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Välkommen till Riksstämman 2017!
Grattis på 10-årsdagen till oss!

Ja, för i år är det tio år sedan MKU, SBUF och SMU valde att gå 
samman och bilda Equmenia. Ett jubileum, så som tio år faktiskt är, 
gör att jag börjar fundera. Fundera på resan som Equmenia gjort. 
2007, när beslutet om att gå samman togs, var Equmenia bara ett 
namn på ett papper. Ett namn som vi under dessa tio år fyllt med 
innehåll. Innehåll om vad vi anser att Equmenia är.

För mig är Equmenia där barn och unga växer i gemenskap med 
varandra. På varje scoutsamling, barnkörsträff, tonårssamling eller 
badmintonspelande på pulsverksamheten erbjuder vi en möjlighet 
att växa. En möjlighet att växa tillsammans med andra deltagare 
och ledare. En möjlighet att växa i sin personliga tro. 

Det uppdraget slutar inte för att vi fyller tvåsiffrigt. Det uppdraget 
har knappt börjat. Vårt uppdrag är att fortsätta utvecklas. Att hitta 
nya sätt att se, möta och bekräfta barn och unga i vårt land. Att 
erbjuda en plats att växa på. 

Det handlar om att älska. Att älska Gud, oss själva och de vi träffar i 
vår verksamhet. Kanske sammanfattas det bäst av Jesus själv i Matt 
22:37-39: Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och 
med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största 
och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska 
din nästa som dig själv.

Så enkelt och så svårt är det. Att vara en plats där barn och unga 
växer i gemenskap med varandra och Jesus handlar om att älska 
vår nästa. Det är inte bara en målbild för framtiden. Det är också 
vårt här och nu. Det är vårt syfte, själva anledningen till varför vi 
finns till. Vi finns till för att älska våra nästa och på så sätt erbjuda 
en plats att växa på. 

I november får vi åter möjligheten att samlas. Samlas för att 
tillsammans fylla Equmenia med innehåll för ytterligare tio år. 

Ludvig Essebro

Ordförande Equmenia
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Eq
um

en
ia

Riksstämmans ABC
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
Presidium
Sofia Eklund, Göteborg (ordförande)

Vakant, presenteras på stämman (vice ordförande)

Emil Tullstedt, Stockholm (vice ordförande/bildsekreterare)

Moa Nilsson Forssén, Stockholm (sekreterare)

Erika Norberg, Västerås (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.

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 till 070-771 43 84.

Så här gör vi på mötet 
1. Information om vad som ska hända. Först samlas alla ombud 
i plenum och vi öppnar mötet, väljer presidium och andra 
mötesfunktionärer. De föredragande berättar vad varje fråga på 
dagordningen handlar om. Sen går vi till påverkanstorget.

2. Diskussion och förslag. All diskussion förs på påverkanstorget, där 

5
Beslut om arbetsordning
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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 
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.
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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 
2016 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
2016-01-01 till 2016-12-31 

8
År 2016 har varit ett händelserikt år för Equmenia och vårt arbete, som 
ju syftar till att barn och unga ska få växa i gemenskap med varandra 
och Jesus, har tagit sig många olika uttryck. 

Något som har präglat år 2016 har varit att få till ett samarbetsavtal 
med Scouterna. Under hösten 2015 signalerade Scouterna att vi 
behövde se över samarbetsavtalet och Equmenias Riksstämma 
beslutade då att kalla till en beredningskonferens som kom att hållas 
i Jönköping i april 2016 för att bereda frågan. Beredningskonferensen 
samlade mycket folk och Equmenias föreningar uttalade tydligt att man 
vill fortsätta vara en del av Scouterna men att man vill omförhandla 
avtalet. Representanter från Equmenia fortsatte sedan att förhandla 
med Scouterna och i samband med Riksstämman i Tibro 2016 kunde vi 
skriva på ett nytt samarbetsavtal som gäller 8 år framåt. 

En viktig satsning under 2016 har varit att ta fram en utbildning 
om hur vi bemöter barn med särskilda behov i vår verksamhet. 
Utbildningen kallas för ”Alla barn är lika olika” och syftar till att hjälpa 
och ge kunskap till våra föreningar hur man på bästa sätt kan möta 
barn med olika typer av diagnoser i vår verksamhet. För att hålla en 
god kvalité i utbildningen har vi samarbetat med olika personer med 
kompetens inom området. Utbildningen har gjorts i samarbete med 
Bilda och efterfrågan bland våra föreningar och ledare har varit stor. 

Ett annat viktigt mål under året har varit att arbeta för att öka 
bibelläsandet bland barn och unga. Equmenia har tillsammans 
med Equmeniakyrkan varit med i planeringen och framtagandet 
av Markusåret som sjösattes under 2017. Dessutom har vi inlett 
ett samarbete med Navigatörerna som har en lång erfarenhet av 
bibelsamtal i vår tid. Tillsammans med dem har vi tagit fram en 
modell som ska hjälpa Equmeniaföreningar och församlingar inom 
Equmeniakyrkan att arbeta med bibeltexter på ett kreativt sätt genom 
en modell som vi kallar bokhyllan och förstoringsglaset. Denna modell 
uppmuntrar också till möte mellan olika generationer.  

Något annat som är nytt för året är att det i slutet av 2016 ingicks ett 
avtal med EFS barn- och ungdomsorganisation Salt om att under ett 
provår arbeta med barnkörsverksamhet genom ett koncept som heter 
Soul children. Soul children riktar sig till unga i åldrarna 10-16 år och 
konceptet är spritt i många länder i världen. Flera Equmeniaföreningar 
har visat intresse för att starta Soul children-körer och i slutet av 2017 
kommer det att utvärderas om samarbetet med Soul children ska 
fortsätta och hur det i så fall ska se ut. 

I början av hösten 2016 arrangerade Equmenia EMYC-konferensen 
(European Methodist Youth Conference) på Kärsögården i Stockholm. 
Unga metodister från många länder i Europa var på plats för några 
dagar av förhandlingar, gudstjänster och gemenskap. 
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Under hösten 2016 hade vi under tre månader förmånen att ha en praktikant hos 
oss som studerar mänskliga rättigheter på högskolenivå. Under ett år som detta när 
många av våra föreningar kommit i kontakt med barn och unga som nyss kommit 
till Sverige fick han i uppdrag att ta fram ett material för att hjälpa föreningar 
i deras möten med barn och unga i asylprocessen. Materialet fick namnet 
”Gränslöst” och trycktes upp och skickades ut till alla Equmenias föreningar samt 
lades i materialbanken för att kunna laddas ner. 

År 2016 var också året då Equmeniapodden startade. Tanken med podden har varit 
att utgå från olika ämnen som vi tror att ungdomar och unga vuxna funderar på 
och vill veta mer om. Till varje avsnitt har det bjudits in en eller flera gäster för att 
samtala om det aktuella ämnet. Genom att låta ämnen stå i fokus och våga prata 
om dem på ett öppet och inbjudande sätt tror och hoppas vi att podcasten har 
fått sprida vad Equmenia står för, bygga identitet och skapa en stolthet bland våra 
medlemmar.

Under året har det inrättats en ny tjänst för projektet som till en början kallades 
”Från beroende till förtroende” men som nu har fått namnet ”Suntprat”. Syftet 
med projektet är att arbeta med beroendefrågor bland unga och hjälpa föreningar 
att på ett förtroendefullt sätt lyfta frågor kring spelande, nätporr, alkohol och 
droger. Syftet är att genom ledarutbildning och material förebygga beroende bland 
unga. I en tid när det kommer många rapporter om hur den psykiska ohälsan 
bland unga ökar är detta ett av flera sätt att ge våra föreningar redskap för att möta 
detta. 

Under hösten inrättades också tjänsten biträdande generalsekreterare nationellt. 
Syftet med tjänsten är att avlasta generalsekreteraren så att denna frigörs för att 
ännu mer ha blicken utåt, mot vår omvärld och våra föreningar och får möjlighet 
att knyta kontakter och nätverka med andra organisationer. 

Under året påbörjades även arbetet med att förändra hur vi arbetar med 
verksamhetsplanen. Vi har sett ett behov att arbeta ännu mer långsiktigt och att 
syftet är tydligt när det handlar om varför vi gör det vi gör. Det innebär att vi från 
och med 2017 års verksamhetsplan kommer att arbeta utifrån sex riktningsmål 
som sträcker sig över flera år. Riktningsmålen ger en riktning för Equmenia och är 
av ideologisk och visionär karaktär. Varje riktningsmål har sedan delmål under sig 
som spänner mot riktningsmålets syfte. På detta sätt kommer vi att kunna arbeta 
ännu mer långsiktigt och strategiskt. 

På riksstämman 2016 togs beslutet att gå från att ha en heltidsarvoderad 
ordförande till att ha en ordförande som är deltidsarvoderad. Ludvig Essebro från 
Vännäs valdes till ordförande. 
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Föredragning av utvärdering av 
verksamhetsplanen för 
2016-01-01 – 2016-12-31 

9
Mål som avslutas 2016

Koordinatorerna och styrelsen har arbetat med att göra en utvärdering kring hur 
kansliet har genomfört verksamhetsplanen under verksamhetsåret 2016. 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 att lägga märke till? 

