
Protokoll fört vid Equmenias riksstämma 
Linköping, 23 – 25 november 2018 

Sida 1/16 
Bilaga 1: Anteckningar från påverkansplank 

Bilaga 2: Anteckningar från verksamhetsplank 
 
 
§ 1 Riksstämmans öppnande 
Ludvig Essebro, Equmenias ordförande, förklarade Riksstämman 2018 för öppnad. Filmen 
This is Equmenia visades. 

§ 2 Upprättande av röstlängd 
Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, meddelade att det fanns 100 registrerade 
ombud. 

Riksstämman beslutade 
att  fastställa röstlängden i enlighet med föredragningen. 

§ 3  Val av mötesfunktionärer för riksstämman 
Emil Fröjdhammar, nomineringskommittén, redogjorde för nomineringskommitténs förslag 
till mötesfunktionärer under riksstämman. Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, 
föreslog personer till inflytandepunktsansvar. Ombuden föreslog protokolljusterare och 
rösträknare. 

Riksstämmande beslutade  
att  till mötesordförande välja 
 Sofia Eklund, Göteborg, 
att till vice mötesordförande välja 
 Carl Johan Berglund, Uppsala, och Elisabeth Nobuoka Nordin, Tumba, 
att  till bildsekreterare välja 
 Magdalena Blad, Växjö, 
att  till protokollsekreterare välja 
 Emilia Asp, Göteborg, 
att till vice protokollsekreterare välja 
 Henric Götefelt, Uppsala,  
att  till redaktionsutskott välja 
 Max Aronsson, Felicia Lallo och Rasmus Georgii-Hemming, 
att  till protokolljusterare tillika rösträknare välja 
 Sara Klintemyr, Oskar Johansson, Caroline Staf och Maria Linder, 
att  till inflytandepunktsansvariga på påverkanstorget välja 
 Elin Alneberg, 
 Skander Kurtin, 
 Matilda Holmström, 
 Fredrik Gunger, 
 Josefin Gunger, 
 Anna Gustafsson, 
 Joakim Stenmo. 
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§ 4 Presentation av Equmenias nationella personal och stag 
Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, välkomnade Equmenias nationella personal 
och stag och de fick presentera sig själva. 

§ 5 Fastställande av föredragningslista samt genomgång av schema 
Ordförande Sofia Eklund föredrog föredragningslistan och gick igenom schemat. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade  
att  fastställa styrelsens förslag till föredragningslista. 

§ 6 Riksstämmoskola 
Maria Melin, ombudsstöd, gick igenom hur riksstämman skulle fungera. Riksstämman 
genomförde en provomröstning om huruvida det ska vara mer godis på stämman.  

Oskar Johansson, Örbyhus, ställde en ordningsfråga gällande ombudsstödets förslagsrätt på 
riksstämman. 

Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, lämnade ett yrkande om att det ska vara mer 
godis på stämman. 

Riksstämman beslutade i provomröstningen 
att  det ska vara mer godis på Riksstämman. 

§ 7 Beslut om arbetsordning  
Ordförande Sofia Eklund föredrog punkten. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade 
att  anta den föredragna arbetsordningen. 

§ 8 Beslut om riksstämmans stadgeenliga utlysande 
Ludvig Essebro, Equmenias ordförande, redogjorde för att plats och tid utlystes på 
riksstämman i Växjö, november 2017. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade  
att  anse riksstämman stadgeenligt utlyst. 
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§ 9 Hälsning av gäster 
Ludvig Essebro, Equmenias ordförande, hälsade följande gäster välkomna till Riksstämman: 
representanter från Scouterna, Enskilda Högskolan Stockholm, Bilda, Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola och Equmeniakyrkan. 

§ 10  Ordförandebyte 
Ordförande Sofia Eklund lämnade över klubban till Elisabeth Nobuoka Nordin. 

§ 11 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2017-01-01 – 2017-12-
31 
Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 
2017-01-01 - 2017-12-31 genom att visa en film. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade  
att lägga verksamhetsberättelsen för 2017-01-01 – 2017-12-31 till handlingarna. 

§ 12 Föredragning av utvärdering av verksamhetsplanen 2017-01-01 – 2017-12-31 
Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, föredrog punkten. Utvärderingen fanns i 
handlingarna på sida 12 och framåt. 24 av 45 mål var avklarade, tolv räknades som nästan 
avklarade och nio var inte avklarade.  

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade  
att lägga utvärderingen av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017 till 
handlingarna. 

§ 13  Föredragning av hur beslut fattade vid riksstämman 2017 verkställts 
Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, föredrog punkten. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade  
att riksstämman har tagit del av informationen. 

§ 14  Föredragning av styrelsens förslag till resultat- och balansräkning 
Jacob Jobrant, styrelsen, föredrog årsredovisningen för 2017-01-01 – 2017-12-31, inklusive 
resultat- och balansräkning. 
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Riksstämman beslutade  
att riksstämman har tagit del av informationen. 

§ 15 Förhandlingarna ajournerade 
Ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin ajournerade förhandlingarna fredag 23 november 
2018 kl. 20:00. 

§ 16 Förhandlingarnas återupptagande 
Ordförande Carl Johan Berglund förklarade förhandlingarna återupptagna lördag 24 
november 2018 kl. 8.30 samt informerade om dagen. 

