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Välkommen till riksstämman 2018!
I år är jag med på min åttonde riksstämma. Åtta tillfällen att få en 
inblick i vår organisations fantastiska bredd. Att se nya och gamla 
ledare som bestämt sig för att vara med och påverka tillsammans 
med andra medlemmar från de nästan 400 föreningar som utgör 
Equmenia. När jag växte upp i min förening var det svårt att tänka 
mig att på närmare 400 andra platser i landet blev barn och unga 
sedda precis som jag. På små och stora orter fick de en gemenskap 
där de var älskade, precis som de är. Ibland slår den mig, storheten 
i mängden föreningar, mångfalden av uttryck och bredden av 
verksamheter som utgör vår organisation.

Sedan riksstämman i Växjö förra året delar alla dessa föreningar 
någonting. De ledord som Equmenia levt med under lång tid antogs 
som vår gemensamma vision. Vi vill tillsammans vara en plats ”där 
barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.”

Visst är det fantastiskt? Vi har bestämt att vi vill hjälpa människor att 
växa. Det gäller i min lilla hemförening och i alla föreningar runt om 
i vårt land. Vi har bestämt oss för att vara en gemenskap. I en tid då 
många barn och unga mår dåligt tror vi att gemenskapen i våra 
föreningar kan motverka detta. I Equmenia växer barn och unga, inte 
ensamma, utan tillsammans med varandra. Men också med Jesus. 
Utan honom saknar vår verksamhet mening. I våra föreningar finns 
det mängder av ledare som en gång fick höra om Jesus och hans 
kärlek. Nu hoppas de på att kunna visa på den kärleken vidare till de 
som kommer till våra föreningar idag.

I år gör jag min åttonde och sista riksstämma som styrelseledamot. 
Jag ser fram emot en ny riksstämma med nya samtal, nya 
diskussioner, nya beslut och nya inblickar i hur vardagen ser ut i 
andra föreningar. 

Slutligen vill jag att just du ska känna dig välkommen till riksstämman 
2018! Kanske har du varit på riksstämma fler gånger än mig, kanske 
är du här för första gången, kanske blickar du tillbaka på åren som 
varit och de möten du fått. Men en sak är säker, framtiden formar vi 
här, tillsammans med varandra och Jesus.

Ludvig Essebro

Ordförande Equmenia
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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 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.

Riksstämmans ABC



6

Val av mötesfunktionärer för 
riksstämman
Presidium
Ordförande: Sofia Eklund

Vice Ordförande: Carl-Johan Berglund

Bildsekreterare: Presenteras på stämman

Sekreterare: Presenteras på stämman

 

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 TIDIGARE ÅR KOMMANDE ÅR VAL
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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.

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 man gör för att säga sin åsikt, hur man 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 tex 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.

5
Beslut om arbetsordning
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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 ludvig.essebro@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.

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.
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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 
2017 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.

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.
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Föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse  
2017-01-01 till 2017-12-31

2017 har varit ett händelserikt år för Equmenia. Inte minst har det präglats av 
vår ambition att utbilda och utveckla våra ideella och anställda ledare som ju är 
förutsättningen för allt det goda arbete som görs bland barn och unga i vårt land.  
Detta har t.ex. gjorts genom att vi arbetade med framtagandet av ledarboken Led 
med ditt liv, en bok som utgår från ledarens utmaningar och möjligheter i arbetet 
med barn och unga. 

Hösten 2017 startade också vår nationella ledarutbildning, Växa som ledare, där vi 
under tre helger på 5 olika orter bjöd in till föreläsningar och inspirationsdagar. 
Temat under hösten var ”Att leda sig själv”.  Denna ledarutbildning är en 
trestegsraket med samma upplägg under våren och med en avslutande gemensam 
finalsamling under hösten 2018 i Stockholm. 

Under 2017 påbörjades också arbetet med Ungdomsledarutbildningen, en 
utbildning för våra anställda ungdomsledare. Vid tre tillfällen under året samlas 
ungdomsledarna för undervisning och handledning i grupp med professionella 
handledare.  Årets upplaga av ungdomsledarutbildningen samlade ca 40 
ungdomsledare.

Under året har Equmenia också varit med i kompetensutvecklingsprogrammet 
KUP, en fortbildning för församlingsanställda och ideella, där vi under året haft ett 
spår som handlat om att arbeta bland barn och unga. 

Equmenias största verksamhetsgren är scout. Under året har vi arbetat med att 
ytterligare stärka Equmeniascouts varumärke och identitet. Bland annat har det 
skickats ut en scoutledarenkät och samlats till strategidag som en viktig del i 
arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för vad Equmeniascout ska vara, med 
grund i det nya samverkansavtalet med Scouterna. Under året har en arbetsgrupp 
formats ihop med andra kristna scoutorganisationer för att arbeta med en 
ekumenisk scoutledarhelg och på så sätt bygga relationer och lära oss av varandra. 
Under året har vi också tagit fram nya scoutsånger som finns tillgängliga på flera 
olika sätt, bland annat på Spotify och Youtube.  

Equmenia har liksom många andra civilsamhällesorganisationer valt att engagera 
sig för alla de nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren. Materialet 
Gränslöst, som hjälper föreningar att arbeta med frågor som rör integration och 
mångfald, togs fram 2016 och började användas 2017. Under 2017 tog vi dessutom 
fram ett koncept med filmer och övningar som finns på Equmenias hemsida som 
vi kallar Mångfaldsträning vars syfte är att hjälpa föreningar att lyfta dessa frågor i 
t.ex. styrelse och ledarteam.   

Under riksstämman 2017 antogs en motion om att Equmenia skulle ställa sig 
bakom organisationen ”Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa” och deras krav 
på att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning 
och bedömning av sina ärenden. Ett pressmeddelande om detta skickades ut och 
ett öppet brev till regering, riksdag och migrationsverket började ta form för att 
sedan skickas i början på det nya året. 
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Puls är en verksamhetsgren som under året har vuxit med 10 nya pulsgrupper i landet och 
som vi också vet används för integrationsarbete i våra föreningar. Under året som gått har vi 
arbetat med att ta fram pulsmaterial för söndagsskola. Vi har också genomfört Fjällkurs i Åre 
som blivit en viktig träffpunkt och utbildningstillfälle för unga vuxna inom Equmenia. 