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

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 24 mål som avslutas år 2016 kan vi konstatera att vi har klarat 10 stycken. 9 mål 
är nästan klarade där vi gjort det vi kunnat och varit nära att klara målet utan att riktigt 
nå hela vägen fram. Ett sådant exempel är mål 10 där vi på grund av det politiska läget i 
Ryssland endast kunde genomföra ett av de fyra läger som planerats. Ett annat exempel 
är mål 19 där vi helt enkelt inte fick tillräckligt många elever till kursen. Det är 4 mål 
som inte är klarade. Några handlar om att vi misslyckats med att uppfylla målet. Andra 
kräver mer tid än vad vi beräknat och kommer därför att skjutas framåt.

Av de 13 mål som inte avslutas 2016 utan fortsätter över flera år ser 8 mål ut att kunna 
klaras av inom utsatt tid. 3 mål är lite mer osäkra och 2 mål vet vi redan nu att vi inte 
kommer att klara. 

Några lärdomar

Som organisation lär sig Equmenia hela tiden. Strävan mot mer långsiktighet i målen 
har varit en positiv utveckling för Equmenias nationella arbete. Delmålen har dock 
ibland varit väldigt kvantitativa snarare än kvalitativa vilket ibland ger fel fokus och 
dessutom leder till att ett mål inte uppnås trots att syftet med målet kan vara uppfyllt. 
Vi ser inga särskilda trender i de mål vi misslyckats med att genomföra. Det vi kan 
se i utvärderingen av verksamhetsplanen 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 VP16 kommer finnas tillgänglig på 
påverkanstorget.

Carin Dernulf, generalsekreterare
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Klarade mål som avslutas 2016

1. Att föreningsbesök efterfrågas av lokalföreningarna och att minst 150 besök 
genomförs av Equmenias nationellt anställda och ideellt engagerade.

3. Att utveckla en utbildning om barn med särskilda behov i vår verksamhet.

15. Att utforma och tillämpa ett strategiskt arbete med avsikt att utrusta personer i 
åldern 20 – 25 år i deras tro och som ledare. (Gäller till 2017.)

18. Att inspirera och utrusta minst 20 föreningar så att de kan utveckla sina 
kulturella verksamheter såsom dans, drama, bild och form.

20. Att ytterligare tolv föreningar startar Pulsgrupper.

22. Att vid de skolor där Equmenia är huvudman eller intressent aktivt delta i 
relevanta utbildningar. (Gäller till 2017.) 

23. Att fortsatt arbeta för att Växa i tro blir Equmenias övergripande ideologiska 
arbete.

24. Att minst 50 deltagare per år deltar i Apg29. (Gäller till 2019.)

32. Att inspirera och utrusta minst 20 barnkörledare och lovsångsledare.

33. Att i egen regi eller tillsammans med lämplig samarbetspartner planera och 
genomföra utbildningar där minst 150 ideella ledare deltar

Nästan klarade mål som avslutas 2016

10. Att vara med och genomföra 7 stycken Pulsläger.

13. Att stärka Equmenias demokratiarbete genom att medlemmar i olika 
åldersgrupper får vara med i beslutsprocesser.

19. Att i samarbete med Equmeniakyrkan och Karlskoga folkhögskola genomföra 
en utbildning för pionjärarbete med sammanlagt tolv deltagare.

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

27. Att till Materialbanken ta fram ett andaktsmaterial för scout.

29. Att Equmenias hållbarhetspolicy ska få genomslag i rörelsens nationella, 
regionala och lokala verksamhet.  

30. Att minst 75 % av ledarna inom Equmenias verksamhet har genomgått kursen 
Trygga Möten i någon form. 

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

35. Att genomföra 10 aktiviteter i syfte att utveckla nätverken och relationerna 
mellan Equmenia (individ, föreningar, regioner och nationellt) och våra 
kompiskyrkor.
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Ej klarade mål som avslutas 2016

9. Att under 2016 genomföra en missionsresa för en eller flera Equmeniaföreningar.

12. Att från 1 januari 2015 till 31 december 2016 redovisa tillväxt med minst 1000 
medlemmar inom lokalföreningarnas verksamhet.

25. Att stödja församlingsanställda som arbetar med barn och unga med utgångspunkt i 
”Equmenias ledarhandbok” och ”Strategi för anställda”.

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

37. Att tillsammans med Equmeniakyrkan upprätta ett praktikantprogram med minst 8 
deltagare.

Pågående mål som ser ut att klaras: 

4. Att utveckla och tillämpa Equmenias varumärkesstrategi i syfte att stärka Equmenias 
varumärke. (Gäller till 2017.)

5. Att genom 8 aktiviteter stärka gemenskapen och samverkan mellan Equmeniakårer och 
övriga scoutsverige, samt med andra organisationer som bedriver scouting på kristen grund 
i Sverige. (Gäller till 2017.)

6. Att representera lokalföreningarnas intressen och vara med och påverka i kyrkornas och 
scoutrörelsens internationella och nationella samarbetsorgan. (Gäller till och med 2017.)

8. Att arrangera ett nationellt scoutläger 2019 med minst 3 000 deltagare. (Gäller till 2019.)

11. Att anordna tre nationella event som samlar deltagare och ledare från Pulsgrupperna. 
(Gäller till 2017.)

16. Att arrangera en nationell utbildningssatsning där minst 400 ideella ledare deltar. 
(Gäller till 2018.)

17. Att lyfta fram och stärka bibelläsning hos personer i åldern 16–25 år för att den egna 
tron skall fördjupas. (Gäller till 2018.)

31. Att minst 12 deltagare per år deltar i en bibellinje med idrottsprofil. (Gäller till 2017.)

Pågående mål som nästan ser ut att klaras: 

2. Att tillsammans med Equmeniakyrkan ta fram en handbok för förenings- och 
församlingsutveckling (Kyrka för hela livet). (Gäller till 2017.)

28. Att tillsammans med någon av Equmenias folkhögskolor starta en bibelskola i 
storstadsmiljö. (Gäller till 2018.)

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

Pågående mål som inte kommer att klaras: 

7. Att ta fram en långsiktig strategi för vad Equmeniascout ska vara 2028. (Gäller till 2017.)

14. Att i samverkan med lämpliga samarbetspartners starta upp och stödja minst en 
pionjärförening. (Gäller till 2017.)
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Föredragning av styrelsens 
förslag till resultat-  
och balansräkning  
2016-01-01 – 2016-12-31 

Föredragning av hur beslut 
fattade vid riksstämman 2016 
verkställts
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Föredragning av 
revisionsberättelse 
2016-01-01 – 2016-12-31
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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 2016 och balansräkning per 2016-12-31

 i enlighet med årsredovisningen

att  ta 936 402 kr från balanserat kapital, enligt resultaträkning för

 år 2016.

Fastställande av resultat- 
och balansräkning 

16
Presentation av 
nomineringskommitténs förslag
Nomineringskommitté inför riksstämman 2017 har varit:

Caroline Staf (Region Mitt), sammankallande

Tobias Olsson (Region Öst)

Albin Åkesson (Region Syd)

Lovisa Gustafsson (Region Väst)

Emil Fröjdhammar (Region Svealand)

Noa Nobuoka (Region Stockholm)

Viktor Strand (Region Nord)
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Förslag till ordförande
Ludvig Essebro, Vännäs (omval, 1 år)

Förslag till styrelse
Mattias Persson, Uppsala (omval 2 år)

Peter Karlbom, Burhult (omval 2 år)

Richard Roolf, Karlsborg (nyval 2 år)

Carla Widén, Stockholm (nyval 2 år) 

Kim Lillskog, Stockholm (kvarstår)

Jacob Jobrant, Linköping (kvarstår)

Malin Fritzon, Gävle (kvarstår)

Inez Kristensson (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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Namn: Ludvig Essebro

Född:  1991, Vännäs

Bor: Vännäsby

Aktuell förening: Equmenia Vännäs

Sysselsättning: Jägmästarstudent och 
deltidsarvoderad ordförande

Andra engagemang: Tonårsledare, 
bönegruppsledare. (ej Equmenia: 
innebandyspelare, jägare)

Viktiga grejer: Att barn och unga blir 
sedda och hörda.

Bäst med Equmenia: Att Equmenia 
är en plats där vi ser barn och unga. 
En plats där barn och unga får växa 
och får en chans att lära sig mer om 
tron. 

Brinner för: Jag brinner för det 
lokala sammanhanget. Jag brinner 
för mina barn och unga i Vännäs och 
för alla andra barn och unga som vi 
möter i föreningar runt om i Sverige.

Bidrar till styrelsen med: Jag 
hoppas jag kan bidra med att öka 
delaktigheten i styrelsen och se till 
att låta alla blir lyssnade på. Jag är 
också att jag är en visionär som vill se 
Equmenia utvecklas och jag tror att 
det märks på styrelsens arbete.

Tron påverkar mitt liv såhär: Den är 
omistlig.

Första kontakten med Equmenia: 
Jag är uppvuxen Missionskyrkan i 
Vännäs och har varit med i barn- och 
ungdomsverksamheten så länge jag 
kan minnas.

Favoritpryl i köket: Allt en kan göra 
kaffe i.

Namn: Kim Lillskog

Född: 1992, Rävlanda

Bor: Stockholm

Aktuell förening: Equmenia Immanuel 
Stockholm

Sysselsättning: Pluggar till pastor

Andra engagemang: Sitter i styrelsen för 
Equmenia Immanuel

Viktiga grejer: Mat. Jesus. Vänner. Familj. 
Dans. Popcorn. Frisk luft.