§ 17 Bekräftelse av protokoll från beredningskonferens 
Ingen beredningskonferens hade ägt rum och därmed fanns inget protokoll att bekräfta. 

§ 18 Presentation av nomineringskommitténs förslag 
Emil Fröjdhammar, nomineringskommittén, presenterade nomineringskommitténs förslag. 

Förslag till ordförande 
Ida Tonnvik, Stockholm (nyval, 1 år) 

Förslag till styrelse 
Malin Ansgar, Tibro (nyval, 2 år) 
Jonna Lindroth, Habo (nyval, 2 år) 
Filip Eldegyll, Vännäs (nyval, 2 år) 
Inez Kristensson, Fiskebäck (omval, 2 år) 

Peter Karlbom, Guntorp (kvarstående, 1 år) 
Carla Widén, Sollentuna (kvarstående, 1 år) 
Richard Roolf, Karlsborg (kvarstående, 1 år) 
Mattias Persson, Uppsala (kvarstående 1 år) 

Revisorer 
Ordinarie: Jonas Grahn (omval, 1 år), auktoriserad revisor 
Ordinarie: Erik Elfgren (omval, 1 år) 
Ordinarie: Gunnar Sjödelius (omval, 1 år) 
Suppleant: Martin Nääs (nyval, 1 år), auktoriserad revisor 

§ 19  Riksstämmogåva 
Ordförande Carl Johan Berglund informerade om den kommande riksstämmogåvan. 

§ 20 Motion angående registreringsprogrammet Repet 
Henrik Johansson, styrelsen Equmenia Öst, presenterade motionen och Malin Fritzon, 
styrelsen, redogjorde för styrelsens svar på motionen. Frågan använder din förening Repet? 
besvarades av riksstämman via verktyget Mentimeter. 106 av 123 deltagande svarade ja på 
frågan. 
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§ 21 Proposition om medlemsavgift, deltagaravgift och aktivitetsstöd för 2019 
Kim Lillskog, styrelsen, presenterade styrelsens proposition. 

§ 22 Proposition om scoutavgift för 2019 
Kim Lillskog, styrelsen, presenterade styrelsens proposition. 

§ 23 Proposition om budget för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31 
Jacob Jobrant, styrelsen, presenterade styrelsens proposition. Förslaget till budget 
visualiserades genom en film. 

§ 24 Proposition om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 
Mattias Persson och Richard Roolf, styrelsen, presenterade styrelsens proposition. 
Riksstämman samtalade i bikupor angående kommande verksamhetsår. 

Ordet lämnades fritt för frågor. 

En fråga kom in och besvarades.  

§ 24  Proposition om arvode för ordförande 2019 
Kim Lillskog, styrelsen, presenterade styrelsens proposition.  

Två frågor kom in och besvarades. 

§ 25 Ordförandebyte 
Ordförande Carl Johan Berglund lämnade över klubban till Sofia Eklund. 

§ 26  Proposition om Equmenias hållbarhetspolicy 
Ludvig Essebro, Equmenias ordförande, presenterade styrelsens proposition. En film visades. 

Ordet lämnades fritt för frågor. 

Ingen valde att ställa frågor. 

§ 27  Proposition om instruktioner för Equmenias nomineringskommitté 
Carla Widén, styrelsen, presenterade styrelsens proposition. 

Ordet lämnades fritt för frågor. 

Ingen valde att ställa frågor. 

§ 28 Ordförandebyte 
Ordförande Sofia Eklund lämnade över klubban till Elisabeth Nobuoka Nordin. 

§ 29  Föredragning av revisionsberättelse för 2017-01-01 – 2017-12-31 
Ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin föredrog revisionsberättelsen. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 
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Riksstämman beslutade  
att  lägga revisionsberättelsen för 2017-01-01 – 2017-12-31 till handlingarna. 

§ 30  Fastställande av resultat- och balansräkning 
Ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin föredrog punkten. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade 
att  fastställa resultaträkning för år 2017 och balansräkning per 2017-12-31 i 
enlighet med årsredovisningen, 
att  ta 2 559 700 kr från balanserat kapital, enligt resultaträkning för år 2017. 

§ 31  Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
Ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin påminde om revisorernas förslag att bevilja 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Ordet lämnades fritt. 

En fråga uppkom och besvarades. 

Riksstämman beslutade 
att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 32 Introduktion till påverkanstorget 
Ola Rikner och Atle Svanberg, kansliet, berättade hur påverkanstorget skulle gå till. 

§ 33 Påverkanstorg 
Ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin öppnade påverkanstorget och ajournerade 
plenumförhandlingarna lördag 24 november kl. 09.57. Påverkanstorget stängdes kl. 12.00. 

§ 34 Förhandlingarnas återupptagande  
Ordförande Carl Johan Berglund förklarade förhandlingarna återupptagna lördag 24 
november kl. 14.31. 

§ 35 Revidering av röstlängd 
Ordförande Carl Johan Berglund meddelade att det nu fanns 134 registrerade ombud. 

Riksstämman beslutade 
att  revidera röstlängden enligt föredragningen. 

§ 36  Beslut om motion angående registerprogrammet Repet 
Elin Alneberg, inflytandepunktsansvarig, föredrog punkten och redogjorde för 
resonemangen på påverkanstorget. 
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Ordet lämnades fritt. 