Unga vuxna är en åldersgrupp som Equmenia tillsammans med Equmeniakyrkan och THS 
arbetar med att undersöka närmare. Under året som gått har den enkätundersökning som 
gjorts bland unga vuxna sammanställts och flera föreläsningar har hållits bland annat på 
kyrkokonferensen och vinterkonferensen om det som kommit fram i vår undersökning om 
hur man upplevt sin tid som ung i kyrkan. 

Equmenias internationella arbete är en viktig del av vår verksamhet. Under 2017 gjordes 
filmer om vårt arbete Restoring lost childhood i Indien. Syftet med filmerna är att ge en 
inblick i arbetet och inspirera fler att vara med och bidra. Projektet ger möjlighet för barn 
som har hamnat utanför den vanliga skolan att ges undervisning. Där får de lära sig läsa, 
skriva, räkna och får kunskap om sina rättigheter. På så sätt ges barnen fler verktyg för att 
få bättre liv och en ljusare framtid. Vi har också fortsatt att stötta vårt söndagsskolarbete i 
Pakistan samt fortsatt att skicka ut unga i världen för att gå vår lärjungaskola Apg 29. 

Under 2017 lanserades också Markusåret, ett temaår där medlemmar i Equmeniakyrkan 
och Equmenia uppmuntrades att läsa Markusevangeliet. Markusevangeliet är det 
äldsta och kortaste evangeliet. Tex så har medlemmar kunnat få Markusevangeliet som 
adventskalender, eller fått instruktioner för hur man kan måla sig genom Markusevangeliet. 

Under året har vi även inlett samarbete med barnkörskonceptet Soul Children som utgår 
från Norge. Konceptet innehåller sång, dans och gemenskap och finns i många länder. I 
november utvärderades samarbetet och beslut fattades att inleda ett långsiktigt arbete 
tillsammans. Flera föreningar har visat intresse av att starta upp Soul Children-körer. 

Under året har vi också fortsatt vårt arvsfondsfinansierade projekt Suntprat. Suntprat arbetar 
med frågor som rör unga och beroende med fokus på alkohol, droger, nätporr, sociala 
medier och gaming. Vi arrangerade en nordisk konferens runt dessa frågor i Stockholm, 
vilket samlade många och gav många nya kontakter. Detta är ett sätt att aktivt arbeta mot 
den psykiska ohälsa bland barn och unga som breder ut sig i vårt land. Equmenia vill vara 
en aktiv aktör i samhället och tillsammans med andra organisationer fortsätta verka för att 
Sverige ska var ett bra land för barn och unga att växa upp i. 

Carin Dernulf

Generalsekreterare
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Föredragning av utvärdering  
av verksamhetsplanen för  
2017-01-01 till 2017-12-31

9
Mål som avslutas 2017

Koordinatorerna och styrelsen har arbetat med att göra en utvärdering 
kring hur kansliet har genomfört verksamhetsplanen under 
verksamhetsåret 2017. 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 i år valt att dela upp dem i 
två delar utifrån detta 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 handla om 
att samarbeten vi planerat inte blivit av eller liknande.

Av de 45 mål som avslutas år 2017 kan vi konstatera att vi har klarat 
24 stycken. 11 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 9 
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. Jämfört med förra året kan vi se att vi klarat 
större andel mål (53 % mot 42 % 2016). Samtidigt var andelen mål vi 
inte klarade ungefär på samma nivå som 2016 (20 % mot 17 % 2016).

Av de 11 mål som inte avslutas 2017 utan fortsätter över flera år ser 9 
mål ut att kunna klaras av inom utsatt tid. 2 mål är lite mer osäkra. 

Carin Dernulf, generalsekreterare
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Klarade mål som avslutas 2017

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

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

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. 

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

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.

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

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. 
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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. 

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

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

5.7 Inspirera minst 10 föreningar att leda lovsång genom att sprida materialet Fokus Lovsång. 

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. 

6.8 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. 

6.12 Bidra med Equmenias värderingar och arbetssätt i Equmeniakyrkans mål att 50 nya 
församlingar grundats 2025. 
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Nästan klarade mål som avslutas 2017

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. 

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

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

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

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. 

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

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

5.1 Ta fram en bibel med Equmeniaprofil.

5.2 Equmeniascout medverkar i att ta fram en uppdaterad Scoutbibel.

5.8 Ta fram ett stöd för hur föreningar kan hjälpa ungdomar som flyttar till ny ort att hitta in i en ny 
förenings- och församlingsgemenskap.

6.6 Ta fram en handbok i församlingsutveckling om en kyrka för hela livet.
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Ej klarade mål som avslutas 2017

1.6 Utveckla pulsarbetet med en profil kring konfirmation och idrott.

1.11 Vända trenden av fallande medlemsantal och på sikt öka i antal.

3.2 Arrangera kursen “I Baden-Powells fotspår”.

3.4 Ta fram en vägledning till hjälp för föreningar i verksamhet bland barn i åldern 8-12 år.

3.10 Arrangera Ska ‘ut Mera internationell.

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

5.6 Utveckla en bibelskola i storstadsmiljö.

6.7 Ta fram material som stödjer föreningar och församlingar i att möjliggöra möten mellan sina 
respektive medlemmar i alla åldrar, såväl yngre som äldre.

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

Pågående mål som ser ut att klaras

1.10 Fortsätta utveckla Equmenias demokratiarbete på lokal-, regional och nationell nivå.

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.

2.3 Utveckla och tillämpa Equmenias varumärkesstrategi i syfte att stärka Equmenias varumärke.
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2.8 Arrangera nationellt scoutläger 2019.

3.1 Göra en ny utgåva av Vägvisaren där det visas på Equmeniascouts arbetssätt.

3.6 Ta fram förslag på fem pulsaktiviteter att använda vid söndagsskola.

3.7 Genomföra en nationell ledarutbildning med namnet Växa som ledare.

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

6.1 Tillsammans med Equmeniakyrkan ta fram en strategi för arbete med familjer.

Pågående mål som nästan ser ut att klaras

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

4.5 Tillsammans med studieförbundet Bilda göra ett  
koncept för gemensamma scoutsamlingar med ortodoxa scouter.
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Föredragning av styrelsens 
förslag till resultat-  
och balansräkning  
2017-01-01 – 2017-12-31

Föredragning av hur beslut 
fattade vid riksstämman 2017 
verkställts

Presenteras på stämman
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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 2017 och balansräkning per  
 2017-12-31 i enlighet med årsredovisningen 

att   ta 2 559 700 kr från balanserat kapital, enligt resultaträkning för år     
 2017. 

