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pROgRaM

24/5 Söndag
Immanuelskyrkan07.30  Morgonbön ( Junedalsskolan)

08.00  Frukost
11.00  Gudstjänst med nattvard

 
– Att leva helhjärtat med Jesus 

 
Johan NilssonUtcheckning

23/5 - Lördag
Immanuelskyrkan

07.30  Morgonmässa(Junedalsskolan)

08.00  Frukost
09.30  Bibelstudium och bön Johnny Jonsson

10.00  Aktioner i och för staden

12.00  Lunch
13.30  Förhandlingar
15.00  Fika
15.30  Förhandlingar
17.30  Middag
20.00  Gudstjänst  
 – Att älska de Jesus älskar  

 Linda Alexandersson

21.30  Caféer
22.30  Guds Clown, musiker från SVF

00.00  Completorium
01.00  Logementet stängs

21/5 – Torsdag  
Immanuelskyrkan

09.00 Incheckning 
11.00  Riksstämmokurs 
13.00  Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

14.00  Förhandlingar 
15.00  Fika15.30  Förhandlingar

17.30  Middag20.00  Gudstjänst 
  

– Att söka sig nära Jesus 

  
Lars Eliasson

21.30  Caféer22.30  Sessions00.00  Completorium
01.00  Logementet stängs

22/5 Fredag
Under fredagen är vi både på SVF  

och i Immanuelskyrkan.

07.30 Morgonmässa ( Junedalsskolan)

08.00  Frukost
10.00  Bibelstudium och bön  

 Johnny Jonsson (SVF)

10.30  Påverkanstorg (SVF)

13.00 Lunch (SVF)
14.30 Seminarier (SVF)

16.00 Fika
16.30 Årsmöten för MKU, SBUF & SMU (SVF)

18.00 Middag
20.00 Gudstjänst
 – Ett liv med Jesus i vardagen. 

 Per Alfredsson
21.30 Caféer
22:30 Jonas Helgesson och husband

00.00 Completorium
01.00 Logementet stängs

Program och info på:
www.equmenia.se/riksstamma
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InfO
Immanuelskyrkan Kyrkan ligger i centrala Jönköping med promenadavstånd från 

Centralstationen. Oxtorgsgatan 15. www.immanuelskyrkan.com tel. 036-17 33 40

Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF)

På SVF är vi under fredagen för påverkanstorg och seminarier. För att ta sig till SVF kan 

man promenera eller åka buss. www.svf.fhsk.se

Incheckning sker i Immanuelskyrkan från kl. 9.00 på torsdag 21 maj. 

Boende Om du valde boende när du anmälde dig gäller följande: Golvlogi i Junedalsskolan. Medtag sovsäck/

täcke och liggunderlag/luftmadrass. Mer info om skolan och hur du hittar får du när du checkar in på torsdagen. 

Fika & Mat För boende på Junedalsskolan ingår frukost. För dem som köpt ”konferenspaket 500 kr” ingår lunch, 

middag och eftermiddagsfika. För dem som köpt ”konferenspaket 275 kr” ingår fika.

Ombud För att vara ombud skall din ordförande anmält dig på equmenias hemsida senast 20 maj.

Ej Ombud Du är hjärtligt välkommen, roligt att du är med på konferensen! Alla samlingar är öppna för dig.  

Du har dock inte rätt att rösta vid förhandlingarna. Glöm inte att anmäla dig som deltagare på equmenias hemsida 

senast 7 maj.

Riksstämmokurs Denna kurs är främst till för dig som är på din första riksstämma, eller behöver fräscha upp 

minnet. Vi går igenom hur en riksstämma går till, med förhandlingar och påverkanstorg. Det kommer inte hållas 

så mycket informationen i början av stämmoförhandlingarna som tidigare, så det är hit du bör gå om du vill öva 

eller ställa frågor. 

Förhandlingar equmenias påverkanstorg och grundarorganisationernas förhandlingar hålls på SVF under  

fredagen. equmenias förhandlingar hålls i Immanuelskyrkan under torsdagen och lördagen. 

Seminarier Under konferensen erbjuds du att gå på ett seminarie. Seminarieutbudet hittar du på equmenias  

hemsida. Vilket seminarium du vill gå på väljer du på plats i Jönköping. Ta chansen att bli inspirerad! 

Gudstjänster Morgonmässorna hålls i Junedalsskolan. Bibelstudier hålls i anslutning till förhandlingarna. 

Inlednings-, kvälls- och avslutningsgudstjänsterna samt Completorium hålls i Immanuelskyrkan.

Café Varje kväll finns det tre cafeér, två stycken i Immanuelskyrkan och ett i Betania som ligger väg i väg med 

Immanuelskyrkan. I det stora caféet kommer det att bjudas på underhållning av olika slag, så som Sessions,  

Jonas Helgesson, musiker från SVF och Guds Clown.

Andaktsrum För den som vill ha lite lung och ro tillsammans med Gud finns det ett andaktsrum i  

Immanuelskyrkan. 

Kollektivtrafik i Jönköping www.jlt.se

Konferensbyrå I Immanuelskyrkan finns en konferensbyrå där du kan få hjälp med info, kartor m.m.  

Konferensbyrån är alltid bemmanad. 

Stag & personal equmenias stag och personal finns på plats för att hjälpa dig. Kom gärna till vår monter och 

prata. Under förhandlingarna finns vi med och hjälper dig. 

Utställare Diakonia, Dagen & Ikon, Ny Generation, equmenias folkhögskolor, Broderskapsrörelsen, Scouterna

Bilda. Nya Musik har öppet sin butik som ligger ett stenkast ifrån Immanuelskyrkan, besök dem och ta del av deras 

bra erbjudanden på sidan 89.

ObS!
OmbudsanmälanOmbud anmäls av föreningens ordförande på  equmenias hemsida. Senast 20 maj. Denna anmälan gäller INTE som deltagaranmälan.

KonferensanmälanDeltagare skall anmäla sig. Senast 7 maj.
All info hittar ni på:
www.equmenia.se/riksstamma
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Luta dig tillbaka, blunda och fantisera! Nja, det går ju inte 
riktigt eftersom du inte kan läsa blundandes. Men försök 
få blundfeeling. 
Du har 20 mille att göra av med på ett år. Den enda 
instruktion du har är att förbrukandet av dessa miljoner 
skall leda till ökad medtanke och omkänsla. På vilket sätt 

skulle du investera dem? 

I din organisation ingår 500 föreningar och nästan 1 000 
församlingar. Du är kompis med många andra organisationer 
i Sverige och du ingår i nätverk som omfamnar hela jorden. 
Du har inflytande i sex folkhögskolor, ett studieförbund och 
lite annat smått och gott.  
 Några miljoner i några asienfonder, det kan ju växa 
rätt mycket till nästa år. Dessutom är det ju mysigt på de 
kinesiska fabrikerna där fondernas pengar hamnar. Eller? 
Sen köper jag in några pallar rättvisemärkt kaffe för att döva 
mitt dåliga samvete. Och när jag ändå är igång köper jag 
några utsläppsrätter. Kanske toppar jag kalaset med en påse 
lokalproducerade morötter.  
En klurig fråga du bör lösa är hur du skall få de 500 
föreningarna att sprida medtanke och omkänsla. Det borde 
ju vara effektivare att 500 hjälps åt än att du drar hela lasset. 
Men hur skall du få fart på dem? Läge för en reklamkampanj 
i radio, men vilken kanal skall man välja? Skicka en 
fairtradebanan till varje förening, det löser allt!
 Mitt i ditt drömmande stöter du på en utmaning, 
spelreglerna ändras lite. Det visar sig att över 30 000 andra 
fått samma uppmaning som du. Alla dessa hör hemma i 
någon av de 500 föreningar som finns i din organisation. Ni 
måste komma överens. Kanske är det läge att samla alla på 
ett ställe för att snacka. Du kan sluta drömma, det är redan 
grejat. Vi ses i Jönköping!
 När vi ses i Jönköping 21-24 maj skall vi bestämma vad 
equmenia skall göra från 1 september 2009 till 31 augusti 
2010. Vi kommer att prata om de motioner som kommit 
in och behandla en massa propositioner, samma sak som 
motioner fast skrivna av styrelsen.

Återgå till drömläge. Du skall fundera över hur equmenia 
på bästa sätt skall fungera som nationell organisation i ett 
läge där alla 500 föreningar tänker och tycker lite olika. I det 
stora hela är de rätt lika. Alla jobbar under parollen att ”Jesus 
Kristus är Herre”, de allra flesta består av svensk medelklass 
och många gillar att sjunga. Men i detaljer skiljer de sig rätt 
mycket. Vissa växer, andra krymper. Några ber högt och 
andra tyst. En del kallar Jesus för sin polare och andra kallar 
honom Frälsare. Några tänder värmeljus och några tänder 
lägereldar. 
Hur som helst. Alla föreningarna har en sak gemensamt. 
De längtar efter att få andas medtanke och omkänsla i det 
sammanhang där de finns. Utmaningen till oss som möts till 
equmenias riksstämma 2009 är solklar. Vi skall bestämma 
vad vi tror är bästa sättet att jobba på för att fler barn och 
ungdomar skall få lära känna Jesus Kristus. Hur skall vi göra 
för att fler skall få uppleva medtanke och omkänsla. 
Om det bara hängde på dig och mig vore det rätt deppigt. 
Som väl är delar vi ansvaret med flera hundra andra som 
kommer till Jönköping för att prata och besluta om vad 
som skall bort för att ge plats åt det vi gemensamt väljer att 
prioritera. 

Välkommen till Jönköping

Johan Nilsson
ordförande equmenia

fRaMåTanda
MedTanKe 

            OMKÄnSla
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 = Handling lämnas på mötet

= Kommentarer finns i handlingarna

= Förslag till beslut finns i handlingarna

= Punkten behandlas på påverkanstorg

Föredragningslista för equmenias riksstämma 2009
1. Riksstämmans öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer för riksstämman
4. Fastställande av föredragningslista samt genomgång av schema5. Beslut om arbetsordning för riksstämman
6. Beslut om riksstämmans stadgeenliga utlysande
7. Hälsningar av gäster
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Föredragning av resultat- och balansräkning 
10. Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets rapport     11. Föredragning av revisionsberättelse
12. Fastställande av resultat- och balansräkning
13. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
14. Bekräftelse av protokoll från beredningskonferens 
15. Presentation av nomineringskommitténs förslag
16. Riksstämmogåva
17. Beslut om stadgerevidering tillsammans med grundarorganisationerna18. Beslut om olika sätt att tillhöra equmenia
19. Beslut om scoutavgiftens innehåll och nivå
20. Beslut om miljöpolicy för equmenia 
21. Beslut om alkoholpolicy för equmenia 
22. Beslut om rättvisemärktpolicy för equmenia
23. Motion från SMU i Tumba: givande till lokalföreningar via Missionsgåvan 24. Motion från Vännäs SMU: lägg ner upp riksstämman
25. Motion från Ansgarsförsamlingens Ungdom i Västerås, SMU-SBUF i Enköpings kommun, SMU i Norrtälje: angående equmenias lokalavdelningar 
26. Diskussion om scoutrörelsens struktur
27. Beslut om verksamhetsplan för perioden 2009-09-01 – 2010-08-3128. Beslut om medlemsavgift och verksamhetsbidrag
29. Beslut om arvode för ordförande
30. Beslut om budget för perioden 2009-09-01 – 2010-08-31
31. Val av ordförande
32. Val av övriga ledamöter i styrelsen
33. Val av verksamhetsgranskande utskott 
34. Val av revisorer
35. Val av nomineringskommitté och sammankallande ledamot för 2010 års riksstämma36. Presentation av 2010 års riksstämma
37. Avslutning
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= Punkten behandlas på påverkanstorg

2  Upprättande av röstlängd
Ombud till riksstämman registreras genom att föreningens ordförande rapporterar in ombudens namn till equmenia via 
riksstämmans webbsida senast den 20 maj 2009. De inrapporterade ombuden hämtar ut röstkort vid incheckningen. En lista över 
alla inrapporterade ombud sätts upp vid ingången till den lokal där riksstämmans förhandlingar förs.

Generalsekreteraren föreslår riksstämman att besluta

att  fastställa röstlängden i enlighet med det anslagna förslaget.

3  Val av mötesfunktionärer för riksstämman 

Ordförande   Presenteras under riksstämman 

Vice Ordförande  Kerstin Alm, Göteborg (MKU)

Andre Vice Ordförande  Pontus Eriksson, Bromma (SMU)

Protokollssekreterare  Kajsa Olsson, Göteborg (SMU)
      Anders Arkbro, Uddevalla (SBUF)

Föredragande sekreterare Göran Bondesson, generalsekreterare equmenia

Redaktionsutskott  Tomas Sandin, Spånga (SMU)
      Miriam Engström, Göteborg (SMU)
      Markus Pettersson, Abrahamsberg (SMU)
      Ytterligare ett namn presenteras under riksstämman

Protokollsjusterare  Malin Otter Fröjd, Älvdalen (SBUF)
      Maria Linder, Jönköping (SMU)
      Ytterligare ett namn presenteras under riksstämman

Rösträknare   Sex namn presenteras under riksstämman

Vem är vem?
Presidiet är de som sitter längst fram under riksstämman. Pre-
sidiet består av tre ordförande, två protokollssekreterare och en 
föredragande sekreterare.

Ordförandena har till uppgift att hålla ordning på mötet, se till 
att alla som vill får yttra sig och lägga förslag. Att alla hänger med 
i beslutsfattandet och att besluten blir så som majoriteten vill. 
Ordförandena visar inte vad de tycker om de olika sakfrågorna.

Protokollssekreterarna skriver ned allt som händer på riks-
stämman, så att vi efteråt vet vad som bestämts.

Föredragande sekreterare bestämmer vem som berättar om 
equmenias styrelses förslag på varje punkt.

Verksamhetsgranskande utskottet (VGU) granskar sty-
relsens arbete under året och berättar om det i ett särskilt yttrande 
till riksstämman. 

Redaktionsutskottet hjälper ombuden att formulera förslag 
under påverkanstorget. 

Ombuden är de som fattar besluten i riksstämman. De är 
utsedda av lokala föreningar eller distrikt på deras årsmöte.

Förhandlingar i plenum
När alla ombuden sitter tillsammans i ett stort rum kallas det 
att man sitter i plenum. När du vill säga något i plenum ska 
du begära ordet. Det gör du genom att lämna fram en lapp till 
presidiet, där det står ditt namn och på vilken punkt på före-
dragningslistan du vill tala. Under riksstämman för vi ingen 
debatt i plenum, den för vi på påverkanstorget. När vi sitter i ple-
num kommer motioner och propositioner att föredras, därefter 
diskuteras de på påverkanstorget. Efter påverkanstorget återgår 
vi till plenum för att fatta beslut. I plenum kan du begära ordet 
av följande skäl:

• Du vill bidra med en sakupplysning. Det kan vara ett
 faktum som glömts bort eller något som är fel. Då får   
 du inte argumentera eller komma med förslag.

• Du vill väcka ett yrkande från påverkanstorget som   
 förslagsläggaren valt att dra tillbaka. 

• Du vill begära replik när ditt tidigare inlägg blivit
 felaktigt uppfattat. Repliken ska vara kort och får inte 
 innehålla något nytt förslag.

• Du vill väcka en ordningsfråga.
Den som har en sakupplysning, replik eller ordningsfråga går 

5  Beslut om arbetsordning för riksstämman
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före den vanliga talarlistan. Rådgör gärna med presidiet om du är 
tveksam. 

Presidiets tidsplanering bygger på att det inte är någon debatt i 
plenum utan debatten är enbart på påverkanstorget. I plenum 
handlar debatten om att tydliggöra, lyfta eller dra tillbaka förslag 
som lagts på påverkanstorget. (Sse nedan). I plenum sker också 
föredragningen av alla ärenden och då är det också viktigt att det 
finns möjlighet att ställa frågor kring oklarheter.

Ordningsfrågor
Det finns flera olika typer av ordningsfrågor:
• Paus. I långa förhandlingar behövs det ibland en paus.
 Presidiet lägger in sådana där det passar bra. Tycker du   
 att det behövs ytterligare en paus kan du begära det,   
 presidiet beslutar då om det fungerar eller inte. 

• Tidsbegränsning. Om talarna talar för länge kan 
 riksstämman införa en tidsbegränsning så att man bara 
 får tala ett visst antal minuter innan presidiet avbryter. 
 Det är alltid presidiet som bestämmer hur lång    
 tidsbegränsningen ska vara, men du kan yrka på att den   
 ska införas eller tas bort.

• Streck i debatten. Du kan begära streck i debatten om
 du anser att debatten drar ut på tiden. Presidiet tar då   
 beslut om att införa streck i debatten, vilket innebär att 
 alla som vill yttra sig på en viss punkt får anmäla sig till 
 talarlistan direkt. När debatten sedan fortsätter får inga 
 nya talare anmäla sig.

Beslut 
När riksstämman fattar beslut gör vi det i plenum. Ordföranden 
ställer en fråga till stämman, och då får alla de som vill svara 
”ja” på den frågan ropa ”ja”, medan de som vill svara ”nej” är 
tysta. Därefter säger ordföranden ”Någon däremot?”. Då får 
alla som ville svara ”nej” på frågan ropa ”ja”, medan de andra är 
tysta. Presidiet hör inte vad ombuden ropar, bara hur många som 
gör det – därför delar vi på det.

