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Program
Tisdag 11 maj
9.00

19.30

Pilgrimsvandring från Lekebergskyrkan, 		
Fjugesta till Missionskyrkan, Vintrosa.
Vägskäl. En öppen pilgrimskväll i 			
Missionskyrkan, Vintrosa.

Onsdag 12 maj
9.00

13.00–17.00
15.00–20.00
17.00
19.30
19.30

Pilgrimsvandring från Missionskyrkan, Vintrosa
till Betlehemskyrkan, Örebro.
Kongo – Möjligheternas land.
Seminariedag, Karlskoga folkhögskola.
Konferensbyrån öppen.
Årsmötesförhandlingar Metodistkyrkan
(Trefaldighetskyrkan)
Metodistkyrkan: Pastorernas enskilda session
samt Lekmannasession (Trefaldighetskyrkan)
Vägskäl. En öppen pilgrimskväll i 			
Betlehemskyrkan, Örebro.

Torsdag 13 maj
7.30–18.00
8.30–9.30
9.00–9.45
9.00–9.45
10.00

11.15–12.00
12.00–13.30
13.30–14.45
15.00–16.00
15.15–17.30
19.00
19.30

Konferensbyrån öppen
Utskottsarbete för Metodistkyrkan
Introduktion för nya ombud, Missionskyrkan &
Baptistsamfundet (Tunnbindaren)
Riksstämmoskola för equmenias ombud
(Club 700)
Utmanad: Av evangeliet (Conventum Arena)
Inledande gudstjänst. Göran Zettergren, Elin Alm
Årsmötesförhandlingar, MKU, SBUF och SMU
Lunch
Utmanad: Gemensam framtid. Storforum. 		
Ulf Hållmarker, Elisabeth Englund, Lars Dalesjö
Fika serveras i anslutning till 				
förhandlingslokalerna
Årsmötesförhandlingar
Utmanad: Invigning (Conventum Arena)
Utmanad: Av din medmänniska

21.30

22.30

Öppningsgudstjänst. Patric Forsling,
Malin Ljungdahl
Kvällsprogram:
Betelkyrkan
Jim Wallis i närbild.
Samtal med journalist från Sändaren
Vasakyrkan
Joakim Arenius och Praise Unit
Betlehemskyrkan
Vägskäl: ”Prins Annorlunda”
Sören Olsson, författare, berättar om att vara 		
pappa till ett förståndshandikappat barn.
Trefaldighetskyrkan
Nattvardsandakt, lovsångsdans
Samuel Ljungblahd live in concert
Turnékonsert med Samuel Ljungblahd, band 		
och kör. Entréavgift. Konferensdeltagare: fri 		
entré. (Conventum Arena)

Fredag 14 maj
7.30–18.00
8.00–11.00
9.30–10.30
9.30–12.30
11.30–12.30
12.30–14.00
14.00–15.30
15.30–16.30
16.00–17.30
16.00
19.00

21.30

21.30

23.00–0.30

Konferensbyrån öppen
Årsmötesförhandlingar, inleds med morgonbön
Fika serveras i anslutning till				
förhandlingslokalerna
Påverkanstorg – equmenia
Livsnära samtal: Varifrån kommer jag?
Lunch
Utmanad: Den lokala församlingen
Storforum med Jim Wallis
Fika
Seminarier
Medarbetarförbundens årsmöten
Utmanad: Av världen (Conventum Arena)
Internationell gudstjänst. Jim Wallis, Hanna 		
Ekstedt. Sändning och hälsning av 			
missionsarbetare och praktikanter
Kvällsprogram:
Club 700
Agenda för en hoppfull värld
Jim Wallis, Daniel Grahn, representanter från
alla politiska ungdomsförbund
Betelkyrkan
Psalmskatt i orkesterskrud. Sing-a-long med
Smyrna symfoniorkester, Göteborg. Dirigent:
Ingemar Tessin. Solister: Gunnel och Fred 		
Sjöberg
Vasakyrkan
Joakim Arenius och Praise Unit
Betlehemskyrkan
Konsert med musiklinjens kör vid SVF.
Dirigent: Ove Gotting
Trefaldighetskyrkan
Nattvardsandakt, lovsångsdans
Utmanade – vad gör vi nu?
Samtal om gemensamt medarbetarförbund.
En samling för alla medarbetare i de tre 		
samfunden. Servering. (Bankettsalen under 		
kongresshallen)
Utmanad: Att leva i världen men inte av den
Nattgudstjänst. Patric Forsling, Johanna Lantz
(Club 700)