Fastställande av resultat- 
och balansräkning 

16
Presentation av 
nomineringskommitténs förslag
Nomineringskommitté inför riksstämman 2018 har varit:

Lovisa Gustafsson

Noa Nobuoka

Emil Fröjdhammar

Tomas Röjder

Förslag till ordförande
Ida Tonnvik, Stockholm  
nyval 1 år
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Förslag till styrelse
Malin Ansgar, Tibro  
nyval 2 år

Jonna Lindroth, Habo 
nyval 2 år

Filip Eldegyll, Vännäs  
nyval 2 år

Inez Kristensson, Fiskebäck  
omval 2 år

Peter Karlbom, Guntorp  
kvarstående 1 år

Carla Widén, Sollentuna  
kvarstående 1 år

Richard Roolf, Karlsborg  
kvarstående 1 år

Mattias Persson, Uppsala  
kvarstående 1 år

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

Ordinarie: Erik Elfgren (omval, 1 år) 

Ordinarie: Gunnar Sjödelius (omval, 1 år) 

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

Nomineringskommittén
Prestenteras på stämman.
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Namn: Ida Tonnvik

Född: 1993

Bor: Stockholm

Aktuell förening: Equmenia 
Jakobsbergskyrkan

Sysselsättning: Pluggar till pastor på 
Teologiska Högskolan i Stockholm 

Andra engagemang: Är 
ungdomsrepresentant i styrelsen 
för Sveriges Kristna Råd. Planerar 
dessutom stordåd till stora scenen på 
Prisma. 

Favoritord: ”Revolution”, helst 
på engelska. Det är så mjukt, och 
samtidigt så kraftfullt. 

Favoritljud: Elden som sprakar en 
tidig morgon på scoutläger. 

Varför är du en del av Equmenia? I 
Equmenia har jag vuxit, formats och 
lärt känna Jesus. Här finns hopp, 
prestigelösa gemenskaper, meningen 
med livet. Allt det jag önskar att 
varenda människa fick uppleva. 

Vad är du bra på? Att tänka stort, sen 
realistiskt, sen ganska stort. Att gå 
från supernördiga teologiska samtal 
till att sekunden efter leka Död ko. 
Att tycka ”tråkiga” saker är roliga. 

Vad vill du bli bättre på? 
Att leva mer efter devisen ”You’re too 
small to ruin the kingdom” och lita 
på att Gud har kontroll. 

Vad vill du bidra till styrelsen med? 
Erfarenhet av många olika delar 
inom Equmenia, men också från 
ekumeniska sammanhang. Jag 
hoppas också kunna bidra med nya 
visioner, ett teologiskt perspektiv och 
entusiasm.

Namn: Malin Ansgar

Född: 1991

Bor: Göteborg

Aktuell förening: Equmenia Tibro

Sysselsättning: Managementkonsult

Andra engagemang: Inte just nu, 
men har tidigare suttit i styrelsen för 
Equmenia Väst och varit ledare i många 
olika ungdomsverksamheter; scout, 
söndagsskola, tonår och på många läger. 

Favoritord: Hopp!

Favoritljud: Ljudet av min kaffebryggare 
när den är igång är ett av de mest 
rogivande ljuden jag vet.

Varför är du en del av Equmenia? 
Equmenia är en plats där barn och unga 
får bli sedda och växa i sig själva, i sitt 
ledarskap och som lärjungar. Att få vara 
en del av det är stort!

Vad är du bra på? 
Jag är bra på att få saker gjorda men är 
samtidigt mån om att lyssna in andra för 
att få en helhetsbild.

Vad vill du bli bättre på? 
Många saker, exempelvis på att bli mer 
tålmodig. 

Vad vill du bidra med i styrelsen? 
Styrelsevana och ett sinne för struktur 
och ordning och reda. Jag vill också jobba 
visionärt för att Equmenia ska utvecklas i 
en positiv riktning när vi blickar framåt, 
detta har jag erfarenhet av från både små 
och stora föreningars behov som jag tror 
är viktigt.

Namn: Jonna Lindroth 

Född: 1994

Bor: Habo, utanför Jönköping 

Aktuell förening: Equmenia Habo 

Sysselsättning: Läser på HR-
programmet, inriktning psykologi i 
Jönköping. 

Andra engagemang: Församlingen, 
rättvisefrågor, vänner och familj. 

Favoritord: Gemenskap 

Favoritljud: När mina svärföräldrars 
kor muar hej. Eller ljuden i skogen - 
jag älskar att vara i skogen! 

Varför är du en del av Equmenia? För 
att Equmenia är världens bästa grej. 
Jag tror att församlingen är världens 
hopp - och Equmenia är en stor del av 
det. Det är stort att vi får vara kyrka 
tillsammans. 

Vad är du bra på? Att tänka kreativt 
och organisera saker, drömma och visa 
omsorg. 

Vad vill du bli bättre på? Oroa mig 
mindre. 

Vad vill du bidra till styrelsen med? 
Med min längtan, erfarenhet, 
förväntan och mitt engagemang för 
att skapa ett ännu bättre Equmenia 
tillsammans. 
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Namn: Mattias Persson

Född: 1988 

Bor: Uppsala 

Aktuell förening: Herrljunga 

Sysselsättning: Student

Favoritord: 
Kontrapropositionsvotering 

Favoritljud: 
”Surret” av bikupor på stämman 

Varför är du en del av Equmenia?  
För att det är Sveriges bästa kristna 
barn och ungdomsorganisation.

Vad är du bra på? Att fika 

Vad vill du bli bättre på?  
Prata persiska

 Vad vill du bidra med till styrelsen? 
Min erfarenhet av styrelsearbete 
och mitt intresse för ledarvård och 
föreningsteknik.

Namn: Filip Eldegyll 

Född: 1994 

Bor: Vännäs 

Aktuell förening: Equmenia Vännäs 

Sysselsättning: Brandman och säljare 

Andra engagemang: Styrelseledamot 
i Equmenia Vännäs, lite andra 
uppdrag i Missionskyrkan Vännäs. 