När alla har fått ropa säger ordföranden hur presidiet uppfattat 
att beslutet har blivit. T.ex.: ”Jag finner att riksstämman beslutat 
att bifalla equmenias styrelses förslag.” Om du då tycker att ord-
föranden hört fel, eller att det var väldigt jämnt mellan ja-ropen, 
kan du ropa ”Votering!” Då ställer ordföranden samma fråga 
igen, men i stället för att ombuden ropar ”ja” får de hålla upp 
sina ombudskort. När alla har fått hålla upp sina ombudskort 
säger ordföranden hur presidiet den här gången har uppfattat 
att beslutet blivit. Om du inte håller med nu heller, kan du ropa 
”Votering!” igen. Då gör vi samma sak igen men rösträknarna 
får räkna hur många röster de olika förslagen får.
Ska du ropa ”Votering!” måste du göra det innan ordföranden 
slår sin klubba i bordet. Efter klubbslag är beslutet fattat.

Beslutsordning
I frågor med många förslag beslutar riksstämman först i vilken 
ordning de olika förslagen ska behandlas – en beslutsordning. 
Det är presidiet som föreslår vilken beslutsordning som ska gälla, 
men du kan föreslå ändringar i deras förslag. Eventuella beslut om 
bordläggning eller återremiss tas alltid först i beslutsordningen.

Påverkanstorg
Riksstämmans stora beslut förbereds på påverkanstorget, som är 
till för att skapa konstruktiva samtal och komma fram till bra for-
muleringar innan riksstämman fattar beslut i plenum. Alla frågor 
på påverkanstorget presenteras först i plenum.
För varje fråga som ska diskuteras finns en inflytandepunkt. Varje 
fråga presenteras på en vikvägg, och en ansvarig leder diskus-
sionerna kring frågan. Den inflytandepunktsansvarige försöker se 
till att så många som möjligt kommer till tals, att diskussionen är 
öppen och ärlig, och att eventuella missförstånd och oklarheter 
reds ut.
På inflytandepunkten kan du säga vad du tycker, och skriva vad 
du tycker på klotterväggen. Du som är ombud kan också gå till 
redaktionsutskottet och skriva ett eget förslag som du kan sätta 
upp på inflytandepunkten, eller skriva under med ditt namn på ett 
förslag som du stödjer. Om flera förslag liknar varandra kommer 
den inflytandepunktsansvarige att föreslå att ni pratar ihop er om 
ett gemensamt förslag i stället.
Den som lagt ett förslag under påverkanstorget kan fritt dra 
tillbaka det tills påverkanstorget är slut, eller senare genom att 
gå upp i plenum och dra tillbaka det. I frågor som förbereds på 
påverkanstorget kan man inte komma med nya förslag efter att 
påverkanstorget är slut eftersom grundidén med påverkanstorg är 
att det är där man diskuterar och lägger förslag. 

Beslutsunderlag
När påverkanstorget är slut ges möjlighet att kunna jämka förslag 
som är väldigt lika varandra. Därefter sammanställer presidiet 
med hjälp av redaktionsutskottet och de inflytandepunktsansvar-
iga en lista över alla förslag som finns, och ett förslag till beslut-
sordning. Beslutsunderlaget delges alla ombud när de samlas igen 
till beslut i plenum. Då delges också en sammanställning på de 
förslag som genom jämkning sållats bort. 
När riksstämman kommer till den punkt på föredragningslistan 
där beslutet ska fattas, får först den inflytandepunktsansvariga 
berätta hur debatten gick på påverkanstorget. Därefter lämnar 
ordföranden ordet fritt innan riksstämman går till beslut. Då finns 
möjlighet för ombud, som gillat ett förslag men inte föreslagit det 
själv, att lyfta bortjämkade förslag. Då läggs det till beslutsordnin-
gen. 

Majoritet
De flesta beslut i riksstämman tas med enkel majoritet. Det in-
nebär att ett förslag får mer än hälften av rösterna. För stadgeän-
dringar och upplösning av equmenia krävs att minst två tredjede-
lar av de närvarande ombuden röstar för förslaget.
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Deltagande i Riksstämman
Stämmans huvudaktörer är lokalföreningarnas ombud, de har rätt 
att uttala sig i alla ärenden och det är ombuden som röstar när 
riksstämman går till beslut. Ombuden ska vara anmälda senast 
den 20 maj 2009 av föreningens ordförande, anmälningsformu-
läret finns på equmenias hemsida. Distrikt och regioner inom 
respektive grundarorganisation har också rätt att anmäla ombud.

På stämman kommer det också finnas personer med rätt att yttra 
sig och lämna förslag, men som inte får rösta. Det är ledamöter 
i styrelsen och alla andra organ som riksstämman eller styrelsen 
beslutat ska finnas, till exempel revisorerna, verksamhetsgran-
skande utskottet, nomineringskommitté, generalsekreteraren 
och stagen. Dessutom får ledamöter i grundarorganisationernas 
styrelser uttala sig och ställa förslag, och den som skrivit en mo-
tion har rätt att yttra sig eller lämna förslag i samband med att den 
egna motionen behandlas.

Till sist finns en grupp människor som har yttranderätt, alltså får 
begära ordet men inte lämna beslutsförslag eller rösta. Här ingår 
de gäster equmenias styrelse bjudit till riksstämman, representan-
ter som utsetts av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsam-
fundet och Svenska Missionskyrkan samt alla anställda på equme-
nias kansli. Riksstämman kan bestämma att andra personer ska 
beviljas yttranderätt. På påverkanstorget har dock alla närvarande 
rätt att yttra sig och skriva upp sina åsikter på klotterväggarna. 

equmenias styrelse föreslår riksstämman

att   anta förslaget till arbetsordning.

6  Beslut om riksstämmans   
  stadgeenliga utlysande
Enligt § 3 i equmenias stadgar ska kallelse till riksstämman gå 
ut senast sex månader före riksstämmans öppnande. Utlysandet 
skedde första gången på Göteborgsmötet. Därefter har stämman 
även utlysts via equmenias hemsida och per brev till samtliga 
föreningar.

Generalsekreteraren föreslår riksstämman att besluta

att   anse riksstämman stadgeenligt utlyst.

8  Föredragning av styrelsens  
  verksamhetsberättelse
Fram till och med 31 augusti 2008 bestod equmenias verksamhet 
i att planera och förbereda starten av den nya riksorganisatio-
nen. Under riksstämman kommer styrelsen därför att redogöra 
muntligt för hur planeringsarbetet gick till, någon särskild verk-
samhetsberättelse har däremot inte upprättats.

Styrelsen föreslår riksstämman att besluta

att   lägga styrelsens rapport till handlingarna.

9 Föredragning av resultat-  
 och balansräkning
Fram till och med 31 augusti 2008 har equmenia inte haft någon 
egen ekonomi. equmenias ekonomi har i stället hanterats av SMU, 
som i sin tur fakturerat MKU och SBUF för summor motsvar-
ande de anslag som respektive organisation beviljat till samgåen-
det. Därför har heller inte någon separat resultat- och balansräkn-
ing upprättats för equmenia.

En sammanställning över samgåendekostnaderna återfinns i 
SMU:s bokslut för 2007/08 i Not 6 Ledning & administration, 
under rubriken Projektarbete / Samgående. Av intäkterna uppgår 
anslagen från MKU och SBUF till 400 000 kronor, fördelat lika 
mellan organisationerna. Övriga intäkter utgörs i huvudsak av 
mottagna gåvor. Den resterande kostnaden för samgåendet (447 
421 kr) har debiterats och betalats via SMU.

Styrelsen föreslår riksstämman att besluta

att   lägga styrelsens rapport till handlingarna

10 Föredragning av     
   Verksamhetsgranskande   
   utskottets rapport
Verksamhetsgranskande utskottet granskar verksamheten i 
equmenia från riksstämma till riksstämma. För att göra det möjligt 
att inkludera vårens verksamhet i granskningen lämnar utskottet 
sin rapport direkt på riksstämman.

11  Föredragning av     
   revisionsberättelse
Fram till och med 31 augusti 2008 har equmenia inte haft någon 
egen ekonomi, därför har heller inte något bokslut eller någon 
revisionsberättelse upprättats. Den ekonomiska förvaltningen 
och verksamheten har ändå granskats, dels genom verksam-
hetsgranskande utskottet och dels genom att grundarorganisa-
tionernas respektive revisorer granskat samgåendekostnaderna i 
respektive förbund.

Styrelsen föreslår riksstämman att besluta

att   lämna punkten utan åtgärd.
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12  Fastställande av resultat-   
   och balansräkning
Fram till och med 31 augusti 2008 har equmenia inte haft någon 
egen ekonomi. equmenias ekonomi har i stället hanterats av 
SMU, som i sin tur fakturerat MKU och SBUF för summor 
motsvarande de anslag som respektive organisation beviljat till 
samgåendet. Därför har heller inte någon separat resultat- och 
balansräkning upprättats för equmenia.

Styrelsen föreslår riksstämman att besluta

att   lämna punkten utan åtgärd.

13  Beslut angående ansvars-  
   frihet för styrelsen
Fram till och med 31 augusti 2008 har equmenia inte haft någon 
egen ekonomi. equmenias ekonomi har i stället hanterats av SMU, 
som i sin tur fakturerat MKU och SBUF för summor motsvar-
ande de anslag som respektive organisation beviljat till samgåen-
det. Därför har heller inte någon separat revisionsrapport för 
equmenia med förslag om ansvarsfrihet för equmenias styrelse 
upprättats inför riksstämman 2009.

Den ekonomiska förvaltningen och verksamheten har ändå 
granskats. Samgåendekostnaderna har ingått i det underlag som 
grundarorganisationernas respektive revisorer granskat. De tre 
förbunden har anlitat varsin auktoriserad revisor, två av förbun-
den har även granskats av lekmannarevisorer. Revisionsberät-
telserna för grundarorganisationerna finns med som en handling 
till respektive förbunds årsmöte. equmenias verksamhet har också 
granskats löpande av verksamhetsgranskande utskottet, som läm-
nar sin rapport i samband med riksstämman.

Till riksstämman 2010 kommer ett bokslut för equmenia verk-
samhetsåret 2008/09 att läggas fram. Det bokslutet skall granskas 
i ordinarie ordning av auktoriserad revisor samt av de två övriga 
revisorer som riksmötet utser. Deras revisionsberättelse avslu-
tas sedan med ett förslag till riksstämman att bevilja eller avslå 
ansvarsfrihet, samt grunderna för det förslaget. För tiden fram 
till och med den 31 augusti 2008 måste förslag om ansvarsfrihet 
framställas på annat sätt.

Styrelsen föreslår därför riksstämman

att   mot bakgrund av ovanstående besluta om ansvarsfrihet   
   för styrelsen.

14  Bekräftelse av protokoll   
   från beredningskonferens
Då riksstämman hittills inte inrättat några beredningskonferenser 
föreligger inte heller något protokoll.

Generalsekreteraren föreslår riksstämman att besluta

att   lämna punkten utan åtgärd.

15  Presentation av 
 nomineringskommitténs   
 förslag  

Låt den rätte väljas in!
På uppdrag av Riksstämman i Göteborg 5-8 juni 2009  har vi i 
nomineringskommittén arbetat med att finna och sammanställa 
ett förslag till styrelse, nomineringskommitté, verksamhetsgran-
skande utskott samt revisorer. Vid sidan av detta är det även vi 
som försökt hitta funktionärer till stämmoförhandlingarna. Det 
hela är ett komplext uppdrag, vissa dagar inspirerande och spän-
nande, andra dagar jobbigt och tungrott. Vi ser alltid till fören-
ingarnas och till hela equmenias bästa och tror att de förslag vi 
lägger skall kunna föra arbetet framåt.

Vision 
Nomineringskommittén arbetar efter principen ”rätt man på rätt 
plats”, med hänsyn till varje individs gåvor och talanger samt fed-
erationen equmenias behov. Vi drivs av en önskan om att få vara 
med och forma en dynamisk organisation, byggd på demokrati 
och kristen tro.

Under året har vi haft ett möte i Göteborg och åtskilliga tim-
mar framför datorn och i telefon. Vi är utspridda i stora delar av 
landet men kan givetvis inte känna till alla medlemmar. Därför har 
vi knutit några olika personer till oss och försökt skapa ett nätverk 
av personer som känner till föreningarna bättre t.ex via. SMUs 
gamla distrikt. Vi har haft en helsida i equmenias medlemsinfor-
mation och uttömmande information på equmenias hemsida. 
Trots detta saknar vi vid tryck av riksstämmohandlingarna även i 
år namn på viktiga uppdrag. Så redan idag, börja fundera på om 
du eller någon annan i din förening borde finnas med. Tveka inte 
att kontakta oss omgående, vi arbetar året runt och nås enklast på 
nk@equmenia.se. 

Att finnas med inom equmenias riksorganisation innebär många 
spännande möten, lagom mycket ansvarstagande, nya livsmöj-
ligheter men framför allt en chans att göra en insats! För vissa 
handlar det om att tjäna Jesus, för andra om att betala tillbaka allt 
man själv fått ta del av hemma i föreningen. 
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Styrelseordförande 1 år, omval

Namn:  Johan Nilsson

Årgång: 1983

Bor: Stockholm

Aktuell förening: Immanuelskyrkans SMU

Kommer från: Braås, Småland

Sysselsättning: Heltid som ordförande. Har uppehåll från 
agronomstudier i Uppsala.

Förebild: Desmond Tutu. Jobbar benhårt för det han tror är 
rätt. Orädd. Han verkar tro att alla människor innerst inne är goda 
och vill väl. Lyckades få med sig folk på sina idéer.  

Bibelord: Johannes 14:6. Jesus förklarar kort och koncist sin 
särart. Om det är sant är det helt klart värt att lägga mycket tid 
och energi på ett barn- och ungdomsarbete som visar på Jesus. 

Tidigare uppdrag: Olika SMU-uppdrag lokalt och nationellt. 
Insparken på Ultuna (två veckor långt lägerbål). 

Aktuella uppdrag: Nyingledare i Immanuel SMU, ordförande 
för equmenia, ordförande i scoutstaget, ordförande i arbetsutskot-
tet.

Så har tron påverkar mitt liv: Den är grunden för det jag 
gör. Den påverkar allt, självklart önskar jag att det skulle synas 
mer. Tron på Jesus innebär trygghet och en ständig påminnelse 
om hopp. Min tro har satt mig i en massa intressanta situationer 
som gjort att jag mött en massa spännande människor.  

Mitt bidrag till equmenias styrelse: Ett driv framåt. Jag 
hoppas att jag har en ledarstil som får andra att komma i funktion 
och en förmåga att nätverka inom och utanför våra organisation-
er. Jag vet ofta vad jag vill.

Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: 
Jag hoppas att equmenia skall vara lärjungaskapande. Vi ska 
vara bäst i Sverige på att uppmuntra och stötta allt det barn- och 
ungdomsverksamhet som sker i våra föreningar och församlin-
gar. equmenia skall ha kompetent personal som föreningar och 
distrikt upplever sig ha nytta av. Vi skall vara en aktiv samtalspart 
i samhället.

Styrelseledamot 2 år, omval

Namn: Andrea Thörn

Årgång: 1985

Bor: Oskarshamn

Aktuell förening: SBUF i Oskarshamn

Kommer från: Stockholm, typ

Sysselsättning: Lärarstudent

Förebild: Min rektor David Ekerbring på Blå Kust. Han har ett 
sant engagemang för lärjungaträning och han brinner verkligen 
för sina adepter. Man får alltid ett uppmuntrande ord, en kram 
och massa skratt när man umgås med honom. Hans längtan efter 
att leva nära Gud smittar av sig.

Bibelord: Rom 11:33, om att Gud liksom har en väg, en tanke 
en plan. Ibland ser man inte förrän man får perspektiv till saker 
vad de egentigen betytt. Dessutom är det så vackert skrivet, en 
glädje vaknar i mig när jag uttalar de orden i mitt huvud.

Tidigare uppdrag: SBUF:s styrelse från 2006 till nu, Ung-
domsledare, SBUF i Oskarshamns styrelse (pågående)

Aktuella uppdrag: equmenias styrelse (vice ordförande)

Så har tron påverkar mitt liv: Att få uppleva Guds kärlek är 
det mest revolutionerande jag varit med om i mitt liv. Det är och 
kommer alltid vara det som betyder mest i mitt liv och mina val. 
Varje dag vill jag ge av Guds kärlek till mina medmänniskor, det 
är inte självklart enkelt, men jag upptäcker att Gud ger mig kärlek 
så att det räcker och blir över, och ibland kan jag nästan spricka 
för att jag blir så lycklig över vad Gud gör i mitt liv.

Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag är ofta eftertänk-
sam, men inte rädd för att säga vad jag tänker och tycker. Jag vill 
gärna stå för Jesuscentrering - vad vill Han. Jag är mån om att 
saker och ting går rätt till, att regler följs och att vi står för det vi 
säger.

Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Jag 
vill att barn och unga ska komma närmre Jesus. equmenia ska bli 
ett redskap för Gud, ett redskap som är användbart för föreningar 
i lokalt, nationellt och globalt perspektiv. equmenia ska vara en 
källa till inspiration och utmaning, ett stöd för ledare, medlemmar 
och församlingar.
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Styrelseledamot 2 år, omval

Namn: Joel Cedersjö

Årgång: 1989

Bor: Trollhättan

Aktuell förening: Bifrostkyrkans ungdom SBUF/SMU

Kommer från: Mölndal

Sysselsättning: Student, nätverksteknik med IT-säkerhet.

Förebild: Min pappa Bosse. Lugnare och snällare man har säl-
lan skådats som alltid bidrar med skratt eller kramar vad som än 
behövs. Dessutom är han ett utmärkt exempel på alla som jobbar 
i det tysta och sällan får mycket uppskattning för det jobb som de 
gör.

Bibelord: 1 Tim 4:12. 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.

Tidigare uppdrag: Utvecklingsutskottet i SMU, valberedn-
ing i Bifrostkyrkans församling och språkrör för Grön ungdom 
Mölndal.

