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Protokoll, Equmenias beredningskonferens 2016
§1. Beredningskonferensens öppnande
Joakim Lundqvist, ordförande Equmenia, förklarade beredningskonferensen för öppnad.
§2. Inledande andakt
Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia, inledde med en andakt. Hon läste ur Ps 25 och
ledde därefter i bön.
§3. Upprättande av röstlängd
Joakim Lundqvist, ordförande Equmenia, lämnade över ordet till Carin Dernulf,
generalsekreterare Equmenia, som rapporterade att det är 154 registrerade ombud.
Beredningskonferensen beslutade
att
upprätta röstlängden till 154 ombud.
§4. Val av presidium
Beredningskonferensen beslutade
att
till presidium välja
Ordförande: Carl Johan Berglund
Vice ordförande: Sofia Eklund
Bildsekreterare: Emil Tullstedt
Sekreterare: Maria Melin
§5. Byte av ordförande
Joakim Lundqvist, ordförande Equmenia, lämnade över klubban till Carl Johan Berglund.
§6. Presentation av gäster
Atle Svanberg, scoutkoordinator, och Caroline Staf, ordförande scoutstaget, presenterade
inbjudna gäster, enligt följande:
 Scouternas styrelse
o Katarina Hedberg (generalsekreterare)
o Gustaf Haag (ordf)
o Inger Ekvall (ordf)
o Arvid Nilsson
o Ida Krogh Sjöholm
o Linnea Hagblom
o Malin Amnefelt
o Martin Björgell
o Martin Persson
o Monika Holmberg
o Oscar Sundås
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o William Persson
Ortodoxa scouter: Pierre Aziz Nehme (projektledare för Ortodoxa scouter i Sverige)
SALT: Anders Brunnegård (scoutkonsulent)
SAU: Jonas Abrahamsson (UV-scoutkonsulent) och Mikael Celinder (generalsekreterare)
NSF: Jonas Moberg (f.d. vice ordförande), Cafer Dincer (styrelsen)
Royal Rangers: Daniel Bergfors (nationell samordnare), Karin Svensson (regional
representant)
Svenska kyrkans unga: Amanda Carlshamre (ordförande)
Patric Forsling (före detta generalsekreterare Equmenia)
Charlie Sporre (lägerchef Equmenias nationella scoutläger 2019)
Marcus Bernström (stadge- och bidragsexpert)
Klas Johansson (kyrkoledningens stab)
Göran Bondesson (kyrkostyrelsen)
Miriam Carlsson (kyrkostyrelsen)
Sofia Mannerfelt (Nationell jamboree 2017)
Cecilia Bergliden,(ekonomiansvarig Equmenia, anställd av Equmeniakyrkan)

§7. Praktisk information
Den lokala ledningsgruppen gav en del praktisk information.
§8. Presentation av själavårdare
Linnea Lidskog och Ulf Eriksson, båda pastorer inom Equmeniakyrkan, presenterade sina
roller som själavårdare under konferensen.
§9. Val av redaktionsutskott
Beredningskonferensen beslutade
att till redaktionsutskott välja Mårten Sjödell (huvudansvarig), Ida Hennerdal, Cecilia
Bergliden, Atle Svanberg samt Tobias Olsson.
§10. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
Beredningskonferensen beslutade
att till protokollsjusterare tillika rösträknare välja Aron Widforss, Emil Fröjdhammar,
Anneli Liljemark samt Sara Wahll.
§11. Fastställande av föredragningslistan
Atle Svanberg, scoutkoordinator, och Caroline Staf, ordförande scoutstaget, presenterade
föredragningslistan.
Beredningskonferensen beslutade
att
fastslå den föreslagna föredragningslistan.
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§12. Beslut om arbetsordning
Atle Svanberg, scoutkoordinator, och Caroline Staf, ordförande scoutstaget, förklarade hur
arbetsordningen föreslogs att se ut. Carl Johan Berglund förklarade därefter vilka som har
röst- och yttranderätt.
Ordet lämnades fritt.
Följande valde att yttra sig:
Rasmus Georgii-Hemming, Equmenia Danderyd-Täby
Beredningskonferensen beslutade
att
anta förslaget till arbetsordning,
att
begränsa talartiden för inlägg till 3 minuter,
att
begränsa talartiden för ordningsfråga och replik till 30 sekunder,
att
begränsa talartiden för sakupplysning till 1 minut,
att
införa applådförbud under beredningskonferensen samt
att
välja Hanna Enbom, Joakim Stenmo, Mikael Ivarsson, Conny Djärf och Anja
Wändal till inflytandepunktsansvariga.