Favoritord: Mångata. Ett vackert ord 
som beskriver ett naturfenomen, 
men som inte heller går att översätta 
på något annat språk. 

Favoritljud: “Krispet” från 
vinylskivor, eller naturljud tidiga 
mornar i skogen. 

Varför är du en del av Equmenia? 
Jag är uppvuxen i Missionskyrkan i 
Vännäs, men jag har alltid känt mig 
hemma med min kyrka och med 
Equmenia, och det är också därför 
jag är kvar och trivs. 

Vad är du bra på? Problemlösning, 
arbeta i grupp, samt att jag är rätt 
kreativ av mig. 

Vad vill du bli bättre på? Många 
saker. Men jag behöver bli bättre på 
att våga riskera mer i livet, för att på 
så sätt uppleva mer. Jag vill även ge 
mer tid till min relation med Jesus, 
och läsa mer bibel. 

Vad vill du bidra till styrelsen med? 
Jag vill bidra med mina tankar och 
idéer. Exempelvis om hur vi får unga 
att hitta sin plats i församlingen, där 
de både får känna på det underbara 
med gemenskap och möjlighet att 
bidra med sina gåvor.

Namn: Inez Kristensson 

Född: 1997 

Bor: Fiskebäck 

Aktuell Förening: Equmenia 
Fiskebäck 

Sysselsättning: Läser teologi på 
GU 

Andra engagemang: Smått och 
gott i församlingen, Gudstjänster, 
bönegrupp, ungdomsmöten.

Favoritord. Frid 

Favoritljud: Skratt 

Varför är du en del av Equmenia? 
Jag tror att Jesus vill möta barn 
och unga och jag tror att vi 
behöver Jesus och varandra. 

Vad är du bra på? Äta 

Vad vill du bli bättre på? Tänka 
innan jag pratar & läsa Bibeln 

Vad vill du bidra till styrelsen 
med? Gillar att drömma och 
spåna framåt
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Namn:  Carla Widén

Född: 1971

Bor: Sollentuna 

Aktuell förening: Rissnekyrkans 
ungdom

Sysselsättning: Jobbar med 
rekrytering och bemanning

Andra engagemang: Styrelseledamot i 
Rissnekyrkan 

Favoritord: Tillit, utan tillit faller allt.

Favoritljud: Vinden och prasslande 
lövverk, rofyllt.

Varför är du en del av Equmenia? För 
att det görs så mycket bra som betyder 
så mycket lokalt, jag ville stödja det.

Vad är du bra på? Jag är analytisk. 

Vad vill du bli bättre på? Att vara 
spontan.

Vad vill du bidra till styrelsen med? 
Svårt.... kanske livserfarenhet?

Namn: Richard Roolf

Född: 1991 

Bor: Karlsborg 

Aktuell förening: Equmenia Karlsborg 

Sysselsättning: Soldat / Gruppchef 

Andra engagemang: Equmenia 
och Equmeniakyrkan Karlsborg, 
Karlsborgs Soldathemsstyrelse och 
Bostadsrättsföreningens styrelse 

Favoritord: Nio-fika, direkt avgörande 
för dagens fortsättning. 

Favoritljud: Ljudet av en höststorm är 
väl något särskilt med. 

Varför är du en del av Equmenia? Jag 
vill att fler ungdomar skall få upptäcka 
kristen tro och vara med om alla härliga 
samlingar och läger som jag fick vara 
med om. 

Vad är du bra på? Löpning 

Vad vill du bli bättre på? Att uppmuntra 
andra i vardagen 

Vad vill du bidra till styrelsen med? 
Närmast är jag väldigt nyfiken på 
Demokratiutredningen, den kan nog 
beröra organisationsstruktur i ganska 
stor utsträckning och där tror jag att jag 
kan bidra.

Kvarstående ledamöter 

Namn: Peter Karlbom 

Född: 1985 

Bor: Ja, just nu i Ecuador 

Aktuell förening: Equmenia Guntorp 

Sysselsättning: Fotograf, 
Maskinförare, Grupputvecklare, 
Instruktör, VD m.m. på Karlboms Ur 
och Skur AB 

Andra engagemang: Just nu 
ledare på Apg29 i Ecuador, Ska ‘ut-
handledare i Equmenia Väst m.m. 

Favoritord: Popnit, det är ett gött ord 
som inte så många vet vad det är. 

Favoritljud: Regn på tältduk, 
bästa ljudet att somna till, gärna 
ackompanjerat av åska. 

Varför är du en del av Equmenia? 
Därför att jag tror att Equmenia har 
en viktig roll att fylla i dagens Sverige 
för unga människor.

Vad är du bra på? Köra grävmaskin, 
sova i tält, ställa kluriga frågor och 
tänka utanför boxen. 

Vad vill du bli bättre på? Allt! Det är 
en välsignelse och en förbannelse på 
samma gång och något som driver 
mig framåt.

Vad bidrar du till styrelsen med? 
Jag bidrar med internationella 
perspektiv, kulturella utmaningar, 
ifrågasättande, nya perspektiv, en viss 
tröghet i processer och mycket annat.
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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

LÄMNAS I KOLLEKTBOX LÄMNAS TILL DIN FÖRENINGS KASSÖR

Föreningens namn Föreningens namn

Sätt in pengar på Equmenias bankgiro 293-0543.  
Märk inbetalningen ”Riksstämmogåva”

123 213 48 31
”Riksstämmogåva”
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18 Motion angående 
registerprogrammet Repet
I flera år har vi i Region Öst jobbat med att få våra föreningar att använda Repet 
men stöter hela tiden på motgångar. Detta med förevändningen att det är krångligt 
och svårt system att lära sig. Vägen till att aktivt använda systemet är för lång 
vilket gör att föreningarna ger upp.

När vi väl har träffat någon förening som visat tydligt intresse för att jobba i Repet 
slutar det med att man väljer att låta bli. Och orsaken är att programmet helt 
enkelt är för svårt för att fortsätta, enkelt sagt – det är för omständligt.