Aktuella uppdrag: equmenias styrelse

Så har tron påverkar mitt liv: Min tro är något som alltid 
finns med mig och som jag alltid kan lita på, och det är en trygg-
het som jag bär med mig i alla sammanhang i livet. Andra saker 
som skola, jobb och pengar så kommer tron aldrig överge mig hur 
mycket jag än överger den. Dessutom tror jag att den hjälper mig i 
livet för att vara en bättre människa mot mina medmänniskor, att 
vara en bättre kamrat och vän när det behövs.

Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag tror att jag kan 
bidra med nya funderingar och framförallt en strävan framåt. Jag 
kommer ifrån en församling där jag aldrig upplevde att man var 
“smu-are” eller “sbuf-are” utan framförallt kristen, och den käns-
lan vill jag ha med in i equmeniastyrelsen. Förutom det vill jag 
verka för att equmenia blir så bra som möjligt för alla medlemmar 
genom att sätta ett tydligt fokus på Gud.

Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: 
Jag tror att mycket av det som equmenia gör är bra, nästan allt är 
underbart, men det finns alltid rum för förbättring. Och med den 
chansen som vi nu fått att starta något nytt och bygga Sveriges 
bästa ungdomsorganisation har vi världens chans att fokusera på 
det som är bra, nämligen Jesus. Och jag tror att vi just nu är på 
god väg, jag känner att vi är på väg mot något stort, riktigt stort.

Styrelseledamot 2 år, nyval

Namn: Daniel Weiber

Årgång: 1981

Bor: Karlskrona

Aktuell förening: MKU Karlskrona

Kommer från: Blekinge

Sysselsättning: Studerar andra året till vårdare på en kval-
icerad yrkesutbildning i Karlskrona (examen maj 2009).

Förebild: Min morfar Gunnar. Morfars liv gav mig inspiration 
att ge Guds kärlek till alla människor oavsett funktionhinder eller 
inte. 

Bibelord: Joh 4:16. Jag tycker att detta bibelord visar klart att 
man måste visa kärlek till alla medmänniskor. Utan kärlek har vi 
inte Gud i oss. Utan Gud får vi ingen kärlek. Gud är kärlek!

Tidigare uppdrag: ledamot i Credos Studentutskott, ledare för 
Credo Christian Union i Karlskrona

Aktuella uppdrag: ledamot i Idrottstaget, Miniorscoutledare i 
MKU Karlskrona sedan 2004

Så har tron påverkar mitt liv: Tron har påverkat mig sedan 
barnsben. När jag växte upp i min församling lärde jag mig tidigt 
hitta Gud och denna kärlek har jag aldrig lämnat. Efter gymnasiet 
fann jag Jesus och min tro växte större. När jag gick på bibelskola 
Livskraft i Aneby förstod jag vad nåden handlade om och hur 
mycket Gud älskar mig.

Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag tror att jag skulle 
bidra med erfarenhet från ungdomsarbete inom scout och idrott. 
Där har jag träffat många från olika samfund och lärt mig arbeta 
utanför samfundsgränserna. Jag har också fått kunskaper om 
funktionshinder genom min utbildning till vårdare. Därför kan 
jag påverka ungdomsförbunden att jobba aktivt med barn och 
ungdomar med funktionshinder.

Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: 
Min vision med equmenia är att skapa en kristen plattform för 
barn och ungdomar som ger trygghet från Gud och vänskap med 
andra ungdomar med samma längtan efter Jesus. 
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Styrelseledamot 2 år, nyval

Namn: Gabriella Bjärneroth 

Årgång: 1983

Bor: Göteborg 

Aktuell förening: Medlemsförening är Skåre SMU.

Kommer från: Skåre, Karlstad , 

Sysselsättning: Civilekonom, arbetar för tillfället som Con-
troller. 

Förebild: Jesus. Han är i sitt sätt att bemöta människor en stor 
förebild.

Bibelord: Matt 6:33. Allting börjar och slutar här, om vi bara 
kan förlita oss på att sätta sökandet efter Guds rike först så går vi 
aldrig bort oss.

Tidigare uppdrag: Ledare för nying-, tonårsscout och sönd-
agsskola.  

Aktuella uppdrag: Sitter i dagsläget inte på någon post inom 
equmenia eller SMU.

Så har tron påverkar mitt liv: Min tro påverkar mitt liv 
genom att ge mig en längtan efter en större påverkan och präglan 
från Jesus. Den längtan blir som en drivkraft för mig att söka Gud 
än mer och låta Honom genomsyra det stora till det lilla i mitt liv. 

Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag hoppas och 
önskar att jag ska kunna bidra med öppna ögon och öron för vad 
Gud vill med equmenia och för våra föreningars behov.   

Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Att 
equmenia ska vara ett verktyg för Gud. Att människor genom 
våra verksamheter ska få möjlighet att lära känna Gud, och refle-
ktera över vad det innebär att känna Honom. 

Styrelseledamot 1 år, 
fyllnadsval, omval

Namn: Josefine Englund

Årgång: 1984

Bor: Göteborg

Aktuell förening: St Jakob MKU

Kommer från: Född i Helsingborg. Bott i Bjuv och i  
Oskarshamn

Sysselsättning: Pluggar till naturkunskaps- och idrott och 
hälsa- lärare

Förebild: Ojojoj... det finns så många. Men den första som kom 
till mig är min farfar. Han levde på ett sånt sätt som jag vill leva. 
Nära Jesus, det nästan sken om honon. Min farfar pratade gärna 
om Jesus när någon frågade. Det bästa var att han hade alltid tid 
att prata med alla och stressade aldrig.

Bibelord: Känns som att jag byter bibelord varje vecka... men 
ett som har funnits länge i mitt hjärta är Ps 121. Det är en under-
bar vallfartsång. speciellt när man är trött, tvivlar och inte vet hur 
man ska göra i något beslut. Det är en trygghet att veta att Gud 
hela tiden försöker hjälpa mig från att snubbla (för det gör jag 
ganska ofta...) och leda mig på den väg som han vill att jag ska gå.

Tidigare uppdrag: Kulturnämnden i Oskarshamn, diverse 
styrelseuppdrag inom idrott och var även aktiv i skolans elevråd, 
idrottsråd och estetiska sektionen. 

Aktuella uppdrag: Styrelsen i equmenia 

Så har tron påverkar mitt liv: Det är en trygghet att veta att 
Jesus alltid finns nära mig, att jag fullt ut kan lita på att han är med 
mig och bär mig när det är jobbigt men även gläds med mig när 
jag är glad. Jesus har genom åren blivit mer personlig och en vän 
som jag gärna delar allt med. 

Mitt bidrag till equmenias styrelse: Mitt lugn, jag rusar 
inte gärna iväg och gör något snabbt utan tänker gärna efter så att 
det blir så bra som möjligt. Jag har även lätt att komma ihåg vad 
som beslutats tidigare men även komma med nya tankar och ideer 
som inte tänkts på innan.

Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Min 
vision med equmenia är att vi inte är en stor organisations som 
bestämmer över huvudet på de föreningar som är med, utan att 
föreningarna känner att de har stöd och kan påverka equmenia till 
att bli den bästa kristna ungdomsorganisationen.
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Ledamot vald till och med 2010

Namn: Miriam Carlsson

Årgång: 1983 

Bor: Västra Frölunda, Göteborg 

Aktuell förening: Fiskebäcks SMU

Kommer från: Alingsås

Sysselsättning: Pluggar till läkare

Förebild: Jesus- den ultimata förebilden, så klart att jag försöker 
ha honom som förebild och  leva som han gjorde. 
Utöver det så har jag en stor förebild i min mentor Leif  Dotevall, 
som har mycket att lära mig om hur man lever som kristen läkare 
och hur man kan leva ut sin tro i vardagen och på jobbet. 

Bibelord: Jak 4:8 Jag är en person med en fulltecknad alma-
nacka, som vill hinna med att plugga, träffa mina vänner och som 
dessutom gärna tar på mig många uppdrag... Det är så lätt att inte 
hinna med Gud, men jag vill ju bli mer lik Jesus och lära känna 
honom ännu mer. Så vad säger bibeln att jag ska göra för att nå 
det? Ta mig tid och närma mig honom! 

Tidigare uppdrag: Utvecklingsutskottet SMU. verksamhetsför-
beredande gruppen inför samgåendet. vice ordförande i ungdom-
srådet Fiskebäck

Aktuella uppdrag: equmenias styrelse och SMU:s styrelse 

Så har tron påverkat mitt liv: Jag hoppas och kämpar för 
att tron ska vara en självklar del av hela mitt liv. Att jag har Jesus 
nära både när jag är på gudstjänst, när jag träffar mina scouter, 
och när vi snackar stadgar i ungdomsrådet eller sitter på equme-
nias styrelsemöte. Men också att Jesus får lysa genom mig och att 
jag genom mitt sätt att vara får vara ett ljus på sjukhuset, för mina 
kursare och för de patienter jag möter.  

Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag är en person som 
gör saker helhjärtat, och det går inte många dagar utan att equme-
nia snurrar i mitt huvud. Jag tvekar inte att säga vad jag tycker och 
tror. Efter några år i det här arbetet är jag väl insatt och har bra 
koll på organisationen. Jag är snarare den som tänker ett varv ex-
tra och slipar på detaljerna än den som kommer med de galnaste 
idéerna. Jag är bra på att entusiasmera människor och har jobbat 
mycket med rekrytering till våra stag. 

Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Jag 
vill att equmenia ska vara en organisation som stöttar och hjälper 
sina lokalföreningar och gör det som de efterfrågar. Men också 
en ledning som går före och vågar utmana och provocera våra 
föreningar till att tänka i nya banor. Att hitta nya sätt att erbjuda 
bra verksamhet för Sveriges barn och unga där de har roligt, blir 
sedda och framförallt hittar sin väg till en egen relation med Jesus!

Ledamot vald till och med 2010

Namn: Lina Larsson

Årgång: 1991

Bor: Sundbyberg, Stockholm

Aktuell förening: Rissnekyrkans Ungdom, SBUF

Kommer från: Sundbyberg, Stockholm :)

Sysselsättning: Pluggar naturvetenskap med musik på gym-
nasiet.

Förebild: Håkan Sandén. En riktigt eldsjäl i min församling. 
Inget, särskilt ungdomsarbetet i Rissne, vore dessamma i utan 
denna man. Det är lite så att man tänker att “ja jo, så vill jag bli”. 
Lite som Jesus :)

Bibelord: Ords 14:13. Ibland känner man sig faktiskt deppig, 
och då känns det bra att ha ett bibelord som bekräftar att det får 
vara så. Att det är okej att allting inte är bra hela tiden.

Tidigare uppdrag: Elevråd, barnkörledare, tonårshjälpledare, 
SBUF:s valberedning, K-märkt.

Aktuella uppdrag: Ledamot i equmeniastyrelsen och resur-
sperson till K-Märkt.

Så har tron påverkar mitt liv: Man kan väl säga att Jesus är 
motorn i mitt, och säkert andras, liv. Det är Han som får mig att 
vilja fortsätta med allt, med equmenia, med skolan, med allt. Jag 
är inte en av dem som har “sett Gud i en tekopp”, sett Honom 
mitt framför ansiktet på mig. Men ärligt talat så räcker det med att 
jag ser följderna av Hans handlingar, i mitt och andras liv och i 
samhället.

Mitt bidrag till equmenias styrelse: En ungdomlig vind 
av förändring? :) Äh, jag sitter i styrelsen för att jag är ung och 
oerfaren. Nejmen seriöst så tror jag att jag, eftersom jag är relativt 
ny, inte sitter fast i samma gamla spår. Vilket gör att jag har lätt för 
nytänkande. Det behövs.

Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: 
Jag vill att equmenias arbete ska beröra och påverka alla unga i 
Sverige, och några utomlands också, oberoende av om de har fått 
en kristen uppfostran eller inte. Egentligen spelar det ingen roll 
för mig om vi blir den bästa ungdomsorganisationen i Sverige. Så 
länge barnen får höra om Jesus är jag nöjd. Sen om vi lyckas med 
att beröra alla unga i Sverige med vårt arbete tror jag att det är en 
naturlig följd att vi blir bäst. Vi har ju ändå Gud på vår sida.
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Ledamot vald till och med 2010

Namn: Pelle Lindvall

Årgång: 1985   

Bor: Råslätt, Jönköping. 18kvadratmeter av himmelrike. 

Aktuell förening: SMU Hovslätt och Baptistkyrkans Ungdom 
Hudiksvall

Kommer från: Hudiksvall, civilisationens vagga

Sysselsättning: Lärarstudent

Förebild: Farfar. För att han har båda fötterna på jorden och 
ändå verkar vara i direktkontakt med Herren. Jag inspireras av 
hans sätt att bemöta människor med kärlek, respekt och mycket 
humor.

Bibelord: Pred 3:11-13. Så är det. Jag är alldeles för bra på att 
skaffa mig bekymmer istället för att bara njuta av allt det goda 
som Gud ger som en gåva.

Tidigare uppdrag: SBUF-styrelsen under ett gäng år samt den 
smått legendariska Visionsgruppen inför samgåendet.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i equmenia

Så har tron påverkar mitt liv: Jag dristar mig till att 
använda en utnött men icke desto mindre sann gammal utsaga. 
“Kristendomen är ingen religion, det är en relation”. Gud är 
den jag skrattar med, är ledsen med, äter med, försvinner från, 
kommer tillbaka till, bävar inför och litar på med hela mitt lilla 
märkliga liv.

Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag bidrar med mig 
själv. Mina gåvor och idéer. Ifrågasätter sånt jag tycker är fel och 
ivrigt hejar på sånt jag tycker är rätt. Jag gillar när vi kommer 
tillbaka till kärnan, varför gör vi det vi gör, och jag tror att jag 
hjälper till att hålla fokus ibland.

Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: 
Jag tror fotfarande att vi kan bli en av Sveriges bästa barn- och 
ungdomsföreningar. Framförallt för att vi är mer än bara en 
massa puckon som tror vi kan göra bra verksamhet. Vi är Guds 
puckon som tror att vi kan göra bra verksamhet.

Verksamhetsgranskande  
utskottet (väljs på 1 år)
  
Mikael Lindholm, Gotland (SBUF)   
Oskar Johansson,  Norsjö (SMU)    
Övriga fyra personer presenteras på Riksstämman.
  
Utskottet utser inom sig en ordförande. Föreslagen till ordinarie 
revisor är Mikael Lindholm. 

Revisorer (väljs på 1 år)
  
Ordinarie:
Jonas Grahn, auktoriserad revisor, Stockholm
Matts Samuelsson, Landvetter 
Suppleanter:
Madeleine Endre, auktoriserad revisor, Stockholm
Lennart Schönning, Bromma

Nomineringskommittén  
(väljs på 1 år)
Mats Ekström, Gotland (SMU)   
Lina Broberg, Göteborg (MKU)    
Magdalena Gustafsson, Göteborg (SMU)   
Linda Gårdstam, Solna (SMU)
Stina Larsson, Linköping (SMU)     
   

Riksstämman föreslås bekräfta Mats Ekström som  
sammankallande.
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16  Riksstämmogåva
I samband med förhandlingarna har lokalföreningarna möjlighet 
att ge en gåva till equmenias verksamhet. Den kan ges på flera 
sätt:

• Sätt in gåvan på equmenias bankgiro 293-0543. Märk in-
betaln  ingen ”Riksstämmogåva”.
• Lämna gåvan kontant i den kollektbox som skickas runt 
under   förhandlingarna.
• Lämna en löftesgåva i kollektboxen. Skriv föreningens namn, 
vilket belopp föreningen vill ge och lägg lappen i kollektboxen. 
Sätt sedan in gåvan på equmenias bankgiro 293-0543. Märk 
inbetalningen ”Riksstämmogåva”.

Budget för årets riksstämmogåva uppgår till 75 000 kr. Notera 
att övriga kollekter som tas upp under riksstämman går till sär-
skilda ändamål som presenteras i gudstjänsterna.

17  Beslut om stadge- 
  revidering med grundar-  
  organisationerna
Då equmenia bildades var det ett intensivt arbetade med att 
anpassa stadgarna i MKU, SBUF och SMU till equmenias stadgar 
utifrån att equmenia i federationen är ansvarig för all verksamhet 
på den nationella nivån. Det som inte gjordes var att synkronisera 
grundarorganisationernas stadgar med varandra. Under equme-
nias första verksamhetsår har det konstaterats att det finns ett 
praktiskt behov av att revidera stadgarna i MKU, SBUF, SMU och 
även equmenia. Framförallt handlar det om praktiska frågor som 
kansliet har att hantera, såsom formuleringar och syn på vilka 
ärenden som skall upp på grundarorganisationernas årsmöte. Det 
mesta var svårt att förutse innan bildandet av equmenia, men 
nu när vi står i den praktiska verkligheten så blir skillnader mer 
tydliga. 

equmenias stadgar är skrivna med utgångspunkt att kunna använ-
das i ett nytt gemensamt ungdomsförbund. Stadgar bör skrivas så 
de har lång livslängd och inte skrivas om hela tiden för att passa 
till verkligheten. Under federationstiden reglerar federationsavtalet 
en mängd detaljer i förhållandet mellan grundarorganisationerna 
och equmenia. Verksamhetsgranskande utskottet i equmenia har 
under året till styrelsen påpekat en del förändringar som behöver 
ske i equmenias stadgar. Dessa är av mer redaktionell karaktär 
och styrelsen har gjort bedömningen att de skulle kunna ingå i 
en större redaktionell översyn av samtliga stadgar. equmenia kan 
inte själva lägga förslag om att ändra grundarorganisationernas 
stadgar, utan det måste ske i ett gemensamt arbete med grunda-
rorganisationernas styrelser. Stadgeändringar för MKU, SBUF 
och SMU måste beslutas på respektive årsmöte för grundaror-
ganisationerna. 

equmenias styrelse föreslår riksstämman 

att  equmenia tillsammans med grundarorganisationerna till   
  riksstämman 2010 tar fram förslag på revidering av stadgar  
  för equmenia, MKU, SBUF och SMU.