Lördag 15 maj
7.30–18.00
8.00–10.00
9.30–10.30
9.30–11.30
10.30–11.30
11.30–13.00
13.00–13.45

14.00–15.00
14.00–18.00
14.30–17.30
15.30–16.30
19.00

21.30

23.00–0.30

Konferensbyrån öppen
Årsmötesförhandlingar,
inleds med morgonbön – samfunden
Fika serveras i anslutning till
förhandlingslokalerna
Årsmötesförhandlingar – equmenia
Livsnära samtal: Mötet med det olika
Lunch
Torgmöte – Freds- och ickevåldskonsert
Kerstin Bergeå, Margareta Ingelstam, Ingemar
Olsson. I samarbete med Örebro kommun 		
(Våghustorget)
Seminarier
Årsmötesförhandlingar – Metodistkyrkan
Årsmötesförhandlingar – Baptistsamfundet,
Missionskyrkan och equmenia
Fika serveras i anslutning till 				
förhandlingslokalerna
Utmanad: Av din kallelse (Conventum Arena)
Ordinationsgudstjänst. Christian Alsted,
Elaine Lindblom-Erlandsson, Ingemar Olsson, 		
Karin Wiborn, Göran Zettergren
Kvällsprogram:
Club 700
Tomas Andersson Wij
Betelkyrkan
Konsert med elever från Betel folkhögskola, 		
Körsång, instrumentalister, dans och 			
ensambler. Musikledning: Carina Einarsson
Vasakyrkan
Psalmskatt i orkesterskrud. Sing-a-long med 		
Smyrna symfoniorkester, Göteborg. Dirigent: 		
Ingemar Tessin. Solister: Gunnel och Fred 		
Sjöberg
Betlehemskyrkan
Vägskäl; ”Evangelii dårar” Eva Nilsson, 		
kulturarbetare, framför en soloföreställning,
med tal och musik, om svenska missionärer
i Kongo kring sekelskiftet 1800/1900
Trefaldighetskyrkan
Nattvardsandakt, lovsångsdans
Utmanad: Kallelse till tjänst
Nattgudstjänst. Jenny Fredén, Joakim Lundqvist
(Club 700)

Söndag 16 maj
8.00–9.00
9.30–10.30
11.00

Minnesgudstjänst i Trefaldighetskyrkan
Livsnära samtal: Vart är vi på väg?
Utmanad: Av framtiden (Conventum Arena)
Sändningsgudstjänst med nattvard.
Karin Wiborn, Ulf Schöier, Noomi Tönnäng,
Rajan G. Mall
Kyrkkaffe serveras på läktaren i Conventum 		
Arena samt i bankettsalen under kongresshallen.
Gudstjänsten sänds i Sveriges Radio P1.

Det finns en programbok som delas ut på konferensen,
i den finns mer info om vad som händer på Utmanad.
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equmenias riksstämma 2010
2

Innehåll
equmenia
sidorna
4-54

Upprättande av röstlängd
Ombud till riksstämman registreras genom att föreningens
ordförande rapporterar in ombudens namn till equmenia
via riksstämmans webbsida senast den 12 maj 2010. 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

MKU

fastställa röstlängden i enlighet med det anslagna 		
förslaget.

sidorna
55-61
SBUF
sidorna

3
Val av mötesfunktionärer för
riksstämman

62-72

Ordföranden:
Linda Wallberg, Stockholm
Kristoffer Eklund, Stockholm
Patrik Cras, Uppsala

SMU

Protokollssekreterare:
Anders Arkbro, Uddevalla
Moa Mellbourn, Stockholm

sidorna
73-85

Redaktionsutskott:
Oskar Garp, Örebro
Maria Garp, Örebro
Markus Pettersson, Stockholm
Protokollsjusterare:
Presenteras på riksstämman
Rösträknare:
Presenteras på riksstämman
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Beslut om arbetsordning för
riksstämman
Vem är vem?
Ombuden är de som fattar beslut på riksstämman. Ombud är
utsedda av en förening eller av ett distrikt/region. För att vara
ombud måste du vara anmäld av din ordförande på
www.equmenia.se/riksstamma senast 12 maj 2010.
Presidiet består av tre ordförande som leder mötet och två se-

kreterare som skriver ned allt som händer på riksstämman i ett
protokoll. Presidiet visar inte vad de tycker om de olika förslagen,
de ska alltid vara neutrala.