För att få en förening att använda Repet krävs att det finns någon lokalt som 
har ett engagemang och stor inblick och kunskap i den typen av dataprogram. 
Eftersom det krävs ett mycket stort intresse för att lägga ner så många timmar som 
det tar för att lära sig systemet. Bara att lägga upp nya medlemmar, exempelvis en 
ny patrull eller ny konfirmandgrupp, tar för lång tid för att ett stort antal av våra 
föreningar upplever att Repet ger tillräckligt tillbaka för att det ska vara lönt.

Ytterligare ett par brister är att varje gång en scoutkår startar upp en ny termin 
måste tider och dagar läggas upp per patrull istället för hela kåren på en gång. Och 
om en förening har en verksamhet med många deltagare, exempelvis en stor kör, 
måste närvaron fyllas i en deltagare i taget istället för att med ett klick fylla i alla 
och sedan bara bockar ur dem som inte var närvarande.

Repet är dessutom byggt utifrån ett församlingsperspektiv istället för ett 
föreningsperspektiv. Det innebär bland annat att för den förening som vill använda 
utskicksfunktionen uppstår ett problem. Equmeniaföreningars medlemmar är i 
de flesta fall minderåriga. Men det finns ingenstans i Repet där det går att lägga 
in föräldrars namn och kontaktuppgifter och göra utskick till dem istället för till 
medlemmen. 

För varje administratör i Repet krävs en separat mejladress, nn@equmeniakyrkan.
se, istället för att kunna lägga in användarens befintliga mejladress.

Ett stort frågetecken, med tanke på GDPR, är att personer med lokal 
administratörsbehörighet kan söka på exempelvis ett namn och få upp alla 
personer med samma namn i alla föreningar som har medlemsregister i Repet 
oavsett ort och förening.

Listan kan göras betydligt längre.

Att ha ett medlemsystem för hela Equmenia som är tillgängligt för alla föreningar 
är en bra grundtanke. Men Repet uppfyller långt ifrån de krav, och den 
användarvänlighet, som man kan begära i dagens samhälle.

Equmeniastyrelsen i region Öst föreslår riksstämman

att riksstämman beslutar att Repet läggs ner till XXX

att  arbetet med att ta fram ett nytt och modernt system, inklusive en   
 mobilapp, påbörjas omgående och där användarnas önskemål övervägs.

Equmeniastyrelsen för Region Öst
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Styrelsens svar 
Först och främst vill vi tacka för motionen! Vi har förståelse för att Repet och 
arbetet överlag med statistik och medlemsregister kräver en viss arbetsinsats. 
Styrelsen delar till viss del den bild som motionären beskriver och tar med oss 
de synpunkterna till framtida utvecklingsarbete av Repet. En utredning för att 
säkerställa att Repet uppfyller alla krav som GDPR ställer på ett medlemsregister 
är redan startad. Redan idag uppfyller Repet i stort sett alla krav som GDPR 
ställer eftersom den tidigare lagen PUL (Personuppgiftslagen) redan ställde 
många liknande krav. Det är viktigt att Repet tillgodoser de behov som finns i 
lokalföreningarna. Styrelsen ser därför att det finns en anledning att se över bl.a. 
lagring av anhöriguppgifter. 

Repet kräver en mailadress från Equmeniakyrkan för att utskicksfunktionen av 
epost ska fungera. Repet kan bara skicka ut epost med en avsändaradress som vi 
hanterar, skulle Repet skicka ut epost med andras avsändaradress, exempelvis 
gmail.com, så blir all e-post som skickas ut skräppost.

Under våren 2018 gjordes en stor enkät om vad användarna tycker om Repet med 
över 400 svarande.  En fråga var ” Vad är ditt helhetsintryck av Repet?” det fanns 
fem svarsalternativ från ”mycket dåligt” till ”mycket bra”.  80,1 % tycker systemet 
är okej, bra eller mycket bra. Hela enkäten finns att läsa på Repets hemsida www.
repet.eu. Med detta som bakgrund anser inte styrelsen att användarna upplever 
systemet så dåligt att det behöver läggas ner.

En fördel med Repet är att det också används av Equmeniakyrkan som står för både 
fasta och rörliga kostnader för systemet. Equmenia betalar endast för särskilda 
förbättringsåtgärder för det som rör just Equmenia. I dagsläget är det tre anställda 
på Equmeniakyrkan som arbetar med support och underhåll av Repet och hos 
Equmenia finns en föreningsstrateg som också kan ge stöd i arbetet med statistik 
och Repet. 

Att införskaffa eller skapa ett nytt system skulle utgöra en mycket stor kostnad för 
Equmenia. Styrelsen anser att det är viktigare att lägga pengar på bra verksamhet 
för barn och unga istället för på ett nytt medlemssystem. 

Styrelsen föreslår riksstämman
att avslå motionen

att uppdra åt styrelsen att skicka med motionärernas önskemål till det   
 fortsatta utvecklingsarbetet av Repet.
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19
Proposition om medlemsavgift, 
deltagaravgift och 
aktivitetsstöd

Riksstämman 2015 beslutade om en ny modell för medlemsavgift och 
aktivitetsstöd. Styrelsen föreslår samma modell till riksstämman 2018. 

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 medlemsavgiften fortsatt lämnas oförändrad till 100 kronor 
per deltagare i väntan på medlemskap. 

Vissa Equmeniaföreningar är anslutna till flera andra ungdomsförbund eller 
riksorganisationer och riskerar därför flera medlemsavgifter: för dessa minskas 
medlemsavgiften i förhållande till antalet organisationer föreningen är ansluten 
till. Om föreningen är bidragsgrundande för Equmenia betalas däremot fullt 
aktivitetsstöd ut till föreningen.
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Styrelsen föreslår riksstämman 

att   fastställa medlemsavgiften för 2019 till 100 kronor per medlem,

 

att  fastställa aktivitetsstödet för 2019 till 135 kr per bidragsgrundande  
 medlem i bidragsgrundande förening eller bidragsgrundande ekumenisk  
 förening.

att  fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som  
 inte registrerar medlemskap för 2019 till 100 kronor per deltagare 

att  medlemsavgift och aktivitetsstöd för ekumeniska föreningar minskas i  
 proportion till andelen.

 

• 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

60 procent av föreningens medlemmar ska vara 6-25 år. Föreningen ska ha godkända stadgar, en egen 
styrelse och ett medlemsregister. Samt rapportera antalet medlemmar till Equmenia, i början av varje år.