18  Beslut om olika sätt att   
  tillhöra equmenia
Kärnan i equmenias verksamhet är det arbete som genomförs 
bland barn och unga i lokalföreningar och församlingar runt om 
i Sverige. Den här propositionen handlar om en demokratisk och 
ekonomisk modell för hur dessa föreningar och församlingar ska 
bära sin gemensamma organisation.

Av ideologiska skäl anser equmenia att det är viktigt att loka-
lföreningarna är demokratiskt uppbyggda. Vi vill att de barn och 
ungdomar vi möter har inflytande över den organisation som 
finns till för just deras behov.

Det finns även en ekonomisk aspekt. equmenia finansieras till stor 
del av statsbidrag som beräknas på antal medlemmar i bidrags-
grundande föreningar. Det här förslaget syftar till att det ska vara 
lika enkelt för övriga föreningar att bära sin del av ansvaret.

Vi ser det som ett långsiktigt mål att all barn- och ungdomsverk-
samhet inom våra modersamfund och kyrkor bedrivs inom ramen 
för och i samarbete med equmenia. Vi tror att vi kan lära av 
varandra och att vi som lokalförening och nationell organisation 
har något viktigt att erbjuda församlingarna.

Två sätt att tillhöra equmenia
Vi föreslår därför att det ska finnas två sätt att tillhöra equmenia. 
Det första är att bilda en självständig förening som uppfyller 
kraven för att vara bidragsgrundande för statsbidrag. Det andra är 
att vara en förening eller församling tillhörande någon av grunda-
rorganisationerna och betala en medlemsavgift. Vi föreslår att det 
sistnämnda kallas verksamhetsgrupp.

Bidragsgrundande föreningar
equmenias verksamhet bärs till stor del av de bidragsgrundande 
föreningarna. Idag är medlemsavgiften 100 kr för alla våra 
medlemmar. Eftersom equmenias största arbete ligger hos den 
lokala föreningen ges ett verksamhetsbidrag till bidragsberättigade 
föreningar på 110 kr per medlem i åldern 0-25 år. Vi kommer inte 
föreslå några ändringar av dessa summor. Däremot vill vi tydlig-
göra att föreningen tjänar på att vara bidragsgrundande förening. 
Det ska löna sig helt enkelt.

Vi tycker det är viktigt att en organisation som vår visar framföt-
terna när det gäller demokrati. Ett sätt är att öka deltagandet i 
riksstämman. Därför vill vi att alla bidragsgrundande föreningar 
ska få möjlighet att skicka ett ombud till riksstämman gratis. 
Resa, boende och konferensavgifter betalas då av equmenia och 
vi hoppas att detta kan göra att fler föreningar representeras på 
riksstämman och att fler föreningar ser ännu en anledning att bli 
bidragsgrundande.

Verksamhetsgrupp
Ett nytt begrepp för de föreningar som inte är bidragsgrundande 
av olika skäl men ändå vill tillhöra equmenia är ”verksamhets-
grupp”. Det kan vara en förening som inte vill eller kan vara  
bidragsgrundande, eller barn- och ungdomsversamhet i en för-
samling som av ideologiska skäl inte vill bilda en fristående fören-
ing. Samtidigt är det viktigt att understryka att det är ett långsiktigt 
mål för equmenia att all barn- och ungdomsverksamhet i våra 
församlingar ska bedrivas i självständiga, demokratiskt uppbyggda 
föreningar.
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19  Beslut om scoutavgiftens   
 innehåll och nivå
I Scoutsverige händer det mycket just nu: Vi håller på att lansera 
ett nytt förbundsgemensamt scoutprogram, vi har antagit nya 
gemensamma åldersgrupper och det jobbas hårt för att vi ska 
bli flera scouter. Strukturen inom scouterna i Sverige utreds och 
2011 är det Världsjamboree utanför Kristianstad. Scoutsverige är  
i rörelse och detta påverkar equmenias scoutverk-samhet.  

För att stärka scoutidentiteten, utrusta ledarna och ge bättre 
verktyg för scoutverksamheten som helhet, föreslår styrelsen att 
medlemskap i equmenias scoutverksamhet från och med 2009/10 
inkluderar prenumeration på en scouttidning. Förslaget finansi-
eras genom en höjning av scoutavgiften.

Scouttidningarna ges idag ut av Svenska Scoutrådet på uppdrag 
av scoutförbunden. Tidningen Scouten är för åldersgruppen 8-12 
år och Scoutmagasinet är för scouter och ledare från 13 år och 
uppåt. Flertalet baptistscouter tillhörde tidigare KFUK-KFUM:s 
scoutförbund, där tidningarna ingår i medlemskapet. Ett liknande 
upplägg har även diskuterats inom SMU; frågan är alltså inte ny 
för oss som rörelse.

equmeniastyrelsen vill att alla scouter ska få direkt informa-
tion om vad som händer inom scoutrörelsen. Tidningarna är ett 
viktigt stödmaterial för både scouter och ledare. Genom scout-
tidningarna höjs kännedom och kunskap om scoutrörelsen. 
Tidningarna gör att det blir enklare att bilda sig en egen åsikt och 
att påverka såväl inom SMU-scout och baptistscout som inom 
övriga Scoutsverige. Styrelsen tror att fler scouter vill engagera sig 
och att scoutdemokratin styrks genom förslaget.

Distributionen kommer i första hand att skötas via Repet, 
equmenias webbaserade matrikelprogram som är tillgängligt gratis 
för alla föreningar. Kåren ansvarar för att lägga in scouternas 
adresser i Repet, därefter distribueras tidningen direkt till scouten. 
För kårer vars föreningar ännu inte är anslutna till Repet kommer 
ett antal tidningar att skickas direkt till föreningen; antalet baseras 
på senast inlämnade statistikuppgift, eller på den uppgift kåren 
själv rapporterar till equmenia. Eventuella överexemplar faktur-
eras föreningen utöver ordinarie scoutavgift. Det innebär att det 
är ekonomiskt lönsamt för föreningar med scoutverksamhet att 
ansluta sig till Repet. 

equmeniastyrelsen föreslår riksstämman

att scoutavgiften från och med 2009/10 inkluderar    
 prenumeration på antingen tidningen Scouten eller   
 Scoutmagasinet. Avgiften fastslås till 65 kronor per scout.

att  scouter i kårer vars föreningar är anslutna till matrikel-  
 programmet Repet får tidningen direkt hem i brevlåda 

att kårer vars föreningar inte är anslutna till Repet får ett antal  
 tidningar tillsänt sig, antalet baseras på statistik för   
 föregående år eller egen uppgift från kåren; eventuella   
 överexemplar faktureras föreningen utöver scoutavgiften.

att möjligheten för enskilda att prenumerera bevaras.

Verksamhetsgrupperna betalar en medlemsavgift på 100 kr per 
medlem och bidrar på detta sätt till den gemensamma ekonomin. 
Eftersom verksamhetsgrupper inte är bidragsgrundande för stats-
bidrag får de inte del av det verksamhetsbidrag vi tidigare nämnt.

Det är viktigt att understryka att verksamhetsgrupperna är fullvär-
diga medlemmar i equmenia. De har samma möjlighet att ta del 
av personella och ekonomiska resurser till stöd för sin egen verk-
samhet som en bidragsgrundande förening. Verksamhetsgruppen 
skickar ombud till riksstämman och kan delta vid arrangemang, 
t ex seminarier och kurser. De kan söka stipendier, fonder, 
försäkringar och annat ur den stora göttapåse som equmenia 
innebär. Däremot får verksamhetsgrupper inte skicka ett gratis 
ombud till riksstämman

Summan av kardemumman
Denna proposition syftar till att tydliggöra och möjliggöra ska-
pandet av en demokratiskt stark och medlemscentrerad organisa-
tion. Det som händer i scoutkåren, på tonårskvällen, ungdom-
skören eller i skateboardrampen är kärnan i vår verksamhet och vi 
vill göra det lättare att koppla föreningens lokala verksamhet till 
en nationell helhet där det finns massor att få.

equmenias styrelse föreslår riksstämman

att  equmenias medlemsföreningar består av två grupper,  
  bidragsgrundande föreningar och verksamhetsgrupper

att  verksamhetsgrupper kan bestå av såväl föreningar som   
  församlingar.

att  anse att föreningar och församlingar som väljer att inte   
  tillhöra någon av dessa självmant gjort sig ej tillhöriga   
  equmenia.

att  som ett högprioriterat mål tillsammans med samfunden   
  arbeta för att antalet föreningar och församlingar som   
  gjort sig ej tillhöriga equmenia kontinuerligt minskar.   

att  i tolkningen av begreppet ”lokalförening”, vilket  
  omnämns i equmenias stadgar § 2, 4, 7, 13 c, 14 och 20,   
  även inkludera verksamhetsgrupp.

att  bidragsberättigade föreningar får skicka ett gratis ombud   
  till equmenias riksstämma från och med riksstämman   
  2010.
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20  Beslut om miljöpolicy för   
  equmenia
equmenia är en riksfederation av Metodistkyrkans Ungdoms-
förbund, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska 
Missionskyrkans Ungdom. equmenia vill bland annat visa på in-
dividens unika värde och frihet samt hennes ansvar för hela Guds 
skapelse, genom engagemang i samhälls- och kulturliv.

equmenia vill arbeta för ett ökat engagemang i frågor som berör 
hållbar utveckling inom miljöområdet och därmed som kristna 
ta ansvar och vara aktiva i arbetet mot förstörelsen av skapelsen. 
Vi anser att vi människor har ett ansvar att bevara jorden som 
den fantastiska skapelse Gud en gång gjorde den till; en planet 
där temperaturen är lagom för att skapa förutsättningar för liv, en 
planet där biologisk mångfald krävs för att ekosystemen ska fun-
gera, en planet där jorden är bördig nog att förse det som växer 
med näring. I en tid då det finns en stor oro för hotet mot miljön 
och hela Guds skapelse vill equmenia ta sitt ansvar för hållbar 
utveckling inom miljöområdet. 

För equmenia gäller:
• att vid inköp i största möjliga mån beakta de
 miljöeffekter som sker vid produktion, transport och   
 avfallshantering. 
• att vid produktion av produkter och 
 informationsmaterial ta hänsyn till miljömässiga    
 aspekter. 
• att med hänsyn till miljömässiga aspekter välja det mest   
 resurseffektiva alternativet vid resor.
• att ideella och anställda aktivt tar till sig kunskap inom   
 miljöområdet och därigenom har en genomtänkt och   
 reflekterad syn kring hållbar utveckling och miljö.

equmenia uppmanar även alla föreningar, med ledare och 
medlemmar, inom MKU, SBUF och SMU: 
• att ideella och anställda aktivt tar till sig kunskap inom   
 miljöområdet och därigenom har en genomtänkt och   
 reflekterad syn kring hållbar utveckling och miljö.
• att ta fram en miljöpolicy för den lokala föreningen.  
• att med hänsyn till miljömässiga aspekter välja det mest   
 resurseffektiva alternativet vid resor.
• att utmana sin församling att agera för ett ekologiskt   
 hållbart samhälle.

equmenias styrelse föreslår riksstämman

att     anta förslaget till miljöpolicy för equmenia

21  Beslut om alkoholpolicy   
  för equmenia
equmenia är en riksfederation av Metodistkyrkans Ungdoms-
förbund, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska 
Missionskyrkans Ungdom. equmenia vill bland annat visa på 
individens unika värde och frihet samt hennes ansvar för hela 
Guds skapelse, genom engagemang i samhälls- och kulturliv.

För att skapa en välgrundad hållning beträffande alkohol är det 
viktigt med ett öppet samtal där olika åsikter och värderingar 
ryms. I dessa frågor finns en spänning mellan det privata ställn-
ingstagandet, den kristna tron och församlingens/föreningens 
oskrivna regler. Samtidigt ska det vara tydligt att equmenia och 
lokala föreningar verkar för att unga ska få växa upp i alkohol-
fria miljöer, i ett samhälle fritt från missbruk.

Som ledare inom equmenia och i den lokala föreningen bör man 
vara medveten om sin roll som förebild. Man har ett uppenbart 
ansvar under den tid som aktiviteter pågår men man bör tänka 
på att man är förebild dygnet runt. Det går inte avsäga sig ledar-
uppdraget när fredagskvällen i kyrkan är slut eller när hänget på 
skolan avslutats för dagen.

För equmenia gäller
• att alla arrangemang equmenia genomför ska vara fria   
 från alkohol.
• att verka för att alla arrangemang där equmenia är    
 medarrangör är fria från alkohol.
• att delta i arbeten som motverkar att barn och 
 ungdomar använder alkohol.
• att medverka till att skapa alkoholfria miljöer.
• att ha resurser till hjälp för föreningar som vill arbeta   
 med alkoholfrågan.

equmenia uppmanar även alla föreningar
inom MKU, SBUF och SMU att:
• skapa dialog mellan deltagare, ledare, andra föreningar
 och myndigheter i syfte att begränsa alkoholanvändandet.
• forma en egen alkoholpolicy där föreningens hållning   
 tydliggörs.
• ha alla sina arrangemang fria från alkohol.
• delta i arbeten med syfte att motverka     
 alkoholanvändning bland barn och ungdomar.
• medverka till att skapa alkoholfria miljöer.

equmenia uppmanar alla ledare att:
• beakta sin roll som förebild och ha en genomreflekterad   
 syn på alkohol.
• ge unga positiva erfarenheter av alkoholfritt liv.
• Under hela den tid ett arrangemang pågår helt avstå   
 alkohol.

equmenias styrelse föreslår riksstämman

att     anta förslaget till alkoholpolicy för equmenia
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22  Beslut om      
    rättvisemärktpolicy  
  för equmenia
equmenia är en riksfederation av Metodistkyrkans Ungdomsför-
bund, Svenska Baptisters Ungdomsförbund och Svenska Mission-
skyrkans Ungdom. equmenia vill bland annat visa på individens 
unika värde och frihet samt hennes ansvar för hela Guds skapelse, 
genom engagemang i samhälls- och kulturliv.

equmenias första och största mål är att genom ord och handling 
sprida evangeliet om Jesus Kristus bland barn och unga. Vi har 
våra rötter i ett starkt internationellt engagemang bland annat 
genom samarbetsorganisationer över hela världen. Genom handel 
och klimatförändringarna är det tydligare än någonsin att världen 
hänger ihop, våra handlingar gör skillnad både nära och långt 
borta.

Jesus trycker på att vi ska leva som vi lär, vår Gudsrelation och 
vårt sociala engagemang kan inte separeras. I Matteus 23:23 säger 
Jesus: Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som ger tionde 
av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i 
lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena 
utan att försumma det andra. Dagens handel missgynnar ofta de 
fattigaste, när den skulle kunna vara ett redskap för utveckling. 
Därför är Rättvisemärkt ett bra redskap i att konkretisera kärleken 
till vår nästa. 

Genom konsumentmakt kan handelsstrukturer förbättras och 
fattigdomen bekämpas. equmenia har som medlemsorganisation 

i Rättvisemärkt tagit ställning för rättvis handel och ska handla 
därefter. När vi tar ansvar för vår konsumtion i både ord och 
handling blir vi tydligare i vår efterföljelse. Trovärdighet är en av 
nycklarna till att sprida evangeliet. 

För equmenia gäller:
• att använda Rättvisemärkt-produkter och synliggöra detta.
• att verka för att modersamfunden ska använda Rättvisemärkt- 
 produkter och bli medlemsorganisationer i Rättvisemärkt.
• att använda sin röst för att skapa opinion och föra global   
 handel i en mer rättvis riktning. 

equmenia uppmanar även alla föreningar, med ledare och 
medlemmar, inom MKU, SBUF och SMU: 
• att lära sig om, och informera kring, Rättvisemärkt och etisk   
 konsumtion.
• att använda Rättvisemärkt-produkter och synliggöra detta.
• att uppmuntra den lokala församlingen att använda  
 Rättvisemärkt-produkter och synliggöra detta.

equmenias styrelse föreslår riksstämman

att     anta förslaget till rättvisemärktpolicy för equmenia

Rättvisemärkt är en 

oberoende produktmärkning. 

När du väljer Rättvisemärkt 

bidrar du till förbättrade 

arbets- och levnadsvillkor 

för odlare och anställda i 

utvecklingsländer.

för klimaträttvisa!
Hög tid

Skriv under namninsamlingen i Diakonias monter!
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23  Motion från SMU i Tumba: 
 givande till equmenias lokalföreningar via     
 Missionsgåvan
Vi i SMU i Tumba vill att man som medgivare i Missionsgåvan ska kunna ge pengar även till sin lokala SMU-, SBUF- och MKU-förening. De senaste åren har Missionskyrkan satsat mycket på det regelbundna givandet i form av akyrkoavgiften och Missionsgåvan, som är en form av autogiro. Denna satsning har fått mycket positiva följder för Missionskyrkan genom ökat givande och större visshet om kommande givande. Denna form av givande ser även vi i Tumba som positivt både för givare och mottagare, likaväl som vi ser stöd i Bibeln för regelbundet givande. Missionsgåvan är ett sätt som Missionskyrkan använder för att öka givande från enskilda personer. Man kan ge pengar till det nationella arbetet, till det internationella arbetet, pastorsutbildning, till equmenia, till distriktet och till den lokala församlingen. Det man inte kan göra idag är att ge till sin lokala SMU-, SBUF- och MKU-förening, vilket vi tycker är mycket märkligt. Genom att ge möjligheten att ge även till sin lokala SMU-, SBUF- och MKU-förening hoppas vi att vårt barn- och ungdomsarbete dessutom ska börja tas mer på allvar av våra uppdragsgivare i församling och samfund.

