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Välkommen till riksstämman 2016!
Tänk att vi återigen får möjlighet att samlas och sätta riktning för 
Equmenia. 

Det är så vackert med Riksstämman, att allas röst är lika mycket 
värd, att alla har chansen att påverka och göra sin förenings röst 
hörd. Vi blir så mycket klokare tillsammans än vad var och en är i sig 
själv. När vi samlas får vi bli del av något större, vi är inte bara en 
förening, vi är nästan 400 runt omkring i vårt land, 400 föreningar 
som ger barn och unga en meningsfull fritid. 

Equmenia vilar på en diakonal och evangelisk bas. Med det menar 
jag att barn och unga i utsatta situationer ska ha möjlighet att söka 
sig till oss för att hitta en trygg punkt i vardagen. Barn och unga ska 
få möta kärleksfulla ledare, som ser och älskar dem utan krav på 
prestation. Vi har ett stort socialt ansvar när det finns färre och färre 
platser dit barn och unga kan få komma utan att det varken kostar 
massor utav pengar eller där det bygger på individuell prestation. 

Samtidigt är vi ungdomsförbund till en kyrka vilket gör att vi också vill 
visa på den Gud vi tror på. Att Jesus finns, lever och verkar än idag. 
Att erbjuda varje barn och ungdom en möjlighet att lära känna Jesus 
är vår skyldighet. 

Bär vi inte båda dessa aspekter missar vi målet med vår verksamhet. 
Det vi gör kan inte hamna i ena eller andra diket, då saknas något 
vitalt.

Denna stämma önskar jag ska handla om hur vi kan kombinera 
dessa två för att vi på bästa sätt ska möta barn och unga. Både 
som nationell organisation men också som lokalförening!

Vi arbetar på Guds uppdrag. Vi tror att Gud vill något särskilt med 
Equmenias verksamhet. Vår vision är att Equmenia ska vara en plats 
där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Ett 
stort uppdrag, omöjligt för oss att fixa på egen hand. Men som det 
står i Luk 1:37: ”Ty ingenting är omöjligt för Gud” 

Joakim Lundqvist, Ordförande Equmenia
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Riksstämmans ABC
Avslag 
Om du inte håller med om ett beslutsförslag så vill du avslå det.

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

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

Jämkning 
Om ett eller flera förslag som kommit upp under påverkanstorget 
är ganska lika så kan de jämkas ihop dem till ett gemensamt 
förslag.

Motion 
Beslutsförslag som kommit in från medlemmar.

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

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

Presidium 
De som sitter där framme och leder mötet, alltså 
mötesordförande och sekreterare med flera. 

Proposition 
Beslutsförslag som kommit in från styrelsen.

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

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

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.

Reservation 
Om du verkligen inte ställer dig bakom ett beslut kan du 
reservera dig. Då skrivs det i protokollet att du inte håller med.

Sakupplysning 
Får bara vara ett faktum som glömts bort eller blivit fel.

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.

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.
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Val av mötesfunktionärer för 
riksstämman
Presidie
Carl Johan Berglund, Uppsala  (Ordförande) 

Rebecca Sundberg, Stockholm (Vice ordförande)

Aron Widforss, Västerås  (Vice ordförande/Bildsekreterare)

Niklas Björklund, Gävle (Sekreterare)

Vakant, presenteras på stämman  (Sekreterare) 

 

Redaktionsutskott 
Presenteras på stämman.

Protokolljusterare tillika rösträknare
Presenteras på stämman.

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

att  fastställa röstlängden i enlighet med föredragningen

Symbolförklaring

3

2

FORMALIA BESLUT FÖREDRAGNINGVAL
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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).

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 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.

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!  

5
Beslut om arbetsordning
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Vid påverkanstorget kan det finnas förhandsförslag, Det 
är förslag på yrkanden som föreningar skickat in i förväg. 
Dessa kan bara läggas till ärenden som behandlas vid 
påverkanstorget . 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.

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 
påvekransplank. 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.

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. 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.
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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 
2015 års riksstämma. Därefter har riksstämman utlysts via Equmenias hemsida och 
per brev till alla lokalföreningar i Equmenia. 

Generalsekreteraren föreslår därför riksstämman
att anse riksstämman stadgeenligt utlyst

6

Följande bryter talarordningen:
• 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.

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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Föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse
2015-01-01 till 2015-12-31 

8
Ett omvälvande år!
År 2015 har varit ett omvälvande år på många sätt. I vår del av världen 
uppstod en ny situation där tusentals människor på flykt sökte sig till 
Europa. Sverige tog under året emot många människor och trettiofem 
tusen av dem var ensamkommande barn. Många föreningar har 
engagerat sig och varit aktiva i denna nya situation och från nationellt 
håll inom Equmenia har vi försökt stötta på bästa sätt utifrån denna 
nya situation. Vi har bland annat försökt inspirera och uppmana 
till engagemang genom att sprida goda exempel i vår rörelse på hur 
Equmenias verksamhet fått vara en viktig del i välkomnandet och 
integration av de nyanlända.   

2015 har också inneburit förändringar för Equmenias ledarskap. Patric 
Forsling som varit generalsekreterare i 6 år avslutade sin tjänst i mars 
och i mitten av september var den nya generalsekreteraren Carin 
Dernulf på plats.  

Vi har under året fortsatt att på olika sätt arbeta för att barn och unga 
ska få växa i gemenskap med varandra och Jesus. En sådan sak har 
varit att utveckla våra scoutandakter.  Under året har vi tagit fram och 
testkört ett material som vi kallar 10 sätt att hålla en andakt som syftar 
till att inspirera och stärka våra ledare i denna viktiga uppgift. 

Vi har också arbetat för att stärka våra föreningar när det gäller musik 
och lovsång. Under året har musikutskottet tagit fram materialet 
Fokus Lovsång som riktar sig till unga som vill utvecklas och lära 
sig mer om detta. Vi har också arbetat för att hjälpa våra föreningar 
att utveckla andra kulturella verksamheter såsom exempelvis dans. 
En dansmodell har också tagits fram för att just inspirera till arbete 
bland ensamkommande barn för att bidra med stärkt självkänsla, 
meningsfullhet och sammanhang. 

Under året har Pulsarbetet ökat med nya pulsgrupper. Från nationellt 
håll påbörjades arbetet med att få med den regionala personalen i 
Pulsarbetet så att de ännu mer kan vara ambassadörer för Puls i sina 
möten med lokalföreningarna.  

Under 2015 genomförde Equmenia en stor enkätundersökning bland 
unga vuxna. De enkätsvar vi fått in kommer hjälpa lokala föreningar 
och Equmenia nationellt när vi kommunicerar kring hur arbetet med 
tonåringar och unga vuxna kan utvecklas. Under arbetets gång blev 
det mer och mer tydligt att det behövs en större satsning för att detta 
arbete ska nå resultat på lång sikt. Därför har det beslutats att lägga 
resurser på ett tvåårigt projekt med fokus på unga vuxna och hur vi 
bäst kan arbeta med den gruppen. 
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Under året har vi också lanserat materialet Action- tillsammans förändrar vi världen. 
Ett material som syftar till att med Jesus som utgångspunkt väcka engagemang för 
de utmaningar som finns i vår värld och uppmana till handling. I linje med detta 
har Equmenia under året varit engagerade i klimatfrågan inför klimatkonferensen 
i Paris. Under Almedalsveckan genomfördes bland annat en uppskattad kampanj 
med budskapet ”Vi behöver fler superhjältar för klimatet, bli en du med”. 