*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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Proposition om scoutavgift
20

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    fastställa scoutavgiften för 2019 till 90 kr per scout.
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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 så fråga! 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. 

Förslaget till budget gäller från 1 januari till 31 december 2019. Liksom föregående 
år har Equmenia kalenderår som räkenskapsår.  Den vänstra spalten visar den 
budget som riksstämman beslutade om för innevarande år (2018) och den högra 
spalten visar budgetförslaget för kommande verksamhetsår (2019). 

Så förstår du budgeten 

Under intäkter ser du de pengar som vi har att röra oss med under året. Den 
enskilt största intäkten under 2019 är intäkterna för nationella scoutlägret 
Prisma som ligger under verksamhetsområdet Scout i resultaträkningen. I 
övrigt är insamlade medel tillsammans med statsbidragen Equmenias viktigaste 
inkomstkälla. I övrig är insamlade medel är tillsammans med stadsbidragen 
Equmenias viktigaste inkomstkälla. 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 ifrån Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF)kommer att ligga på ungefär samma nivå 2019 som 
under 2018, och därmed alltså inte minska som det har gjort under de senaste åren.

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 det nationella scoutlägret 
Prisma eller ifrån medlemskörerna i Soul Children. Intäkterna för ledning 

Proposition om budget för 
perioden 2019-01-01 – 2019-12-31  21
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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 vi fortsätter stödja under Alla på samma kula och 
vi fortsätter sända ut ungdomar till lärjungaskolan APG 29. Equmenias bidrag till 
projektet i Indien kommer dock att minskas något under 2019 som en följd av 
att de ändamålsbestämda medlen är slut efter 2018. Den budgeterade kostnaden 
och intäkten för scoutavgiften speglar den proposition styrelsen lägger fram. Vi 
fortsätter projektet Suntprat tillsammans med Hela människan. 

Större poster som påverkar budgeten för 2019 är en scoutsatsning i Lövgärdet 
där vi tillsammans med Göteborgs räddningsmission och Rosa Huset vill 
starta en scoutverksamhet. Under 2019 ska även Equmenia tillsammans med 
Equmeniakyrkan genomföra en stor musikkonferens i Linköping som visar på 
bredden inom vår rörelse. Den enskilt största posten i budgeten är det nationella 
scoutlägret Prisma (se närmare i not 3 i budgetförslaget). 

Den uppskattade stödfunktionen som föreningsstrateg fortsätter även under 2019 
(finns i budgeten under ekonomi och föreningsservice). Under ledning finns det 
bland annat utrymme för generalsekreterare samt två biträden, 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 
547 000 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 – 1 337 000 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 2019-01-01 – 2019-12-31
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Budgetförslag för Equmenia, verksamhetsåret 2019
Alla belopp är angivna i kronor

Budget          
2018

Budget          
2019

INTÄKTER
Insamlade medel nationellt 2 920 000 2 975 000
Insamlade medel internationellt 250 000 250 000
Statsbidrag MUCF 1 016 000 1 040 000
Statsbidrag MUCF, återredovisningskrav 2 042 000 2 090 000
Övriga bidrag & anslag 0 0
Medlemsavgifter 1 675 000 1 645 000
Internationellt, övriga intäkter 3 000 6 000
Scout 1 060 000 6 737 500
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck 2 049 200 2 108 050
Information 0 0
Ekonomi & Föreningsstöd 0 0
Ledning 70 000 70 000
Summa: Intäkter 11 085 200 16 921 550

VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt -1 267 000 -1 067 000
Scout -1 790 000 -7 518 700
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck -4 465 750 -3 624 600
Information -1 129 500 -887 250
Ekonomi & Föreningsstöd -1 592 500 -1 679 500
Ledning -2 064 500 -1 931 500
Aktivitetsstöd till föreningarna -1 656 000 -1 760 000
Summa: Kostnader -13 965 250 -18 468 550

Verksamhetsresultat -2 880 050 -1 547 000

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter 130 000 100 000
Räntekostnader 0 0
Resultat efter finansiella poster -2 750 050 -1 447 000

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel -250 000 -250 000
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 578 000 360 000
Utnyttjande av dispositionsfond 689 000 0

Kvarstående belopp för året -1 733 050 -1 337 000
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Equmenias verksamhetsplan är grunden till Equmenias verksamhet och beskriver 
vad som ska göras under det kommande året och varför.

Sedan Equmenia bildades 2007 har vår verksamhetsplan bestått av ett stort antal 
specifika och mätbara mål t.ex. 10 nya föreningar, 100 föreningsbesök eller 
5 nationella Puls-event. Tydliga och mätbara mål har varit otroligt viktigt för 
Equmenia i sin uppstartsfas och har bidragit till att Equmenia är den organisation vi 
är i dag.

Fördelarna med tydliga, avgränsade mål med specifika tidsramar för också med sig 
nackdelar som vi i styrelsen upplever begränsar oss som organisation i vårt mer 
långsiktiga arbete. En nackdel vi ser är att organisationen blir stel och fyrkantig 
vilket leder till att vi inte kan reagera på omvärldens och föreningens oförutsägbara 
behov. En annan nackdel är att verksamheten fokuserar för mycket här och nu. På 
VAD som ska göras och tappar visionerna, syftet och VARFÖR vi gör det vi gör. Ett 
exempel är mål som att 100 ideella ledare ska gå någon av våra ledarutbildningar. 
Det är då lätt att fokusera på antalet (hur ska vi få dit 100 personer?) istället för att 
fokusera på vad de ideella ledarna behöver få lära sig på utbildningen och varför.

Den verksamhetsplan som styrelsen nu föreslår ser därför annorlunda ut jämfört 
med tidigare verksamhetsplaner. Förslaget till verksamhetsplan för 2019 består 
av fem mål som är visionära istället för tydligt mätbara. Målen är drömscenarion 
som styrelsen har formulerat efter att vi på olika sätt försökt se vad Equmenias 
lokalföreningar behöver den närmsta tiden. En positiv effekt är dessutom att 
vi får en verksamhetsplan som i betydligt större utsträckning liknar den som 
Equmeniakyrkan använder sig av.