Följande personer valde att yttra sig: 
Henrik Johansson, motionär, Equmenia Öst 
Malin Fritzon, styrelsen 
Oskar Johansson, Equmenia Örbyhus 
Emma Warenmo, Equmenia Nässjö 
Ludvig Essebro, styrelsen 
Emma Warenmo, Equmenia Nässjö 

Riksstämman samtalade i bikupor angående det som sagts. 

Ordet lämnades åter fritt. 

Följande personer valde att yttra sig: 
Ludvig Essebro, styrelsen 
Emma Warenmo, Equmenia Nässjö 

Riksstämman beslutade  
att  avslå motionen, 
att  uppdra åt styrelsen att skicka med motionärernas önskemål och förd diskussion 
på påverkanstorget till det fortsatta utvecklingsarbetet av Repet och återkomma med vad 
som utförts till riksstämman 2019, 
att  styrelsen utreder möjligheten att ta fram ett helt nytt användargränssnitt för 
Repet, 
att  uppdra åt styrelsen att ta med förslagen till kyrkostyrelsen så att 
uppgraderingen gäller hela Repet. 

§ 37 Information från demokratiguppen 
Ludvig Essebro, styrelsen, informerade om demokratigruppens arbete och uppmuntrade 
deltagarna på riksstämman att ansöka att få vara med i denna grupp. 

§ 38 Information från Equmenia Gaming 
Erik Eklund, Equmenia Gaming, berättade om gruppens historia, arbete och framtidsvisioner. 

§ 39  Beslut om proposition angående medlemsavgift, deltagaravgift och 
aktivitetsstöd 
Matilda Holmström, inflytandepunktsansvarig, föredrog punkten och redogjorde för 
resonemangen på påverkanstorget. 

Ordet lämnades fritt. 

Följande personer valde att yttra sig: 
Kim Lillskog, styrelsen 
Hampus Flyman, Equmenia Brommaplan 
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Riksstämman beslutade 
att  fastställa medlemsavgiften för 2019 till 100 kr per medlem, 
att  fastställa aktivitetsstödet för 2019 till 135 kr per bidragsgrundande medlem i 
bidragsgrundande förening eller bidragsgrundande ekumenisk förening, 
att  fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte 
registrerar medlemskap för 2019 till 100 kr per deltagare, 
att  medlemsavgift och aktivitetsstöd för ekumeniska föreningar minskas i 
proportion till andelen, 
att  uppdra åt styrelsen att undersöka möjligheten att inkludera medlemmar 0-5 år 
i aktivitetsstödet genom att ändra beloppet för aktivitetsstödet, samt återrapportera detta 
till Riksstämman 2019. 

§ 40  Beslut om proposition om scoutavgift 
Matilda Holmström, inflytandepunktsansvarig, föredrog punkten och redogjorde för 
diskussionen på påverkanstorget. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade 
att  fastställa scoutavgiften för 2019 till 90 kr per scout. 

§ 41 Information från Scoutstaget 
Elin Alneberg, scoutstaget, informerade om Scoutklassikern och delade ut ett scoutmärke till 
den enda som hittills i år lyckats klara Scoutklassikern; Teresia Lenngren. Charlie Sporre och 
Alexander Hjertén, lägerledning för PRISMA 2019, informerade om lägret och uppmuntrade 
alla i Equmenia att åka. Stina Hjelm, Ida Tonnvik, Unni Jonsson och Simon Västsäter ledde 
riksstämman i dans i samband med släpp av PRISMA 2019s lägerlåt. 

§ 42 Beslut om proposition om budget för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 
Skander Kurtin, inflytandepunktsansvarig, föredrog punkten och redogjorde för 
resonemangen på påverkanstorget. 

Ordet lämnades fritt. 

Följande personer valde att yttra sig: 
Jacob Jobrant, styrelsen 
Emma Warenmo, Equmenia Nässjö 

Riksstämman samtalade i bikupor angående propositionen och det inkomna yrkandet. 

Riksstämman beslutade 
att  öka kostnaden för ekonomi och föreningsstöd med 200 000 kr för 
repetutveckling vilket ger ett verksamhetsresultat på –1 747 000 kr, ett resultat efter 
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finansiella poster på –1 647 000 kr och ett kvarstående belopp för året –1 537 000 kr,  
att  fastställa det ändrade förslaget till budget för perioden 2019-01-01 – 2019-12-
31. 

Beslut gällande förstnämnd att-sats togs med röstetalen 67 bifall och 51 avslag. 

§ 43 Riksstämmogåva 
Samuel Hummerdal, kansliet, informerade om riksstämmogåvan. Gabriel Hagenfors ledde 
riksstämman i lovsång medan gåvan samlades in. 

§ 44 Förhandlingarna ajournerade 
Ordförande Carl Johan Berglund ajournerade plenumförhandlingarna lördag 24 november kl. 
16.00 för fika. 

§ 45 Förhandlingarnas återupptagande  
Ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin förklarade förhandlingarna återupptagna lördag 24 
november kl. 16.32. 

§ 46  Beslut om proposition om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 
Fredrik Gunger, inflytandepunktsansvarig, föredrog punkten och redogjorde för 
resonemangen på påverkanstorget. 