Equmenias internationella arbete fortsätter på flera olika platser. Bland annat 
beviljades projektstöd till ett projekt för och om barn med cerebral pares för att 
jobba med attityder och underlätta vardagen för dessa barn och deras familjer i 
Pakistan. En annan viktig sak som är värd att lyfta är att Apg 29 för första gången 
genomfört en ledarskola. Skolan arrangerades i Turkiet under sommaren och 
upplevdes mycket positiv för de som var med. 

Under året påbörjades arbetet med en ny hemsida. Vi har även utökat vår närvaro 
på sociala medier. För att stötta våra föreningar på bästa sätt har det också startats 
en bildbank där man kan hämta bilder för att använda i den lokala verksamheten. 

Under hösten signalerade Scouterna att vi behövde se över samarbetsavtalet och 
Equmenias Riksstämma beslutade att kalla till en beredningskonferens. Detta kom 
att prägla mycket av arbetet på det nationella kansliet i slutet av året. 

Som vanligt skedde det mesta av arbetet utifrån den av riksstämman beslutade 
verksamhetsplanen med 34 mätbara verksamhetsmål. Det har gjorts en speciell 
utvärdering av arbetet med dessa som finns att läsa på punkt 9. Ännu mer om året 
står att läsa i förvaltningsberättelsen på punkt 11.
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Föredragning av utvärdering av 
verksamhetsplanen för 
2015-01-01 – 2015-12-31 

9
Koordinatorerna och styrelsen har arbetat med att göra en utvärdering kring hur 
kansliet har genomfört verksamhetsplanen under verksamhetsåret 2015.

Det sker under året en slags löpande utvärdering genom generalsekreterarens 
rapport. På det sättet kan styrelsen kontinuerligt följa arbetet med genomförandet av 
verksamhetsmålen. Med den slutrapporten som grund ställde vi några kontrollfrågor. 

-Varför klarade vi av de mål som vi klarade av? -Varför klarade vi inte av de mål vi 
inte klarade av? -Finns det speciella trender där en typ av mål sällan utförs? Finns 
det speciella trender där ett visst arbetsområde misslyckas oftare? Under vilka mål 
uppfattades det att det fanns ekonomiska begränsningar? Är svårighetsnivån på målen 
rimlig? Vilka mål skall vi inte arbeta vidare med för tillfället & varför? 

Sedan jobbade vi med modellen klarade, nästan klarade och ej klarade mål. 

Där 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 (exempelvis 90 istället för 100). 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 det. Det kan handla om att 
samarbeten vi planerat inte blivit av eller liknande. 

Vi kan konstatera att 21 av 34 mål är klarade. 

4 mål är nästan klarade där vi gjort det vi kunnat och var nära att klara målet utan att 
riktigt nå hela vägen fram. Ett sådant exempel är mål 24 som handlar om att minst 12 
ungdomar per år deltar i en bibellinje med idrottsprofil. Där fick vi 8 deltagare istället 
för 12 men valde ändå att genomföra utbildningen. Ett annat exempel är mål 16 som 
handlade om att utforma och tillämpa ett strategiskt arbete med avsikt att utrusta 
personer i åldern 20 – 25 år i deras tro och som ledare. Detta arbete blev inte färdigt 
eftersom det blev större än det var tänkt och istället lett till att vi avsätter resurser för 
ett tvåårigt projekt för att fördjupa oss i dessa viktiga frågor. 

Det är 9 mål som inte är klarade. För några mål handlar det om att de går över mer än 
ett år, så arbetet kommer att fortsätta. Andra handlar om för få anmälda. Ytterligare 
några kräver mer tid än vad vi beräknat och kommer därför att skjutas framåt. 

Det finns inga tydliga trender i de mål vi misslyckats med att genomföra som att en 
viss ansvarig eller en viss typ av mål inte blivit genomförda, utan det blandas och ges. 
Däremot kan det märkas att det inte funnits en generalsekreterare på plats under stora 
delar av året som löpande jobbat med att stämma av hur arbetet med målen fortskridit. 

Några lärdomar  
Som organisation lär sig Equmenia hela tiden. Den strävan mot mer långsiktighet i 
målen har varit en positiv utveckling för Equmenias nationella arbete. 

Det vi kan se i utvärderingen av denna verksamhetsplan är att vi behöver tänka på hur 
realistiska målen är när vi sätter dem. De skall vara något att sträva efter att klara, men 
vi bör också ha rimliga chanser att klara dem med den personal och de resurser vi har. 
Mer utförlig information kring utvärdering av målen i VP15 kommer finnas tillgänglig 
på påverkanstorget.

/Carin Dernulf, generalsekreterare  
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Klarade mål
1. Att föreningsbesök efterfrågas av lokalföreningarna och att minst 150 besök 
genomförs av Equmenias (nationellt) anställda och ideellt engagerade.

2. Att representera lokalföreningarnas intressen och vara med och påverka i 
kyrkornas och scoutrörelsens internationella och nationella samarbetsorgan. 

4. Att ytterligare femton föreningar startar Pulsgrupper.

5. Att genom tre aktiviteter stärka samverkan mellan Equmeniakårer och övriga 
scoutsverige samt mellan Equmeniakårer i olika regioner. (Gäller till och med 
2016)

7. Att stärka gemenskapen med andra organisationer som bedriver scouting på 
kristen grund i Sverige genom 5 aktiviteter per år. 

8. Att utveckla och tillämpa Equmenias varumärkesstrategi i syfte att stärka 
Equmenias varumärke. 

10. Att under 2015 utveckla Materialbankens struktur samt komplettera med 
ytterligare 3 metodmaterial.  

13. Att i samverkan med lämpliga samarbetspartners starta upp och stödja minst 
en pionjärförening.  (Gäller till 2017)

14. Att vid de skolor där Equmenia är huvudman eller intressent aktivt delta i 
relevanta utbildningar.  

17. Att inspirera och utrusta minst 15 föreningar så att de kan utveckla sina 
kulturella verksamheter såsom dans, drama, bild & form. 

19. Att arrangera en nationell utbildningssatsning där minst 300 ideella ledare 
deltar (gäller till 2017)

21. Att minst 50 ungdomar per år deltar i Apg29.

22. Att genomföra 5 aktiviteter för att stärka det diakonala perspektivet inom 
Equmenia. 

25. Att med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva internationella 
partnerskapssamarbeten och samarbeta kring minst fyra projekt varje år. (Gäller 
till 2017)

26. Att i egen regi eller tillsammans med lämplig samarbetspartner planera och 
genomföra utbildningar där minst 200 ideella ledare deltar. 

27. Att genomföra 10 aktiviteter i syfte att utveckla nätverken och relationerna 
mellan Equmenia (individ, föreningar, regioner och nationellt) och våra 
kompiskyrkor.