Bäst med Equmenia: Att Equmenia är 
en fantastisk plats för barn- och unga att 
växa i sig själva, i sitt ledarskap och i sitt 
lärjungaskap och att Equmenia tar till 
vara på att det alltid finns mer att lära sig.

Brinner för: Mycket! Mest för Jesus. 
Men också för dans, scoutläger, film, tv-
serier och musikaler. Och ishockey och 
Frölunda.

Bidrar till styrelsen med: Stadgenörderi 
och en passion för verksamhetsplaner. 
Verksamhetsplaner är bland det bästa som 
finns, näst efter riktigt bra stadgar. Jag bär 
på flera års erfarenhet från styrelsearbetet 
i Equmenia, jag hoppas att det får bli 
värdefullt även när vi blickar framåt.

Tron påverkar mitt liv såhär: På alla 
möjliga sätt. Framför allt är tron en skön 
grund att ta avstamp ifrån. Med tron vågar 
jag mer.

Första kontakten med Equmenia: 
Genom scouterna hemma i Rävlanda. 

Favoritpryl i köket: Popcornskålen för 
micron. Popcorn är en viktig del av livet, 
och jag är alldeles för bra på att bränna 
dem i kastrull.

Namn: Jacob Jobrant

Född: 1988, Kalmar

Bor: Linköping

Aktuell förening: Equmenia 
Linköping

Sysselsättning: Just nu föräldraledig 
ifrån min tjänst som Controller

Andra engagemang: Utgör en 
tredjedel av valberedningen i 
lokalföreningen i Linköping. Annars 
fixar och grejar jag gärna med huset.

Viktiga grejer: Familjen

Bäst med Equmenia: Det finns plats 
för alla

Brinner för: Att barn och unga ska få 
möjlighet att lära känna Jesus Kristus.

Bidrar till styrelsen med: Mitt bidrag 
i styrelsen är framförallt en djupare 
förståelse för ekonomiska frågor.

Tron påverkar mitt liv såhär: Jag 
försöker tänka på hur Jesus skulle gjort 
i olika situationer som jag ställs inför.

Första kontakten med Equmenia: 
Skulle tro att det var via Barnmusiken 
i Nybro.

Favoritpryl i köket: En vass kniv är 
alltid oslagbart. Eldprovet är att skära 
tomater.
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Namn: Mattias Persson

Född: 1988, Månkarbo

Bor: Uppsala

Aktuell förening: Equmenia 
Herrljunga

Sysselsättning: Studerar till 
Personalvetere

Andra engagemang: Njet!

Viktiga grejer: Medmänsklighet

Bäst med Equmenia: Mångfalden i 
alla föreningar och våra engagerade 
ledare!

Brinner för: Människors växande

Bidrar till styrelsen med: Reflektion 
och frågor om varför vi gör som vi 
gör. Jag är också bra på att tänka 
struktur och föreningsteknik.

Tron påverkar mitt liv såhär: Tron 
på Jesus ger mig en riktning i livet 
och uppmanar mig till att försöka se 
och tänka längre än på mig själv och 
på mina egna behov. Försöka förstå 
Hans vilja och se behov i omvärlden.

Första kontakten med Equmenia: 
På det konstituerande mötet i 
Stockholm då Equmenia startade.

Favoritpryl i köket: Degskrapa

Namn: Peter Karlbom

Född: 1985, Burhult

Bor: Just nu – Pune, Indien

Aktuell förening: Redbergskyrkans 
unga/Equmenia Guntorp

Sysselsättning: Skolledare på Apg29 
Indien, Diakon

Andra engagemang: Handledare 
Ska’ut Väst, Region Väst 
Scoutkommitté

Viktiga grejer: Vänner, Familj och 
församling

Bäst med Equmenia: Equmenia är 
en rörelse för och av unga människor 
där alla är välkomna att vara och 
växa.

Brinner för: Att göra människor lite 
mer redo att möta den vardag de 
lever i, bli redo för livet.

Bidrar med till styrelsen: En hel 
del skulle jag nog ändå våga säga 
men det viktigaste tänker jag har en 
bred erfarenhet och det diakonala 
perspektivet.

Tron påverkar mitt liv såhär: Ibland 
på radikala sätt som att jag nu är i 
Indien 3 månader som ledare på en 
lärljungaskola och i vardagen mycket 
som en trygghet och en god relation.

Första kontakten med Equmenia: 
Mina kompisar var med och det lät 
roligt att komma dit och leka och 
hålla på så jag började också vara 
med.

Favoritpryl i köket: Det måste 
nog vara min Muurikka, det är ett 
fantastisk sätt att laga mat på.

Namn: Malin Fritzon

Född: 1996, Tierp

Bor: Gävle

Aktuell förening: Borgenkyrkan 
Ung, en del av Equmenia

Sysselsättning: 75% ungdomsledare i 
Borgenkyrkan Tierp. 25% lärarvikarie.

Andra engagemang: Periodvis är 
jag engagerad i världsproblemen, 
periodvis i serier som ingen annan 
ser på Netflix. 

Viktiga grejer: Kärlek

Bäst med Equmenia: Att vi i nutid 
får skapa historia tillsammans, det är 
mäktigt.

Brinner för: Att göra världen till en 
lite bättre plats. 

Bidrar till styrelsen med: Ibland har 
jag koll, ibland förstår jag ingenting 
men oftast har jag en idé på g.

Tron påverkar mitt liv såhär: Alla 
människor är olika men lika värda. 
Tron ger mig en trygghet i att när 
man tappar kontrollen så är Jesus 
skyddsnätet. 

Första kontakten med Equmenia: 
Det var innan mammutarna dog ut så 
det minns jag inte. 

Favoritpryl i köket: Min älskade 
gjutjärnsgryta. Den är röd och fin 
och maten räcker till att mätta hur 
många som helst.
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Namn: Carla Widén

Född: 1971, Zimbabwe, uppväxt i 
Portugal

Bor: Sollentuna

Aktuell förening: Styrelsemedlem och 
medlem i Rissnekyrkan 

Sysselsättning: Jobbar med 
nyanlända, arbetsförmedlare och 
utredare på Arbetsförmedlingen

Andra engagemang: Har jobbat som 
pastor i 15 år tidigare

Viktiga grejer: Att ha tid för min 
familj, göra samhällsnytta och följa 
Jesus

Bäst med Equmenia: En stor 
organisation som kan påverka 
utåt, samordna inåt och möjliggöra 
utvecklingen

Brinner för: Församlingar där alla kan 
känna sig välkomna till och det finns 
goda relationer med andra aktörer. Att 
anställda ska ha fair villkor.

Bidrar till styrelsen med: Hoppas 
kunna bidra med min erfarenhet och 
kompetens

Första kontakten med Equmenia: 
Via kyrkans verksamhet

Favoritpryl i köket: Kaffemaskinen

Namn: Richard Roolf

Född: 1991, Alingsås

Bor: Karlsborg

Aktuell förening: Equmenia Karlsborg

Sysselsättning: Arbetar i 
försvarsmakten

Andra engagemang: Ordförande 
i Equmenia Karlsborg, ledamot 
i Equmeniakyrkan Karlsborg, 
Karlsborgs Soldathem samt i min 
bostadsrättsförening. Spenderar tid med 
min fru och mina barn och gräver i 
landet på vår kolonilott

Viktiga grejer: Min familj givetvis! 
Friluftsliv och löpning.

Bäst med Equmenia: Equmenia är 
en öppen gemenskap i mina ögon, 
en förening som välkomnar olika 
människor, olika åsikter och i stor 
utsträckning olika tolkningar av kristen 
tro att mötas i ett större sammanhang.

Brinner för: Unga vuxna. Jag har 
sett många av mina närmaste vänner 
växa upp och ur kyrkan. Jag brinner 
för att minska glappet mellan 
ungdomsförening och församling. 

Bidrar till styrelsen med: Styrelsevana 
och erfarenhet från små föreningar. 
Intresse för stadgar. Kan bidra med 
kunskap och engagemang och på så sätt 
förenkla för lokalföreningar.

Tron påverkar mitt liv såhär: Tron är 
nog lite mitt lugn. Tron och kyrkan är 
lite ett andrum i vardagen. 

Första kontakten med Equmenia: 
Genom konfirmationen.

Favoritpryl i köket: Diskmaskin, för 
tillfället är vår diskmaskin trasig, då 
inser man snabbt vilken skillnad den 
gör.

Namn: Inez Kristensson

Född: 1997, Göteborg

Bor: Göteborg

Aktuell förening: Fiskebäcks 
missionskyrka, Equmenia i Fiskebäck 
och Önnered

Sysselsättning: Pluggar till socionom 
på Göteborgs universitet 

Andra engagemang: Ungdomsmöten 
och körer

Viktiga grejer: Att människor ska få 
se vem Jesus är och förstå att dom är 
älskade.

Bäst med Equmenia: Att Equmenia 
skapar förutsättningar för unga att 
möta Jesus, ta emot av hans kärlek 
och finna en plats där de känner sig 
hemma.

Brinner för: Just nu brinner jag för 
unga vuxna och äldre tonåringar. Men 
också församling i stort, vad det kan få 
betyda. 

Bidrar till styrelsen med: Har länge 
varit del av en stor Equmeniaförening 
både som deltagare och ledare och den 
erfarenheten bär jag med mig. 

Tron påverkar mitt liv såhär: Jag 
strävar efter att Jesus ska vara det 
centrala i mitt liv, min hörnsten. Jag 
vill bli mer lik Jesus, bli en lärjunge 
till honom och det är ju något ständigt 
pågående så min tro påverkar nog 
större delen av mitt liv om inte hela. 