Ordet lämnades fritt. 

Följande personer valde att yttra sig: 
Rasmus Georgii-Hemming, Equmenia Danderyd-Täby 
Johannes Arkbro, Equmenia Karlstad 
Elin Isaksson, Equmenia Habo 
Daniel Andersson, Guntorp Equmenia 
Richard Roolf, styrelsen 

Riksstämman beslutade 
att  anta förslaget till verksamhetsplan för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31, 
att  styrelsen inför kommande riksstämmor presenterar en preliminärt föreslagen 
handlingsplan, 
att  detta förslag skickas ut som bilaga inför riksstämman, 
att  ge styrelsen uppdrag att utvärdera de förändringar som gjorts i 
verksamhetsplanens form till riksstämman 2020, 
att  ge styrelsen uppdrag att fortsätta utveckla formen för verksamhetsplanen i 
samarbete med de lokala föreningarna. 

§ 47 Hälsning från Equmeniakyrkan 
Johan Adolfsson och Lasse Svensson, Equmeniakyrkans kyrkostyrelse, gav en hälsing från 
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Equmeniakyrkan. Lasse Svensson ledde styrelsen för Equmeniakyrkan, styrelsen för 
Equmenia och riksstämman i en tävling. Stämman tog emot hälsningen med ett tack. 

§ 48 Avstämning av könsfördelning och talartid 
Ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin informerade om att lika antalet kvinnor och män 
hittills hade talat i plenum samt att talartiden var en timme respektive en timme och tre 
minuter. 

§ 49 Riksstämmogåva 
Ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin informerade om att riksstämmogåvan uppnådde sitt 
mål; 20 000 kr. 

§ 50  Beslut om proposition om arvode för ordförande 
Skander Kurtin, inflytandepunktsansvarig, föredrog punkten och redogjorde för 
resonemangen på påverkanstorget. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade 
att  Equmenias ordförande får ett månatligt arvode som ska uppgå till 16% av det 
vid tillfället gällande prisbasbeloppet som definieras i 2 kap. 6–10§§ Socialförsäkringsbalken 
(2010:110). 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 uppdraget mot redovisande av kvitton, 
när så är möjligt utan att ersättningen blir föremål för förmånsbeskattning, 
att  Equmenia tecknar liv- och olycksfallsförsäkringar samt pensionsavtal för 
motsvarande det Equmenia hade tecknat om ordförande varit anställd och därmed omfattas 
av kollektivavtal. 

§ 51 Ordförandebyte 
Ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin lämnade över klubban till Sofia Eklund. 

§ 52  Beslut om proposition angående hållbarhetspolicy 
Josefin Gunger, inflytandepunktsansvarig, föredrog punkten och redogjorde för 
resonemangen på påverkanstorget. 

Ordet lämnades fritt. 

Följande personer valde att yttra sig: 
Ludvig Essebro, styrelsen 
Daniel Ardabili-Farshi, Internationella staget 
Gabriel Blad, Equmenia Tåstorp Rensvist Eggvena 
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Daniel Andersson, Equmenia Guntorp 
Johanna Bondesson, Equmenia Vidablick 

§ 53 Förhandlingarna ajournerade 
Ordförande Sofia Eklund ajournerade förhandlingarna lördag 24 november 2018 kl. 17:31. 

§ 54 Förhandlingarnas återupptagande 
Ordförande Sofia Eklund förklarade förhandlingarna återupptagna söndag 25 november 
2018 kl. 08.30 samt informerade om dagen. 

§ 55 Revidering av röstlängd 
Ordförande Sofia Eklund meddelade att det nu fanns 109 registrerade ombud. 

Riksstämman beslutade 
att  revidera röstlängden enligt föredragningen. 

§ 56  Beslut om proposition angående hållbarhetspolicy 
Återupptagande av frågan som ajournerades under gårdagen. 

Följande talare valde att yttra sig: 
Henric Götefelt, internationell koordinator 
Lovisa Skog, Equmenia Rönninge 
Sara Wahll, Equmenia Gillstad/Järpås 
Linnéa Lindgren, Borgenkyrkan ung, Tierp 
Gabriel Blad, Equmenia Tåstorp Rensvist Eggvena 
Rasmus Georgii-Hemming, Equmenia Danderyd-Täby 
Ludvig Essebro, styrelsen 
Daniel Ardabili-Farshi, internationella staget 
Caroline Staf, Betlehemskyrkans ungdom i Gävle 

Riksstämman beslutade 
att i andra stycket under Jämställdhet och jämlikhet, sida 9, lägga till 
begreppet ”etnisk tillhörighet”, 
att  under underrubrikerna ”Equmenias föreningar, ledare och medlemmar 
uppmuntras till att:” samt ”För anställda i Equmenia gäller att:” i avsnittet Miljö, sida 5, 
omformulera ”Ideella och anställda aktivt tar till sig kunskap…hållbar utveckling och miljö.” 
till ”Aktivt ta till sig kunskap inom miljöområdet och därigenom ha en genomtänkt och 
reflekterad syn kring hållbar utveckling och miljö.”, 
att  under underrubriken ”Equmenias föreningar, ledare och medlemmar 
uppmuntras till att:” i avsnittet Jämställdhet och jämlikhet, sida 9, ta bort ”Equmenias 
föreningar och medlemmar uppmuntras att” i den andra punkten, 
att  anta uppdateringen av hållbarhetspolicyn. 
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§ 57 Hälsning från pastorsutbildningen 
Niklas Levin, pastorskandidat, kom med en hälsning från pastorsutbildningen. Han 
informerade om skolans namnbyte, tidningen Årsringar och välkomnade till kallelsedagarna i 
mars. Hälsningen togs emot med ett tack. 