29. Att minst 50% av ledarna inom Equmenias verksamhet har genomgått kursen 
Trygga Möten i någon form. (Gäller till 2016)

30. Att fortsatt arbeta för att Växa i tro blir Equmenias övergripande ideologiska 
arbete. (gäller till 2016)
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31. Att inspirera och utrusta minst 25 barnkörledare och lovsångsledare så att de fungerar i 
sina sammanhang.

32. Att minst 15 personer arbetar som praktikanter eller volontärer i idrottsprojekt som 
drivs tillsammans med Equmeniakyrkan och våra kompiskyrkor. 

34. Att under 2015 undersöka möjligheten att genomföra en missionsresa år 2016 för en 
eller flera Equmeniaföreningar (gäller till 2016).

Nästan klarade mål
15. Att finnas med i uppstarten av 3 ytterligare idrottsläger.

16. Att utforma och tillämpa ett strategiskt arbete med avsikt att utrusta personer i åldern 
20 – 25 år i deras tro och som ledare. 

20. Att Equmenias hållbarhetspolicy ska få genomslag i rörelsens nationella, regionala och 
lokala verksamhet (gäller till 2016) 

24. Att minst 15 ungdomar per år deltar i en bibellinje med idrottsprofil. 

Ej klarade mål
3. Att anordna två nationella event som samlar deltagare och ledare från Pulsgrupperna. 

6. Att identifiera och uppmuntra 15 band med koppling till våra föreningar att bli en del av 
Equmenia samt att stötta dem i deras musicerande. (Gäller till och med 2016)

9. Att alla föreningar är anslutna till Repet.

11. Att vid 31 december 2015 redovisa tillväxt i medlemsantalet inom lokalföreningarnas 
verksamhet. 

12. Att, i samarbete med Equmeniakyrkan och Karlskoga folkhögskola genomföra en 
utbildning för pionjärarbete med sammanlagt tjugo deltagare och fem team. 

18. Att fortbilda minst 25 pastorer och diakoner för att stärka deras kompetens i arbete 
bland barn och unga. (Gäller till 2016)

23. Att minst 8 svenska och 5 internationella ungdomar per år deltar i Exchange

28. Att stödja församlingsanställda med utgångspunkt i ”Equmenias handbok för 
ungdomsledare” och ”Strategi för anställda” som arbetar med barn och unga.

33. Att ta fram ett grundläggande ideologiskt material som resonerar kring vad det innebär 
att vara ledare i Equmenia. 
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Föredragning av styrelsens 
förslag till resultat-  
och balansräkning  
2015-01-01 – 2015-12-31 

Föredragning av hur beslut 
fattade vid riksstämman 2015 
verkställts

Normer, maktstrukturer och mångfald

Till riksstämman 2015 motionerade medlemmar från Borgenkyrkan Ung 
Tierp på ämnet normer, maktstrukturer och mångfald. Utgångspunkten 
var att skapa en mer öppen rörelse präglad av mångfald som bättre 
inkluderar barn och unga oavsett hudfärg, socioekonomisk bakgrund 
eller ålder.

Under året har styrelsen tagit fram en projektplan och påbörjat 
rekrytering av arbetsgrupp till projektet.  

Under hösten 2016 arbetas det med att ta fram en handledning för 
föreningarna kring hur de kan arbeta med asyl- och migrationsfrågor.
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12
Föredragning av 
revisionsberättelse 
2015-01-01 – 2015-12-31
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13
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 2015 och balansräkning per 2015-12-31  

i enlighet med årsredovisningen

att föra 1 033 902 kr till balanserat kapital, enligt resultaträkning för  
år 2015.

Fastställande av resultat- 
och balansräkning 

16
Presentation av 
nomineringskommitténs förslag
Nomineringskommittén förbereder alla val till riksstämman. Nomineringskommittén 
är vald av föregående stämma. Nomineringskommitté inför riksstämman 2016 har 
varit:

Sofia Segerström (Region Väst) sammankallande

Anton Mannerfelt (Region Öst), 

Albin Åkesson (Region Syd)

Emil Fröjdhammar (Region Svealand)

Hans Eriksson (Region Stockholm)

Elin Lagerhäll (Region Mitt)

Viktor Sand (Region Nord)
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Förslag till ordförande
Ludvig Essebro, Vännäs (nyval, 1 år)

Nomineringskommittén har beslutat att föreslå Ludvig Essebro till 
ny ordförande för Equmenia. Ludvig har god kännedom om och 
har sen starten varit en del av Equmenia. Nationellt som ledamot 
i styrelsen sedan våren 2011 och lokalt i Vännäs där han arbetat 
fyra år som ungdomsledare och nu finns med ideellt. Ludvig läser 
sitt andra år på Jägmästarprogrammet, är tonårsledare och brygger 
hipsterkaffe. Ludvig har inte bara ett stort engagemang och lång 
erfarenhet från styrelsen utan också en tydlig vision framåt och ett 
driv som Nomineringskommittén tror behövs under kommande 
år. Allt det tillsammans med sin stora kärlek till organisationen 
gör att nomineringskommittén anser att Ludvig har mycket goda 
förutsättningar att leda styrelsens arbete på ett utvecklande och 
utmanade sätt.

Förslag till styrelse
Kim Lillskog, Stockholm (omval, 2 år)

Jacob Jobrant, Linköping (omval, 2 år)

AnnaSara Dahlén Gotting, Stockholm (fyllnadsval, 1 år)

Vakant, presenteras på riksstämman (nyval, 2 år)

Vakant, presenteras på riksstämman (nyval, 2 år)

 
Maria Linder, Stockholm (kvarstår)

Peter Karlbom, Burhult (kvarstår)

Mattias Persson, Herrljunga (kvarstår) 

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

Ordinarie: Erik Elfgren (omval, 1 år)

Ordinarie: Gunnar Sjödelius (omval, 1 år)

Suppleant: Erik Albenius (omval, 1 år), auktoriserad revisor

Nomineringskommittén
Prestenteras på stämman.
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Presentation av kandidater till styrelsen

Namn: Ludvig Essebro

Födelseår: 1991

Kommer från: Vännäsby

Aktuell förening:  
Equmenia Vännäs

Vad är det bästa med att vara 
kristen? 
Att veta att man aldrig behöver 
vara ensam. Att alltid ha någon att 
luta sig mot när man känner sig 
liten eller otillräcklig.

Vilka frågor brinner du för? 
Jag brinner för våra föreningar. Att 
Equmenia ska vara en organisation 
som börjar med föreningarna. 
Där barnet eller ungdomen i våra 
lokala föreningar är det viktigaste 
vi har.

Vad är din dröm för Equmenia? 
Min dröm är att vi ska växa. Inte 
bara som medlemmar på papperet, 
utan även att vi ska nå fler. Att 
fler ska få möta Jesus i sina lokala 
föreningar och församlingar. 

Vilken är Equmenias största 
utmaning? 
Att nå de som tror. I Sverige tror 
vi allt mer. Folk tror på något, på 
något större som man inte vet vad 
det är. Ändå blir vi färre i kyrkorna 
och föreningarna i landet. Här har 
vi en stor utmaning. Att folk ska få 
lära känna den som är något större. 

Namn: Kim Lillskog

Födelseår: 1992

Kommer från: Stockholm

Aktuell förening:  
Equmenia Fristad på pappret och 
i Repet, men kyrksurfar just nu i 
Stockholm i jakt på en församling och 
en förening att landa i.