SMU i Tumba föreslår därför Riksstämman besluta
att  uppdra åt equmeniastyrelsen att en förändring i Missionsgåvoblanketten kommer till stånd så att man genom    Missionsgåvan regelbundet kan ge pengar till sin lokala SMU-, SBUF- och MKU-förening.

Styrelsens svar
Bra tänkt Tumba! Ni belyser i er motion en viktig fråga; hur kan equmenia underlätta våra föreningars ekonomiska situation.
Då equmenia finns till för allt ungdomsarbete inom såväl Missions-, Baptist- som Metodistförsamlingar är det viktigt att vi hittar sätt att underlätta samtliga föreningars ekonomiska läge. Svenska Missionskyrkan har en nationell autogirofunktion som kallas Missionsgåvan och Svenska Baptistsamfundet har en som kallas för Visionsbärarna. Där finns equmenia med som gåvomottagare. Metodistkyrkan i Sverige har inget motsvarande, däremot har Metodistkyrkans Ungdomsförbund ett autogiro som heter Enkronasbanken som går till equmenia. Inom Svenska Baptisternas Ungdomsförbund finns sedan tidigare även autogiro kopplat till två insamlingsbrev för nationell och internationell verksamhet.

Inför beslut vill vi uppmärksamma motionärerna på att det kostar pengar att förmedla pengar. Ta till exempel Missionsgåvan, där administrationskostnaden (trycksaker, marknadsföring, registerarbete) är ca 5% av det insamlade beloppet. Den kostnaden beräknas stiga ytterligare något under de kommande åren. Situationen är jämförbar för Visionsbärarna. Till dessa 5% kommer equmenias kostnader för redovisning. För Enkronasbanken och insamlingsbreven blir andelen mycket högre eftersom grundkostnader och personalinsatser ska täckas av en lägre insamlingssumma.

equmenias styrelse föreslår riksstämman besluta
att avslå motionens att-sats

att uppdra åt equmenias styrelse att utreda möjligheten att samla in pengar till lokalföreningarna via samfundens    autogiroinsamlingar, och om möjligt verkställa förslaget.
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24  Motion från Vännäs SMU: Lägg ner upp riksstämman! 

equmenia arbetar, som de flesta vet, med projektet Vi vill växa. Vi tycker att detta projekt är mycket bra och stödjer det till fullo. Vi har 

dock förslag på ytterligare åtgärder, metoder och förbättringar som kan hjälpa oss att sprida Guds budskap över hela vårt avlånga land. 

Övre Norrlands distrikt täcker nästan en tredjedel av Sveriges yta, men är inte särskilt stort om man ser till befolkningsmängden. Det 

här är ett distrikt som inte växer så mycket till antalet medlemmar, tyvärr snarare tvärtom. Många av ÖNs föreningar finns till tack vare 

ett fåtal kämpar; hugade entusiaster som gör detta möjligt. Dessa eldsjälar gör flertalet gånger en så stor mängd ideellt arbete att det 

täcker en heltidsanställning. Vi menar att, för att dessa entusiaster skall orka fortsätta sitt gedigna och jätteviktiga arbete så behöver de 

få stöd, avlastning och inspiration. Men, hur möter vi deras behov? 

Det finns mötesplatser i distriktet, men i och med de stora avstånden är det inte lätt att ta sig till dessa och det kan kännas som att det 

tar mer kraft än vad det ger. 

I Övre Norrlands distrikt vet vi, av erfarenhet, att ensamhet i kristendomen inte är något ultimat. Alla människor behöver gemenskap. 

Gemenskapen ger oss stimulans och styrka.

Den rådande situationen i ÖNs distrikt ser vi som ett stort böneämne. Den är inte hållbar. Distriktsstyrelsen och distriktets 

ungdomsstyrelse gör så gott de kan för att främja verksamheten och hjälpa våra eldsjälar, men vi vill se att situationen blir 

uppmärksammad utanför distriktets gränser. Detta genom att equmenia, inom ramen för Vi vill växa eller andra projekt, aktivt arbetar 

för en lösning på problemet. 

Under de 22 år som SMUs riksstämma har flyttas runt har endast ett av dessa möten legat i Övre Norrlands distrikt. Detta möte ägde 

rum i Umeå 1989, med andra ord; ÖNs allra sydligaste del för två decennier sedan. Inte heller SBUF eller MKU har placerat sina 

möten inom ÖNs område under de senaste 15 åren. 
Detta har, bland annat, medfört att den största föreningen i ÖN aldrig har haft råd att skicka alla ombud som den haft rätt till. Hur ska 

de mindre föreningarna ha råd att skicka sina ombud? Är detta demokrati?

Det tycker inte vi. Som det har sett ut hittills har samma individer och föreningar gång på gång, år efter år, tvingats lägga ohållbara 

mängder tid, kraft och pengar för att överhuvudtaget kunna göra sina röster hörda. Vi vill inte gärna kalla det diskriminering, men det 

är så här verkligheten ser ut. Därför tycker vi att riksstämman bör flyttas runt så att inte samma föreningar drabbas varje år.  

Vännäs SMU föreslår därför equmenias riksstämma:

att  ge i uppdrag till equmenias styrelse att sätta upp en konkret handlingsplan för hur man ska stötta föreningar och distrikt som  

 ligger avsides och/eller har minimal verksamhet. 

att  rikstämman regelbundet skall flyttas runt i mellan alla landets delar, så att varje del därigenom gästas av riktstämman   

 kontinuerligt. 

att  ge equmenias styrelse i uppdrag att till nästa riksstämma presentera ett handlingsprogram som syftar till att alla föreningar   

 oberoende av ekonomisk situation skall kunna representeras i riksstämman. 

 

Styrelsens svar
Tack för er motion. Vi delar er uppfattning att kristen tro och gemenskap är oskiljaktiga. Eldsjälar, hugade entusiaster och kämpar finns 

över hela Sverige och behöver alla uppmuntran och inspiration. 

Ni belyser utmaningar som alla nationella organisationer står inför. I ett avlångt land med kraftigt varierande befolkningstäthet blir 

utmaningen än mer tydlig. equmenia skall vara en organisation att räkna med oavsett hur långt ifrån Ludvika man bor. Styrelsen anser 

att hela verksamhetsplanen är en konkret handlingsplan för hur equmenia skall stötta föreningar, oberoende av geografiskt läge. Det 

kommer även fortsättningsvis att vara gratis för föreningar att använda equmenias personal. 

equmenias riksstämma skall vara tillgänglig för alla föreningar. Vi tror att det finns bättre sätt att tillgängliggöra stämman än de som 

motionärerna föreslår. Styrelsen anser att det förslag om ett gratis ombud per förening som återfinns i propositionen om ”olika sätt att 

tillhöra equmenia” är ett bättre sätt att möjliggöra för alla föreningar att skicka ombud. 

equmenia skall vara bäst i Sverige på att stötta och peppa distrikt, lokala föreningar och ledare. Styrelsen tror inte att det bäst görs 

genom att förlägga riksstämman på en viss ort. Det görs snarare genom att föreningsbesök är gratis, att equmenia har kompetent 

personal och att utbudet av nationella och internationella utmaningar hålls på topp.

equmenias styrelse föreslår riksstämman besluta:

att anse motionärernas första att-sats besvarad

att avslå motionärernas andra att-sats

att anse motionärernas tredje att-sats besvarad
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25  Motion från Ansgarsförsamlingens Ungdom i Västerås,  

 SMU-SBUF i Enköpings kommun, SMU i Norrtälje:    

 angående equmenias lokalavdelningar

Under förra året genomförde Svenska Scoutförbundet (SSF) en omorganisering av sina lokala scoutkårer (lokalföreningar) som 

innebar att varje enskild patrullverksamhet redovisades som en egen lokalavdelning. Anledningen till detta var framförallt att 

Ungdomsstyrelsen* till stor del fördelar statsbidraget utifrån antalet lokalverksamheter och inte efter antalet medlemmar, vilket 

däremot Svenska Spel gör.

equmenia har, likt SSF, traditionellt haft väldigt stora lokalavdelningar med många olika verksamheter (barnkörer, scoutpatruller, 

tonåringar, innebandyspelare mm.) till skillnad mot vissa andra barn- och ungdomsorganisationer. Vårt sätt att organisera oss gör 

att vi inte har någon möjlighet att få samma procentuella bidrag som vissa andra organisationer. Detta beror inte på att vi har sämre 

verksamhet utan enbart på att alla våra verksamheter redovisas i klump i stället för att vi redovisar varje scoutpatrull, barnkör etc för 

sig.

Det som Svenska Scoutförbundet gjorde förra året var att varje patrullverksamhet fick hålla årsmöte och fylla i ett tvåsidigt dokument 

där de redovisade sin verksamhet. En superlyckad demokratiövning där alla medlemmar fick möjlighet att öva sig i demokrati på en 

lagom nivå. Detta experiment och denna omorganisation gjorde att SSF mer än fördubblade sitt statsbidrag, från knappt 9 miljoner 

kronor förra året till 18,7 miljoner i år. 

Demokrati lönar sig ur alla hänseenden och en organisation där barnen och ungdomarna får vara delaktiga gör att vi kommer ett steg 

närmre att bli en organisation som leds av unga och stöttas av vuxna, något som vi tycker är värt att sträva efter. Pengar i sig ska aldrig 

vara målet med vår verksamhet, men pengar är ett medel för att möjliggöra den och göra den öppen för alla, oavsett deras ekonomiska 

situation. 

Vi är inte Svenska Scoutförbundet och kan därför inte göra precis som dem. Det vi vill är att equmenias styrelse undersöker 

möjligheterna för hur ett liknande projekt skulle kunna se ut inom vår organisation och att frågan kommer upp till diskussion. 

Vi förslår därför riksstämman:

att  ge equmenias styrelse i uppdrag att till Visionskonferensen 2010 undersöka möjligheterna för våra lokalföreningar att   

 organisera på liknande sätt som lokalföreningarna inom Svenska Scoutförbundet.

att  ge styrelsen i uppdrag att till Visionskonferensen 2010 ta fram diskussionsunderlag angående en sådan organisation ur   

 ekonomisk, etisk och administrativ synvinkel.

*Ungdomsstyrelsen är den statliga myndighet som fördelar statsbidrag till landets ungdomsorganisationer

Styrelsens svar
equmenia-styrelsen vill börja med att tacka Ansgarsförsamlingens ungdom i Västerås, SMU-SBUF i Enköpings kommun och SMU i 

Norrtälje för denna motion.

För oss i styrelsen är demokrati i föreningarna något otroligt viktigt, det är en förutsättning för att föreningslivet ska fungera och något 

som alla våra medlemmar har nytta av i livets alla skeden. Ändå väljer vi att inte föreslå stämman att bifalla förslaget. Den demokratiska 

vinning som motionärerna pekar på anser vi att man kan göra redan i dagens läge. Vårt förslag till avslag grundar sig alltså inte på att vi 

inte vill uppmuntra demokratin utan på den ekonomiska delen av förslaget.   

Om det finns föreningar som vill dela upp sig i flera lokalavdelningar för att på så vis göra demokratin mera direkt för deltagarna 

vill equmenias styrelse inte stå i vägen. Men vi vill påpeka att det idag inte finns något som hindrar en förening att dela sig. Finns 

det föreningar som vill göra det så kör! Däremot vill inte vi som styrelse skapa ett incitament som uppmuntrar detta. Vår känsla är 

att de flesta av våra lokalföreningar idag har det ganska tungt att hitta folk till sina styrelser/ungdomsråd, och att få längtar efter 

mer pappersarbete och sammanträdestid. Vi ser en risk att vi på detta sätt snarare tröttar ut våra aktiva och vill därför inte gå in och 

uppmuntra föreningarna till att dela sig. 
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En förening som delar upp sig får inte mer pengar från equmenia än vad den fick som en enda. Verksamhetsbidraget är baserat på hur 

många medlemmar man har, och har ingen grundpott där man får en viss summa per förening. Alltså – om man delar föreningens 

medlemmar i två nya föreningar är man fortfarande lika många medlemmar totalt och får därför lika mycket pengar från equmenia. 

I exemplet SSF skulle det däremot tillkomma en extra pott per förening vilket då ekonomiskt gynnar de föreningar som delar sig. 

Om vi som styrelse driver en sådan form av ekonomiskt incitament belönar vi de föreningar som delar sig, och det betyder också att 

inrättandet av ett sådant system skulle skicka signaler från styrelsen att vi vill att så många som möjligt ska göra detta. 
De pengar equmenia får i bidrag och sen delar ut kommer från Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen delar ut pengar till flera 

organisationer och hur mycket varje organisation får baseras på hur många medlemmar och föreningar som organisationen har. Ju fler 

föreningar organisationen har desto mer pengar får man. Men det är inte så att Ungdomsstyrelsen får en större pott pengar att dela ut 

om antalet föreningar ökar, utan då omfördelas den pengapott som Ungdomsstyrelsen har fått från staten. Om vi skulle omorganisera 

oss på liknande sätt som SSF skulle equmenia få mer pengar, men någon annan ungdomsorganisation skulle få mindre.
Vi i equmenias styrelse håller med motionärerna om att pengar aldrig får vara målet med vår verksamhet. Vi tycker det är fel att 

omorganisera sig enbart med syftet att få mer pengar och en större del av den gemensamma kakan. Samtidigt förstår vi motionärernas 

frustration över hur pengarna fördelas på ett ur vårt perspektiv orättvist sätt. Men vi tror inte att lösningen är att acceptera det man 

tycker är fel, och hitta sätt att utnyttja systemets svagheter som man inte är nöjd med. Istället vill styrelsen fortsätta det långsiktiga 

arbetet att påverka Ungdomsstyrelsens kriterier för hur de fördelar pengarna. equmenias styrelse föreslår riksstämman besluta:att      avslå den första att-satsen 
att bifalla andra att-satsen

Det är vi som sätter upp hjärtan på skåpen 
i skolan, delar ut biblar i korridoren, bjuder 

anslagstavlan och försöker berätta för dig 
att Gud älskar dig och vill lära känna dig. 
Det är vi som samlas lite här och där i  
skolan och ber en bön, kanske sjunger en 
sång eller så och kallar oss Kristna skol-
gruppen. 
Det vi som är Ny Generation och vi vill 
bry oss om alla människor. 
Även dig.

Kärlek och respekt.
Ny Generation-gruppen

www.nygeneration.se
NyÊGenerationÊŠrÊenÊavÊSverigesÊsnabbastÊ

vŠxandeÊungdomsorganisationer.ÊFšrÊmerÊ

infoÊbesškÊhemsidan.
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26  Diskussion om scoutrörelsens struktur
Med anledning av den pågående strukturutredningen inom Svenska Scoutrådet (SSR) kommer ett av riksstämmans påverksanstorg 
att ägnas åt scoutrörelsens struktur. Eftersom utredningen skrivs under våren finns ingen handling till denna punkt, i stället lämnas 
en rapport på riksstämman.

Påverkanstorget syftar till att sprida information om utredningen, kommentera dess förslag samt föra fram idéer till equmenias sty-
relse. Något beslut kommer inte att fattas i frågan.

Redo för livet

Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. 
Vi har ett stort hjärta. Scouterna är viktiga för unga nu och i 
framtiden. Vi ska bli fler!

annons_riksstamma.indd   1 2009-03-23   17:31:21

Att genom socialt engagemang, drivna av Jesus kärlek,  i större utsträckning möta behov i samhället.
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.   Matt. 25:35-36

1  att  50 ledare inom SMU- och baptistscout ska utbilda sig i jämställdhet och mångfaldsfrågor vilket ska leda till fortsatt engagemang 
på     lokalplan.
2  att  stödja sex olika sociala projekt med internationella samarbetspartners. 3  att  genomföra tre erfarenhetsutbyten med internationella samarbetspartners som gynnar båda parter i utbytet. 4  att  20 föreningar har påverkat sina församlingar att bli ”Kyrka för Rättvisemärkt”.5  att  involvera 10 föreningar i arbetet med mångfaldsfrågor och breddad rekrytering6  att  resultatet av föreningsutvecklingsstagets omvärldsanalys berikar och inspirerar alla ideella och anställda inom equmenia i   
  arbetet med kommande års verksamhetsplaner.7  att  equmenia vid fyra tillfällen finns med kring opinionsbildningen kring utsatta barn och ungdomar.8  att  anordna fem föreningsbesök kring ämnet utsatta barn och ungdomar.9  att  fler killar ska engagera sig som ledare i barnverksamhet på lokal-, distrikts- och riksnivå. 10  att  equmenia hittar samarbeten med tre idrottsläger där equmenia bidrar med sin kompetens.
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27  Beslut om verksamhetsplan 
  för perioden 2009-09-01—2010-08-31 

Att bli fler medlemmar i lokalföreningarna och 

finna nya språk som gör evangeliet tillgängligt, 

så att fler barn och ungdomar kommer till tro på 

Jesus och väljer att leva i hans efterföljelse. 

De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal 

med inemot tre tusen.   

Apg 2:41

11  att arbeta för att förverkliga scouts rekryteringsplan, vilken har som mål att SMU- och   

  baptistscout skall vara 40 000 scouter 2015. Under 2009-2010 ska 20% av alla våra  kårer  

  vara aktiva i rekryteringskampanjerna och SMU- och baptistscout den 31 december 2010  

  vara 25 000 deltagare.
12  att equmenia den 31 december 2010 har 15 000 deltagare i barnverksamhet, 12 000 deltagare  

  i musikverksamhet, 25 000 deltagare i ungdomsverksamhet samt 3 000 deltagare i idrotts 

  verksamheten.
13  att  equmenia för 2010 till Ungdomsstyrelsen totalt kan redovisa 27 000 bidragsberättigade  

  medlemmar.
14  att  100 ungdomsgrupper i våra samarbetsländer ber för equmenia och dess lokalföreningar  

  och att vi ber för dem.
15  att  lyfta fram fem nytänkande verksamheter. 