Första kontakten med Equmenia: 
Växte upp i kyrkan så det blev 
naturligt.

Favoritpryl i köket: Kökssoffan (så 
go att sova på medan någon annan 
diskar..)

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 användandet 
av Equmenias vision

Equmenia har en tydlig och väletablerad vision som lyder: ”Equmenia – där 
barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.” Det är en vision som 
utmanar, skapar samtal och som går att bygga mål mot. Det är också ord som 
tydligt förklarar för alla vad det är vi jobbar mot i våra lokalföreningar. Den är lätt 
att förstå som medlem och att förmedla till utomstående.

Dock har vi märkt en tendens att användandet visionen har komprimerats till en 
kortare variant: ”Equmenia - där barn och unga växer.”

En sådan förkortning finns till exempel på olika föremål som säljs i Equmenias 
namn och på nyckelband som delats ut i samband med bland annat tidigare 
riksstämmor. Argumentet till förkortningen har vid förfrågan varit att den är 
grafiskt attraktivare, vilket säkert är sant. Frågan som uppstår är däremot: 

Har vi vår vision som en prydnad eller ska den vara evangeliserande?

”Där barn och unga växer” kan vara ledord för nästan vilken barn- 
och ungdomsorganisation som helst. Men vi är inte vilken barn- och 
ungdomsorganisation som helst. Vi är, enligt Equmenias hemsida, Sveriges största 
barn- och ungdomsorganisation som har sin grund i den kristna tron och som 
erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. En organisation som 
vill lägga en grund för att tron på Jesus Kristus leder till handlingar som leder till 
välsignelse för andra. 

Ska inte vi som organisation då visa vägen genom att marknadsföra hela vår 
vision? Eller är det viktigare att vi har en grafiskt attraktiv kaffekopp?

Vår vision markerar vilka vi är och vad vi står för, vilket också är en del av vårt 
kristna uppdrag att sprida. Därför anser vi att den komprimerade versionen av 
visionen borde sluta spridas.

Equmeniastyrelsen i region Öst uppmanar 2017 års 
riksstämma:
att i fortsättningen inte bedriva marknadsföring med en ofullständig version   
 av Equmenias vision.

Equmeniastyrelsen för Region Öst
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Styrelsens svar 
Tack för motionen! Beslut om det som nu refereras till som Equmenias vision 
(”Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus”) har inte officiellt 
beslutats av riksstämman. Denna vision har vuxit fram utifrån ett tidigare arbete 
kring identitet och taglines under 2012. I formell mening har därmed Equmenia 
inte någon vision i dagsläget, även om denna mening nämns som vision på 
hemsidan och används som vår vision.

Sedan hösten/vintern 2016 har Equmenias nationella styrelse genomarbetat ett 
visionsdokument med namnet Equmenias Identitet och Ändamål för att förtydliga 
Equmenias syfte och för att ta officiellt riksstämmobeslut kring visionen. Detta 
dokument lägger styrelsen fram som en proposition till Riksstämman 2017. I 
denna proposition föreslår styrelsen riksstämman att anta ”Där barn och unga 
växer i gemenskap med varandra och Jesus” som Equmenias vision. I samband med 
detta föreslår styrelsen, likt motionären, att delar av visionen inte används som 
tagline för att inte på sikt utarma budskapet om Jesus ifrån Equmenias vision.

Däremot vill inte styrelsen att riksstämman tar ett beslut på att visionen inte får 
användas i en ofullständig version. Detta eftersom Equmenia i framtiden kan 
komma att ha andra visioner än den som just nu är föreslagen och som är bra även 
i kort variant. Därför föreslår styrelsen en omskriven att-sats som förtydligar att 
det är just delar av ”Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus” 
som inte får användas i marknadsföring.

Styrelsen föreslår riksstämman
att avslå motionens att-sats.

att i fortsättningen inte bedriva marknadsföring med en ofullständig version   
 av ”Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus”.
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Motion om att ge 
regionstämmor möjlighet att 
kunna motionera trots tidsfrist

Idag är både regionstämma och riksstämma på hösten med endast några veckors 
mellanrum. Det innebär att regionstyrelsen och dess föreningar inte hinner 
skriva motioner till riksstämman kring sådant som dyker upp vid den regionala 
stämman. Detta menar vi är ett bekymmer för vår demokrati och vårt inflytande. 
Många ämnen diskuteras vid regionstämmorna och ställs i ett nytt ljus då man 
får möjlighet att träffas för att samtala, fråga, visionera och fundera på Equmenia 
såväl regionalt som nationellt. Saker vi beslutar i regionerna kan och bör få 
konsekvenser för det nationella och vice versa. Att då inte kunna motionera om 
sådant som dyker upp vid den regionala stämman inför riksstämman är något 
vi tycker är problematiskt. En motion från regionstämman kan i nuläget tas upp 
först på riksstämman året därpå och som tidigast verkställas året efter det, vilket 
är en trög förändringsprocess för vår organisation. Den här problematiken har 
diskuterats under flera år i vår region och vi tror att den känns igen även i andra 
regioner.

Vi önskar inte att regionstämmorna ska flyttas i tiden, för det finns en viktig 
funktion med att nationellt och regionalt följer samma årscykel. Däremot ser 
vi en annan lösning, nämligen att flytta fram motionsstoppet för frågor som 
diskuterats vid regionstämmorna. Detta skulle effektivisera förändringsprocessen 
för vår organisation, samt gynna demokratin och inflytandet från föreningarna. 
Om det som bestäms och diskuteras på en regionstämma direkt kan lyftas 
nationellt, kan det öka motivationen för föreningar att skicka ombud till båda 
stämmorna för de är en tydlig del av den demokratiska processen som ska styra 
vår organisation.

Styrelsen för Region Öst uppmanar 2017 års 
riksstämma:

att ändra lydelsen i paragraf 7.3 i Equmenias stadgar till:

 ” 7.3 Motion till riksstämman ska vara styrelsen tillhanda senast tre  
 månader före riksstämmans öppnande.

 Styrelsen har dock rätt att lägga fram en motion till riksstämman även  
 om den inkommit senare då särskilda skäl föreligger, eller om så   
 beslutats på någon av Equmenias regionsstämmor. Dessa skäl eller beslut  
 skall redovisas på riksstämman. 

Equmeniastyrelsen för Region Öst
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Styrelsens svar
Tack för motionen! Styrelsen håller med om att regionsstämmorna är naturliga 
mötesplatser där Equmeniafrågor kan diskuteras. Vi ser också den problematik 
som lyfts i motionen: att dessa diskussioner inte kan resultera i motioner till 
riksstämman under samma år. Vi i styrelsen ser också att det kan innebära en 
tröghet i systemet där förändringar kan ta längre tid. 

Lösningen som motionären föreslår upplever styrelsen som problematisk ur 
en demokratisk synvinkel. Det skulle innebära att möjligheten för alla ombud 
att ta del av motionerna före riksstämman minskar. Detta då motionerna från 
regionsstämmorna inte skulle komma med i handlingarna till riksstämman på 
grund av tidsbrist. Det innebär ett större arbete för de lokala föreningarna att 
ta del av motionerna. Styrelsen tror också att det ligger i lokalföreningarnas 
intresse att ta del av styrelsens svar på motionerna före riksstämman. Dessa 
skulle heller inte komma med i riksstämmohandlingarna.

Redan nu är det möjligt att skicka in sena motioner som sedan, om styrelsen ser 
att särskilda skäl förekommer, lyfts på riksstämman. Det innebär att frågor kan 
lyftas på regionsstämmorna och resultera i motioner på riksstämman samma år. 
Motionärens förslag innebär dock att styrelsen tvingas lyfta dessa motioner just 
för att de kommer från regionsstämmorna. Equmenias nationella stadgar måste, 
på samma sätt som lokalföreningarnas och regionernas stadgar, visa att vi är en 
självständig organisation. 

Styrelsen ser också en risk i att regionsstämmorna med detta skulle bli en 
förberedande instans för riksstämman. I värsta fall skulle det kunna innebära att 
engagemanget från lokalföreningarna fokuseras till regionsstämmorna istället 
för riksstämman. Fokus på regionens viktiga frågor kan komma att hamna i 
skuggan av de nationella frågorna, vilket vore olyckligt. 

Styrelsen tror att det finns andra sätt att ta tillvara på de gemensamma 
initiativen som dyker upp på regionala samlingar. Ett förslag är att anordna 
regionala skrivarverkstäder där motioner kan formuleras. Regionstyrelserna 
kan också uppmana motionärer till regionsstämmorna att skicka sina motioner 
vidare om de passar bättre att ta på nationell nivå.

Riksstämman arbetar, med start i år, med förhandsförslag angående motioner 
och propositioner. Dessa gör det möjligt för lokalföreningar att lägga förslag till 
beslut före riksstämman gällande punkterna på riksstämmans dagordning. Detta 
innebär visserligen inte att nya frågor kan lyftas men bidrar till engagemang och 
nya infallsvinklar i det som diskuteras på riksstämman.

Styrelsen föreslår riksstämman 
att avslå motionen i sin helhet.
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Motion angående Equmenias 
åldersfokus20
Equmenias målgrupp är barn och unga från 0–25 år och Växa i tro-planen redovisar 
tydligt hur det går att jobba mot de olika åldrarna inom denna målgrupp.