Målen som styrelsen nu föreslår går inte att mäta på samma sätt som tidigare. 
Målen handlar mer om en riktning och vart vi vill nå. Ett exempel är mål 4 som 
handlar om ledarskap och att möta barn och ungas behov. Det kommer hela tiden 
nya ledare och nya barn till verksamheterna i Equmenias föreningar. Vi behöver 
alltså hela tiden hålla på med ledarutbildning så att våra ledare kan utföra sitt 
uppdrag på bästa sätt och vi behöver hela tiden se till att utbildningarna är aktuella 
eftersom barnens behov och längtan förändras. En av poängerna med mål 4 är 
alltså att ledare, barn och unga ska ha det så bra som möjligt i våra föreningar. 
Just eftersom målet inte går att mäta på samma sätt blir det viktigt att styrelsen 
och stämman utvärderar arbetet, för att veta vad som var bra och vad som behöver 
utvecklas.

22
Proposition om 
verksamhetsplan för 
verksamhetsåret 2019
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När stämman har diskuterat styrelsens förslag till verksamhetsplan och därefter 
antagit den kommer Equmenias personal på det nationella kansliet samt många 
ideellt engagerade att arbeta med den under hela 2019. Eftersom det är så många 
som jobbar med verksamhetsplanen tror styrelsen att det är bra med lite hjälp att 
komma ihåg vilka tankar, idéer och behov som styrelsen hittade när förslaget till 
verksamhetsplan jobbades fram. Brödtexten som hör till målen är till för att vi inte 
ska bli osams om några månader om vad målet handlade om.

När stämman fastställt verksamhetsplanen sätter sig personal och stag för att 
konkretisera målen till tydliga aktiviteter man vill göra för att uppnå målen.

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, istället för att fastna i detaljerade mål 
på operativ nivå.

Under påverkanstorget vid riksstämman finns möjlighet att tillföra förslag till 
handlingsplanen. Förslagen kommer inte att beslutas om, men tas vidare till Stagen 
och personalen. Vid viktiga, konkreta förslag finns möjligheten att skicka in en 
motion. Alla motioner beslutas om under riksstämman.

Nästa stora möjlighet att påverka sker faktiskt efter riksstämman. Det är här den 
nya modellen skiljer sig mest. Efter riksstämman påbörjar Stagen och personalen 
arbetet med att ta fram en handlingsplan för att möta riktningsmålen. Då finns det 
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.  Detta skapar en större flexibilitet för situationer som vi inte visste om 
då verksamhetsplanen antogs. 
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Verksamhetsplan 2019

1. GEMENSKAP
Equmenia vill arbeta för mångfald, samhörighet och tillgänglighet så att varje medlem ska 
känna sig delaktig i Equmenia.

Kristen tro är för alla. Vi vill sträva efter att Equmenias föreningar är gemenskaper som 
skapar engagemang och akivt 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. 

Exempel på förslag till handlingsplanen: 

• Lansera webbversion av utbildningen Alla barn är lika olika.

• Fortsätta samarbetet med Ortodoxa scoutkårer.

• Utveckla metoder och material för att underlätta arbete med mångfald, inkludering och 
jämställdhet på alla nivåer inom Equmenia.

• Bredda Puls till ett arbete för både hälsa och idrott.   

2. FÖRENINGSUTVECKLING
Equmenia vill bestå av välmående 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 som visar på Jesu kärlek.

Exempel på förslag till handlingsplanen: 

• Utveckla föreningsutvecklingsstrategin ”Drömfabriken” i samverkan med Equmenias 
regioner till syfte att skapa välmående föreningar.

• Att stödja rekrytering av nya scouter och ledare för att på bästa sätt bidra från kanslihåll till 
att antal scouter i Equmenia ökar.

3. LÄRJUNGASKAP
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.

Exempel på förslag till handlingsplanen: 
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• Ta fram en bibel med Equmeniaprofil.

• Utforma ”Inspiration Puls” som ett nytt sätt att besöka och inspirera församling och förening 
att arbeta med hälsa och idrott.

• Arrangera det nationella scoutlägret Prisma.

• Tillsammans med Equmeniakyrkan ta fram en strategi för arbete med familjer. 

4. LEDARSKAP
Equmenia vill stärka ledare genom stöd, vägledning och utbildning så att de, på bästa sätt, kan 
möta barns och ungas behov och längtan.

Equmenia är beroende av sina ledare, därför vill vi ge dem de bästa förutsättningarna att utföra 
sitt uppdrag. 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.

Exempel på förslag till handlingsplanen: 

• Vara med och arrangera Musikkonferensen som inspiration för sångare och musiker i Guds 
tjänst.

• Förenklat scoutledarskap: Ledarfokus - ledarstöd - att välkomna nya ledare.

• Ta fram möjligheter för ledare att få stöd, vägledning och utbildning via nätet. 

• Utveckla ny kursvariant av Trygga Möten  

5. PROFETISK RÖST
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 kommer att växa upp i, ett samhälle där deras bästa är i fokus i enlighet 
med barnkonventionen.

Exempel på förslag till handlingsplanen: 

• Ta fram material för att tillgängliggöra hållbarhetspolicyn i syfte att den ska implementeras på 
alla nivåer i Equmenia.

• Utveckla nätverk för att gemensamt påverka opinionen i viktiga frågor

• Utveckla och testa metoden “Equmenia för…”, en metod för att hjälpa föreningarna att se 
vilka behov som finns i närområdet och hur man kan bidra.

• Tillsammans med Räddningsmissionen starta ett scoutprojekt i Lövgärdet Göteborg och lära 
oss mer om arbete i socioekonomiskt utsatta områden i syfte att uppmuntra och hjälpa våra 
föreningar att arbeta på detta sätt på fler platser. 

Styrelsen föreslår riksstämman
      

att  anta förslaget till verksamhetsplan för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31
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Bakgrund

I bildandet av Equmenia 2007 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 tio år som Equmenia 
funnits har organisationen förändrats och under riksstämman 2016 beslutades 
därför om en sänkt arvoderingsgrad för ordföranden. I samband med detta fick 
styrelsen i uppdrag att utvärdera förändringen. Utvärderingen som gjordes till 
stämman 2017 visade att styrelseledamöterna upplevde en större delaktighet 
och att diskussionerna på styrelsens möten fick en större öppenhet och vikt. 
Styrelsen tyckte dock att ett år var för kort tid för att kunna utvärdera ordentligt. 
Därför har styrelsen gjort ännu en utvärdering av ordförandes roll, arvodering och 
förutsättningarna för uppdraget.