16  att  fyra föreningar tar hjälp av equmenia vid genomförande av ungdomshelg med fokus på  

  ungas tro.  
17  att  i samarbete med Svenska Missionskyrkan och Karlskoga folkhögskola, genomföra en  

  utbildning för pionjärarbete (Våga tro-termin) med sammanlagt 20 deltagare och fem   

  team.
18  att  ytterligare åtta föreningar har minst en återkommande aktivitet per månad inom området  

  kyrka och skola.
19  att ytterligare 10 föreningar har minst en återkommande idrottsaktivitet per vecka.   

20  att  tillsammans med Bilda jobba med att det i equmenias föreningar finns 50 tillhöriga band.

Att genom socialt engagemang, drivna av Jesus kärlek,  i större utsträckning möta behov i samhället.
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.   Matt. 25:35-36

1  att  50 ledare inom SMU- och baptistscout ska utbilda sig i jämställdhet och mångfaldsfrågor vilket ska leda till fortsatt engagemang 
på     lokalplan.
2  att  stödja sex olika sociala projekt med internationella samarbetspartners. 3  att  genomföra tre erfarenhetsutbyten med internationella samarbetspartners som gynnar båda parter i utbytet. 4  att  20 föreningar har påverkat sina församlingar att bli ”Kyrka för Rättvisemärkt”.5  att  involvera 10 föreningar i arbetet med mångfaldsfrågor och breddad rekrytering6  att  resultatet av föreningsutvecklingsstagets omvärldsanalys berikar och inspirerar alla ideella och anställda inom equmenia i   
  arbetet med kommande års verksamhetsplaner.7  att  equmenia vid fyra tillfällen finns med kring opinionsbildningen kring utsatta barn och ungdomar.8  att  anordna fem föreningsbesök kring ämnet utsatta barn och ungdomar.9  att  fler killar ska engagera sig som ledare i barnverksamhet på lokal-, distrikts- och riksnivå. 10  att  equmenia hittar samarbeten med tre idrottsläger där equmenia bidrar med sin kompetens.
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Att bli den nationella organisation som på bästa sätt svarar 

upp mot föreningarnas behov. equmenia skall vara smidig och 

funktionell i sin struktur, efterfrågad och använd av sina lokala 

föreningar. 

Om ett livlöst instrument, en flöjt eller harpa, ger ifrån sig toner som inte kan skiljas ifrån varandra, hur ska 

man då kunna uppfatta vad som spelas? Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid.  

1 Kor. 14:7-8

När ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning, 

Men allt ska syfta till att bygga upp. 

1 Kor. 14:26

Gud är inte oordningens Gud utan fridens.  

1 Kor. 14:33a

21  att  1/3 av scoutkårerna inom SMU- och baptistscout använder det förbundsgemensamma programmaterialet inom   

  scoutrörelsen.
22  att  fler medlemmar får information om den nationella verksamheten. 

23  att  150 personer inom SMU- och baptistscout är aktiva i planerandet av Världscoutjamboreen 2011.

24  att  tillsätta en ledningsgrupp och boka en plats för riksscoutlägret 2013. 

25  att  100 föreningar har fått ett inspirationsbesök med anknytning till equmenias internationella arbete.

26  att  1 000 ledare utnyttjar equmenia för material- och aktivitetstips.

27  att  tre internationella konferenser ska ha representation från lokalföreningar tillhörande equmenia.

28  att  ekonomiskt stödja ungdomars erfarenhetsutbyten i världen.

29  att  alla föreningar vars stadgar inte är godkända ska få stöd att korrigera dessa så att de blir godkända.

30  att  alla församlingar inom modersamfunden som bedriver barn- och ungdomsverksamhet utan självständig förening ska  

  motiveras att starta förening.
31  att  100 ungdomar är engagerade i equmenias visionsarbete.

32  att  15 lokalföreningar efterfrågar och får besök av ungdomskoordinator och 5 lokalföreningar efterfrågar och får besök av  

  barnkoordinatorn och/eller andra personer involverade i equmenias barn- och ungdomsstagsarbete. 

33  att  utbyta information och erfarenheter kring ämnet kyrka och idrott med tre liknande organisationer. 

34  att  minst 20% av equmenias föreningar känner till att de har möjlighet att få hjälp med idrottsarbetet av equmenia.

35  att  få fram 20 sångförfattare som är yngre än 25 år.

Foto: Maria Gunnarsson
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Att uppmuntra och inspirera till fördjupat lärjungaskap där nuvarande och blivande ledare upptäcker och växer i de gåvor Gud givit. 
Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en 
enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd 
vi fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos dem 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. 12:4-8 

36  att  säkerställa att alla delar av det förbundsgemensamma programmaterialet för scout innehåller material om kristen tro.
37  att  alla grundläggande utbildningar för ledare inom SMU- och baptistscout ska genomföras inom SSR:s ramverk för   
  utbildning och ha en tydlig prägel av SMU-scouts metodik och kristen tro.38  att  ta fram 30 nya aktiviteter och 20 andakter med kristen profil till SSR:s aktivitetsbank. 39  att  stärka SMU- och baptistscouters identitet som kristna scouter genom att anordna två hajker med sammanlagt 225  
  deltagare.
40  att  50 ungdomar deltar i Apg29 och equmenias praktikantprogram.41  att  samordna stagens regionala ledardagar, vilka ska arrangeras tillsammans med fyra av grundarorganisationernas   
  distrikt. 
42  att  ombesörja att alla anställda barnledare och ungdomsledare som inte redan ingår i ett nätverk erbjuds någon form av  
  nätverk för att stärka barn- respektive ungdomsledarskapet samtidigt som equmenia synliggörs i fem befintliga   
  nätverk för anställda barn- och ungdomsledare.43 att  bistå fem föreningar med att utbilda ledare i kristet ledarskap och förmåga att leda existentiella samtal.
44 att  tillsammans med Svenska Missionskyrkan och Lidingö folkhögskola arrangera och aktivt delta i Ungdomspedagog- 
  utbildningen, vilken har minst 18 deltagare.45 att  i samverkan med Svenska Baptistsamfundet, utbilda 30 barnledare för kristen barnverksamhet.46 att  20 ledare från equmenias föreningar utbildas i att vara instruktörer inom Bibeläventyret.47 att  minst 20 ungdomar påbörjar en idrottsledarutbildning, i syfte att ytterligare bredda tänket kring idrottsarbetet i  
  kyrkan.
48  att  det i 50 församlingar finns fungerande, utrustade och accepterade lovsångsteam/-ledare.49  att  utrusta 30 nya potentiella musiska förebilder.50  att  utbilda 30 barnkörledare i musikalisk metodik och kristen tro.

equmenias styrelse föreslår riksstämman

att     anta förslaget till verksamhetsplan för perioden 
  2009-09-01 — 2010-08-31 
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28  Beslut om medlemsavgift  
  och verksamhetsbidrag
Medlemsavgifterna är ett anslag som föreningar och verksam-
hetsgrupper betalar in till equmenia. Medlemsavgiften bör idealt 
täcka grundkostnaderna för ett gemensamt kansli, och möjlig-
göra att driva arbetet även utan statliga bidrag. I medlemsavgif-
ten ingår även försäkringsavgiften för den kollektiva olycks-
fallsförsäkring som täcker samtliga deltagare i lokalföreningens 
aktiviteter. Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för 
2009/10, det vill säga 100 kronor per medlem i föreningen eller 
verksamhetsgruppen.

Verksamhetsbidrag utbetalas till samtliga föreningar som upp-
fyller kraven för att vara bidragsgrundande enligt Ungdomss-
tyrelsen. Styrelsen föreslår ett oförändrat bidrag för 2009/10 
med 110 kr per föreningsmedlem i åldern 0-25 år som tagit 
aktiv ställning till medlemskap genom underskrift eller betalad 
medlemsavgift.

Styrelsen föreslår riksstämman

att  fastställa medlemsavgiften för 2009/10 till 100 kronor 
per    medlem.

att  fastställa verksamhetsbidraget till bidragsgrundande   
  föreningar för 2009/10 till 110 kr per medlem i åldern   
  0-25 år som tagit aktiv ställning till medlemskap genom   
  underskrift eller betalad medlemsavgift.

29  Beslut om arvode för 
  ordförande
På riksstämman 2008 beslutades om arvode för ordförande. 
Förslaget gick ut på att arvodets nivå inte ska behöva förhandlas 
varje år och att det ska vara lätt att i förväg veta vilka villkor som 
gäller för equmenias ordförande. Därför knöts arvodesnivån till 
prisbasbeloppet i lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet 
fastställs varje år av regeringen och är inflationssäkrat. 1 Det 
innebär att även om den nominella summan (antalet kronor som 
betalas ut) förändras så är det reella värdet (köpkraften beloppet 
ger) lika stort varje år. 

Förra årets beslut innebar även att den som blir omvald för yt-
terligare en mandatperiod ska belönas för det. Riksstämman har 
uppenbarligen förtroende för sin ordförande om han eller hon 
blir omvald. Ett års erfarenhet är också något som ska premieras 
genom lite högre arvode.

Oklarheter i beslutet
Tyvärr var beslutet oklart på flera punkter. Det var oklart om ar-
vodet skulle justeras så snart prisbasbeloppet justerats eller först 
efter nästkommande riksstämma. Det infördes ett tak för hur 
mycket arvodet får höjas per år, men uträkningen är så komplex 
att de allra flesta inte kan veta exakt vad vår ordförande får för 
sitt uppdrag utan att ta hjälp av en ekonom. Det var också oklart 
vad som ingår i arvodet och vilka andra förmåner ordförande 

ska ha.

Förenklat system blir tydligare
Styrelsen föreslår därför ett förenklat system som bevarar grund-
principen om tydliga villkor, inflationssäkring och oberoende 
instans som sätter nivån. Det förenklade systemet är tydligt med 
hur arvodet höjs, vilka ersättningar som anses ingå i arvodet och 
vilka andra förmåner som ska betalas ut under året. Förslaget 
bygger på en arvodestrappa, med stegvis höjning de första åren. 
Därefter justeras arvodet bara för inflation. Taket på max 3 % 
realhöjning avskaffas.

Övriga villkor och förmåner
Att vara arvoderad ordförande är inte detsamma som att vara 
anställd personal. En arvoderad ordförande är vald för att 
fullgöra ett uppdrag. Arvodet är inte en lön, det finns ingen 
semester eller något kollektivavtal för en arvoderad ordförande. 
Styrelsen har därför tolkat beslutet från riksstämman 2008 som 
att ordförande inte har rätt till personalförmåner, tjänstepen-
sion eller traktamente vid resor i tjänsten. Däremot ska utlägg 
som görs i tjänsten ersättas. Det är också centralt att ordförande 
omfattas av ett fullgott försäkringsskydd. Styrelsens tolkning av 
övriga villkor och förmåner läggs fram till riksstämman, så att 
de kan fastställas och tydliggöras inför framtiden.

Styrelsen föreslår riksstämman att besluta

att  equmenias ordförande får ett månatligt arvode.

att  det månatliga arvodet fastställs enligt följande arvodes-  
  trappa, som baseras på det prisbasbelopp som definieras i  
  1 kapitlet 6 § i lag (1962:381) om allmän försäkring:

  Från tillträdet 
  60 % av det vid tillträdet gällande prisbasbeloppet
  Andra året 
  62 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet
  Tredje året 
  64 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet
  Fjärde året och varje följande år 
  65 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet

  För kvarstående ordförande gäller dock att det nominella  
   värdet inte skall minska från ett år till ett annat.

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

att  ordförande inte har rätt till traktamente, friskvårdsbidrag  
   eller tjänstepension.

att  equmenia tecknar liv- och olycksfallsförsäkringar för
  ordförande motsvarande det skydd equmenia hade teck-
nat
  om ordförande varit anställd och därmed omfattats av   
  kollektivavtal.

  1 = Prisbasbeloppet för 2009 uppgår till 42 800 kronor.
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30  Beslut om budget 
 för perioden 
 2009-09-01—2010-08-31
equmenias första och största mål är att genom ord och handling 
sprida evangeliet om Jesus Kristus till barn och unga. Det är 
också grunden för alla de inriktningsmål och resultatmål som 
utgör vår verksamhetsplan.

För att genomföra den verksamheten behövs resurser; de ska 
användas på ett effektivt sätt och vara en hjälp för oss som rörelse 
att nå fram till våra mål. Därför är budget framtagen utifrån verk-
samhetsplanens målsättningar.

I den här texten kommer du hitta förklaringar till några av pos-
terna i budget och för varje rubrik finner du även vilka resultatmål 
som ska finansieras inom budgetposten. När budget diskuteras 
på riksstämman kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till 
både styrelse och anställda som jobbar med ekonomin.

Övergripande kommentarer
I en budget är det vanligt att ha jämförelser mot förra årets re-
sultat, det gör det lättare att se om förslaget är rimligt och på vilka 
områden det görs förändringar. Eftersom equmenia fortfarande 
är inne på sitt första år finns inget resultat för 2007/08 att jämföra 
med. En jämförelse med grundarorganisationernas samman-
lagda resultat skulle också bli missvisande eftersom hela arbetet 
är omorganiserat. Det bästa jämförelsematerialet är equmenias 
budget för 2008/09.

Budget är baserad på de resultatmål som föreslagits i verksam-
hetsplanen. Varje budgetpost i not 3-6 är därför knuten till ett 
eller flera resultatmål. Not 7-10 gäller stöd och ledning, med 
övergripande uppgifter eller ansvar för hela organisationen. De 
är därför kopplade till hela verksamheten snarare än till enskilda 
resultatmål.

På de flesta områden finns posten ”Administration”. Här re-
dovisas kostnader som hör ihop med att equmenia har anställd 
personal: löner och försäkringskostnader, men också utrustning 
av kontor och kostnader för föreningsbesök. Posterna ”stag” 
och ”referensgrupp” täcker resor och möteskostnader för ideellt 
engagerade.

NOT Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

INTÄKTER

Insamlade medel nationellt 1 2 400 000 2 395 000

Insamlade medel internationellt 3 330 000 310 000

Bidrag från Ungdomsstyrelsen 2 2 350 000 2 519 000

Bidrag från Svenska Spel AB 2 6 280 000 4 170 000

Bidrag från Sida 3 700 000 700 000

Övriga bidrag & anslag 600 000 1 726 000

Medlemsavgifter 3 090 000 3 500 000

Övriga intäkter internationellt 3 150 000 383 000

Nationellt 4 190 000 2 052 000

Scout 5 1 532 000 668 000

Föreningsutveckling & Projekt 6 85 000 0

Information 7 30 000 0

Utbildning 8 0 0

Ekonomi & administration 9 350 000 405 000

Ledning 10 0 50 000

Summa: Intäkter 18 087 000 18 878 000

VERKSAMHETSKOSTNADER

Internationellt 3 -2 829 000 -3 080 000

Scout 5 -3 793 000 -2 245 000

Nationellt 4 -2 443 000 -3 297 000

Föreningsutveckling & Projekt 6 -1 325 000 -770 000

Information 7 -995 000 -900 000

Utbildning 8 -570 000 -625 000

Ekonomi & administration 9 -4 345 000 -4 085 000

Ledning 10 -1 712 000 -1 710 000

Aktivitetsstöd till föreningarna -2 420 000 -3 500 000

Summa: Verksamhetskostnader -20 432 000 -20 212 000

Verksamhetsresultat -2 345 000 -1 334 000

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter 400 000 400 000

Räntekostnader 0 0

Resultat efter finansiella poster -1 945 000 -934 000

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT

Reservering av ändamålsbestämda 
medel

11 -40 000 0

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel

12 1 264 000 708 112

Budgeterat resultat för året -721 000 -225 888
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Not 1 Insamlade medel nationellt
”Glädje och tack” är temat för equmenias bön- och offerdag den 
11 oktober 2009, som också är tacksägelsedagen. En viktig och 
stabil del av equmenias insamlade medel är de gåvor som kommer 
via våra autogiron och vi hoppas kunna öka antalet givare under 
året. Resultatmål: insamlingsmål enligt budget.

Not 2 Statsbidrag & Bidrag från 
Svenska Spel AB
SBUF och SMU ansöker och tar emot bidrag från Ungdomss-
tyrelsen och Svenska Spel AB. Grunden för bidragen är den 
statistik som samlas in via Repet. För att en deltagare ska räknas 
som medlem i statistiken krävs aktivt ställningstagande eller betald 
medlemsavgift. I noten redovisas vad equmenia räknar med att 
genomföra tack vare dessa medel. Resultatmål: Se not 3-6.

NOT 1 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Insamlade medel nationellt

Bön- & offerdag 700 000 700 000

Autogirogåvor  
(Missionsgåvan, Visionsbärarna,  
Enkronasbanken)

1 600 000 1 520 000

Riksstämmogåvor 75 000 75 000

Övriga insamlade medel 25 000 100 000

Resultat: Insamlade medel nationellt 2 400 000 2 395 000

NOT 2 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Statsbidragens sammansättning

Bidrag från Ungdomsstyrelsen 2 350 000 2 519 000

Bidrag från Svenska Spel AB 6 280 000 4 170 000

För Bidrag från Sida, se not 3.