§ 58 Beslut om proposition instruktion för Equmenias nomineringskommitté 
Anna Gustafsson, inflytandepunktsansvarig, föredrog punkten och redogjorde för 
resonemangen på påverkanstorget. 

Ordet lämnades fritt. 

Följande personer valde att yttra sig: 
Carla Widén, styrelsen 
Teresia Lenngren, Equmenia Hemsjö 
Carla Widén, styrelsen 
Noa Nobuoka, nomineringskommittén 
Elsa Kärnsund, Equmenia Sala 
Cecilia Bergliden, kansliet 
Carla Widén, styrelsen 
Tove Resman, Equmenia Linköping 
Oskar Skarin, Equmenia Lycksele 

Riksstämman gav nomineringskommittén sina bästa tips genom verktyget Mentimeter. 
Några av tipsen var: 
- Ställ krav på riksstämman på en fullständig nomineringskommitté. 
- Sätt lite press på de regioner som inte har någon kandidat. 
- Vi tror att Gud leder er. Be, var lyhörda. Vi litar på er! 
- Ha reserver till nomineringskommittén! Ifall ordinarie inte kan närvara kan dessa gå in. 
- Informera tydligt för tillfrågade/nominerade vad uppdraget innebär. 

Riksstämman beslutade 
att  anta förslaget till instruktion för Equmenias nomineringskommitté. 

§ 59 Ordförandebyte 
Ordförande Sofia Eklund lämnade över klubban till Elisabeth Nobuoka Nordin. 

§ 60  Rapport från arbetsgruppen för mångfald och inkludering 
Johanna Hylén, Maja Floberg och Evelina Jalonen, arbetsgruppen för mångfald och 
inkludering, presenterade sin rapport och redogjorde för diskussionen vid påverkanstorg. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 
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Riksstämman beslutar 
att  lägga rapporten till handlingarna. 

§ 61  Val av ordförande 
Emil Fröjdhammar, nomineringskommittén, redogjorde för resonemangen på 
påverkanstorget och presenterade nomineringskommitténs förslag till val av Equmenias 
ordförande. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade 
att  till ordförande på ett år välja Ida Tonnvik, Stockholm, 
att  mandatperioden ska börja omedelbart efter riksstämmans avslutande, 
att  paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 

§ 62 Val av övriga ledamöter i styrelsen 
Emil Fröjdhammar, nomineringskommittén, presenterade nomineringskommitténs förslag. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade 
att  till styrelseledamöter med en mandattid på två år välja Malin Ansgar, Tibro, 
Jonna Lindroth, Habo, Filip Eldegyll, Vännäs, och Inez Kristensson, Fiskebäck, 
att  styrelsens mandatperiod ska börja omedelbart efter riksstämmans avslutande, 
att  paragrafen ska förklaras omedelbart justerad. 

§ 63 Godisregn 
Riksstämman drabbades av godisregn, varpå jubel uppstod. 

§ 64 Ordförandebyte 
Ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin lämnade över klubban till Carl Johan Berglund. 

§ 65 Val av revisorer 
Emil Fröjdhammar, nomineringskommittén, presenterade nomineringskommitténs förslag. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade 
att  till revisorer med en mandattid på ett år välja Jonas Grahn, Erik Elfgren och 
Gunnar Sjödelius, 
att  till revisorsuppleant med en mandattid på ett år välja Martin Nääs. 
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§ 66  Val av nomineringskommitté och sammankallande ledamot för 2019 års 
riksstämma 
Ordförande Carl Johan Berglund presenterade nomineringskommitténs förslag.  

Ordet lämnades fritt. 

Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman beslutade 
att  till nomineringskommitté för 2019 års riksstämma välja: 
Lovisa Gustafsson, för Equmenia Väst, 
Stina Hjelm, för Equmenia Svealand, 
Tilly Liman, för Equmenia Stockholm, 
Tomas Röjder, för Equmenia Öst, 
David Forsling, för Equmenia Nord, 
Max Aronsson, för Equmenia Syd, 
Axel Forsling, för Equmenia Mitt, 
att  som sammankallande i nomineringskommittén välja Lovisa Gustafsson. 

§ 67 Information om musikkonferensen 
En film visades i informativt syfte. 

§ 68 Ordförandebyte 
Ordförande Carl Johan Berglund lämnade över klubban till Sofia Eklund. 

§ 69  Presentation av 2019 års riksstämma 
Ludvig Essebro, Equmenias ordförande, berättade att plats för 2019 års riksstämma kommer 
släppas senare och föreslog att den ska hållas i november månad. 

Riksstämman beslutade  
att  nästa riksstämma hålls i november 2019. 

§ 70 Utvärdering 
Johanna Hylén, arbetsgruppen för mångfald och inkludering, uppmanade riksstämman att 
utvärdera årets riksstämma genom att besvara en enkät. Arbetsgruppen ser över 
utvärderingen efter riksstämmans avslutande. 

