarenhet. Kravprofilen för styrelse och ordförande
ska finnas tillgängliga på Equmenias webbplats.
13. Om någon ställer upp för omval ska nomineringskommittén kontrollera att personens kompetens
och förmåga fortfarande stämmer överens med kravprofilen för uppdraget. En styrelseledamot som
vill ställa upp för omval ska kontakta styrelsens ordförande och föra ett samtal om hur arbetet har gått
under den senaste mandatperioden innan ledamoten meddelar sin kandidatur. En ordförande som vill
ställa upp för omval ska föra motsvarande samtal med de båda styrelseledamöterna i arbetsutskottet.
14. Innan nomineringskommittén föreslår en person för ett uppdrag skall den kontrollera att kandidaten
förstår vad som förväntas och vilka krav uppdraget ställer.
15. För att betona att makten ligger hos riksstämman ska nomineringskommittén i den mån de anser det
lämpligt presentera valfritt antal övernamn till val av styrelse och ordförande.

Riksstämman
16. Val av nomineringskommitté förbereds genom att de sju regionernas styrelser nominerar var sin
ledamot till kommittén. Sittande nomineringskommitté nominerar bland dessa en person till sammankallande för nomineringskommittén
17. De nominerade som inte föreslås av nomineringskommittén ska tillfrågas om de vill motkandidera.
Om så är fallet ska nomineringskommittén hjälpa kandidaten att ta fram en likvärdig presentation och
de föreslagna kandidaterna ska informeras om detta.
18. Nomineringskommittén tar fram ett beslutsunderlag för alla valärenden i så god tid att förslagen kan
presenteras i riksstämmohandlingarna.
19. Riksstämman uppskattar och har förtroende för nomineringskommitténs arbete, men ibland kan det
finnas orsak att göra avsteg från kommitténs beslutsförslag. Nomineringskommittén ska sträva efter att
ombuden och alla kandidater ska vara trygga med hur valprocessen och motkandidaturer går till.
20. När det finns mer än en kandidat till ett uppdrag ska nomineringskommittén bara yttra sig positivt
om den/de kandidaterna kommittén förordar och aldrig motivera varför en viss kandidat inte har föreslagits för ett uppdrag eller tala emot någon kandidat.
21. Om någon vill motkandidera på riksstämman ska nomineringskommittén hjälpa kandidaten att ta
fram en likvärdig presentation.
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