Justeringspersoner väljs bland ombuden. De håller koll på vad
som händer på mötet och samlas igen några veckor efter riksstämman på equmenias kansli för att kolla att protokollet blivit
rätt. Rösträknarna väljs också bland ombuden och kallas in av
ordförande om det behövs hjälp att räkna röster.
Redax finns till för att hjälpa alla ombud att skriva förslag till

beslut, både i plenum (när vi är alla ombud tillsammans i mötessalen) och på påverkanstorget (där vi minglar runt för att diskutera
och komma med nya idéer).

Föredragande är en person som berättar vad ett förslag eller en
diskussion handlar om. Oftast är det någon från styrelsen, kansliet
eller ett stag. Ordförande brukar be den som skrivit en motion till
riksstämman att föredra sitt eget förslag.
Inflytandepunktansvariga finns på påverkanstorget och leder
diskussionerna om alla förslag. Inflytandepunktsansvarig är också
en speciell typ av föredragande i plenum, som berättar om förslagen och alla argument så att diskussionen kan hållas kort. De
visar inte vad de tycker om de olika förslagen, de ska alltid vara
neutrala.

Så här gör vi på mötet
1. Info om vad som ska hända. Först samlas alla ombud i mö-

tessalen (det kallas plenum) och vi öppnar mötet, väljer presidium
och justeringspersoner. De föredragande berättar vad varje fråga
på dagordningen handlar om. Sen går vi till påverkanstorget.
2. Diskussion och förslag. All diskussion för vi på påverkans-

torget, där det finns en inflytandepunkt för varje fråga som vi ska
ta beslut om. På inflytandepunkten kan du säga vad du tycker,
diskutera med andra ombud och fråga styrelsen hur de tänker om
frågan. Här kan du ställa hur många frågor som helst och verkligen få veta hur det är tänkt att fungera, vad förslaget innebär
och så vidare. Det är här du förklarar varför du är för eller emot

förslaget. Alla får använda klotterplanket och skriva sina tankar
och idéer.
Alla förslag finns uppsatta med en lista där ombuden kan markera att de stödjer förslaget. Ombud kan också ge egna förslag
(det kallas yrkande). Då går du till redax som hjälper dig skriva
förslaget. Be inflytandepunktsansvarig att sätta upp ditt förslag, så
att andra kan markera sitt stöd för din idé!
När det är 30 minuter kvar av påverkanstorget får du inte
komma med några fler förslag. Då ska alla ombud ha möjlighet att
läsa alla förslag och visa vilka förslag de stödjer.
3. Att slå ihop förslag. När påverkanstorget är slut träffas alla

som lagt ett förslag vid respektive punkt för att få möjlighet att
prata ihop sig. De som lagt förslag som liknar varandra kan då
komma överens om gemensamma förslag. Det kallas att jämka
förslagen.

4. Underlag för beslut. Efter påverkanstorget hjälps presidiet
och redax åt för att skriva en lista över alla beslutsförslag. De inflytandepunktsansvariga skriver en sammanfattning av vad som
sagts i diskussionen på deras punkt. Ombuden får sammanfattningen på lördag morgon, innan förhandlingarna i plenum börjar.
I beslutsunderlaget framgår även de förslag som eventuellt har
jämkats bort.
När vi kommer tillbaka till plenum berättar de inflytandepunktsansvariga hur varje diskussion gått och vilka beslutsförslag
som kommit fram. Alla frågor har diskuterats på påverkanstorgen
så det räcker oftast med den diskussion som redan varit. Ordförande frågar då om vi kan gå till beslut. Se ”Så beslutar vi”!
5. Att prata i plenum. Plenum är framför allt till för att fatta
beslut. Alla frågor har ju diskuterats på påverkanstorget, och de
inflytandepunktansvariga berättar för alla i plenum vad som hände
på deras punkter. Men ibland kan det finnas fakta eller argument
som inte kommit fram i sammanfattningen.
Om du vill säga något i plenum begär du ordet hos presidiet.
Ta en begära ordet-lapp och skriv ditt namn och vilken punkt på
dagordningen du vill prata om. Lämna lappen till presidiet. När
det är din tur att tala börjar du med säga vem du är och varifrån
du kommer. Sen berättar du vad du har att säga. Om du vill lämna
ett förslag skriver du det på en yrkande-lapp och ger till presidiet.
Alla förslag måste vara skriftliga. Vill du ha hjälp att skriva vänder
du dig till redax. Du kan också lyfta gamla förslag som jämkats
bort efter påverkanstorget.
Vissa saker bryter talarordningen och går före i diskussionen. Då
brukar man begära ordet genom att ropa orsaken till varför man
ska få gå före. Det kan vara bra att fråga presidiet om råd först!
Följande bryter talarordningen:
• Profetiskt tilltal är viktigt för oss men ska prövas (se till exem-