§13. Beslut om beredningskonferensens stadgeenliga utlysande
Ordförande Carl Johan Berglund berättade vad som står i stadgarna kring
beredningskonferensen, samt när kallelse skickats ut och handlingar till
beredningskonferensen funnits tillgängliga för föreningarna.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Beredningskonferensen beslutade
att
finna beredningskonferensen stadgeenligt utlyst.
§14. Byte av ordförande
Ordförande Carl Johan Berglund lämnade över klubban till Sofia Eklund.
§15. Föredragning
Atle Svanberg, scoutkoordinator, presenterade hur den digitala frågelådan skulle fungera.
Jacob Carlbäcker och Peter Karlbom, båda från Equmenias styrelse, gav en
historiebeskrivning i frågan.
Patric Forsling, Equmenias förre generalsekreterare, gav en historiebeskrivning i frågan
utifrån sin synvinkel som dåvarande generalsekreterare.

Protokoll fört vid Equmenias beredningskonferens
Immanuelskyrkan, Jönköping
23-24 april 2016

sida 4 av 12
Ludvig Essebro, Jacob Jobrant samt Kim Lillskog, samtliga från Equmenias styrelse,
presenterade de tre olika alternativen som inkommit från Scouternas styrelse. De
presenterade också för- och nackdelar med de olika förslagen.
Joakim Lundqvist, ordförande Equmenia, presenterade Equmenias styrelses hållning till
beredningskonferensens beslut.
Klas Johansson, Equmeniakyrkans kyrkolednings stab, presenterade kyrkoledningens
hållning i frågan.
Atle Svanberg, scoutkoordinator, och Caroline Staf, ordförande scoutstaget, läser upp de
frågor som kommit in till frågelådan. Följande svarade på frågorna;
Joakim Lundqvist, ordförande Equmenia,
Patric Forsling, f.d. generalsekreterare Equmenia,
Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia,
Gustaf Haag, ordförande Scouterna, samt
Jonas Moberg, f.d. ordförande Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF).
§16. Presentation av nationellt scoutläger
Charlie Sporre, lägerchef på Equmenias nationella scoutläger, presenterade det nationella
läger som kommer att äga rum 2019.
§17. Förhandlingarnas ajournerande
Ordförande Sofia Eklund ajournerade förhandlingarna för lunch, fram till 14.00 för
påverkanstorg och därefter plenum 16.30.
§18. Förhandlingarnas återupptagande
Ordföranden Carl Johan Berglund förklarade förhandlingarna återupptagna, lördag 23 april
kl. 16.35.
§19. Diskussion
Följande inflytandepunktsansvariga redogjorde för de olika resonemang som skett på
påverkanstorget:
Hanna Enbom (förslag 1)
Joakim Stenmo (förslag 2)
Mikael Ivarsson (förslag 3)
Conny Djärf (förhandsförslag)
Därefter följde en redovisning av de samtal som skett i smågrupper. Följande gruppledare
redovisade:
Jonatan Wilsson, grupp 1
Max Norberg, grupp 2
Pontus Hennerdal, grupp 3
Arne Jamtrot, grupp 4
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Anneli Liljemark, grupp 5
Gustav Gillsjö, grupp 6
Anna-Sara Sundén, grupp 7
Annika Kärnsund, grupp 9
Björn Henmann, grupp 11
Maria Idebrant, grupp 12
Miriam Karlsson, grupp 13
Teresia Lenngren, grupp 14
Stina Hjelm, grupp 15
Ida Tonnvik, grupp 16
Rasmus Georgii-Hemming, grupp 17
Henrik Karlsson, grupp 18
Daniel Jannesson, grupp 19
Johannes Sporre, grupp 20
Nanok Stagnell, grupp 21
Martin Röstedal, grupp 22
Håkan Linnarsson, grupp 8
Ordet lämnades fritt.
Följande valde att yttra sig:
Bengt-Olof Hammar, SMU i Olsfors
Jonas Storm, SMU i Bergum - en del av Equmenia
Inger Ekvall, Scouternas styrelse
Göran Bondesson, Equmeniakyrkans kyrkostyrelse
Markus Andersson, Equmenia Skårekyrkan
Arne Jamtrot, Equmenia Hässelby
Rasmus Georgii-Hemming, Equmenia Danderyd-Täby
Axel Holm, Equmenia Lidköping
Därefter gick ordförande Carl Johan Berglund igenom de förslag som kommit in.