Om vi generaliserar föreningars arbete så ser vi de yngre deltagarna så länge 
det inte är ledarbrist, men de äldre tappar vi. Kanske är det en fråga om vem 
som egentligen bär ansvar för de unga vuxna som ligger bakom det mönstret, 
föreningen eller församlingen. När det dessutom i många föreningar finns en 
klyfta mellan församling och förening kan det bli ännu svårare att kommunicera 
kring vem som har ansvar för de unga vuxna. På så sätt faller den gruppen mellan 
stolarna och blir inte sedd.

Så vems ansvar är det? Många 20-25-åringar flyttar för att studera på annan ort och 
därför läggs också mindre resurser på att arbeta mot de unga vuxna som finns kvar. 
De som redan har en ledarfunktion har, och kan även på en ny ort få, ett naturligt 
sammanhang att fortsätta i. Men vad händer med de andra? Vad görs för att fånga 
upp dem? Föreningarna har fullt upp med sina befintliga verksamheter och har 
svårt att starta en ny mot den grupp som förbises. Ett argument som talar för att det 
är församlingens ansvar.

Ett annat argument är att personer i åldrarna 20–25 år ser sig mer som vuxna än 
som barn. Om föreningen har ansvar för unga vuxna-arbetet så blir de likställda 
med tonårsverksamhet och söndagsskola, medan deras identitet går åt motsatt 
åldershåll. Om församlingen ansvarar för arbetet så blir det en introduktion till 
något som kan vara en livslång församlingsgemenskap. Att påbörja det arbetet vid 
20 år är lämpligare än vid 25, för det är mycket mer konsekvent i var 20-åringar 
befinner sig i livet och blir därför lättare att plocka upp dem då jämfört med fem 
år senare. Att gränsen idag ligger på 25 år beror nog till stor del på att det är så 
statsbidraget är reglerat, men är det värt det om det innebär att vi tappar många 
under just de åren? 

Självklart är detta inte svart eller vitt. I många föreningar jobbar man tillsammans 
med församlingen och det ska självklart fortsätta. Det vi tänker är att vem som har 
övergripande ansvaret för att jobba för den här gruppen nationellt kan göra skillnad 
för resultatet i flera föreningar. Därför tänker vi att det är bra att det tydliggörs om 
det är Equmenia eller Equmeniakyrkan, föreningen eller församlingen, som bär 
ansvaret. 

Även om Växa i tro-planen visar strategiska sätt att jobba mot den här 
åldersgruppen känns det ändå som en långsiktigare lösning att Equmeniakyrkan 
får huvudansvaret. Detta då det inte får en tillräcklig vikt i nuläget ute i våra 
föreningar.

Equmeniastyrelsen i region Öst uppmanar 2017 års 
riksstämma:

att sluta aktivt arbeta mot målgruppen 20–25 år, samt föra samtal med   
 Equmeniakyrkan att aktivt börja arbeta mot denna grupp.

Equmeniastyrelsen för Region Öst
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Styrelsens svar
Styrelsen vill börja med att tack för motionen och för att frågan tas upp! Vi håller 
med motionärerna om att 20–25-åringar är en åldersgrupp som tyvärr hamnar 
mellan stolarna i vårt sammanhang. Sedan 2016 har Equmenia haft ett projekt 
för unga vuxna och just denna ålderskategori, som kyrkan har varit med och 
finansierat. Det projektet går nu mot sitt slut och det blir då naturligt att fundera 
över hur arbetet ska fortsätta. 

Equmenia och Equmeniakyrkan är i grunden ett, men är av organisatoriska 
anledningar olika organisationer. I och med detta har Equmeniakyrkan valt att 
anförtro sin barn- och ungdomsverksamhet till Equmenia. Det innebär inte att 
Equmenia står ensamma i uppgiften utan att vi fått mandat och förtroende att 
leda arbetet framåt. Vi är fortfarande en och samma kyrka, både på lokalplan och 
nationellt, och har ett gemensamt ansvar för barn- och ungdomsfrågan. 

Vi håller med om analysen att Equmeniakyrkan borde ta ett större ansvar i dessa 
frågor då denna ålderskategori är i en naturlig övergång mellan förening och 
församling. Dock håller vi inte med om att Equmenia helt ska sluta jobba med 
åldersgruppen och lämna över allt arbete till Equmeniakyrkan. Dels är det en 
ekonomisk fråga med tanke på att Equmenia får bidrag för denna ålderskategori. 
Och dels vet vi att både Equmenia och Equmeniakyrkan har mycket att tillföra i 
arbetet och vi ser det som en viktig fråga att samarbeta i. Vi ser heller inte att det 
finns en motsättning i att Equmenia på olika sätt involverar de unga vuxna i de 
verksamheter som finns, och samtidigt tillsammans med församlingen arbetar 
för att åldersgruppen introduceras i församlingsgemenskapen. Därför önskar vi 
att få fortsätta samarbetet som redan nu sker med Equmeniakyrkan, men med ett 
riksstämmobeslut i ryggen, ta ett nytt kraftfullare tag i frågan.

Styrelsen föreslår riksstämman

att     avslå motionen.

att     uppdra åt styrelsen att ta nya tag i samtalen med Equmeniakyrkan om hur  
 vi på bästa sätt arbetar med åldersgruppen 20–25 år.
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Gameing och e-sport växer i explosionsartad takt och väldigt många barn & 
ungdomar lägger många timmar framför datorn. Vi vill att Equmenia ska vara en 
kyrka som når även dessa ungdomar med evangeliet, på ett sätt som Equmenia kan 
stå bakom. Därför lägger vi fram denna motion till riksstämman.

FORMULERINGAR

Gameing: Vi kommer använda begreppen ”gamea” & ”gameing” för att förklara när 
människor spelar datorspel, TV-spel, eller spel på andra elektroniska enheter. Vi 
använder inte begreppet spel för att det inte ska blandas ihop med casinospel, eller 
betting, även om det finns på datorn också.

LAN/LAN-event: Vi använder begreppet för att beskriva en sammankomst där man 
kan ”gamea” tillsammans.

EVANIGELISATION

I Equmenias stadgar §1 står det att Equmenia vill föra evangeliet framåt. Med tanke 
på hur många ungdomar som har ett stort intresse för gameing så tror vi att vi, som 
kyrka, har ett uppdrag att finnas på den plattformen för att föra evangeliet framåt. 
Vi tror att vi kan se på kyrkohistorien för kunskap; fotboll och andra sporter har 
under kyrkans historia setts som något kristna och kyrkan absolut inte ska hålla på 
med. Idag finns PULS inom Equmenia, Equmeniakyrkans församlingar organiserar 
”fotbollskonfa” och många andra sportrelaterade organisationer har skapats på 
kristen grund där evangeliet har nått fram till många. Vi tycker inte att vi ska göra 
samma misstag igen, utan se att vi har en möjlighet att vara med och forma arbetet 
med att nå ut till gameing-kulturen med evangeliet. Inte nog med att gameing kan 
hjälpa ungdomar att utvecklas i språk, kultur, kreativitet, problemlösning m.m. Vi 
kan också hjälpas åt att växa och dela tron.

RISKER OCH MÖJLIGHET TILL LÄRANDE OCH SAMTAL

Spelmissbruk är ett växande problem i samhället. Spelandet påverkar ungdomars 
utveckling och skolgång. Våld i spel är väldigt utbrett och alla som sitter framför 
datorn har efter en snabb googling tillgång till livslång konsumtion av porr.

Familjer, församlingsmedlemmar, pastorer m.fl. som inte är insatta i gameing-
kulturen har liten eller ingen kunskap att hantera detta. Detta samtidigt som fler 
och fler Equmenia-föreningar arrangerar egna LAN-event där de kan behöva ta 
ställning i många av dessa frågor. Vi tror att vi i Equmenia behöver samtala och 
lära oss om gameing och om hur man för evangeliet framåt i gameing-världen. 
Det är därför viktigt att Equmenia nationellt står bakom och hjälper Equmenia-
föreningarna i detta samtal och kan ge stöd som gör att arrangerade LAN-event blir 
bra och att information till anhöriga och församlingsmedlemmar blir tydlig. Detta 
är ett ämne som kan te sig främmande och skrämmande för den som inte är insatt.

Samarbetet mellan Equmenia och Hela Människan som kallas Sunt prat jobbar 
mycket med frågor om drogmissbruk, spelmissbruk och porr-beroende. Vi tror att 
denna motion även kan hjälpa deras arbete.

Motion angående Equmenias 
roll i gaming-kulturen21
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PRAKTISKA PROBLEM OCH ATT SÄTTA TRON FÖRST

Vad behövs för att ha ett Gameing event? Vad måste man ha för regler? Hur 
informerar man förädlarna? Vad kostar det? Åldersgränser? Ja, det finns många 
frågor och fällor och vi tror att Equmenia nationellt behöver hjälpa till med i 
arbetet när föreningar skapar LAN-event. Inte minst kring hur vi säkerställer att den 
personliga tron på Jesus aldrig skall ersätts eller undermineras i dessa sammanhang. 
Evangeliet är alltid viktigast och vi tror det kan finnas behov att fundera kring hur 
vi delar evangeliet på LAN-event. En mycket stor del av Sveriges ungdomar har ett 
gameing-intresse och möjligheterna till att sprida evangeliet denna väg är oändliga.