pel 1 Thess 5:20-21). Våga vara frimodig, vi tror och ber att Gud
leder alla våra beslut!
• Sakupplysning får bara vara ett faktum som glömts bort eller

blivit fel. Poängen är att slippa en diskussion som bygger på en
felaktig grund. Om du lämnar en sakupplysning får du inte argumentera eller lämna nya förslag.
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• Replik är en variant på sakupplysning som bara får användas för
att rätta till vad någon sagt i talarstolen om dig eller om vad du sagt.
Repliken ska vara kort och bara handla om det som sagts om dig.
Det är ordförande som avgör om du får replik.

sett. Om du tycker att ordförande ser fel kan du ropa ”Votering!”
en gång till. Då tas beslutet en sista gång, och ordförande ber
rösträknarna att räkna varje röstkort. Rösträkning tar tid, tänk
därför på att inte använda det i onödan.

• Ordningsfråga handlar om hur mötet ska gå till. Det vanligaste

Vem får prata, ge förslag och beslut?

är att ordförande själv föreslår en paus eller att införa begränsad
talartid. Om det blir för många som säger samma sak kan du även
föreslå ”streck i debatten”. Då får alla som vill anmäla nya förslag
eller begära ordet. Sen sätter ordförande streck och då kan inga
nya förslag eller nya talare anmälas i just den frågan. När talarlistan är slut går man direkt till beslut.
6. Så beslutar vi. Alla beslut fattas genom att vi svarar ”ja” på

olika frågor från ordförande. Först frågar ordförande ”Är vi redo
att gå till beslut?” Om du är klar ska du svara ja. Sedan säger
ordförande ”Någon däremot?” Det räcker att ett enda ombud
ropar ja så väntar man med att gå till beslut tills alla otydligheter
är utredda.
Varje förslag består av två frågor som har motsatt innebörd.
Ordförande säger till exempel ”Ska vi bifalla förslaget?” (Jaaa!)
och sedan ”Ska vi avslå detsamma?” (Jaaa!) För att det ska vara
lätt för ordförande att höra vad flest ombud röstat på svarar vi
”ja” när vi håller med och är knäpptysta när vi inte håller med. Vi
svarar aldrig ”nej”, det blir rörigt och det är ändå bara tråkigt att
säga nej till saker. Eller hur? (Jaaa!) Finns det flera förslag röstar
vi först om i vilken ordning besluten ska tas, sen tar man själva
besluten.
När röstningen är klar säger ordförande ”Jag finner att vi bifallit (eller avslagit) förslaget.” och väntar några sekunder innan
hon/han låter klubban markera beslutet. Om du tycker att ordförande hört fel ska du ropa ”Votering!” innan klubbslaget. Då
ställer ordförande frågorna igen, men nu får alla ombud hålla upp
sina röstkort så att ordförande ser hur många som röstar för bifall
respektive avslag.
Nu säger ordförande vilket beslutet blir utifrån vad hon/han
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Beslut om riksstämmans
stadgeenliga utlysande
Enligt § 3 i equmenias stadgar skall kallelse till riksstämman gå
ut senast sex månader före riksstämmans öppnande. Utlysningen
skedde första gången under 2009 års riksstämma. Därefter har
riksstämmans utlysts via equmenias hemsida och per brev till alla
lokala föreningar.
Generalsekreteraren föreslår därför riksstämman att besluta
att

6

anse riksstämman stadgeenligt utlyst.

Rätt att rösta och ta beslut har bara ombuden.
Rätt att ge förslag har ombuden, styrelsen och alla som är valda
till ett uppdrag i equmenia eller i en grundarorganisations styrelse.
Rätt att begära ordet har ombuden, styrelsen, alla som är valda
till ett uppdrag i equmenia eller i en grundarorganisations styrelse,
equmenias särskilt inbjudna gäster samt de representanter som
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska
Missionskyrkan utsett till riksstämman. Alla equmenias anställda
får också begära ordet.
I plenum kan riksstämman bestämma att andra personer får rätt

att begära ordet.