§20. Praktisk information
Tobias Olsson, ledningsstöd Equmenia, gav praktisk information kring middagen.
§21. Förhandlingarnas ajournerande
Ordförande Carl Johan Berglund ajournerade förhandlingarna för middag, med återsamling
19.30.
§22. Förhandlingarnas återupptagande
Ordförande Sofia Eklund förklarade förhandlingarna för återupptagna, lördag 23 april kl
19.33.
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§23. Justerande av röstlängd
Beredningskonferensen beslutade
att
fastställa röstlängden till 162 ombud.
§24. Fortsatt diskussion
Ordförande Sofia Eklund förklarade hur kommande förhandlingar kommer att gå till.
Ordet lämnades därefter fritt.
Följande valde att yttra sig (för att se alla förslag, se nedan):
Gunnel Wanermark Alnervik, Equmenia Värnamo,
Miriam Carlsson, Equmenia Fiskebäck och Önnered, yrkar bifall på E, F, G,
Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare och Gustaf Haag, ordförande Scouterna,
Joakim Lundqvist, ordförande Equmenia,
Johannes Westlund, Equmenia Rimforsa, lägger ett nytt yrkande = att-sats Ä,
Aron Widforss, Ansgarsförsamlingens ungdom, yrkar bifall på P, samt N,
Ida Hennerdal, sakupplysning,
Jacob Carlbäcker, styrelsen Equmenia, yrkar avslag på M samt O,
Daniel Edlund, Equmenia Örbyhus, yrkar bifall på E, F, G, H, I,
Andreas Nehlin, Equmenia Missionskyrkan Lycksele,
Arne Jamtrot, Equmenia Hässelby,
Axel Holm, Equmenia Lidköping,
Nanok Stagnell, Baptistkyrkan Hudiksvalls Ungdoms,
Caroline Staf, ordförande scoutstaget,
Gustav Gillsjö, Equmenia Jakobsberg, yrkar bifall för F, I,
Stefan Sjöberg, Equmenia Immanuelskyrkan, Jönköping, yrkar för att ställa alternativ 3 mot
avslag,
Andreas Nehlin, Equmenia Missionskyrkan Lycksele,
Klara Eliasson, Abrahamsbergskyrkans ungdom, yrkar avslag på V,
Aron Widforss, Ansgarsförsamlingens ungdom, lägger ett nytt yrkande = Ö,
Miriam Carlsson, Equmenia Fiskebäck och Önnered,
Stefan Sjöberg, Equmenia Immanuelskyrkan, Jönköping,
Joakim Lundqvist, ordförande Equmenia, yrkar avslag på S,
Björn “Nalle” Björk, Equmenia Hallstahammar, yrkar att väcka alternativ 1,
Håkan Linnarsson, Valsätrakyrkans scoutkår i Uppsala, yrkar bifall på S,
Rasmus Georgii-Hemming, Equmenia Danderyd-Täby,
Anneli Liljemark, Equmenia Hässelby, yrkar avslag S,
Jonatan Wilsson, Equmenia Skara,
Andreas Nehlin, Equmenia Missionskyrkan Lycksele, yrkar avslag på förslag 1 och 3,
Arne Jamtrot, Equmenia Hässelby, yrkar avslag på V,
Aron Widforss, Ansgarsförsamlingens ungdom,
Joakim Lundqvist, ordförande Equmenia, yrkar avslag på S,
Rasmus Georgii-Hemming, Equmenia Danderyd-Täby,
Johannes Westlund, Equmenia Rimforsa,
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Ordföranden Sofia Eklund presenterade hur de olika förslagen troligen kommer att ställas
mot varandra när det är dags för beslut. Följande förslag lades fram under förhandlingarna:
Scouternas styrelses förslag:
Alternativ 1:
Equmenia betalar samma avgift som alla andra scouter. Equmenia fortsätter att vara anslutet
på samma sätt som idag – vilket är det sätt som SALT och NSF valt. Equmenias avgift per
medlem höjs då från 60 kr/medlem till 180 kr/medlem.
Alternativ 2:
Equmenia ändrar anslutningsform och låter sina enskilda patruller anslutas till Scouterna
och representeras av sina föreningar. Denna modell används idag av direktanslutna kårer.