SAMMANFATTNING

Vi har i vår motion försökt förklara varför vi måste jobba med gameing även 
i våra föreningar. Vi har försökt att visa på att vi kan samtala, lära och växa 
tillsammans genom att jobba aktivt med dessa frågor. Gameing-event kan vara en 
otrolig möjlighet att nå ut till ungdomar med evangeliet och en ny väg fram till en 
personlig tro. Vi vill därför att vi i Equmenia ska jobba med gameing-frågor så att 
föreningar kan få hjälp med till exempel hur man anordnar LAN och hur man kan 
lägga upp det på ett sätt som tilltalar målgruppen gamers. Vi vill också att det ska 
skapas en plattform i Equmenia där spelintresserade över hela landet får höra, dela 
och samtala om evangeliet.

Vi vill därför att riksstämman beslutar
att  ge Equmenias rikstyrelse uppdrag att skapa en instans för att jobba med   
 gameing, och frågor rörande gameing i Equmenia.

att  denna instans tar fram ett material kring hur vi ska nå fram med evangeliet  
 på ett tilltalande sätt till målgruppen gamers.

att  Equmenias nationella styrelse ska se på möjligheterna att arrangera ett   
 LAN-event där samtliga Equmenia-föreningar bjuds in före årsmötet 2019. 

Erik Eklund och Equmenia i Fiskebäck och Önnered 
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Styrelsens svar
Tack för motionen! Styrelsen tror att gameing och e-sport är viktiga områden för 
Equmenia att arbeta med framöver!

Det finns många aspekter att ta hänsyn till i frågan precis som motionen lyfter. Det 
finns både negativa och positiva erfarenheter med koppling till gameingkulturen. 
Det är något vi i en sådan här satsning behöver vara medvetna om och beredda på 
att möta. Gameing kan i en del sammanhang upplevas som tabubelagt. Vi hoppas 
att vi kan bryta detta genom att öppna upp för samtal om vad vi upplever i spelen 
och välkomna våra medlemmar att ta med sitt gameingintresse till kyrkan eller 
scoutstugan. Det ger möjlighet till fördjupad gemenskap.

Styrelsen ser stor potential i det som denna motion kan leda till. Vi tror att detta 
kan leda till att barn och unga i våra föreningar får chans att reflektera över sitt 
spelande och hur det de ser i spelen påverkar deras syn på sig själva och omvärlden. 
Vi har, som motionen nämner, redan påbörjat detta i och med projektet Suntprat. 

Men styrelsen tror också att spelande under rätt förutsättningar kan vara bra och 
till och med livsavgörande. Många barn och unga ges genom spelen möjlighet att 
utvecklas och lära sig mer om sig själva. För en del barn och unga är spelen en 
förutsättning för att kunna tillfredsställa grundläggande sociala behov. Styrelsen 
håller även med motionären i evangelisationsaspekten som lyfts. Gameing i våra 
verksamheter medför möjligheten att få möta och berätta om Jesus för barn och 
ungdomar som ännu inte hittat till den lokala Equmeniaföreningen. 

Vi i styrelsen välkomnar med öppna armar idén om en arbetsgrupp som får i 
uppdrag att starta upp och driva Equmenias engagemang i gameingfrågor. Styrelsen 
ser också positivt på att börja arbetet med reflektion kring gameing för att sedan 
vara med i arrangerandet av ett LAN med nationell inbjudan. Vi ser fram emot att få 
se hur vi i Equmenia kan hjälpa barn och unga och deras ledare att göra spelandet 
till något roligt, lärorikt och uppbyggande. 

Styrelsen föreslår riksstämman

att bifalla motionen i sin helhet



5151

Hösten 2015 tog Sverige emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn och –
ungdomar från olika konfliktområden i världen. Var och en av dessa har sina egna 
skäl men faktum är att de satsat stora summor på att ta sig från sin sina familjer 
och sina sammanhang och kommit helt utblottade till ett totalt okänt sammanhang 
vilket ingen gör utan mycket starka skäl.

På grund av bristande resurser hos svenska myndigheter har dessa ungdomar 
tvingats vänta mycket länge på att få sin sak prövad. Under tiden har ungdomarna 
lärt sig svenska, gått i skola, byggt upp ett socialt nätverk och blivit en del av vårt 
samhälle. Sverige har investerat stora resurser i kunskap hos ungdomarna och de 
har investerat en stor del av sin ungdom i att ta till sig kunskapen. Osäkerheten om 
framtiden har dock splittrat ungdomarnas fokus och många mår nu mycket dåligt. 

Med tanke på att Sverige inte var förberett på flyktingströmmarna är det förståeligt 
att det tagit tid att bygga upp en organisation för mottagande och utredning. 
Dessvärre upplever vi att besluten på Migrationsverket i många fall är bristfälliga 
och/eller godtyckliga och att ungdomar utvisas från landet trots starka asylskäl. 
Mest av humanitära skäl men också för att de satsningar som gjorts under 
uppbyggnadstiden inte ska vara helt förslösade är det viktigt att Sverige tar sitt 
ansvar och gör det bästa av den uppkomna situationen. 

De asylsökande som väntat länge, mer än ett år, på sin asylprövning bör automatiskt 
få uppehållstillstånd för att gå färdigt sin utbildning och tillämpa denna i praktisk 
yrkesutövning. Oavsett framtida livsval finns det stora fördelar med detta. Ett 
lands huvudsakliga tillgångar utgörs av de innevånare som bor och verkar där 
och utveckling är beroende av utbyte med omvärlden. Om ungdomen stannar i 
Sverige kommer de satsade utbildningsresurserna att ge mångfalt tillbaka i form 
av arbetsinsatser, pengar och idéer. Om situationen i ungdomarnas hemländer 
förbättras så att de kan återvända kommer de att bli utmärkta ambassadörer för ett 
framtida utbyte mellan svenskt samhälle och näringsliv och deras motsvarighet i 
hemländerna. 

Vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens i maj 2017 blev de ensamkommandes 
situation en omdebatterad fråga och det beslutades om ett uttalande från 
Equmeniakyrkan till regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen och 
Migrationsverket som uppmanades att ”Ta unga flyktingars oro och psykiska 
hälsa på allvar, ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till 
trygghet och framtidstro” samt att ”På grund av det rådande säkerhetsläget stoppa 
utvisningar till Afghanistan”. Till stöd för de ensamkommande unga vill vi att även 
Equmenia uttalar sig samt går ett steg längre och ställer sig bakom kraven från den 
riksomfattande rörelsen ”Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa”:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av   
ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt 
syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande 
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barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om 
barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och 
unga som varit i Sverige mer än ett år.

Om Equmenia ställer sig bakom #vistårinteut’s krav bidrar vi till att stärka den 
ständigt pågående kampen för de utsatta unga. Tillsammans blir vår röst starkare. 
Det är i skrivande stund ca 55 000 enskilda individer som skrivit under kraven 
samt en mängd organisationer på lokal, regional och riksnivå, däribland ett flertal 
församlingar inom olika kristna samfund, sex av svenska kyrkans biskopar samt ett 
kyrkligt samfund. (Läs mer på vistarinteut.org samt facebook.com/vistarinteut).

Vi anser att dessa barn och unga har lidit nog och kämpat klart. Nu behöver de ett 
liv i trygghet så att de kan bidra till bygget av vårt fantastiska land precis som alla 
andra barn och unga i Sverige.

Equmenia Luleå yrkar att riksstämman beslutar
att Equmenia som riksorganisation ställer sig bakom #vistårinteut’s kampanj  
 med krav enligt ovan.

Equmenia Luleå

Styrelsens svar 
Tack för motionen! I Equmenias verksamhetsplan för 2017 finns delmålen ”Fortsätta 
arbeta för att Barnkonventionen blir en del av vår övergripande ideologi” och ”Delta 
mer aktivt i samhällsdebatten i aktuella frågor som gäller barn och unga.” 

I styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 finns delmålen ”Vara en aktiv röst 
i det offentliga samtalet i aktuella frågor som rör barn och unga” och ”Att utifrån 
de behov vi ser i vår omvärld agera och bidra med det som vi kan och har möjlighet 
till.”

Under 2017 har styrelsen dessutom tillsatt Framtidsgruppen. Det är en arbetsgrupp 
som är knuten till styrelsen med uppdraget att göra en samtidsspaning och 
reflektion kring den tid vi lever i, samt att lyssna till de behov som rör sig på 
nationell, regional och lokal nivå.

Styrelsen anser att Equmenia Luleås motions intention samspelar med de ovan 
angivna delmålen och Framtidsgruppens uppgifter. Styrelsen står dessutom 
bakom de tre kraven som #vistårinteut formulerat och menar att de tre kraven 
överensstämmer med den kristna grund som Equmenia har, såsom den exempelvis 
är formulerad i kärleksförklaringen i styrelsens förslag till verksamhetsplan för 
2018. Utifrån det betydande arbetet som Equmeniaföreningar och Equmeniakyrkans 
församlingar gör för att integrera ensamkommande flyktingar tror vi också att 
många av dessa stödjer de tre kraven. Därför yrkar styrelsen bifall på Equmenia 
Luleås motion.

Styrelsen föreslår riksstämman
att  bifalla motionen.
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Riksstämman 2015 beslutade om en ny modell för medlemsavgift och aktivitetsstöd. 
Styrelsen föreslår samma modell till riksstämman 2017. 

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. 
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*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.  