Vad är det bästa med att vara 
kristen? 
Jesus! Nåd! Bön och bönesvar! 
Kyrkkaffe!

Vilka frågor brinner du för?  
Ledare som får vara på rätt plats, 
nya spännande sätt att berätta om 
Jesus, att det ska vara lätt att vara en 
Equmeniaförening och många, många 
fler.

Vad är din dröm för Equmenia? 
Min dröm är att Equmenia ska 
vara världens bästa barn- och 
ungdomsorganisation. Jag tycker 
att vi är det redan. Men det finns 
några till som vi kan visa det för! Jag  
drömmer om att Equmenia och alla 
vi medlemmar får vara förebilder för 
alla vi möter, i alla sammanhang, att 
Equmenia i de mötena ska inspirera till 
att lära känna Jesus.

Vilken är Equmenias största 
utmaning? 
Equmenia står alltid inför utmaningen 
att vara och bli och kunna det som 
våra föreningar, våra medlemmar och 
samhället behöver. Equmenia behövs 
till en massa olika saker, det är kul! 
Men svårt.

Namn: Jacob Jobrant

Födelseår: 1988

Kommer från:  
Nybro, men bor sedan 2008 i Linköping

Aktuell förening: 
Equmenia Missionskyrkan i Linköping

Vad är det bästa med att vara 
kristen? 
Att allt som händer har en mening i 
Guds stora plan.

Vilka frågor brinner du för?  
Jag brinner för att barn och unga ska få 
möjlighet att lära känna Jesus Kristus, 
vår Herre.

Vad är din dröm för Equmenia? 
Jag drömmer om att alla barn och 
ungdomar i Sverige ska känna till 
Equmenia och veta vad vi gör och vad 
vi står för.

Vilken är Equmenias största 
utmaning? 
Att vända den negativa utvecklingen i 
antalet medlemmar. 
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Presenteras på stämman Presenteras på stämmanNamn: AnnaSara Dahlén 
Gotting 

Födelseår: 1989

Kommer från: Bor på Lidingö, men 
har hjärtat i sommarstugan i Åmål. 
Och hos mamma och pappa i Kil, 
förstås. Och i skånsk bokskog, såklart. 

Aktuell förening: Ingen, dock 
medlem i Kyrkan vid Brommaplan.

Vad är det bästa med att vara 
kristen?  
Jag tror på Gud och det gör all 
skillnad att veta att jag aldrig är 
ensam och att jag alltid är älskad. 
Även om jag verkligen inte känner 
det varje dag, så vet jag i märgen att 
det är sant. Min tro innebär också att 
jag tror att det finns en mening med 
mitt liv. Det är inte bara slump.

Vilka frågor brinner du för?  
Att ge ideella och anställda som 
jobbar med barn och unga ännu mer 
stöd, tips, utmaningar och pepp. Att 
unga ska få växa och finnas kvar i 
tro och kyrka även som vuxna och 
framför allt, att Equmenia ska vara 
en väg för barn och unga, ledare som 
deltagare, till möte med Gud. 

Vad är din dröm för Equmenia?  
Att Equmenia ska göra verklig 
skillnad för barn och unga. Få dem 
att må bra och känna sig älskade och 
på så vis ge dem verktyg att själva 
vara ljus i världen. Och också att 
Equmenia ska vara en tydlig röst i 
samhället övertygade om att vi har 
ett budskap som kan förändra liv. 
Helt enkelt, att Equmenia förvandlar 
vårt land och hela världen, med 
början i barn och unga.  

Vilken är Equmenias största 
utmaning? 
Att alltid lyssna in Gud.
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Namn: Maria Linder 

Födelseår: 1989

Kommer från: Jönköping

Aktuell förening: Equmenia Vetlanda 

Vad är det bästa med att vara 
kristen? Det bästa är att tron ger hopp 
och stöd när det verkligen gäller, 
oavsett om det känns så eller inte - 
Gud går bredvid och bär genom allt. 

Vilka frågor brinner du för? Vi har 
världens bästa budskap som vi vill att 
fler ska höra, så att fler unga hittar 
till en Equmeniaförening och hur 
budskapet framförs brinner jag för. 
Och för hälsa- och rättvisefrågor. 

Vad är din dröm för Equmenia? Att 
Equmenia är en aktör i samhället 
som alla räknar med - i flyktingfrågor, 
kommunfrågor (som att starta dagis 
och fritidsgård), uttalanden i media 
osv. För är vi det så är det ett tecken på 
att vi är kända för att göra något bra. 

Vilken är Equmenias största 
utmaning?  En aktuell utmaning är att 
vi har många deltagare men vill också 
att fler ska bli medlemmar. Det är en 
grogrund för de två senaste frågorna 
och svaren.

Namn: Peter Karlbom

Födelseår: 1985

Kommer från: Burhult

Aktuell förening: Equmenia Guntorp

Vad är det bästa med att vara 
kristen? Att ha en far i himlen som 
älskar mig och alltid vill det bästa för 
mig.

Vilka frågor brinner du för?  
Diakoni, scout och att göra 
människor mer redo för livet.

Vad är din dröm för Equmenia?  
Att Equmenia ska fortsätta vara en 
fantastisk plats för barn och unga att 
få bli sedda, utvecklas och växa upp 
samt att fler människor får ta del av 
det.

Vilken är Equmenias största 
utmaning? 
Att aldrig vara nöjd och luta sig 
tillbaka utan fortsätta

Namn: Mattias Persson

Födelseår: 1988

Kommer från: Tierp

Aktuell förening: Equmenia 
Herrljunga

Vad är det bästa med att vara 
kristen?  
Ef 2:8 ”Ty av nåd är ni frälsta genom 
tron, inte av er själva, Guds gåva är 
det”.

Vilka frågor brinner du för?  
Hur kan vi engagera nyanlända- och 
särskilt ensamkommande flyktingar 
i våra verksamheter? Hur kan vi 
underlätta föreningstekniken för våra 
styrelser som tycker att sådant är 
svårt och invecklat vilket gör att det 
tar fokus och energi från allt bra de 
kan åstadkomma?

Vad är din dröm för Equmenia?  
Ett Equmenia som är grymma på att 
utrusta och handleda nya ledare och 
ett Equmenia som växer och präglas 
av stor mångfald.

Vilken är Equmenias största 
utmaning? 
Att stötta och hjälpa ledare i 
kontakten med flyktingar, att våga 
ta steget och känna att Gud bär 
en. Även att våga prioritera om i 
våra verksamheter och att anpassa 
oss mer efter det sociala behovet i 
samhället för att nå fler med Jesus 
kärleksbudskap.

Kvarstående ledamöter 
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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. 

Tillsammans är vi starka!

Riksstämmogåva

VI I 

VILL GE                                              KR  
I RIKSSTÄMMOGÅVA

VI I 

HAR LOVAT ATT  GE                        KR  
I RIKSSTÄMMOGÅVA

123 213 48 31
”Riksstämmogåva”

LÄMNAS I KOLLEKTBOX LÄMNAS TIL KASSÖREN

Föreningens namn Föreningens namn

Sätt in pengar på Equmenias bankgiro 293-0543.  
Märk inbetalningen ”Riksstämmogåva”
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18 Motion angående utveckling  
av medlemsregistret Repet

Som föreningar är vi skyldiga att ha ett register över våra medlemmar och 
deltagare. Equmenia har valt att detta ska göras i systemet Repet. 