Praktiskt skulle detta innebära att Equmenias scouter skulle få två direkta medlemskap – i
Equmenia och i Scouterna. Genom denna modell kommer medlemmarna att uppbära
statsbidrag för två separata föreningar. Genom att varje medlem är ansluten direkt till
Scouterna får föreningen också rätt att ta del av Scouternas stöd i form av de regionala
kanslierna och exempelvis utvecklingskonsulenter.
Ekonomiskt skulle det innebära att Equmenias föreningar skulle få samma återbetalning av
statsbidrag som övriga direktanslutna scouter. Idag är bidraget till en genomsnittlig kår ca
130 kr per medlem. I praktiken skulle därmed en Equmeniakår betala 180 kr per medlem
och sedan (med ett års förskjutning) få tillbaks ca 130 kr per medlem. Nettokostnaden skulle
därmed bli ca 50 kr, vilket innebär en liten sänkning jämfört med den avgift Equmenia
betalar idag. På totalen innebär detta förslag en ökad administration på lokalnivå, men
minskad kostnad och avsevärt mer stöd till scoutkåren.
Alternativ 3:
Equmenia väljer att lämna scoutrörelsen i Sverige och därmed världsscoutrörelsen.
Equmenia kommer då inte längre att kunna bedriva scoutverksamhet i någon form.
Förslag från Lycksele, Vindeln:
E
att
samverkansavtalet mellan Equmenia och Scouterna omförhandlas.
F
att
vår nya anslutning till Scouterna utgörs av två separata avtal: ett
”anslutningsavtal” för medlemskap i världsscoutrörelsen m.m., och ett
”samverkansavtal” som reglerar vad Equmenia och Scouterna faktiskt vill
samverka kring.
G
att
utgångsläget för skrivandet av avtal nummer två, samverkansavtalet, är att
Equmenia tillåts välja bort deltagande i sådana utvecklingsprojekt som
Equmenias medlemmar inte anser sig ha lika stort behov av. Möjlighet finns å
andra sidan också för Equmenia att i mån av intresse välja till deltagande i sådan
stödverksamhet som Equmenias medlemmar önskar, men idag inte får del av.
Medlemsavgiften anpassas efter dessa till- och frånval.
Förslag från Equmenia Missionskyrkan i Linköping m.fl.:
H
att
Equmenias styrelse ska arbeta för att teckna ett nytt långsiktigt samverkansavtal
med Scouterna där nettoavgiften för våra scouter motsvarar kostnaderna för
samarbetet.
I
att
Equmenias styrelse tillsammans med Scouternas styrelse som en del av arbetet

Protokoll fört vid Equmenias beredningskonferens
Immanuelskyrkan, Jönköping
23-24 april 2016

sida 8 av 12
med detta avtal ser över omfattningen av samarbetet i syfte att undvika
dubbelarbete och minska nettoavgiften för Equmenias scouter.
Förslag från Equmenia i Fiskebäck och Önnered:
K
att
Equmenias styrelse arbetar för att Equmenia scout skall fortsätta vara en del av
den världsvida scoutrörelsen.
L
att
Equmenias styrelse utreder möjligheten för att scoutrörelsen i Sverige kan
fungera som en paraplyorganisation, som ger möjligheten att vara ansluten till
WOSM/WAGGGS men där det ej är obligatoriskt med gemensamt
resurskrävande arbete.
M
att
Equmenias styrelse undersöker möjligheten att ansluta oss till WOSM/WAGGGS
på andra sätt än genom dagens organisation av Scouterna, t.ex. genom våra
internationella samarbetspartners.
Förslag från Ansgarsförsamlingens Ungdom i Västerås:
N
att
Equmenias styrelse arbetar för att tillåta direkt kommunikation mellan
Scouterna och Equmenias scoutkårer.
O
att
Equmenia styrelse arbetar för att tillåta direkt kommunikation mellan Scouterna
och Equmenias scouter.