På påverkanstorget får alla närvarande vara med i diskussionen
och skriva upp sina åsikter på klotterväggarna. Ta alltså med alla
kompisar till påverkanstorget – ju fler idéer desto bättre!

equmenias styrelse föreslår riksstämman besluta
att

anta förslaget till arbetsordning.
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equmenias verksamhetsberättelse
2008-09-01 till 2009-08-31
1 september 2008 var det födelsedagskalas och öppet hus på equmenias kansli. Denna dag tog
equmenia över verksamheten från MKU, SBUF och SMU riks. Detta är alltså equmenias första
verksamhetsberättelse.
Under parollen ”Jesus Kristus är Herre” drog vi igång mot spännande och utmanande mål. Ett av målen: ”Att
vara bäst i Sverige på det vi gör” lär vi få anledning att återkomma till under kommande år. equmenia upplevdes
förmodligen som uppstudsigt och lite naivt, ibland med rätta. Förhoppningsvis hade vi fått del av en bråkdel av den
naivitet de första lärjungarna fyllts av då de för 2000 år sedan gav sig ut med uppdraget att förändra världen. Många
hade jobbat hårt för att equmenia skulle få en bra start, men en del fanns kvar att göra. Delar av det första året gick
självklart åt till att hitta former och funktioner för equmenia. Den allra mesta kraften kanaliserades redan första året
till att verkställa de beslut riksstämman fattat för att på bästa sätt stötta föreningarna.
Styrelsen har under året organiserat sitt arbete med stöd av strategiska arbetsgrupper för respektive
verksamhetsområde, så kallade ”stag”. Stagen delades upp enligt följande: internationellt, scout, barn, ungdom,
idrott, musik och föreningsutveckling. Andra viktiga arbetsområden som utbildning, kommunikation och ekonomi
organiserades som ”stöd”, då dessa jobbar inom samtliga verksamhetsområden.
Under året formulerades fyra inriktningsmål som riksstämman senare beslutade. De fyra målen kan sammanfattas
i att: drivna av Jesu kärlek öka det sociala engagemanget, finna nya språk som gör evangeliet tillgängligt, öka i antal
medlemmar, inspirera till fördjupat lärjungaskap och slutligen att de föreningar som är anslutna till equmenia skall ha
nytta av att vara det.
Eftersom bara det bästa är gott nog tog det viss tid att tillsätta de vakanta tjänster på kansliet som behövdes för
att fullgöra equmenias uppdrag. Såhär i efterhand kan man konstatera att rekryteringarna fallit väl ut och i slutet av
augusti 2009 kunde en nöjd generalsekreterare, Göran Bondesson, lämna över ett mycket kompetent kansli till sin
efterträdare, Patric Forsling, som tillträdde som generalsekreterare just innan verksamhetsåret avslutades.
I maj 2009 höll equmenia riksstämma i Jönköping under rubriken ”Allt skall bort – allt som skymmer Jesus skall
rensas undan”. Stämmans beslut lade en god grund för kommande år med en verksamhetsplan och budget som vi
vill skall få vara redskap för Guds rikes utbredande i Sverige och världen. Efter ett år stod det förhoppningsvis klart
för Sveriges MKU-, SBUF- och SMU-föreningar att de fått en ny gemensam organisation att räkna med.
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Årsredovisning för equmenia, org. nr. 802440-8117
Räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-31
Styrelsen för equmenia avger härmed följande årsredovisning.

10 Förvaltningsberättelse
Styrelsen för equmenia får härmed avge följande årsredovisning
för equmenia (802440-8117) för räkenskapsåret 2008-09-01 –
2009-08-31. Alla belopp redovisas i svenska kronor.