Vi i Equmenia Skårekyrkan har använt oss av Repet i många år och är inte 
helt nöjda. Det finns många närvaro- och registerprogram som fungerar mer 
ändamålsenligt och vi är egentligen lockade att byta. Samtidigt har vi förstått att 
Equmenia önskar att samtliga Equmenia-föreningar använder samma system. 
Vi har full förståelse för detta, men då hoppas vi att det sätts in ordentligt 
med utvecklingsinsatser för Repet. Det handlar både om systemutveckling 
och om hur information kommuniceras. För att tydliggöra vad vi menar med 
utvecklingsinsatser kommer här några exempel på vad som kan förbättras:

• Vi måste underlätta processen kring att bli användare i Repet. Önskvärt vore 
att man kan koppla valfri mejladress till systemet och inte behöva skapa en 
skutan-adress först. Förutom att det är krångligt att behöva ytterligare en 
mejladress så är det svårt att förstå vilken adress man har fått. För den ledare 
som tycker det känns jobbigt att lära sig ett nytt system blir det inte en bra 
start när själva kontoskapandet är så omständigt.

• Vi vill ha en app för att underlätta närvaroregistreringen. Den ska vara enkel 
och användarvänlig. 

• Vi önskar att det tas fram instruktioner och instruktionsfilmer som på 
ett kortfattat och tydligt sätt beskriver vad som gäller. En idé är att göra 
instruktioner i olika svårighetsgrad, dels för de som är ovana att arbeta med 
datorer, dels instruktioner som går mer rakt på sak. Idag är lathunden för 
hur man lägger upp en ny användare på hela sju sidor. Detta måste kunna 
förenklas. 

• Vi önskar en snabbare support i de fall då man inte kan hitta det man söker 
i instruktionerna. Kanske kan man också från supportens sida ringa upp 
föreningarna en gång per termin och stämma av hur arbetet fortlöper. 

• Många gånger kanske funktioner som vi efterfrågar redan finns i Repet. Vi 
önskar därför att det tas fram en kortfattad lista, som regelbundet uppdateras, 
över vad man kan göra i Repet så att vi föreningar inte missar något som vi 
skulle kunna ha användning för. 

• Det skulle underlätta att vi på föreningsnivå kan lägga in vilka som får bli 
admin i vår egen förening. Det vill säga att den som är adminansvarig kan utse 
andra adminansvariga. 
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• Önskvärt vore att det på Equmenias hemsida finns en sida där man kan få 
tag på alla instruktioner och all information kring Repet. Om vi förstått det 
hela rätt så finns instruktionerna idag inne i systemet, men vi tror det kan 
underlätta att ha dem lättillgängliga på hemsidan.

• Vi önskar också att man kunde synka Repets närvaro med Bildas. Idag sker 
mycket dubbelarbete.

• Det måste vara enkelt och tillförlitligt att få ut tydlig medlemsstatistik.

Equmenia Skårekyrkan uppmanar 2016 års riksstämma 
att besluta:
att  man under 2017 sätter in utvecklingsinsatser för Repet, både när det gäller    
 de tekniska delarna och hur information kring systemet kommuniceras.

att  om ovanstående punkt inte går igenom, släppa på önskemålet att alla ska  
 ha samma system inom Equmenia och låta föreningarna välja själva.

(Vi kommer inte ange någon konkret summa i denna motion då vi inte har 
hela bilden och vet vilka resurser som skulle behöva sättas in för att genomföra 
ovanstående punkter. Men vi antar att ni i styrelsen kan ha en uppfattning om 
detta.)

Styrelsens svar på motionen
Repet har utvecklats under de senaste åren och har redan många av de nämnda 
efterfrågade funktionerna. Kommunikationen kring Repets funktioner har inte 
alltid varit den bästa. Styrelsen förstår kritiken och upplever också att det finns 
ett behov av att förbättra funktionerna. Därför föreslår styrelsen riksstämman 
att bifalla första att-satsen för vidare utvecklingsarbete. Equmenia behöver ett 
medlemsregister och därför föreslår styrelsen riksstämman att avslå motionens 
andra att-sats.

Redan i höst kommer Repet att lansera rapportering av närvaro till Bilda. Repet 
har också en mobilanpassad hemsida för registrering av närvaro som funkar på 
alla smartphones, surfplattor och datorer. Nackdelen med en app är att man måste 
utveckla tre olika appar (Android, Iphone och Windows). Flera av de föreningar 
som använder Repets mobilanpassade hemsida har tyckt att den har varit bra. 
Sedan ett år tillbaka finns det dessutom instruktionsfilmer på flera områden och 
ännu fler är under produktion. 

Därför föreslår styrelsen riksstämman
att bifalla motionens första att-sats.

att  avslå motionens andra att-sats.
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Proposition om medlemsavgift, 
deltagaravgift och 
aktivitetsstöd
Riksstämman 2015 beslutade om en ny modell för medlemsavgift och 
aktivitetsstöd. Styrelsen föreslår samma modell till riksstämman 2016. 

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. 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. 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. 
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. 
Styrelsen föreslår att den fortsatt lämnas oförändrad till 100 kronor per deltagare 
i väntan på medlemskap. 

Vissa Equmeniaföreningar är anslutna till flera andra ungdomsförbund eller 
riksorganisationer och riskerar därmed flera medlemsavgifter: för dessa minskas 
medlemsavgiften och aktivitetsstödet i förhållande till antalet organisationer 
föreningen är ansluten till.

• Avgift per medlem – 100 kr 

• Aktivitetsstöd per bidragsgrundande medlem 6-25 år – 135 kr

• Högkostnadsskydd för ej bidragsgrundande föreningar– 7 000 kr

• Högkostnadsskydd för ej bidragsgrundande föreningar med för  
många medlemmar under 6 års ålder – 5 000 kr

Bidragsgrundande medlem 

Medlemmen är mellan 6-25 år och ska aktivt ta ställning för ett medlemskap genom 
att betala medlemsavgift eller på annat sätt skriftligen ta ställning för medlemskap.

Bidragsgrundande förening

För att få bidrag ska 60 procent av föreningens medlemmar vara 6-25 år. Det betyder 
att minst 60 procent av medlemmarna ska ha fyllt 6 men inte 26 år den 31 december 
när medlemmarna räknas.

*Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar 
fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. 
De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.
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Styrelsen föreslår riksstämman 

att  fastställa medlemsavgiften för 2017 till 100 kronor per medlem,

att  fastställa aktivitetsstödet för 2017 till 135 kr per bidragsgrundande medlem i 
bidragsgrundande förening,

att  fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte 
registrerar medlemskap för 2017 till 100 kronor per deltagare 

att  medlemsavgift och aktivitetsstöd för ekumeniska föreningar minskas i 
proportion till antalet riksorganisationer föreningen tillhör.