Förslag från Ansgarsförsamlingens Ungdom i Västerås:
P
att
Equmenias styrelse och föreningar arbetar för att Scouterna sänker
medlemsavgiften med en summa motsvarande hela Equmenias stöd uppdelat på
Sveriges alla scouter
Förslag från Ansgarsförsamlingens Ungdom i Västerås:
Q
att
Equmenias styrelse och föreningar arbetar för att Scouterna minskar
omfattningen av sin utvecklingsorganisation
R
att
Equmenias styrelse och föreningar arbetar för att Scouterna förändrar sin
medlemsavgift i proportion till eventuella förändringar i Scouternas
utvecklingsorganisations omfattning
Förslag från Valsätrakyrkans scoutkår i Uppsala:
S
att
Equmenias styrelse får i uppdrag att utreda alternativ verksamhet för barn i
årskurs 2 och 3
T
att
Equmenias styrelse får i uppdrag att i förhandlingarna med Scouterna sträva
efter en sänkt servicenivå för att på så sätt sänka avgiften
Förslag från Equmenia Timmele:
U
att
uppmana Equmenias föreningar att arbeta för en sänkning av medlemsavgiften
för alla medlemmar i Scouterna till den nivå Equmenia nu betalar i nettoavgift
per scout och år
Förslag från Equmenia Skara:
V
att
Equmenia styrelse jobbar för ett avtal som reglerar Equmeniascouts rätt till sin
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kristna profil
Equmenias styrelse jobbar för ett avtal som inte sätter en avgift i kronor och
ören, utan som redogör för vilka delar i Scouterna som Equmeniascout ska
betala för och ta del av
Equmenias styrelse jobbar för att underlaget för medlemsavgift inom Scouterna
redogör för fördelningen på kostnadsposter för den summan, så alla medlemmar
i Scouterna vet vad de betalar för och det är möjligt att avgöra vilken kostnad
som gäller i enlighet med olika samverkansavtal
Equmenias styrelse jobbar för att samverkansavtalet gäller på obestämd tid,
med tydligt angivna skäl för uppsägning av avtalet, för att säkerställa att
Scouterna inte kan säga upp avtalet när som helst utan anledning
Equmenias styrelse jobbar för att det i samverkansavtalet ska vara tydligt
angivet på vilka grunder Equmeniascout kan säga upp samverkansavtalet med
Scouterna

Förslag från Lycksele, Linköping:
Å
att
intentionerna i brödtexten till förhandsförslag A beaktas i de fortsatta
förhandlingarna.
Förslag från Equmenia Rimforsa:
Ä
att
Equmenias styrelse uppdras att skyndsamt inleda och bygga ett
påverkansarbete i syfte att stärka vår förhandlingsposition kring rätten att
tillhöra den världsvida scoutrörelsen.
Förslag från Ansgarsförsamlingens Ungdom i Västerås:
Ö
att
Equmenias kansli samordnar ett utbyte av proxyröster inom Equmenia till
Scouternas stämma.
§25. Ordningsfråga
Caroline Staf, ordförande scoutstaget, ställde frågan om det finns något yrkandestopp.
Presidiet svarar att det inte finns något stopp för yrkanden.
§26. Förhandlingarnas ajournerande
Ordförande Sofia Eklund förklarade förhandlingarna ajournerade till söndag morgon.
§27. Förhandlingarnas återupptagande
Ordförande Carl Johan Berglund förklarade förhandlingar för återupptagna, söndag 24 april
kl 08.00. Han ledde därefter i bön.
§28. Byte av ordförande
Ordförande Carl Johan Berglund lämnade över klubban till Sofia Eklund.
§29. Fortsatt diskussion
Ordförande Sofia Eklund presenterade hur dagen kommer att se ut.
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Ordet lämnades fritt.
Följande valde att yttra sig:
Göran Bondesson, Equmeniakyrkans kyrkostyrelse,
Aron Widforss, Ansgarsförsamlingens ungdom, drar tillbaka sitt yrkande Ö,
Anneli Liljemark, Equmenia Hässelby, lägger ett nytt yrkande AA,
Daniel Andersson, Equmenia Jakobsbergskyrkan, lägger ett nytt yrkande AB,
Eva Andersson, Guntorp SMU - en del av Equmenia, yrkar avslag på förslag 1,
Axel Holm, Equmenia Lidköping, yrkar bifall på E, F, G, H
Anneli Liljemark, Equmenia Hässelby, yrkar avslag på förslag 1, yrkar bifall på förslag H, I,
Rasmus Georgii-Hemming, Equmenia Danderyd-Täby, yrkar avslag på förslag AB,
Arne Jamtrot, Equmenia Hässelby, yrkar avslag på förslag AB,
Mattias Yngvesson, Equmenia Ljurhalla, yrkar avslag på förslag AB,
Nya förslag:
Förslag från Equmenia Hässelby:
AA att
beredningskonferensen skickar med styrelsen att intentionen i det gällande
avtalet om att Equmenia ska ha ett stöd från Scouterna för de delar vi inte deltar
i, är detta även ska gälla långsiktigt.