§ 71 Resultat av könsfördelning och talartid 
Ordförande Sofia Eklund informerade om att 41 kvinnor, med en total talartid på en timme 
och 37 minuter, och 41 män, med en total talartid på en timme och 27 minuter, talat i 
plenum under årets riksstämma. 

§ 72 Välkomnande av ny förening 
Ludvig Essebro, Equmenias ordförande, och riksstämman hälsade Elmeboda scoutkår - en 
del av Equmenia, välkommen till Equmenia med en stor applåd.  
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§ 73 Medlemsutveckling 
Maria Melin, föreningsstrateg, berättade om Equmenias medlemsstatistik och om en positiv 
framtidstro. Minskningen i medlemsantal har bromsats in och bland annat Equmeniakyrkans 
mål att 50 nya församlingar ska bildas ger hopp om att minskningen kommer kunna vändas 
till en ökning.  

§ 74 Avtackning  
Malin Fritzon, styrelsen, tackade presidiet med gåva och applåd.  

Ludvig Essebro, styrelsen, tackade de avgående styrelseledamöterna Jacob Jobrant, Malin 
Fritzon och Kim Lillskog med tal och en stor applåd.  

Kim Lillskog, styrelsen, tackade Ludvig Essebro, Equmenias avgående ordförande med gåva 
och riksstämman stämde in i tacket med en stående ovation.  

Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, tackade den lokala arbetsgruppen för deras 
stora arbete och generositet. 

§ 75 Avslutning 
Ludvig Essebro, Equmenias ordförande, lämnade över Equmenias ordförandeklubba till Ida 
Tonnvik, som förklarade 2018 års riksstämma för avslutad söndag 25 november 2018 kl. 
10.21. 
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Bilaga 1 

Anteckningar från påverkansplank 
Sammanställt av Ola Rikner 

Medskick till handlingsplanen – Verksamhetsplan 

Att man till föreningarna skickar ut info om det nationella arbetet en gång per termin. Den 
ska vara relevant för deltagarna och kan delas till dessa = Bättre kontakt mellan Equmenia 
nationellt och lokalt. 

Att utvärdera små föreningars behov av stöd från nationell nivå för att exempelvis känna 
större tillhörighet. Även att arbeta för att de viktigaste behoven som framkommer 
tillgodoses.  

Ett annat förslag kan gälla hållbart ledarskap, (så att engagerade ledare orkar fortsätta). 

Att ta upp tydliga resultat i verksamhetsberättelsen (med siffror). 

Visionen bör alltid ingå i verksamhetsplanen, så att vi alltid arbetar framåt! 

Min åsikt är att kommande verksamhet innehåller mer information om vad styrelsen och de 
anställda kan tänkas arbeta med. Mer information men utan de krav och brist på flexibilitet 
som funnits i tidigare verksamhetsplaner. Ett mellanting mellan tidigare måltänk och det nya 
visionstänket. För riksstämmans chans till insyn och delaktighet. 

Att styrelsen och Equmenia ska jobba mot barnfattigdom i Sverige. Som socionom ser jag att 
barn och barnfamiljer i en aktiv fattigdom varje dag. Det är kanske ingen som svälter som vi 
är vana vid att se barnfattigdom. Men vid varje lov så finns det barn som inte kan resa, inte 
kan hälsa på mormor och morfar.  Inte kan köpa en cykel när sommaren börjar, inte bli 
hämtad och inte har råd med en ny scoutskjorta. I min kyrka, Equmenia Vidablick, erbjuder vi 
gratis deltagande för den i behov. Men vi skulle kunna göra så mycket mer. Detta kan göras 
gemensamt men andra kyrkor lokalt och med sponsorer. Men jag vill se att Equmenia jobbar 
med frågan på riksnivå så att vi kan utföra det lokalt. P.S. Barnkonventionen blir snart lag i 
Sverige. 

Jobba aktivt med familjen. Kyrkan erbjuder många typer av barn-/ungdomsverksamhet, men 
gör för lite reklam för sig, tex i skolor. Kan man locka barnen till medlemskap så får man 
föräldrarna på köpet. – Våga utnyttja/ta hjälp av föräldrar i verksamheten som ledare, skjuts 
etc. 

Glöm inte: 

Scout, Söndagsskola, Tonår, Ledarna, Utbildning, Musik, Lovsång, Globalt, Lokalt, Individ, 
Skogen, Stan 

Luftmadrasser som används under nationella evenemang ska inte vara avsedda för fler än en 
person det annars blir svårt för övriga att få plats, i (tilldelat) rum. 



 
 

  
 
 

Slopa idén om ett nationellt LAN. (spel som är populära går inte i hand med Equmenia. 
Många är våldsbejakande och sexistiska.) 