Styrelsen föreslår riksstämman
att  fastställa medlemsavgiften för 2018 till 100 kronor per medlem,

 att  fastställa aktivitetsstödet för 2018 till 135 kr per bidragsgrundande medlem  
 i bidragsgrundande förening, 

att  fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte  
 registrerar medlemskap för 2018 till 100 kronor per deltagare 

att  medlemsavgift och aktivitetsstöd för ekumeniska föreningar minskas i   
 proportion till antalet riksorganisationer föreningen tillhör. 
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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 2018 till 80 kr per scout
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Equmenia bildades som en sammanslagning av MKU, SBUF och SMU för tio 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 tio år som Equmenia funnits 
har organisationen förändrats och under riksstämman 2016 beslutades därför om 
en sänkt arvoderingsgrad för ordföranden. 

På riksstämman i Tibro 2016 fick styrelsen i uppdrag att utvärdera 
arvoderingsgraden. Utvärderingen visade att styrelseledamöterna upplevde en större 
delaktighet i styrelsen. Styrelsen ser också att förändringen inneburit en känsla av 
att diskussionerna på styrelsens möten får en större öppenhet och vikt. Styrelsen 
upplever också att förändringen lett till att styrelsearbetet känns mer prioriterat 
och att rätt frågor diskuteras. 

Trots dessa positiva förändringar anser styrelsen att ett år är för kort tid för att 
avgöra om en förändring av arvoderingsgrad behöver göras. Styrelsen föreslår att 
vi fortsätter utvärderingen om en eventuell förändring till 2018. I det arbetet anser 
styrelsen att riksstämmans input är viktig. Därför kommer vi på påverkanstorget 
diskutera vilka behov lokalföreningarna ser och vad de önskar av ordförandeskapet.

Styrelsen föreslår att bibehålla 2017 års arvoderingsgrad för ordföranden även 
under 2018. En deltidsarvoderad ordförande har skapat större delaktighet i styrelsen 
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 16 % av 
prisbasbeloppet.

Arvodet bestäms utifrån det prisbasbelopp som fastställs av regeringen varje år. 
Prisbasbeloppet för 2017 uppgår till 44 800 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.
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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  
 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.

att ge styrelsen i uppdrag att utvärdera arvoderingsgraden inför riksstämman  
 2018.
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För tio år sedan, år 2007, beslutade riksstämman att organisationerna MKU, SBUF 
och SMU skulle gå samman och bilda Equmenia. Sedan dess har mycket hänt 
och efter tio år som barn- och ungdomsförbund känns det naturligt att se över 
vilka vi är och vad vi vill. Styrelsen har sammanställt de ideologiska och visionära 
dokument som Equmenia har och använder sig av. Den sammanställningen kallar vi 
för Equmenias identitet och ändamål. 

Equmenias identitet och ändamål är tänkt att vara en stabil grund att stå på för 
alla Equmenias medlemmar, ideellt engagerade och personal. Den sammanfattar 
vilka vi är och vad vi vill med Equmenia i framtiden. Viktigast av allt är att den 
sammanfattar vad som är vårt syfte, varför Equmenia finns.

Innehållet i ”Equmenias identitet och ändamål” är inget nytt. Under de senaste tio 
åren har vi tillsammans arbetat fram det som faktiskt är vår identitet och ändamål, 
varför vi finns till. 

Vår vision

Visionen beskriver den framtida position som Equmenia vill uppnå. Equmenia 
vill vara en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. 
Visionen beskriver också vad som är Equmenias syfte. Equmenias syfte är att vara 
en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Sedan 
2012 då vi började använda taglinen: ”där barn och unga växer i gemenskap med 
varandra och Jesus” har orden vuxit för oss. Även om vi tillsammans aldrig beslutat 
om det, ser redan många de orden som visionen för Equmenia.

Vi är

Den första paragrafen (§1.1) i Equmenias stadgar beskriver varför Equmenia 
bildades och vilket ändamål Equmenia har. Det är en förtydning av vad det innebär 
att Equmenia har som syfte att vara en plats där barn och unga växer i gemenskap 
med varandra och Jesus. Stadgarna är redan beslutade av riksstämman, men 
styrelsen önskar att vi beslutar att §1.1 också ingår i det vi kallar för Equmenias 
identitet och ändamål.

Vi vill

Vi har tagit fram fyra meningar för att visa vad Equmenias syfte är och vad 
Equmenia står för. Dessa sammanfattar visionen och vårt ändamål enligt stadgarna. 
Meningarna kan användas tillsammans med vår vision för att beskriva vilka 
Equmenia vill vara och vad vi vill göra.

Vi gör och vi tror

Equmenia har också, under de tio år vi funnits, tagit fram ett antal ideologiska 
och visionära dokument. Vissa av dessa dokument har bekräftats av 
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riksstämman medan andra har bekräftats av styrelsen. Vi har valt att kalla dessa för 
grunddokument. Equmenias grunddokument förklarar vad vi gör och vad vi tror. Till 
grunddokumenten hör Verksamhetsplanen, Växa i tro-planen, Equmenias bildningssyn 
och hållbarhetspolicyn. Styrelsen tänker att grunddokumenten ingår i Equmenias 
identitet och ändamål.

Styrelsen önskar att Equmenias högsta beslutande organ, riksstämman, antar 
”Equmenias identitet och ändamål” för att Equmenia, som organisation och rörelse, 
ska kunna ta nya steg. Med en tydlig ideologi och vision om framtiden finns något att 
ta avstamp från inför nästkommande tio år av Equmenia. 

Styrelsen föreslår riksstämman

att  anta förslaget till Equmenias identitet och ändamål
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EQUMENIAS IDENTITET OCH ÄNDAMÅL 

Där barn och unga växer i gemenskap  med varandra och Jesus.

- Vi ser till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och 
unga i att ta till vara på sin potential genom delaktighet och  
engagemang. 

- Vi utrustar barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, 
kropp och själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.

- Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där vi delar livet och erfarenhe-
ter, och där alla är välkomna.

- Vi ger möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respekt-
fullt sätt utrymme att forma sin väg i tro och liv.

1.1 JESUS KRISTUS ÄR HERRE 

Denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 delar Equmenia med kristna genom alla 
tider.. 

Barn- och ungdomsföreningar med nära koppling till kristna församlingar har bil-
dat Equmenia nationellt för att med gemensamma resurser stödja, uppmuntra och 
inspirera de lokala föreningarna i deras uppdrag att:
 
- föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor, 

- hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och  
medlemskap i en kristen församling, 

- verka för Kristi kyrkas synliga enhet genom att stödja en mångfald av arbetssätt, 
uttryckssätt och kristna traditioner, 

- hävda individens unika värde och frihet samt visa på hennes ansvar för hela Guds 
skapelse, 

- utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden, samt hjälpa 
människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i verige och värl-
den, nu och för kommande generationer, genom ett aktivt engagemang och an-
svarstagande i samhälls- och kulturliv.

Equmenias grunddokument
Verksamhetsplanen
Växa i tro-planen
Hållbarhetspolicyn
Bildningssyn
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  Inledning

Kärnan i Equmenias verksamhet beskrivs i verksamhetsplanen. Den styr hur 
Equmenias nationella arbete ska prioriteras och vad vi satsar våra pengar på. 
Lärjungaskolan Apg 29, ledarutbildningen Alla barn är lika olika, barnkörkonceptet 
Soul Children och alla de internationella projekten som genomförs ihop med 
Equmeniakyrkan är bara några exempel på verksamheter som idag verkställs inom 
Equmenia och som vi vill fortsätta med. I 2018 års verksamhetsplan återfinns 
även en del nya projekt som den nationella personalen och styrelsen vill arbeta 
med. Bland annat vill vi göra en rejäl satsning på medlemsrekrytering, skapa ett 
internationellt utbytesprogram och utforska möjligheten till fler samarbeten inom 
scoutsverige.

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. Equmenias nationella styrelse strävar efter att få till ett långsiktigt tänk för 
att vår verksamhet ska nå djupare och längre.

Hur används verksamhetsplanen?

Det viktigaste med verksamhetsplanen är riktningsmålen. Styrelsen föreslår därför 
långsiktiga och övergripande mål som visar på en visionär och ideologisk riktning 
som Equmenias nationella verksamhet ska arbeta mot. Under varje riktningsmål 
finns ett antal delmål som konkretiserar riktningsmålen och strävar efter att 
uppfylla riktningsmålens syfte. Delmålen är av blandad karaktär där några är 
ettåriga, medan andra är längre och arbetas med under flera år. På uppdrag av 
styrelsen förbereds delmålen av Equmenias nationella personal i samråd med 
stagen. Delmålen och riktningsmålen föreslås sedan av styrelsen på riksstämman 
och beslutas därefter. När målen klubbats igenom är det generalsekreteraren 
som beslutar vem eller vilka i personalen som är ansvariga för respektive 
delmål. Budgeten är framtagen som en bild av de planerade delmålen och om 
verksamhetsplanen berättar i ord vad som ska göras nästa år säger budgeten samma 
sak fast i siffror. I utvärderingen tar styrelsen ställning till om delmålen har nått det 
syfte som avsetts.

Uppdraget

Equmenias kärleksförklaring

Allt Equmenia planerar och genomför har Jesus kärlek som inspiration och 
drivkraft. Jesus utmanar oss att möta samhällets behov och verksamheten går 
ut på att stötta deltagare, ledare och föreningar i uppdraget att bli Jesu händer 
och fötter in i vår värld. Därför genomsyras Equmenias verksamhetsplan av Jesus 
uppmaningar så som:

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”.
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Nedan följer förslag på Equmenias verksamhetsplan 
2018 med riktningsmål och 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. 