Förslag från Equmenia Jakobsbergskyrkan:
AB att
invänta Scouternas bud på subvention som Equmenia kan acceptera, med
medskick att subventionen inte ska vara i kronor utan i procentsats
§30. Byte av ordförande
Ordförande Sofia Eklund lämnade över klubban till Carl Johan Berglund.
§31. Reviderande av röstlängd
Beredningskonferensen beslutade
att
fastställa röstlängden till 145 ombud.
§32. Beslut
Ordförande Carl Johan Berglund presenterade presidiets förslag till propositionsordning..
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Beredningskonferensen beslutade
att
avslå Scouternas förslag 1
att
avslå Scouternas förslag 2
att
avslå Scouternas förslag 3
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Därefter presenterades propositionsordning för de ytterligare yrkanden som fanns.
Ordet lämnades fritt i frågan om propositionsordning..
Följande valde att yttra sig:
Pontus Hennerdal, Abrahamsbergskyrkans Ungdom,
Andreas Nehlin, Equmenia Missionskyrkan Lycksele,
Miriam Carlsson, Equmenia Fiskebäck och Önnered,
Anneli Liljemark, Equmenia Hässelby,
Beredningskonferensen beslutade
att
Equmenias styrelse arbetar för att Equmenia scout skall fortsätta vara en del av ´
den världsvida scoutrörelsen.
att
samverkansavtalet mellan Equmenia och Scouterna omförhandlas.
att
vår nya anslutning till Scouterna utgörs av två separata avtal: ett
”anslutningsavtal” för medlemskap i världsscoutrörelsen m.m., och ett
”samverkansavtal” som reglerar vad Equmenia och Scouterna faktiskt vill
samverka kring.
att
utgångsläget för skrivandet av avtal nummer två, samverkansavtalet, är att
Equmenia tillåts välja bort deltagande i sådana utvecklingsprojekt som
Equmenias medlemmar inte anser sig ha lika stort behov av. Möjlighet finns å
andra sidan också för Equmenia att i mån av intresse välja till deltagande i sådan
stödverksamhet som Equmenias medlemmar önskar, men idag inte får del av.
Medlemsavgiften anpassas efter dessa till- och frånval.
att
intentionerna i brödtexten till förhandsförslag A beaktas i de fortsatta
förhandlingarna.
att
Equmenias styrelse ska arbeta för att teckna ett nytt långsiktigt samverkansavtal
med Scouterna där nettoavgiften för våra scouter motsvarar kostnaderna för
samarbetet.
att
Equmenias styrelse tillsammans med Scouternas styrelse som en del av arbetet
med avtalet ser över omfattningen av samarbetet i syfte att undvika
dubbelarbete och minska nettoavgiften för Equmenias scouter.
att
Equmenias styrelse jobbar för att underlaget för medlemsavgift inom Scouterna
redogör för fördelningen på kostnadsposter för den summan, så alla medlemmar
i Scouterna vet vad de betalar för och det är möjligt att avgöra vilken kostnad
som gäller i enlighet med olika samverkansavtal.
att
Equmenias styrelse jobbar för att samverkansavtalet gäller på obestämd tid,
med tydligt angivna skäl för uppsägning av avtalet, för att säkerställa att
Scouterna inte kan säga upp avtalet när som helst utan anledning.
att
Equmenias styrelse jobbar för att det i samverkansavtalet ska vara tydligt
angivet på vilka grunder Equmeniascout kan säga upp samverkansavtalet med
Scouterna .
att
beredningskonferensen skickar med styrelsen att intentionen i det gällande
avtalet om att Equmenia ska ha ett stöd från Scouterna för de delar vi inte deltar
i, är detta även ska gälla långsiktigt.
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§33. Avslutning
Ordförande Carl Johan Berglund tackade för förtroendet att leda denna konferens. Han
lämnade därefter över klubban till Joakim Lundqvist, ordförande Equmenia.
Joakim Lundqvist tackade för deltagandet under beredningskonferensen. Han önskade alla
föreningar Guds välsignelse i det fortsatta arbetet lokalt.
Därefter gavs ett stort tack till representanter från Immanuelskyrkan Jönköping, presidiet
och övriga funktionärer under beredningskonferensen.
§34. Avslutning
Joakim Lundqvist, Equmenias ordförande, förklarade Equmenias första beredningskonferens
för avslutad.
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