Information om verksamheten
equmenia är en federation av riksorganisationerna Metodistkyrkans Ungdomsförbund, MKU, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund, SBUF, och Svenska Missionskyrkans Ungdom, SMU.
equmenia finns till för riksorganisationernas lokala föreningar,
vilka bedriver verksamhet för barn och ungdomar i hela Sverige.
equmenias första och största mål är att sprida evangeliet om Jesus
Kristus bland barn och unga genom ord och handling.
equmenia bildades den 17 november 2007 genom beslut på konstituerande riksstämma efter beslut på grundarorganisationernas
respektive årsmöten i Örebro 17-20 maj 2007. Målet var att samordna de tre riksorganisationernas arbete och drivkraften kommer
ur Jesu bön för sina lärjungar, att vi skall vara ett. Startskottet
för verksamheten bestämdes till 1 september 2008, och under de
första nio månaderna av 2008 bestod equmenias arbete enbart i
förberedelser. Den ekonomiska förvaltningen sköttes av SMU på
uppdrag av grundarorganisationerna.
Den 1 september 2008 inleddes så äntligen equmenias första ordinarie verksamhetsår. Samtidigt överlät grundarorganisationerna
ansvaret för all verksamhet och alla engagemang till equmenia,
inklusive ansvaret för den personal som vid övergången var anställd vid respektive rikskansli 1 och merparten av grundarorganisationernas tillgångar2.
Den huvudsakliga verksamheten består i att stödja lokalföreningar inom MKU, SBUF och SMU. Arbetet bedrivs inom områdena Barn, Ungdom, Idrott, Musik, Scouting och Internationellt
och sker framför allt genom att utbilda och inspirera, genom
metod- och programutveckling, materialförsäljning samt anordnandet av kurser, läger och andra arrangemang. Bland de längre
kurserna märks ett fokus på praktikbaserade utbildningar, med
”ettåringarna” (ett år som ungdomsledare i församling), Apg29
(lärjungaskola i samverkan med internationella partners och deras

1
2
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lokalorganisationer), Våga Tro (folkhögskoleutbildning i pionjärt
församlingsarbete med merparten av tiden förlagd i församling)
samt Praktikantprogrammen (utvecklingsarbete i samarbetsländer). Grundarorganisationerna har behållit medlemskapen i
sina internationella samarbetsorgan men det är equmenia som
verkställer de internationella kontakterna med elva partnerorganisationer i lika många länder, fördelade mellan Afrika, Indien och
Sydamerika.

Resultat och ställning
Årets verksamhetsresultat är 1 405 133 kronor. Efter reservationer och utnyttjande av tidigare avsättningar kvarstår 1 821 769
kronor att balansera i ny räkning.
Riksstämman har budgeterat med ett negativt resultat på 245
888 kronor. Den stora avvikelsen kan sägas ha tre huvudsakliga
orsaker: verksamhetsbidragens storlek, flera omfattande vakanser
samt ett gott resultat för offrande, bidrag och finansiella poster.
När det gäller verksamhetsbidragen underskrider de budget med
1 250 000 kronor. Bidragen är tätt knutna till medlemsavgifterna,
vilka når ett 388 000 kronor lägre resultat än budgeterat. De båda
posterna var i budget tänkta att ta ut varandra, men samtidigt
hade riksstämman beslutat hur bidragen ska beräknas vilket begränsade möjligheterna till ytterligare utdelning. Under året har
ett stort arbete på att öka antalet bidragsberättigade föreningar
genomförts, varför upprepning inte är troligt.
Vid årets början fanns två vakanser inom områdena musik och
idrott, under året uppstod också vakanser på barn- och ungdomsområdet och ekonomienheten. Musik- och idrottskoordinatörer
anställdes under våren 2009, för övriga två poster anställdes vikarier för viss del av tjänsten. Sammanlagt motsvarar vakanserna
ungefär en årsarbetstid, vilket givetvis medfört betydande besparingar. Till följd av vakanserna har också viss verksamhet inte
genomförts med minskade kostnader som följd. Det syns främst
inom budgetområdet Nationellt.
Intäkterna har varit goda. Autogiroinsamlingarna har ökat i omfattning med 232 000 kronor mot budget, riksstämmogåvorna
överskred budget med 21 000 kronor. Offerdagen nådde ett gott

En person kvarstod i tjänst hos SBUF till och med februari 2009, med uppdrag att arkivera 		
SBUF:s handlingar samt understödja equmenias övertagande av verksamheten.
Enligt federationsavtalet skall bland annat andelar i folkhögskolor, medlemskap i vissa föreningar
samt sådana tillgångar som kommit till föreningen genom arv eller särskilt reglerad gåva kvarstå i
grundarorganisationen.