 

Proposition om scoutavgift
20

Efter beredningskonferensen har Equmenias styrelse arbetat vidare med hur 
samverkan med Scouterna ska ske. Med beredningskonferensens beslut i ryggen har 
nya förhandlingar skett och styrelsen har kommit överens med Scouternas styrelse 
om ett avtal. Det nya avtalet är ett 8-årigt avtal som är framtaget med hjälp av 
jurister och formulerat för att undvika missförstånd i framtiden. Avtalet innebär en 
ny avgift för Equmenia. Den nya avgiften är mycket lägre än den avgift på  
180 kronor som presenterades inför beredningskonferensen.

Den nya avgiften blir 65% av den medlemsavgift som Scouterna fastställer vid sin 
stämma, Demokratijamboreen. Under sex års tid, med start år 2017, kommer 
Equmenias avgift till Scouterna trappas upp från 39% till 65% av Scouternas 
medlemsavgift. Baserat på nu gällande medlemsavgift i Scouterna kommer 
höjningen av avgiften som Equmenia betalar per scout se 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  fastställa scoutavgiften för 2017 till 70 kronor per scout 

att den scoutavgift föreningen betalar per scout fortsätter motsvara den avgift  
 Equmenia betalar till Scouterna.
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Equmenia bildades som en sammanslagning av MKU, SBUF och SMU för nio år 
sedan. I den sammanslagningen beslutades att en ordförande skulle arvoderas 
på heltid. Det var ett beslut som för sin tid var och är relativt unikt för ideella 
organisationer i Sverige. Tanken var att ordförande skulle vara ett tydligt ansikte 
utåt och profilera Equmenia i dess uppstart. Under de nio år som Equmenia 
funnits har organisationen förändrats och styrelsen ser en mening med att se hur 
ordförandes roll kan förändras. 

Styrelsen föreslår att sänka arvodesgraden för att ordförandes roll ska blir mer 
ideell. På det sättet skapas en större delaktighet i styrelse och en jämvikt i 
kunskap och insikt i organisationens arbete. Styrelsen ser också en situation där 
representationsfrågor naturligt faller på generalsekreterare. Med det som underlag 
föreslår styrelsen riksstämman att arvodera en ordförande på 25 %.

Arvodet bestäms utifrån det prisbasbelopp som fastställs av regeringen varje år. 
Prisbasbeloppet för 2016 uppgår till 44 300 kronor. Prisbasbeloppet justeras efter 
vad den svenska kronan är värd, alltså hur mycket du kan köpa för pengarna. 
Prisbasbeloppet justeras framförallt efter inflationen.     
  
Eftersom Equmenias ordförande inte är anställd får hen 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  Equmenias ordförande får ett månatligt arvode motsvarade 25 % av en   
  heltidsarvodering. 

att  det månatliga arvodet fastställs enligt följande arvodestrappa, som baseras 
på det prisbasbelopp som definieras i 2 kapitlet § 6-10 i lag (2010:110) 
i Socialförsäkringsbalken. För kvarstående ordförande gäller att det 
nominella värdet inte skall minska från ett år till ett annat.  

att  ordförande inte har rätt till traktamente eller friskvårdsbidrag.

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

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

 

Proposition om arvode  
för ordförande21
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Vision 
Equmenia  –Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus

Inledning 
Kärnan i Equmenias verksamhet beskrivs av verksamhetsplanen. Den styr hur vi 
prioriterar vårt arbete och vad vi lägger pengar på. I förslaget till verksamhetsplan 
finns riktningsmål som är övergripande mål som löper över flera år. Under dem 
finns sedan delmål som spänner mot riktningsmålen. Delmålen kan vara både 
ettåriga och fleråriga, beroende på målens karaktär. Vi i styrelsen strävar efter att få 
till ett långsiktigt tänk för att vår verksamhet ska nå djupare och längre. Equmenias 
nationella verksamhetsplan speglar den verksamhet som planeras och utförs av de 
nationella stagen och den nationellt anställda personalen. Utöver den nationella 
verksamhetsplanen finns också sju regionala verksamhetsplaner, en per region. 

Hur använder vi verksamhetsplanen? 
Det viktigaste med verksamhetsplanen är riktningsmålen. Styrelsen föreslår 
långsiktiga, övergripande mål som visar på riktning för Equmenia och är av 
visionär och ideologisk karaktär. Under varje riktningsmål finns delmål. Delmålen 
konkretiserar riktningsmålen och strävar efter att uppfylla riktningsmålens syfte. I 
utvärderingen tar styrelsen ställning till om delmålen har nått det syfte som avsetts. 
Delmålen förbereds av stagen och koordinatorsgruppen på uppdrag av styrelsen. 
Styrelsen föreslår sedan riktningsmål och delmål som beslutas av riksstämman. Det 
är generalsekreteraren som beslutar vem eller vilka i personalen som är ansvariga 
för respektive delmål. 

Budgeten är framtagen som en bild av de planerade delmålen. Om 
verksamhetsplanen berättar i ord vad vi ska göra nästa år så säger budget samma 
sak fast i siffror. 

Uppdraget 
Equmenias kärleksförklaring

Allt Equmenia planerar och genomför har Jesus kärlek som inspiration och 
drivkraft. Jesus utmanar oss att möta behov i samhället. Verksamheten handlar om 
att stödja deltagare, ledare och föreningar i uppdraget att bli Jesu händer och fötter 
in i denna trasiga värld.

Jesus säger i Matteus 25:35-36 Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig 
och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och 
ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte 
mig. Matteus 7:12 Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också 
göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Johannes 13:34 Ett nytt bud 
ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall ni också älska 
varandra. 

Hela Equmenias verksamhetsplan genomsyras av Jesu uppmaning om att visa 
omsorg om de behövande. Aposteln Johannes skriver i Första Johannesbrevet 3:18 
Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning

22
Proposition om 
verksamhetsplan för 2017
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Riktningsmål med tillhörande delmål
1. Equmenia består av välmående föreningar som präglas av demokrati, 
tillgänglighet och delaktighet som möter behov i närområdet med en mångfald av 
verksamheter. 

1.1 Ge information om och inspirera till kreativt skrivande. Minst tio föreningar 
representeras i projektet. 

1.2 Ta fram ett inspirationsmaterial med namnet Fokus bild och form som minst sju 
föreningar tar del av. 

1.3 Tillsammans med Diakonia fortsätta att sprida materialet Action - tillsammans 
förändrar vi världen. 

1.4 Ta fram ett utbildningsmaterial för ledare utifrån Equmenias hållbarhetspolicy 
och en guide för lokalföreningar som behandlar frågor kring social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet. 

1.5 Tillsammans med Karlskoga folkhögskola och Equmeniakyrkan arrangera 
lärjungaskolan Apg29 med minst 50 deltagare.

1.6 Utveckla pulsarbetet med en profil kring konfirmation och idrott. (Gäller till 
2018)

1.7 Tillsammans med Bromma folkhögskola och Equmeniakyrkan samarbeta för 
utveckling av diakonutbildning och diakonens framtida roll, med fokus på barn och 
unga. 

1.8 Tillsammans med Karlskoga folkhögskola och Equmeniakyrkan genomföra 
Apg29 Pionjär. 

1.9 Utvidga Pulsarbetet genom att inspirera föreningar till att starta nya grupper 
(tolv stycken) och hålla kontinuerlig kontakt med befintliga grupper. 