Kan, och i så fall hur, lyfta frågan kring erbjudandet konsumtionen av socker i våra 
verksamheter. (Socker är ett grundproblem till mycket av vår tids ohälsa) 
david.nilsson@equmeniakyrkan.nu 

Vi i Equmenia jobbar med ungdomar & barn, därför har vi en skyldighet att anordna trygga 
samlingar. I yrken så som inom förskolan och fritids är det obligatoriskt att skicka in ett 
utdrag ur brottsregistret. Vi i vår ungdomsverksamhet har gjort det obligatoriskt för våra 
ledare, unga som gamla, att lämna in ett sådant. Detta för att om något skulle ske visar för 
media, föräldrar etc. att vi det vi kunde för att förhindra sådana händelser. Detta tycker jag 
är viktigt att vi pratar om och kanske nästa riksstämma beslutar om alla föreningar gjorde 
detsamma. Rebeckaaspensonledare@gmail.com 

Hur ser ”beslutsmodellen” ut? Vem läser/förvarar utdragen? Hur tänker man kring brott som 
är för länge sedan för att synas på ett sådant utdrag? 

Viktigt att se till att policy/förhållningssätt till sociala medier, internet, register, och 
datadelning samt var data lagras ständigt är uppdaterat. (Årsbasis för att följa omvärldens 
utveckling) AI, Artificiell intelligens. 

Hur gör vi det så lätt som möjlig att ha en lokalförening och styrelse, för att kunna lägga 
kraft, tid och energi på barn, unga och Jesus? Elsa Cronhjort Equmenia Brommaplan 
cronhjort.elsa@gmail.com 

Hur lyfter vi bibelläsandet (fortsätter efter ”Markusåret”) inom organisationen? Lyfta 
fram/ta fram material för unga (10-15 år) som kan användas av lokala föreningar. David 
Nilsson david.nilsson@equmeniakyrkan.nu  

 

Trygga Möten   

Idag är det obligatoriskt för scoutledare, men vi ser en vikt i att det blir obligatoriskt inom 
Equmenia. Vi tycker att utbildningen täcker så mycket mer av vår verksamhet. 

I vår församling så jobbar vi mot detta. Så jag tycker att det i alla fall ska kunna 
rekommenderas. 

Det är redan rekommenderat men det borde bli obligatoriskt. 

Om man väljer att det ska vara ett krav – hur går det då med ledare som inte gått kursen? 

 

 

 



 
 

  
 
 

Bilaga 2 

Anteckningar från verksamhetstorget 
Sammanställt av Ola Rikner 

Ung vuxen 

Vem är ung vuxen? Behöver definieras. Förslag 19 – 27. 

Arbeta stöttande vid inträde av vuxenlivet. 

Tydlig skillnad mellan tonår och ung vuxen. – Just nu är det bara en ålders-/utbildningsgräns. 

Unga vuxna blir ofta uppfångade som ledare för yngre barn istället för att få en egen plats 
att vara deltagare på. 

Hur får vi unga vuxna att stanna i våra verksamheter som ledare samt att bli en del av den 
större församlingen? Vår församling/förening har bland annat arbetat med 
cellgrupper/smågrupper. Det blir allt svårare att locka dessa ungdomar till smågruppsträffar. 
Mitt förslag är att Equmenia tittar på möjligheten att hjälpa föreningar att 
skapa ”cybergrupper” via Discord/Skype. Om en grupp ungdomar får bilda en grupp online 
tror jag chansen ökar att de tar steget till att träffas personligt på regelbunden basis. 

Frågor uppstår när tron möter vuxenlivet. Apologetik – (försvara tron med förnuftiga 
argument) behövs det mycket mer av i kristenheten i stort och Equmenia specifikt ”Hur kan 
min tro stå emot omvärldens kritik?” 

Apologetik. Ge våra ungdomsledare stöd att bemöta ungdomars tvivel om deras tro. 
Daniel_af96@hotmail.com 

Mer samarbete/engagemang från församlingen & unga vuxna. En bro från att vara tonåring 
till vuxen och församling. 

Samarbeta med universitet där många unga vuxna studerar på universitet. 

Blomstrande samtal, vad brinner människorna för? Samtalsmaterial hur kan ledare i 
församling/förening möta unga/församlingsmedlemmar och coacha dem att ta det vidare. 

Upplägg/plan att ledare/församling hur man går från sökande tro genom att man tror i 
andakter i ungdomsverksamheten till att man vågar som ungdom gå på gudstjänster också 
och därmed vågar fördjupa tron om man inte är uppväxt i kristen familj. 

Något sätt att lättare gå över från tonårsverksamhet till någon mer likande verksamhet för 
unga vuxna. 

Ha någon form av lokal/regional lärjungaträning för unga. Kanske främst för 
högstadium/gymnasium men även äldre. Träffas från olika församlingar/föreningar och 
mötas, brottas, utmanas till tjänande och större tro. Ev. ha en mentor, ett team som stödjer 
och är med, fast på olika platser. 



 
 

  
 
 

Hur får vi in undervisning i olika aktivitetssammanhang för alla? (barn, unga, unga vuxna) 

Renodlat tonårsläger, ej skidläger eller dylikt. 

Mötesplats och matchmaking/dejting för unga vuxna, ev. riks till och med. Alltså singlar från 
Equmenia i hela Sverige. 

Kan man hjälpa lokala föreningar att hjälpa sina unga ledare som ledare får man ingå i någon 
cellgrupp, där man får be ta del av livet och prata lärjungaskap. Material för lokal 
lärjungaträning. 

Jag tror en nyckel i Unga vuxna är böne-/cell-/hemgrupper måste utvecklas i våra 
equmeniaföreningar och församlingar. Med uppmaning från nationella styrelsen/EQ-
styrelsen att scout är lika självklart som cellgrupp. 