Utvärdering

Styrelsen har tagit del av utvärderingar från ordförande, generalsekreteraren, 
personalen och nomineringskommittén för att få en så bred bild som möjligt och 
sedan sammanställt dessa med styrelsens egen utvärdering. Utvärderingen visar 
att styrelsefrågorna prioriteras högre, rollfördelningen mellan generalsekreterare 
och ordförande blir tydligare och delaktigheten i styrelserummet har ökat. 
Sammantaget blev resultatet av utvärderingen att styrelsen fortfarande föredrar 
en deltidsarvordering. Arvoderingsgraden och de förväntningar som finns på 
Equmenias ordförande fungerar bra för både organisationen och nuvarande 
ordförande.

Efter utvärderingen gjorde styrelsen även en omprioritering av ordförandes olika 
ansvarsområden, utöver arbetet med styrelsen. Till exempel vill styrelsen att 
ordförande framöver tar ett större grepp kring arbetsledning av generalsekreteraren 
och att ordförande utvecklar relationerna med bland andra Scouternas ordförande 
och styrelse och andra kristna barn- och ungdomsorganisationer. Resten av styrelsen 
kommer fördela ansvaret mellan sig, det kan handla om exempelvis interna 
representationsuppdrag och kontakt med andra ideellt engagerade i Equmenia. 
Ännu ett exempel är att styrelsen valt att själva ta ansvar för frågan om hur 
Equmenia får in pengar kontinuerligt, det är en strategisk fråga som tidigare legat 
på ordförandes bord men som i nuläget är så pass viktig för Equmenia att den bör 
ligga på hela styrelsens bord.

Utifrån styrelsens perspektiv är deltidsarvoderingen fortsatt en bra idé.

23
Proposition om arvode för 
ordförande
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Förslag

Styrelsen föreslår att bibehålla den nuvarande arvoderingsgraden för ordföranden 
även under 2019. En deltidsarvoderad ordförande har under 2018 fortsatt skapa en 
större delaktighet i styrelsen som nämndes även vid förra riksstämman. Externa 
representationsfrågor faller fortsatt naturligt på generalsekreteraren. Med det som 
underlag föreslår styrelsen riksstämman att arvodera en ordförande på 16 % av 
prisbasbeloppet.

Arvodet bestäms utifrån det prisbasbelopp som fastställs av regeringen varje år. 
Prisbasbeloppet för 2019 uppgår till 46 500 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 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  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.

      

att         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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Proposition hållbarhetspolicy
24

Hållbarhetspolicyn är ett dokument där vi har samlat Equmenias olika 
policydokument kring hur vi som organisation vill verka för en hållbar värld. En 
policy är en samling riktlinjer som säger hur vi som organisation, föreningar och 
ledare inom Equmenia ska förhålla oss till olika frågor för att få en mer hållbar 
utveckling, både när det kommer till klimat, miljö och rättvisa men även i frågor 
kring jämställdhet och jämlikhet.

På riksstämman 2014 i Eksjö antog vi vår första hållbarhetspolicy. 
Hållbarhetspolicyn har det senaste året uppdaterats. Genom att den uppdaterade 
hållbarhetspolicyn antas på riksstämman kan vi tydligt förankra den i vår 
organisation och sprida den i våra föreningar.

Övergripande har språket gåtts igenom och förtydligats och gjorts mer enhetligt 
i den nya policyn. Den har även ”hottats upp” grafiskt med en framsida och ett 
färgsystem för våra olika policyer. De mer innehållsmässiga förändringar som gjorts 
har delvis varit tillägg kring delar som inte funnits med i den förra policyn tex 
minimera matsvinn och effektivisera vattenanvändning. Policyn om jämställdhet 
och jämlikhet har utvidgats till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder 
definierade av diskrimineringsombudsmannen. Vissa lydelser har vi stramat åt 
och på andra ställen har inga förändringar gjorts. En mer utförlig beskrivning av 
ändringar som gjorts presenteras på påverkanstorget.

Styrelsen föreslår riksstämman 

att   anta uppdateringen

  av hållbarbarhetspolicyn
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Proposition om 
instruktion för Equmenias 
nomineringskommitté

25

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 inför riksstämman 2017 har vi ändrat 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.



6060

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
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.
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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. 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 kandidaterna
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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Rapport från arbetsgruppen för 
mångfald och inkludering26
Arbetsgruppen för mångfald och inkludering bildades våren 2017 efter beslut 
på riksstämman 2015. Vårt uppdrag är att vi skall granska och tänka strategiskt 
kring hur Equmenia kan bli en mer öppen rörelse av mångfald som är bättre 
på att inkludera barn och unga oavsett etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, 
socioekonomisk bakgrund, ålder, m.m.

Under arbetsgruppens första tid har vi ägnat oss åt kunskapsinhämtning i dessa 
frågor och vi har gjort en normkritisk granskning av Equmenias sociala medier, 
med fokus på Instagram.

Resultatet av granskningen visar att representationen är jämn mellan kvinnor 
och män, det förekommer ibland inomkyrkliga ord och begrepp som kan vara 
exkluderande för den som inte känner till dess betydelse. Det finns en stark 
överrepresentation av vita människor och de flesta som syns är vuxna. När 
människor med annan hudfärg förekommer är det främst i sammanhang som rör 
utbyten och internationell mission.

För att vi ska kunna vara en trovärdig organisation som inkluderar alla människor 
oavsett hudfärg och ålder behöver vi reflektera kring hur vi kan synliggöra en 
mångfald av människor på sociala medier. Människors möjligheter att identifiera 
sig som medlemmar i Equmenia är avgörande för att de ska kunna känna sig 
välkomna, delaktiga och självklara i gemenskapen.

Rapporten innehåller även en handledning där vi lyfter fram goda exempel på hur 
vi som nationell organisation och lokala föreningar kan använda sociala medier på 
ett sätt som främjar mångfald och inkludering.

Rapporten i sin helhet finns att ta del av som bilaga till handlingarna.

Styrelsen föreslår riksstämman

att lägga rapporten till handlingar