1.10 Fortsätta utveckla Equmenias demokratiarbete på lokal, regional och nationell 
nivå. (2017-2019)

2. Equmenias identitet som rörelse är tydlig genom att vår vision genomsyrar hela 
organisationen. 

2.1 Ta fram en långsiktig strategi för vad Equmeniascout ska vara, med grund i det 
nya samverkansavtalet, med Scouterna i syfte att stärka Equmeniascouts identitet. 
(2017 + det antal år den utarbetade strategin sträcker sig över.) 

2.2 Utveckla koncept och metoder kring Equmenias insamlingarbete Alla på 
samma kula i syfte att stärka relationen mellan olika delar av Equmenia och våra 
systerkyrkor.

2.3 Utveckla och tillämpa Equmenias varumärkesstrategi i syfte att stärka 
Equmenias varumärke. (gäller till 2021) 
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2.4 Med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva internationella 
partnerskapssamarbeten och samarbeta kring minst två projekt varje år. 

2.5 Medverka i de utbildningar vid Teologiska högskolan och Equmenias 
folkhögskolor som har ämnesmässiga kopplingar till Equmenia. 

2.6 Med utgångspunkt i Equmenias ledarhandbok och strategi för anställda stödja 
församlingsanställda som arbetar med barn och unga.

2.7 Att utbilda samtliga regionsanställda i Växa i tro-planen genom Equmenias 
ledarhandbok, med syfte att sprida boken vid föreningsbesök. 

2.8 Arrangera ett nationellt scoutläger 2019. (Gäller till och med 2020)

2.9 Genom olika aktiviteter stärka gemenskapen och samverkan mellan 
Equmeniascoutkårer och övriga scoutsverige, samt med andra organisationer som 
bedriver scouting på kristen grund i Sverige.

3. Equmenia stärker ledare genom stöd, vägledning och utbildning för att på bästa 
sätt möta barn och ungas behov och längtan. 

3.1 Göra en ny utgåva av Vägvisaren där det visas på Equmeniascouts arbetssätt. 
(Gäller till 2018) 

3.2 Arrangera kursen I Baden-Powells fotspår. 

3.3 Genomföra Fjällkurs och Pulsdagar för att utbilda och inspirera ideella och 
anställda ledare. 

3.4 Ta fram en vägledning till hjälp för föreningar i verksamhet bland tweenies, det 
vill säga barn i åldern 8-12 år.  

3.5 Implementera och utbilda i Leva Livet-materialet för att inspirera till utveckling 
av söndagsskola. Genomföra fem utbildningstillfällen kring materialet i samverkan 
med regionerna.  

3.6 Ta fram förslag på fem pulsaktiviteter att använda vid söndagsskola. (Gäller till 
2018)

3.7 Genomföra en nationell ledarutbildning med namnet Växa som ledare. (Gäller 
till 2018) 

3.8 Implementera och fortsätta utveckla kursen Alla barn är lika olika - om barn i behov 
av särskilt stöd. (Gäller till 2018) 

3.9 Utforma och genomföra strategiska grundutbildningar, där minst 150 ideella 
ledare deltar, om ledarskap/värdegrund, mångfald/integration och identitet/
medlemskap. (Gäller till 2021) 

3.10 Arrangera Ska’ut Mera internationell.
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4.  Equmenia är 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. 

4.1 Tillsammans med Equmeniakyrkan arbeta för en gemensam strategi runt 
mångfald och integration och fortsätta arbetet med att ta fram metoder och 
material för att hjälpa fler föreningar att jobba med mångfald och integration. 

4.2 Delta mer aktivt i samhällsdebatten i aktuella frågor som gäller barn och unga. 

4.3 Arbeta med dans, drama och musik för att nå barn i olika livssituationer med 
fokus på identitet och integration.

4.4 Tillsammans med Hela Människan genomföra projektet Från beroende till 
förtroende.

4.5 Tillsammans med studieförbundet Bilda ta fram ett koncept för gemensamma 
scoutsamlingar med ortodoxa scouter. (Gäller till 2018)

4.6 Representera lokalföreningarnas intressen och vara med och påverka i 
kyrkornas och scoutrörelsens internationella och nationella samarbetsorgan.

5. Equmenia inspirerar och vägleder barn och unga till en personlig tro på Jesus 
Kristus och till att bli en del av församlingens gemenskap och uppdrag. 

5.1 Ta fram en bibel med Equmeniaprofil. 

5.2 Arbeta för att sprida 10 sätt att utforma en andakt i alla Equmeniaregioner. 

5.3 Delta i planering, genomförande, utvärdering av Markusåret tillsammans med 
Equmeniakyrkan för att öka bibelanvändandet bland unga i Equmenia.  

5.4 Utforma och tillämpa ett strategiskt arbete med avsikt att utrusta personer i 
åldern 20 – 25 år i deras tro och som ledare. 

5.5 Utveckla en bibelskola i storstadsmiljö. (Gäller till 2018)

 5.6 Inspirera minst 10 föreningar att leda lovsång genom att sprida materialet 
Fokus Lovsång. 
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6. Equmenia och Equmeniakyrkan är en rörelse med två organisationer, som 
utrustar den lokala föreningen och församlingen till ett åldersmedvetet och 
generationsöverskridande uppdrag. 

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

6.2 Utveckla en gemensam plattform med Equmeniakyrkan för ideologisk, teologisk 
och pedagogisk samverkan.

6.3 Samverka med Equmeniakyrkan i planering och genomförande av fortbildning 
för församlingsanställda och ideella.   

6.4 Stötta och uppmuntra ideologiskt arbete genom Växa i tro-planen, med syfte att 
den ska prägla allt arbete som Equmenia gör, nationellt, regionalt och lokalt.

6.5 Fortsätta arbeta för att Barnkonventionen blir en del av Equmenias övergripande 
ideologi.

6.6 Ta fram en handbok i församlingsutveckling om en kyrka för hela livet.

6.7 Ta fram ett mentorskapsprogram som syftar till möte mellan yngre och äldre och 
mellan förening och församling. 

6.8 Delta i planering, genomförande och utvärdering av Vinterkonferensen, för alla 
medarbetare inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

6.9 Tillsammans med Equmeniakyrkan och med hjälp av våra internationella 
kontakter skicka ut unga människor på längre eller kortare praktikperioder. 

6.10 Genomföra tre nationella pulsevent under året. 

6.11 Implementera Vägledning till konfirmation för Equmenia och Equmeniakyrkan 
genom att genomföra fem utbildningstillfällen kring konfirmation i samverkan med 
Equmeniaregionerna. (Gäller till 2018)

6.12  Bidra med Equmenias värderingar och arbetssätt i Equmeniakyrkans mål att 50 
nya församlingar grundats 2025.
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Vad är budget egentligen?  
Om verksamhetsplanen berättar i ord vad vi ska göra så säger budget samma sak 
fast i siffror. Budget är vårt sätt att beskriva hur Equmenias pengar ska användas för 
att förverkliga alla de mål som finns i verksamhetsplanen. Det allra mesta i budget 
är därför knutet till ett resultatmål. 

En del budgetposter beskriver basverksamheten och är inte knutna till något 
särskilt resultatmål utan gäller hela Equmenia. Några exempel är kostnaden för 
kansliets lokaler och anordnandet av riksstämman. 