Gå från tonår/verksamhet till gudstjänst. Utbildningar/ung psalm så tonåringar känner sig 
bekväma. Ungdomsgudstjänst. 

Mer KonfaS i Equmenia 

Webbkurs 

Trygga Möten med mer fokus på hur man hanterar konflikter, mobbing, utnyttjande, 
olämpliga saker inom ungdomsgruppen, mellan deltagare och hur man hanterar det i resten 
av gruppen. 

Allvaret, seriösa med att framstå som ledare. 

Förstå att man kan växa i sitt ledarskap. 

Att man representerar föreningen/församlingen. 

Kristet ledarskap som särskiljer det från ”vanligt ledarskap”. 

Grunder i Equmenias och scouternas värderingar. 

Sammanfattning/grunder i att hantera barn/unga med funktionsvariationer, tips och trix och 
annan info. 

Tips och utbildning i hur man bygger en andakt och anpassar det för barn/unga i olika 
stadier. 

Vikten av att bygga ett ledarteam. Att alla har olika gåvor som kan användas och att 
kommunikation mellan ledare är viktigt. 

Hur pratar man med barn/unga som inte varit i kontakt med kyrkan förut? Hur möter vi 
mottagarnas fördomar? 

Många ledare rekryteras bland föräldrar som inte har bakgrund i Equmenia (speciellt inom 
scout). Detta bör webbkursen ta hänsyn till, alltså förklara för dessa var Equmenia är. 



 
 

  
 
 

Angående Trygga Möten kursen. Bra om alla ledare (inkl. scout) kan få intyg även om man 
går livkursen, om inte om man vara går internetkursen. 

Hur får man församlingsmedlemmar att engagera sig som ledare? 

Led med ditt liv 

Jag tror många upplever att det är en stor bok – hjälp att läsa den/bryta ner den. 

Förslag – ljudbok, när kommer filmen? 

Scout 

Förslag/idéer: 

• Viktigt att utveckla samarbetet med Scouterna centralt. 
• Viktigt att det finns regional förankring som kan stödja lokala scoutkårerna ex. vid 

arrangemang som är regionala. 
• Hjälpa ledare att prata/få in mer tro i scoutverksamheten.  
• Fler gemensamma läger med olika föreningar. 
• Samarbete med att hitta läger att åka på. 
• Sammansvetsningen av tron i scoutverksamheten! (Hur gör man?) 
• Aktivare arbete med rekrytering från skolor. Det är genom barnen vi får fler vuxna till 

kyrkan. Satsa på Roverscouting för att behålla unga vuxna i verksamheten.  
• Utveckla evenemang för Utmanare + Rover + Ledare där även ledare får vara 

deltagare utan ansvar för patrull. 
• Snyggaste halsduken! 

Gaming 

Vad ska gaminggruppen göra? 

- Lan 

- Diakonal insats 

- Minecraftserver 

- Förbjuda spel? 

- Rekommendera spel 

Arrangemang 

- Bjuda in människor som är vana vid kulturen ska predika/hålla bibelstudium. 

- Informera om man har omyndiga besökare att man ej kan ha 100% koll på besökare. 

Puls 



 
 

  
 
 

Hur kan Puls vara del av din förening 

- Fler som kan komma till lokala föreningar och hjälpa till på en planerad Pulsdag. 

- Jobba med att alla ska få vara med på lika villkor oavsett hur bra man är. 

- Pulsvästar i Equmenias lila färg! 

Internationellt 

Frågorna var relaterade till Glokal-kursen och löd:  

”Hur vill du möta världen?”  

”Hur vill du att världen ska möta dig?” 

Svar/idéer var:  

1. Socialt arbete med kyrkan i Latinamerika. Utbildad socionom och vill utveckla min 
kompetens men genom glokalt-arbete i Latinamerika.  

2. Bo hos värdfamiljer. 
3. Medvetenhet kring att knyta starka band med barnen VS. lämnar efter tre månader. 

(På denna punkt har flera stämt in och skrivit ”Bra” ”Viktigt att tänka på” ”+1” 
4. Medvetenhet kring förväntningar – Förändra världen, hjälpa, egen självbild.  
5. Viktigt med stor kulturell förståelse innan en åker iväg! 
6. Vad de kan lära oss…??? (han förklarade här att han menar att det är viktigt att DE 

kan lära oss också, inte bara VI dem) 
7. Vad har jag outbildad nybliven student att bidra med…? 
8. EQ inter. Borde vara med på Imission i Alingsås i mars! (konferens för ungdomar med 

fokus på mission) 
 
Kreativa uttryck 

Appen Tik Tok (musically). Hur kan det användas av Soul Children?  

Lyfta personer som jobbar med tekniken i förs/föreningar, som ett kreativt uttryck. 

Utforska intresset kring dans/lovsångsdans och kanske göra något kring det i konferens, 
ledarmaterial? 

Hjälp med att samarbeta med andra Equmeniakyrkor/föreningar med uppstart av barnkörer 
mm. 

Hjälp att starta upp nya grupper, t.ex. lovsångsdans.  

Konsulthjälp att starta lovsångs-musikledning i föreningar där musiklivet behöver en 
nytändning fast kompetensen saknas. 

 