Resultat: Statsbidrag & Bidrag från 
Svenska Spel AB

8 630 000 6 689 000

Användning av bidraget från 
Svenska Spel AB

Lokalt aktivitetsstöd -2 420 000 -3 500 000

Internationellt erfarenhetsutbyte 3 -127 000

Scout, Subvention av medlemsavgift SSR 4 -540 000

Scout, Projekt & kurser 4 -85 000

Scout, Rekrytering 4 -225 000

Nationellt, Rekrytering 5 -220 000

Nationellt, Projekt & kurser 5 -298 000

Föreningsutveckling, Demokrati,  
Riksstämmoombud

6 -518 000

Föreningsutveckling, Visionsarbete 6 -58 000

Information, Föreningsutskick 7 -170 000 -220 000

Information, Webbverktyg och  
e-kommunikation

7 -85 000

Administration, Matrikel & register 9 -315 000

Administration, Deltagarförsäkringar 9 -80 000

Ledning, Riksstämma 10 -365 000 -350 000

Regionalt arbete, exkl. personalens  
föreningsbesök                                         4, 6 10                          

-63 000 -30 000

Stagens verksamhet                                 3,4,5,6                                 -109 000

Personalens föreningsbesök -70 000

Personalens arbetsinsatser  
i nämnda projekt

-532 000

Övriga kostnader                                                                     4, 6                           -50 000

Summa: Användning av bidrag från 
Svenska Spel AB

-6 280 000 -4 150 000
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Not 3 Internationell verksamhet

Alla på samma kula
Alla på samma kula är en insamling från barn till barn. De 
insamlade pengarna förmedlas till våra samarbetsorganisation-
ers arbete med att möta barns behov. Tidigare år har SMU stött 
projekt kring barns fritidssysselsättning i Ecuador, alternativ skola 
för arbetande barn i Indien och stöd till barn med krigstrauma 
i Kongo-Brazzaville. Under 2009/10 ska equmenia stödja 4-6 
projekt och antalet samarbetsländer utökas. Insamlingsmålet är 
250 tkr, ytterligare 250 tkr tas från pengar som tidigare samlats in 
till Alla på samma kula (se not 12). 
Resultatmål: 2

Latinamerikafonden
Fonden har tillkommit genom insamlingar till stöd för det barn- 
och ungdomsarbete som bedrivs av våra samarbetsorganisationer 
i Ecuador och Nicaragua. Under 2009/10 kommer equmenia 
främst stödja scoutarbete och de nationella kontoren. Insam-
lingsmålet är 10 tkr, ytterligare 90 tkr tas från pengar som tidigare 
samlats in till Latinamerikafonden (se not 12).  
Resultatmål: 2, 28

WorldWide
Nyhetsbrevet WorldWide informerar om equmenias interna-
tionella arbete och samlar samtidigt in pengar som används till 
internationella stipendier, egeninsatser vid internationella projekt 
och stöd till internationella partners. 
Resultatmål: 28

Stöd till samarbetspartners
equmenia fullföljer det åtagande som SMU har gentemot våra 
systerorganisationer i Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville. 
Stödet går främst till ungdomskonferenser, läger och stöd till de 
nationella kontoren. 
Resultatmål: 28

Internationellt erfarenhetsutbyte
I budget avsätts pengar för att stödja erfarenhetsutbyten mellan 
lokalföreningar och våra internationella samarbetspartners. Här 
ingår även vår representation vid Kyrkornas världsråd, genom-
förande av Caravanen, utdelning av internationella stipendier samt 
utbyte med våra europeiska kyrkofamiljer.  
Resultatmål: 3, 14, 25, 27, 28

NOT 3 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Administration, Internationellt

Intäkter: Anslag 80 000 123 000

Intäkter: Sidabidrag 20 000 0

Löner, administration, resor -990 000 -1 245 000

-890 000 -1 122 000

Internationella staget

Intäkter 0 0

Kostnader -50 000 -40 000

-50 000 -40 000

Alla på samma kula

Intäkter: Insamlade medel 250 000 250 000

Kostnader: Anslag -500 000 -500 000

-250 000 -250 000

Latinamerikafonden

Intäkter: Insamlade medel 10 000 10 000

Kostnader: Anslag -100 000 -100 000

-90 000 -90 000

WorldWide

Intäkter 70 000 0

Kostnader -30 000 0

40 000 0

Stöd till samarbetspartners

Intäkter 0 0

Kostnader: Kongo-Kinshasa -25 000 -25 000

Kostnader: Kongo-Brazzaville -18 000 -53 000

-43 000 -78 000

Internationellt erfarenhetsutbyte

Intäkter: Externa medel 50 000 0

Intäkter: Deltagaravgifter 15 000 0

Kostnader -232 000 -75 000

-167 000 -75 000
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equmenias praktikantprogram
Under 2009/10 kommer equmenia att sända ut 13 praktikanter 
och ta emot sex praktikanter i Sverige. Programmet finansieras 
med Sidamedel, som formellt söks av kyrkorna/samfunden för 
equmenias räkning. På längre sikt kommer därför den ekonomiska 
administrationen för programmen att samordnas. Under året 
anordnas även en egenfinansierad återträff  för tidigare  
praktikanter. 
Resultatmål: 3, 25, 40

Apg29
Under året genomförs två lärjungaskolor inom Apg29 i två länder; 
arbetet med att identifiera lämpliga länder och samarbetspartners 
pågår under våren 2009. Programmet ägs av equmenia tillsam-
mans med Svenska Missionskyrkan och Karlskoga folkhögskola, 
och ingår i Lärjungaåret. Ett samarbetsavtal mellan parterna 
minskar arbetet med administration av programmet. Den stora 
förändringen i budget beror på att Karlskoga folkhögskola nu tar 
över arbetsgivaransvaret för programkoordinatorn. Under året ska 
också ett arbete med att sprida elevernas erfarenheter till före-
ningar och församlingar struktureras. 
Resultatmål: 40

Rättvisemärkt
equmenia efterträder grundarorganisationerna som medlem i 
föreningen Rättvisemärkt. Under året ska equmenia stödja loka-
lföreningar som vill arbeta med rättvisemärkning av sin försam-
ling. Hösten 2009 ska equmenia vara medarrangör till Rätt Vis 
Helg. 
Resultatmål: 4

Medlemskap internationella organisationer
equmenia har ärvt medlemskap i Forum Syd och Svenska FN-
förbundet av SBUF och SMU. Under året ska medlemskapen ses 
över. 
Resultatmål: 2, 3, 28

Föreningsinspiration
Föreningar efterfrågar aktivitetstips och programmaterial kring 
internationella frågor för barn- och ungdomsarbetet. Behovet ska 
mötas med en aktivitetsbank för ledare. 
Resultatmål: 26

NOT 3 FORTS. Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

equmenias praktikantprogram

Intäkter: Sidabidrag 680 000 700 000

Intäkter: Deltagaravgifter 5 000 0

Kostnader -700 000 -840 000

-15 000 -140 000

Apg29

Intäkter 0 260 000

Kostnader -122 000 -30 000

-122 000 230 000

Rättvisemärkt

Intäkter 0 0

Kostnader -30 000 -10 000

-30 000 -10 000

Medlemskap internationella  
organisationer

Intäkter 0 0

Kostnader -12 000 -12 000

-12 000 -12 000

Föreningsinspiration

Intäkter 0 0

Kostnader -20 000 -40 000

-20 000 -40 000

Avslutade projekt

Intäkter 0 50 000

Kostnader 0 -110 000

0 -60 000

Summa: Insamlade medel 330 000 310 000

Summa: Bidrag från Sida 700 000 700 000

Summa: Övriga intäkter 150 000 383 000

Summa: Kostnader -2 829 000 -3 080 000

Resultat: Internationell verksamhet -1 649 000 -1 687 000

Foto: Ellen Pettersson
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NOT 4 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Administration, Scout

Intäkter 0 0

Löner, administration, resor -620 000 -695 000

-620 000 -695 000

Scoutstaget

Intäkter 0 0

Kostnader -68 000 -60 000

-68 000 -60 000

Svenska Scoutrådet (SSR)

Intäkter: Scoutavgift 1 306 000 508 000

Kostnader: Medlemsavgifter i SSR -1 821 000 -1 010 000

Kostnader: Samverkan inom SSR -304 000 -150 000

-819 000 -652 000

Rekryteringskampanjen

Intäkter: Föreningsutvecklare 6 000 0

Kostnader: Föreningsutvecklare -36 000 0

Kostnader: Rekrytare -580 000 0

Kostnader: Övriga rekryteringsinsatser -15 000 -70 000

-625 000 -70 000

Scout & Kristen tro

Intäkter: Deltagaravgifter 120 000 0

Kostnader -164 000 -20 000

-44 000 -20 000

Erfarenhetsutbyte

Intäkter 0 0

Kostnader -20 000 -20 000

-20 000 -20 000

Ledarutbildning

Intäkter: Externa medel 30 000 0

Intäkter: Deltagaravgifter 70 000 160 000

Kostnader: Kurser -125 000 -160 000

Kostnader: Ledarteam -40 000 -40 000

-95 000 -40 000

Avslutade projekt

Intäkter 0 0

Kostnader 0 -20 000

0 -20 000

Summa: Intäkter 1 532 000 668 000

Summa: Kostnader -3 793 000 -2 245 000

Resultat: Scoutverksamhet -2 261 000 -1 577 000

Not 4 Scoutverksamhet

Svenska Scoutrådet (SSR)
Svenska Scoutrådet (SSR) är de fem svenska scoutförbundens 
samarbetsorgan, och utförare av den förbundsgemensamma verk-
samheten. Arbetet finansieras genom en medlemsavgift per scout. 
equmenia tar ut en del av denna avgift av lokalföreningarna, den 
så kallade scoutavgiften. I avgiften ingår en prenumeration på en 
av de två scouttidningar som ges ut av SSR.

Genom medlemskapet i SSR är SMU-scout också kopplat till 
den världsvida scoutrörelsen, inte minst genom att World Scout 
Jamboree 2011 anordnas i Sverige. De medel som reserveras för 
samverkan är avsedda för att SMU-scout ska kunna delta i det 
pågående rekryteringsprojektet och lanseringen av ett nytt pro-
grammaterial för scout.  
Resultatmål: 11, 22, 36, 37

Rekryteringskampanj
Tillsammans med de övriga fyra svenska scoutförbunden har 
SMU-scout en rekryteringsplan för att nå 40 000 scouter år 2015. 
I budget avsätts medel för att anställa tre rekryterare och starta 
minst tre utvecklingsprocesser i lokalföreningar. Här ingår även 
genomförandet av Äventyret, som är ett mångfalds- och rekry-
teringsprojekt för scout, samt träffar för scoutkonsulenterna. 
Resultatmål: 5, 11

Scout & Kristen tro
Som kristet scoutförbund ska SMU-scout se till att det förbunds-
gemensamma programmaterialet för scout innehåller material om 
kristen tro. Budget avsätts också för att ta fram fler andakter och 
aktiviteter med kristen profil till Svenska Scoutrådets aktivitets-
bank. För att stärka SMU-scouters kristna identitet anordnas en 
equmeniahajk och Scoutdax. 
Resultatmål: 38, 39

Internationellt erfarenhetsutbyte, Scout
equmenia vill stödja internationellt erfarenhetsutbyte mellan 
scouter och scoutkårer. Budget avsätts för anslag till grupper och 
enskilda som vill bjuda in till sådant scoututbyte i Sverige eller 
genomföra en utbytesresa till ett annat land. 
Resultatmål: 28

Ledarutbildningar
Under året ska en kurs inom Ska’Ut Mera och en konferens för 
Ska’Ut-handledare genomföras. Ansvaret för genomförandet av 
utbildningen Treklöver/Gilwell övergår till Svenska Scoutrådet. 
SMU-scout ska därför arbeta för att vår metod och den kristna 
identiteten bevaras och utvecklas i utbildningen, samt att SMU-
scouter ingår i Treklöver/Gilwells ledarteam. I posten ingår även 
scoutledarutbildning i jämställdhet och mångfaldsfrågor. 
Resultatmål: 1, 37
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NOT 5 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Administration, Nationellt

Intäkter 0 0

Löner, administration, resor -1 115 000 -920 000

-1 115 000 -920 000

Nationella staget

Intäkter 0 0

Kostnader -40 000 -50 000

-40 000 -50 000

Idrottsstaget

Intäkter 0 0

Kostnader -30 000 -25 000

-30 000 -25 000

Musikstaget

Intäkter 0 0

Kostnader -30 000 -25 000

-30 000 -25 000

NOT 5A BARN OCH UNGDOM

Rekryteringskampanj

Intäkter: Föreningsutvecklare 6 000 0

Kostnader: Föreningsutvecklare -36 000 0

Kostnader: Rekryterare -580 000 0

Kostnader: Övriga rekryteringsinsatser -10 000

-620 000 0

Våga tro

Intäkter 0 0

Kostnader -55 000 0

-55 000 0

Stöd för anställda ledare

Intäkter 0 1 872 000

Kostnader -52 000 -1 882 000

-52 000 -10 000

Framtidens evangelister

Intäkter: Kursavgifter 30 000 30 000

Kostnader -30 000 -30 000

0 0

Kristet ledarskap &  
Existentiella samtal

Intäkter: Deltagaravgifter 20 000 0

Kostnader -36 000 -60 000

-16 000 -60 000

Barnledare

Intäkter: Deltagaravgifter 15 000 0

Kostnader -30 000 -60 000

-15 000 -60 000

Barn & Unga i föreningen

Intäkter 0 0

Kostnader -22 000 0

-22 000 0

Not 5 Nationell verksamhet
 
Not 5a Barn & Ungdom

Rekryteringskampanj
Utifrån verksamhetsplanens mål för antal deltagare i barn-, 
ungdoms-, musik- och idrottsverksamhet avsätts medel för att 
anställa tre rekryterare och starta minst tre utvecklingsprocesser i 
lokalföreningar. 
Resultatmål: 12

Våga Tro
Under året genomförs Våga tro-terminen, en utbildning i pionjärt 
församlingsarbete baserad på praktik i församlingsplanteringar. 
Under 2009/10 kommer 20 deltagare bilda team på fem platser i 
Sverige. Programmet ägs av equmenia tillsammans med Svenska 
Missionskyrkan och Karlskoga folkhögskola, och ingår i  
Lärjungaåret. Ett samarbetsavtal mellan parterna minskar arbetet 
med administration av programmet; Karlskoga folkhögskola är 
arbetsgivare för programkoordinatorn. 
Resultatmål: 17

Stöd för anställda ledare
Här finns medel avsatta för riktade insatser för anställda barn- 
och ungdomsledare som saknar ledarnätverk, punkten rymmer 
även budget för insatser i den nystartade ledarutbildningen 
Ungdomspedagog. Här finns också medel för utbildningen Ledar-
guiden, som finansieras med ändamålsbundna medel (se not 12). 
Resultatmål: 42, 43, 44

Framtidens evangelister
Utbildningen är ett samarbete mellan Team Evangelisation, Sven-
ska Missionskyrkan och equmenia, och ingår som en del i  
Lärjungaåret. equmenia ansvarar för marknadsföring och adminis-
tration. 
Resultatmål: 42

Kristet ledarskap & Existentiella samtal
I samarbete med Bilda vill equmenia ta fram ett diskussionsmate-
rial kring ung kristen identitet som kan komplettera konceptet 
Livsnära samtal. Dessa blir grundstommen i ledarutbildningar 
och equmenias stöd till lokalföreningar med att ta fram utbildn-
ingsplaner för deras ledare. 
Resultatmål: 16, 43

Barnledare
Svenska Baptistsamfundets Årskonferens har betonat vikten av 
arbetet bland barn och vill göra en satsning på området. I samar-
bete med samfundet anordnar därför equmenia två utbildnings-
dagar för barnledare. 
Resultatmål: 45

Barn & unga i föreningen
Barn- och ungdomsarbetet definieras ofta negativt, det vill säga 
att definitionen utgår från vad det inte är: ”allt som inte är scout, 
musik eller idrott”. För att profilera barn- och ungdomsarbetet 
och tydliggöra dess egna identitet avsätter equmenia särskilda 
medel för en serie föreningsbesök där just barn och ungdom ställs 
i fokus. 
Resultatmål: 32
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Kyrka & Skola
Budgetposten rymmer anslag till Bibeläventyret och ett stipen-
dium för två ledare som vill utbilda sig för att kunna använda 
Bibeläventyret i skolverksamhet. En inspirationsdag på temat 
”Kyrka & Skola” ska anordnas, och kompletteras med besök 
i föreningar med skolarbete. equmenia kommer också delta i 
Skolkyrkoforum. 
Resultatmål: 18, 46

Utsatta barn & ungdomar
Valåret 2010 vill equmenia lyfta fram utsatta barns och ung-
domars situation genom att träffa representanter för samtliga 
riksdagspartier och driva opinionsarbete på internet och i media. 
En viktig del är att utrusta föreningarna med påverkansmaterial 
för att lyfta upp barns och ungdomars situation i lokala medier. 
Ett särskilt projekt syftar till att fler killar ska engagera sig som 
ledare i barnverksamheten i lokalföreningar, distrikt och riks-
organisation. 
Resultatmål: 7, 8, 9

Not 5b Idrott

Idrottsläger & ledarutbildning
I budget avsätts medel till marknadsföring av idrottsledar- 
utbildning och samverkan med nystartade idrottsläger.  
Resultatmål: 10, 47

Idrott i föreningen
För att profilera idrottsarbetet och tydliggöra dess identitet avsät-
ter equmenia särskilda medel för en serie föreningsbesök samt 
för spridandet av ett metodmaterial för idrott. Här ryms också 
samverkan med andra kristna idrottsorganisationer.  
Resultatmål: 19, 33, 34

Kyrka & Idrott
Genom att equmenia har en särskild idrottskoordinator kan 
arbetet inom ”Kyrka & Idrott”, ett gemensamt arbete med Sven-
ska Missionskyrkan, intensifieras. Pengar avsätts för att lansera 
konceptet och för deltagande vid Gothia Cup.  
Resultatmål: 34

Not 5c Musik

Musikledare & Musiska förebilder
equmenia vill göra riktade utbildningssatsningar för musikledare: 
dels för barnkörledare på tema musikalisk metodik och kristet 
ledarskap, dels för lovsångsledare med fokus på att komma i funk-
tion och accepteras i församlingen. Medel avsätts även för att ta 
fram ett webbaserat stöd för produktion av lovsångshäften samt 
publicering av musikmaterial på nätet.