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en 
enda kropp, så är det också med Kristus. (Rom 12:12). 

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen 
oro och tappa inte modet. (Joh 14:27)

1.1 Tillsammans med Karlskoga folkhögskola och Equmeniakyrkan genomföra en 
utbildning som rustar till engagemang i församlingsgrundande arbete och lokalt 
förnyelsearbete. 

1.2 Arbeta för befintliga pulsgruppers välmående och livslängd och öka antalet 
pulsgruppsdeltagare.

1.3 Inspirera och utrusta ledare till att använda pulsaktiviteter vid söndagsskola.

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

1.5 Arbeta kring begreppet medlemskap för att vända trenden av fallande 
medlemsantal och på sikt öka i antal. 

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

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

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

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

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, 
som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. (1 Joh 1:3)

2.1 Implementera och utbilda i Växa i tro-planen, och arbetet om Kyrka för hela 
livet, så det präglar allt arbete som Equmenia gör, nationellt, regionalt och lokalt. 

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

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

2.4 Uppdatera och förnya hållbarhetspolicyn och utveckla metodiken för att göra 
den tillgänglig för föreningar att arbeta med och införliva i sitt arbete. 

2.5 Utveckla och tillämpa Equmenias varumärkesstrategi i syfte att stärka 
Equmenias varumärke. (gäller till 2021)
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3. Equmenia stärker ledare genom stöd, vägledning och utbildning för att 
på bästa sätt möta barn och ungas behov och längtan. 

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och 
gör, i kärlek, tro och renhet. (1 Tim 4:12)

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, 
tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens 
gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som 
ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. (Rom 12:6–8) 

3.1 Genomföra en nationell ledarutbildning med namnet Växa som ledare. 

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

3.3 Medverka i utformandet och genomförande av de olika utbildningsdelar som 
görs för blivanande diakoner och pastorer inom Equmeniakyrkan, i syfte att stärka 
deras roll i arbetet med barn och unga.

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

3.5 Stärka församlingsanställda ungdomsledare med hjälp av bland annat 
Ungdomsledarutbildningen, Equmenias ledarbok och strategi för anställda.

3.6 Tillsammans med SVF genomföra bibelskola med idrottsprofil - Pulsåret.

3.7 Genomföra Fjällkurs som inspiration för ideella och anställda ledare.

3.8 Ta fram ett utbildningsmaterial och inspirera och utbilda Pulsledare.

3.9 Fortsätta driva och utveckla idrottsskolorna i Kongo-Brazzaville och Kimpese, 
med ett extra fokus på ledarutveckling under året. 

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

3.11 Arrangera en Ska´ut Mera-kurs.

3.12 Att ta fram ett vägledningsmaterial för hur vi bedriver trygg och säker scouting

3.13 Att ta fram programförslag som täcker 15 scoutsamlingar för spårarscouter och 
upptäckarscouter som bygger på Växa i tro-planen och innehåller råd om hur man 
ska tänka kring barn i behov av särskilt stöd.

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

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

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. (Mark 
10:14b)

Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de 
förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (Luk 18b-19)

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

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

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

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

4.5 Med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva internationella 
partnerskapssamarbeten och samarbeta kring minst två projekt varje år.

4.6 Vara en aktiv röst i det offentliga samtalet i aktuella frågor som rör barn och 
unga.

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

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

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. 

Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal. (Ords 22:6)

Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta 
bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Kristi kärlek. (Ef 3:17b-19a)

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

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

5.3 Att arbeta med barnkörer bland annat genom att starta och inspirera körer 
genom konceptet Soul Children samt vara med i utvecklingen av Soul Children-
arbetet i Sverige.
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5.4 Vara med i framtagandet av Bibel kreativ på SVF

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

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

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

6. Equmenia och Equmeniakyrkan är en rörelse med två organisationer, 
som utrustar den lokala föreningen och församlingen till ett 
åldersmedvetet och generationsöverskridande uppdrag. 

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, 
gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. (Fil 2:1-2a)

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

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

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

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

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

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

Styrelsen föreslår riksstämman
att anta förslaget till verksamhetsplan för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. 
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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 2018, liksom föregående 
år har Equmenia kalenderår som räkenskapsår.  Den vänstra spalten visar den 
budget som riksstämman beslutade om för innevarande år (2017) och den högra 
spalten visar budgetförslaget för kommande verksamhetsår (2018). 

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, Fjällkursen och till vår stora utbildningssatsning. 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 vi fortsätter stödja under Alla på samma kula 
och vi fortsätter sända ut ungdomar till lärjungaskolan APG 29. Den budgeterade 

Proposition om budget för 
perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 28
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kostnaden och intäkten för scoutavgiften speglar den proposition styrelsen lägger 
fram. Under 2018 satsar vi på en Ska’ut Mera Internationellt-kurs till Ecuador. Vi 
fortsätter projektet Suntprat tillsammans med Hela människan. I budgeten ligger 
även en lanseringskostnad för Unga Vuxna-projektet. 

Den uppskattade stödfunktionen som föreningsstrateg fortsätter även under 2018 
(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 – 2 
880 050 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 

– 2 422 050 kronor (se Kvarstående belopp för året). Detta underskott täcks upp av 
överskott från 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 
att  fastställa förslaget till budget för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31
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Budgetförslag för Equmenia, verksamhetsåret 2018
Alla belopp är angivna i kronor

Budget          
2017

Budget          
2018

INTÄKTER
Insamlade medel nationellt 2 940 000 2 920 000
Insamlade medel internationellt 200 000 250 000
Statsbidrag MUCF 1 259 000 1 016 000
Statsbidrag MUCF, återredovisningskrav 2 517 000 2 042 000
Övriga bidrag & anslag 0 0
Medlemsavgifter 1 770 000 1 675 000
Internationellt, övriga intäkter 3 000 3 000
Scout 950 000 1 060 000
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck 1 107 500 2 049 200
Information 0 0
Ekonomi & Föreningsstöd 0 0
Ledning 70 000 70 000
Summa: Intäkter 10 816 500 11 085 200

VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt -1 328 000 -1 267 000
Scout -2 123 500 -1 790 000
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck -3 794 000 -4 465 750
Information -1 180 750 -1 129 500
Ekonomi & Föreningsstöd -1 744 250 -1 592 500
Ledning -2 276 000 -2 064 500
Aktivitetsstöd till föreningarna -1 755 000 -1 656 000
Summa: Kostnader -14 201 500 -13 965 250

Verksamhetsresultat -3 385 000 -2 880 050

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter 130 000 130 000
Räntekostnader 0 0
Resultat efter finansiella poster -3 255 000 -2 750 050

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel -200 000 -250 000
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 1 075 000 578 000

Kvarstående belopp för året -2 380 000 -2 422 050
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Proposition om 
instruktion för Equmenias 
nomineringskommitté

29

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
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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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Här kommer en hälsning från oss i Arbetsgruppen för mångfald och inkludering! 

Vi träffades första gången i början av april och det känns roligt och spännande att 
vara igång! 

Inledningsvis har vi fört diskussioner kring våra verksamhetsområden samt 
tagit del av litteratur och poddar för att fördjupa våra förkunskaper inom 
vårt arbetsområde. Vi har också börjat diskutera hur vi kan bli en mer synlig 
arbetsgrupp under hela vår femåriga arbetsprocess för att på så sätt engagera fler i 
dessa otroligt viktiga frågor. 

I början av sommaren beslutade vi att byta namn på vår arbetsgrupp från 
”Arbetsgrupp för normkritik” till ”Arbetsgrupp för mångfald och inkludering”. 
Orsaken till att vi valt att byta namn beror på att vi menar att begreppen mångfald 
och inkludering ger en mer korrekt beskrivning av vårt uppdrag och vision. Vi tror 
även att ”mångfald” och ”inkludering” är lättillgängliga begrepp för många inom 
Equmenia och att det kan underlätta vår arbetsprocess. Givetvis förändras inte 
gruppens syfte och mål utan normkritik kommer fortfarande vara en röd tråd i vårt 
arbete.   

Enligt vår projektbeskrivning jobbar vi utifrån fyra verksamhetsområden: 
maktstrukturer, mångfald, normer och organisationskultur. Vi har valt att fokusera 
på de tre förstnämnda nu i början av processen. Slutprodukten av vår undersökning 
kommer sedan att beskriva begreppet organisationskultur och det är utifrån det vi 
kommer att arbeta vidare för att bli en mer öppen och inkluderande organisation. 

För att strukturera vårt arbete har vi valt att utgå ifrån de diskrimineringsgrunder 
som finns i diskrimineringslagen (2008:567):

- Kön

- Sexualitet 

- Religion 

- Ålder 

- Funktionsvariationer

- Etnicitet 

Nu under hösten kommer vi att delta i en helg om tro och feminism samt träffa 
några olika föreläsare. Vi kommer även att inleda vårt arbete med att intervjua 
Equmenias medlemmar och göra en normkritisk granskning av Equmenia som 
organisation. 

Vi önskar att Equmenia blir en organisation där alla barn, ungdomar och ledare 
känner sig välkomna och sedda så som de är, med just sina möjligheter. För detta är 
otroligt viktigt och målet med vårt arbete. Kontakta oss gärna ifall du har idéer för 
hur vi kan arbeta vidare eller om du har erfarenheter som är viktiga att ta hänsyn 
till. Be gärna för oss och vårt arbete. 
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