Hur läser jag budgetförslaget?  
För det första, om du inte förstår så fråga! Equmenias styrelse och personal hjälper 
gärna till att förklara, på 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 förra året 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 område slås samman så att du kan se slutresultatet. Där anges stora poster som 
intäkter och kostnader för de olika arbetsområdena. 

Förslaget till budget gäller från 1 januari till 31 december 2017, liksom föregående 
år har Equmenia kalenderår som räkenskapsår. Den vänstra spalten visar den 
budget som riksstämman beslutade om för innevarande år (2016) och den högra 
spalten visar budgetförslaget för kommande verksamhetsår (2017). 

Så här förstår du budgeten  
Under intäkter ser du de pengar som vi har att röra oss med under året. Insamlade 
medel är tillsammans med stadsbidragen Equmenias viktigaste inkomstkälla. Under 
2014 och 2015 gjorde vi en insamlingskampanj tillsammans med Equmeniakyrkan 
som var lyckad. Det vill vi fortsätta med och räknar därför med fortsatt goda 
intäkter från bön- och offerdagsinsamlingen. Statsbidragen från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fortsätter att minska. Därför måste vi 
hitta andra sätt att få in pengar. Det gör vi bland annat genom en satsning på att 
söka bidrag från andra aktörer. För varje verksamhetsområde, till exempel Kreativa 
uttryck och Puls, finns också intäkter, helt enkelt pengar som kommer in i den 
verksamhet vi bedriver. Det handlar bland annat om deltagaravgifter till Inspiration: 
Dans, Fjällkurs och till vår nya stora utbildningssatsning, Växa som ledare, (som 
kommer sträcka sig in på 2018). 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 två stora 
projekt i Indien och Pakistan som vi fortsätter stödja under Alla på samma kula och vi 
fortsätter sända ut ungdomar till lärjungaskolan Apg29. Den budgeterade kostnaden 
och intäkten för scoutavgiften speglar den proposition styrelsen lägger fram. Under 

Proposition om budget för 
perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 23
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2017 satsar vi även på en Ska’ut Mera Internationellt-kurs, kanske till D.R Kongo eller 
något annat spännande land. Vi fortsätter projektet Unga Vuxna som Equmenia gör 
i samarbete med Equmeniakyrkan, samt även det nya projektet Från beroende till 
förtroende som startas upp hösten 2016.

Som en fortsättning från 2016 har vi budgeterat ungefär halva året för vår grafiska 
designer på kommunikations-området eftersom vi ser att det stöd det inneburit 
för föreningarna varit väldigt uppskattat. En annan stödfunktion som varit väldigt 
välkommen är den föreningsstrateg som inrättades 2016 för våra föreningar och 
som fortsätter under 2017 (finns i budgeten under ekonomi och föreningsservice). 
Efter att ledargalan på förra årets riksstämma togs emot mycket positivt budgeterar 
vi även för att göra en under riksstämman 2017. Därför finns den kostnaden fortsatt 
med under ledning. Beslut har även tagits om att inrätta en ny tjänst under ledning 
som stöd för generalsekreterare och den föreslaget deltidsarvoderade ordföranden. 
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  
–3 385 000 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. Till exempel 
använder vi en viss del till ett projekt för att hjälpa föreningar och församlingar att 
nå och behålla unga vuxna i sin verksamhet. När vi gjort detta återstår fortfarande 
ett negativt resultat, nämligen –2 380 000 kronor (se Kvarstående belopp för året). 
Detta underskott täcks upp av överskott från tidigare år. Det är ett stort underskott 
men efter utvärdering av innevarande år 2016 där nuvarande budget inte verkar bli 
så negativ som budgeterad är ändå styrelsen villig att satsa med hjälp av de positiva 
resultat Equmenia gjort tidigare år. Equmenias revisorer ser gärna att vi gör mer 
verksamhet för det sparade kapital vi har, och därför är styrelsen trygg med att göra 
flera tidsbegränsade satsningar för att kunna nå ut till ännu fler barn och unga med 
budskapet om Jesus.

Styrelsen föreslår riksstämman besluta

att  fastställa förslaget till budget för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31
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Budgetförslag för Equmenia, verksamhetsåret 2017
Alla belopp är angivna i kronor

Budget          
2016

Budget          
2017

INTÄKTER
Insamlade medel nationellt 3 210 500 2 940 000
Insamlade medel internationellt 200 000 200 000
Statsbidrag MUCF 1 292 000 1 259 000
Statsbidrag MUCF, återredovisningskrav 2 583 000 2 517 000
Övriga bidrag & anslag 0 0
Medlemsavgifter 1 815 500 1 770 000
Internationellt, övriga intäkter 153 000 3 000
Scout 600 000 950 000
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck 803 000 1 107 500
Information 0 0
Ekonomi & Föreningsstöd 0 0
Ledning 70 000 70 000
Summa: Intäkter 10 727 000 10 816 500

VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt -1 346 000 -1 328 000
Scout -1 980 500 -2 123 500
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck -3 255 600 -3 794 000
Information -1 641 000 -1 180 750
Ekonomi & Föreningsstöd -1 594 500 -1 744 250
Ledning -1 700 000 -2 276 000
Aktivitetsstöd till föreningarna -1 786 500 -1 755 000
Summa: Kostnader -13 304 100 -14 201 500

Verksamhetsresultat -2 577 100 -3 385 000

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter 150 000 130 000
Räntekostnader 0 0
Resultat efter finansiella poster -2 427 100 -3 255 000

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel -200 000 -200 000
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 505 000 1 075 000

Kvarstående belopp för året -2 122 100 -2 380 000
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Proposition om 
instruktion för Equmenias 
nomineringskommitté 2016

24
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 nomineringskommittén 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 sedan förra året har vi förändrat punkt 5 
och 6 för att ge nomineringskommittén rättvisa förutsättningar att genomföra sitt 
uppdrag.

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.
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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 
 
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.

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.
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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. Nomineringskommittén tar fram ett beslutsunderlag för alla valärenden i 
så god tid att förslagen kan presenteras i riksstämmohandlingarna.

18. 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.

19. När det finns mer än en kandidat till ett uppdrag ska 
nomineringskommittén bara yttra sig positivt om den/de kandidater 
kommittén förordar och aldrig motivera varför en viss kandidat inte har 
föreslagits för ett uppdrag eller tala emot någon kandidat.

20. Om någon vill motkandidera på riksstämman ska nomineringskommittén 
hjälpa kandidaten att ta fram en likvärdig presentation.

Utdrag ur Equmenias stadgar
§ 8 Nomineringskommitté

8.1 Riksstämman väljer en nomineringskommitté bestående av sju ledamöter. 
Riksstämman utser en av ledamöterna till sammankallande. En ledamot kan sitta 
max tre år i följd.

8.2 Nomineringskommittén ska förbereda de personval som förrättas på 
riksstämman, utifrån den instruktion som riksstämman fastställt.

8.3 Nomineringskommittén sammanställer de nomineringar som inkommit från 
lokalföreningar och regioner, och kan även föra fram egna kandidater.
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Det var allt för 
denna stämma. Nu 
jobbar vi vidare 
med resten där  

hemma!