Musik och musiker påverkar människor, därför vill equmenia satsa 
på att vår rörelse ska ha musiska förebilder för barn och unga. I 
budgetposten ryms finansiering för att lyfta fram 20 sångförfat-
tare som är yngre än 25 år. Under sommaren 2010 vill equmenia 
vara en partner i Svenska Missionskyrkans arbete med sommar-
musikskola. 
Resultatmål: 26, 35, 48, 49, 50

NOT 5A BARN OCH UNGDOM FORTS. Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Kyrka & Skola

Intäkter: Deltagaravgifter 4 000 0

Kostnader -42 000 -35 000

-38 000 -35 000

Utsatta barn & ungdomar

Intäkter: Externa medel 25 000 150 000

Kostnader -65 000 -50 000

-40 000 100 000

NOT 5B. IDROTT

Idrottsläger & Ledarutbildning

Intäkter: Externa medel 15 000 0

Kostnader -40 000 0

-25 000 0

Idrott i föreningen

Intäkter 0 0

Kostnader -30 000 -100 000

-30 000 -100 000

Kyrka & Idrott

Intäkter 0 0

Kostnader -20 000 0

-20 000 0

NOT 5C. MUSIK

Musikledare & musiska förebilder

Intäkter: Deltagaravgifter 75 000 0

Kostnader -165 000 -60 000

-90 000 -60 000

Equalizer

Intäkter 0 0

Kostnader -25 000 0

-25 000 0

Summa: Intäkter 190 000 2 052 000

Summa: Kostnader -2 443 000 -3 297 000

Resultat: Nationell verksamhet -2 253 000 -1 245 000

Equalizer
I september 2009 startar Equalizer, ett tvåårigt projekt gemen-
samt med Bilda. Syftet är att etablera arbetet med replokaler och 
band som en integrerad del i lokalföreningarnas aktiviteter och 
öka kvaliteten i befintlig bandverksamhet. Merparten av  
projektets budget, såsom lön för en heltidsanställd projektledare 
och diverse omkostnader för projektet, finansieras med externa 
medel och redovisas av Bilda. I equmenias budget finns ett  
verksamhetsanslag; därtill kommer personalens arbetsinsats.  
Resultatmål: 20
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Not 6 Föreningsutveckling  
 & projekt

Mångfald & breddad rekrytering
För att stödja föreningar som arbetar med mångfaldsfrågor och 
breddad rekrytering avsätts medel till att ta fram ett utbildnings-
paket i ämnet och genomföra riktade insatser i lokalföreningar. 
Projektet ska delvis finansieras med externa medel.  
Resultatmål: 5

Demokrati
Barns och ungas inflytande över den egna verksamheten är ett av 
equmenias nyckelkoncept. Huvuddelen av budgetposten avser att 
finansiera deltagande, resor samt kost och logi för ett riksstäm-
moombud per bidragsgrundande förening. En demokratiskola 
på temat ”Växa i demokratiskt ledarskap” anordnas våren 2010 
parallellt med visionskonferensen. Möjligheten till stöd för 
verksamhetsgrupper och församlingar som vill bilda en fristående 
förening finns kvar, information om påverkansmöjligheter stärks 
inför riksstämman 2010.  
Resultatmål: 22, 30, 31

Visionsarbete
equmenia ska vara för och av ungdomar – därför anordnas en 
visionskonferens våren 2010 där tonåringar kan arbeta med 
sina visioner för equmenia och få hjälp att hitta verktyg för att 
förverkliga sina idéer. Konferensen hålls parallellt med equmenias 
demokratiskola och sker i anslutning till Svenska Missionskyrkans 
Vi vill växa-konferens.  
Resultatmål: 31

Regionalt arbete
För att kunna delta i regionala träffar avsätts medel för res- 
kostnader och material. (Ytterligare medel finns för konsulent-
träffar i not 4 och 10.)  
Resultatmål: 41

Nya verksamheter 
För att kunna prova nya idéer, testa förslag och svara på för-
frågningar från lokalföreningar under året avsätts 50 000 kronor 
i budget för utveckling av nya aktiviteter, projekt och verksam-
heter. Som ett led i arbetet med att lyfta fram fem nytänkande 
verksamheter finns även medel avsatta för att arbeta med LAN 
som föreningsaktivitet och planering av en nationell ungdom-
skonferens i november 2010.  
Resultatmål: 15

NOT 6 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Administration, Föreningsutveckling  
& projekt

Intäkter 0 0

Löner, administration, resor -495 000 -685 000

-495 000 -685 000

Föreningsutvecklings- & projektstaget

Intäkter 0 0

Kostnader -40 000 -25 000

-40 000 -25 000

Mångfald & breddad rekrytering

Intäkter: Externa medel 25 000 0

Kostnader -50 000 0

-25 000 0

Demokrati

Intäkter: Externa medel 30 000 0

Kostnader: Demokratiskola -40 000 0

Kostnader: Ombud till Riksstämma -488 000 0

Kostnader: Övriga demokratiprojekt -20 000 0

-518 000 0

Visionsarbete

Intäkter: Deltagaravgifter 30 000 0

Kostnader -88 000 0

-58 000 0

Regionalt arbete

Intäkter 0 0

Kostnader -24 000 0

-24 000 0

Nya verksamheter (F&U)

Intäkter 0 0

Kostnader -80 000 -40 000

-80 000 -40 000

Avslutade projekt

Intäkter 0 0

Kostnader 0 -20 000

0 -20 000

Summa: Intäkter 85 000 0

Summa: Kostnader -1 325 000 -770 000

Resultat: Föreningsutveckling & 
projekt

-1 240 000 -770 000

Foto: M
aria G

unnarsson
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NOT 7 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Administration, Information

Intäkter 0 0

Löner, administration, resor -495 000 -460 000

-495 000 -460 000

Referensgrupp, Information

Intäkter 0 0

Kostnader -10 000 0

-10 000 0

Webb

Intäkter 0 0

Kostnader -140 000 -100 000

-140 000 -100 000

Informationsmaterial & Annonsering

Intäkter 0 0

Kostnader -150 000 -120 000

-150 000 -120 000

Föreningsutskick

Intäkter: Externa medel 30 000 0

Kostnader -200 000 -220 000

-170 000 -220 000

Summa: Intäkter 30 000 0

Summa: Kostnader -995 000 -900 000

Resultat: Information -965 000 -900 000

NOT 8 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Administration, Utbildning

Intäkter 0 0

Löner, administration, resor -525 000 -595 000

-525 000 -595 000

Referensgrupp, Utbildning

Intäkter 0 0

Kostnader -10 000 -10 000

-10 000 -10 000

Huvudmannaskap, Folkhögskolorna

Intäkter 0 0

Kostnader -25 000 -10 000

-25 000 -10 000

Löpande utbildningsprojekt

Intäkter 0 0

Kostnader -10 000 -20 000

-10 000 -20 000

Summa: Intäkter 0 0

Summa: Kostnader -570 000 -625 000

Resultat: Utbildning -570 000 -625 000

Not 7 Information
Webb
Här ryms drift av equmenias webbsidor och löpande kostnader 
relaterat till webbserver mm. Medel avsätts även för utveckling av 
ny funktionalitet som ska svara mot de krav som ställs på hemsi-
dan utifrån 2009/10 års resultatmål. 

Informationsmaterial & Annonsering
Posten avser det material equmenia producerar för att sprida 
information om organisationen och dess verksamhet, inte minst 
genom en satsning på kristen ungdomsmedia.

Föreningsutskick
Nya avtal och sänkta distributionskostnader ger möjlighet att 
sänka budgetposten, samtidigt som annonsering och sponsring av 
medlemsutskicket är en del av equmenias intäktssäkring. 

Not 8 Utbildning
Huvudmannaskap, folkhögskolorna
Som huvudman för sex folkhögskolor har equmenia kostnader 
för deltagande i folkhögskoleråd och årsstämmor. För att knyta 
skolornas personal till huvudmännen ordnar Svenska Mission-
skyrkan och equmenia en gemensam huvudmannadag för fyra av 
skolorna. I budget avsätts även medel för riktade samarbeten med 
folkhögskolorna. 

Löpande utbildningsprojekt
I budgetposten finns medel för deltagande i vissa utbildningsrelat-
erade konferenser och möten. 
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Not 9 Ekonomi & Administration

Expeditionen
equmenias kansli på Tegnérgatan 8 i Stockholm är samtidigt kansli 
för MKU, SBUF och SMU. Här budgeteras de gemensamma 
kostnader som saknar eget kostnadsställe. I lokalkostnader ingår 
utöver hyra och vaktmästeri även städning och tvätt, vilka ökat 
i pris under 2009. Kostnader för datorsupport är i realiteten 
oförändrade, skillnaden beror på omföringar mellan budgetposter. 

En stor del av ekonomi- och personaladministrationen är inköpta 
genom ett tvåårskontrakt med bundna priser; ökningen består 
här av höjda revisionskostnader baserat på kostnader för MKU 
och SBUF under 2009. En kostnadsdrivare är också ambitionen 
att söka fler externa bidrag, vars redovisningar ofta ska granskas 
av revisor. Insamlingskostnaderna för autogiro och offerdag 
motsvaras av satsningar på större deltagande. Kostnaderna för 
personalrekrytering stiger något på grund av satsningen på sex 
rekryterare.

Övriga budgetposter stiger marginellt eller minskar i takt med att 
besparingar görs och nya avtal förhandlas.

Register & Matrikel
Allt fler föreningar ansluter sig till matrikelprogrammet 
Repet, vilket minskar arbetet med statistik på kansliet såväl 
som i föreningarna. För att programmet ska vara gratis för 
föreningarna betalar equmenia en licensavgift, därtill finns 
medel för utveckling av funktioner som efterfrågas av equmenia 
och/eller föreningarna. Kostnader för registerunderhåll och 
statistik avser bland annat uppdatering av adressuppgifter 
samt det statistikarbete som krävs för ansökan om bidrag hos 
Ungdomsstyrelsen.

Här avsätts även medel för de tryckta matriklar som 
kyrkorna/samfunden producerar och där lokalföreningarnas 
kontaktuppgifter ingår; equmenia jobbar för att dessa 
”telefonkataloger” ska tas fram i elektronisk form i fortsättningen.

Materialförsäljning
Under året ska equmenia förnya och modernisera 
materialförsäljningen så att den svarar mot föreningarnas 
efterfrågan och krav. Vid slutet av året ska en del av sortimentet 
vara Rättvisemärkt. 

Deltagarförsäkring
equmenias kollektiva olycksfallsförsäkring omfattar deltagare i 
aktiviteter i alla föreningar och verksamhetsgrupper. Försäkringen 
ingår i medlemsavgiften till equmenia. Mer information om 
villkor och hur försäkringen används finns på www.equmenia.se/
forsakringar. 

NOT 9 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Administration,  
Ekonomi & Administration

Intäkter 0 0

Löner, administration, resor -1 485 000 -1 380 000

-1 485 000 -1 380 000

Referensgrupp, Ekonomi

Intäkter 0 0

Kostnader -10 000 -10 000

-10 000 -10 000

Expeditionen

Intäkter 0 0

Lokalkostnader -515 000 -490 000

Förbrukningsmaterial, Inventarier -180 000 -170 000

Datorsupport -240 000 -170 000

Telefon, Porto -270 000 -290 000

Kopiering -70 000 -90 000

Ekonomi- och personaladministration -440 000 -390 000

Insamlingskostnader -200 000 -150 000

Personalrekrytering -90 000 -75 000

Försäkringar, Övriga expeditions- 
kostnader

-120 000 -125 000

-2 125 000 -1 950 000

Register & Matrikel

Intäkter 0 0

Kostnader: Licensavgift Repet -100 000 -100 000

Kostnader: Utveckling & Utbildning Repet -50 000 -20 000

Kostnader: Registerunderhåll -100 000 -100 000

Kostnader: Registersupport & statistik -20 000 -20 000

Kostnader: Trycksaker (matrikel) -45 000 -40 000

-315 000 -280 000

Materialförsäljning

Intäkter: Försäljning 150 000 150 000

Kostnader -130 000 -130 000

20 000 20 000

Deltagarförsäkringar

Intäkter 0 0

Kostnader -80 000 -80 000

-80 000 -80 000

Skräddartorp

Intäkter: Uthyrning 200 000 255 000

Kostnader -200 000 -255 000

0 0

Summa: Intäkter 350 000 405 000

Summa: Kostnader -4 345 000 -4 085 000

Resultat: Ekonomi & Administration -3 995 000 -3 680 000
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Not 10 Ledning

Riksstämma
Här budgeteras kostnaderna för riksstämman 2010, inklusive 
grundarorganisationernas respektive årshögtider. Stora poster är 
lokaler samt resor, kost och logi för den personal och de ideellt 
engagerade som krävs för att genomföra stämman. Här ingår 
även kostnader för tryck och distribution av riksstämmohan-
dlingar. Budgetposten täcker även kostnader för riksstämmans 
presidium, verksamhetsgranskande utskottet och nominering-
skommittén.

Styrelse, AU samt grundarorganisationernas 
styrelser
equmeniastyrelsen har ansvaret att förvalta och utveckla equme-
nia mellan riksstämmorna. Styrelsen sammanträder normalt fem 
gånger per år, samt i anslutning till riksstämman. Undantaget 
equmenias ordförande får ledamöterna inget arvode. Däremot 
ersätter equmenia resekostnader och står för kost och logi under 
mötena. I posten ingår även representation i de tre kyrko- och 
samfundsstyrelserna samt deltagande i kyrkornas/samfundens 
samgåendeprocess.

Arbetsutskottet, AU, består av tre styrelseledamöter som träffas 
när beslut i en fråga inte kan vänta till nästa styrelsemöte. AU har 
också personalansvar för generalsekreteraren. Kostnaderna utgörs 
av resor.

Grundarorganisationerna har ett fåtal styrelsemöten varje år 
för att sköta rent administrativa uppgifter samt fatta beslut om 
de verksamheter som inte övergått i equmenia. I huvudsak sker 
mötena per telefon.

Not 11 Reservation av ända-
 målsbestämda medel
De pengar som equmenia får för ett särskilt ändamål och som 
inte används under året ska reserveras. Det kan gälla insamlingar, 
gåvor eller bidrag till ett visst projekt. För att visa att pengarna 
inte får användas till vad som helst räknar vi bort dem från årets 
resultat genom att sätta upp dem som minusposter i not 11. En 
reservation påverkar alltså årets resultat negativt. När vi sedan 
genomför projektet ett senare år kan vi utnyttja pengarna (se not 
12). Då lägger vi till dem, så att resultatet förbättras.
Resultatmål: Se not 3-6.

NOT 10 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Administration, Ledning

Intäkter 0 0

Löner, administration, resor -1 060 000 -1 020 000

-1 060 000 -1 020 000

Riksstämma samt grundarorganisa-
tionernas årshögtider

Intäkter 0 50 000

Kostnader -365 000 -350 000

-365 000 -300 000

Styrelse, AU samt grundarorganisa-
tionernas styrelser

Intäkter 0 0

Kostnader -190 000 -190 000

-190 000 -190 000

Projekt & kurser

Intäkter 0 0

Kostnader -97 000 -150 000

-97 000 -150 000

Medlemskap, Nationella  
organisationer

Intäkter 0 0

Kostnader -30 000 -20 000

-30 000 -20 000

Summa: Intäkter 0 50 000

Summa: Kostnader -1 712 000 -1 710 000

Resultat: Ledning -1 712 000 -1 660 000

NOT 11 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Ny internationell fond -40 000 0

Resultat: Reservation av  
ändamålsbestämda medel

-40 000 0
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Not 12 Utnyttjande av ända-  
 målsbestämda medel
equmenia har möjlighet att utnyttja pengar som reserverats för 
ett särskilt ändamål (se not 11) om ett projekt eller arbete som 
uppfyller ändamålet genomförs. För att utnyttja pengarna sätter 
vi upp dem som plusposter i not 12. Utnyttjandet påverkar alltså 
årets resultat positivt. Ännu så länge har equmenia inga egna än-
damålsbestämda medel, utan tar över de fonder och insamlingar 
som MKU, SBUF och SMU haft.

SMU hade reserverat 800 000 kr för framtidsprojekt. Reservatio-
nen var tidigare tänkt för det projekt med Vi vill växa-inspiratörer 
som SMU genomförde i alla sina distrikt under 2007/08. Efter-
som inspiratörerna kunde finansieras på annat sätt finns pen-
garna kvar, och utnyttjas nu för det stora rekryteringsarbete som 
lanseras inom barn-, ungdoms- och scoutverksamheten.
Resultatmål: Se not 3-6.

NOT 12 Budget           
2009-2010

Budget           
2008-2009

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel

Latinamerikafonden 100 000 100 000

Alla på samma kula 250 000 250 000

Pågående projekt - Scoutdax 27 000 0

Pågående projekt - Ledarguiden 22 000 0

Nationellt 800 000 0

Ny internationell fond 40 000 0

Medel till personalutbildning 25 000 150 000

Utvecklingsarbete 0 63 112

Utveckling/Tonår 0 25 000

Internationellt volontärsarbete * 0 40 000

Internationella fonden IU * 0 20 000

Internationella fonden SU * 0 20 000

SBUF:s internationella fond 0 40 000

Poster markerade med * har slagits  
samman till Ny Internationell Fond.

Resultat: Utnyttjande av än-
damålsbestämda medel

1 264 000 708 112

36  Presentation av 2010 års riksstämma
Nästa ordinarie riksstämma hålls den 13-16 maj 2010 i Örebro tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och equmenias tre grundarorganisa-tioner.