resultat på 640 000 kronor. Även om det är något sämre än budgeterat får det anses vara ett mycket bra resultat för equmenias
första ordinarie verksamhetsår. Även statsbidragen ökade något,
dock inte i den ordinarie tilldelningen utan beroende på en extraordinär utbetalning under året. Ränteintäkterna från equmenias
lån till Svenska Missionskyrkan uppgick till drygt 480 000 kronor
vilket är osedvanligt bra, inte minst med tanke på rådande ränteläge. Finansiella intäkter från SBUF på 45 000 kronor bidrog också
till att finansposterna blev 46 % större än beräknat.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den enskilt största händelsen under året var naturligtvis att den
nya riksfederationen började sin verksamhet den 1 september
2008. Under året har också generalsekreterare Göran Bondesson
sagt upp sin tjänst för att, med equmenias ordförandes ord, ”gå
vidare till central tjänst, det vill säga arbeta i församling”.
equmenias riksstämma avhölls i Jönköping i maj 2009. Rubriken
”Allt ska bort” väckte många tankar och funderingar, och gav bra
möjligheter för equmenia att synas i kristen press. Såväl stämman
som den tillhörande ungdomskonferensen satte ett rejält avtryck
i equmenias historia, inte minst tack vare de många gäster från
samarbetsorganisationer i andra länder som deltog.
Under våren togs ett bestämt steg i arbetet med rekrytering av
medlemmar i lokalföreningar, och riksstämman beslutade att anslå
medel till att under ett år anstaälla ett antal medlemsrekryterare.
Fyra personer inledde sin anställning den 15 augusti 2009, ytterligare en person verkar i projektet men är anställd genom Västra
Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan och Svenska Missionskyrkans Ungdom.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under december och januari förhandlas ett övertagande av hela
equmenias materialförsäljning med Svenska Scoutrådet som ny
distributör. I takt med att scouternas nya programmaterial lanseras kommer allt fler av de produkter equmenia tillhandahåller
att behöva utgå ur sortimentet. Då scoutmaterialet utgör 97 %
av dagens försäljning kommer resterande distribution också att
behöva ses över.
Medlemmar och styrelse
equmenia räknar totalt 31 510 medlemmar och 453 aktiva föreningar.
Medlemmarna gör en stor insats genom ideellt arbete i riksorganisationen och under året har över hundra personer arbetat ideellt
för equmenia i styrelse, stag och arbetsgrupper samt som representanter för equmenia i olika sammanhang. Till det kommer ett
omfattande ideellt arbete på lokal- och distriktsnivå.
equmenias styrelse har under merparten av året bestått av åtta
personer, till följd av att en ledamot under hösten 2008 begärde
att bli entledigad. Vid riksstämman i maj 2009 valdes två nya ledamöter in i styrelsen. Styrelsen har haft sju sammanträden, därtill
kommer arbetsutskottets sammanträden. Till styrelsemötena har
representanter från Metodistkyrkans i Sverige, Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans styrelser varit adjungerade.

De strategiska arbetsgrupperna, ”stagen”, har sammanträtt löpande under året och deltagit aktivt i såväl planering som genomförande av verksamheten. Den ursprungliga tanken med ett samlat
nationellt stag har förändrats, och de stag som verkat under året
är därför internationella staget, scoutstaget, föreningsutvecklingsstaget, idrottsstaget, musikstaget, barnstaget och ungdomsstaget.
Från och med hösten 2009 ersätts de två sista av ett gemensamt
barn- och ungdomsstag.
Under året har motsvarande 17 personer arbetat heltid för
equmenia, räknat i heltidsekvivalenter. En rad nyanställningar
har skett under året, då två tjänster var vakanta vid årets början,
två personer har begärt längre tjänstledigheter och ytterligare två
personer sagt upp sin anställning för att gå vidare till andra jobb
inom Svenska Missionskyrkan. En tredje person avslutar sin tjänst
i september 2009. Samtliga dessa sju tjänster har tillsatts. I augusti
2009 anställdes även fyra medlemsrekryterare för att arbeta i
equmenias rekryteringsprojekt under 2009/10. Göran Bondesson
har som generalsekreterare lett kansliets arbete under året, men
har valt att återgå till församlingstjänst från och med 1 september
2009. Som ny generalsekreterare har Patric Forsling anställts.
Då ettårsprogrammet avvecklats har däremot inga nya ungdomsledare anställts på dessa tjänster. Under verksamhetsåret har
också en anställning överförts till Karlskoga folkhögskola för att
därifrån driva två av equmenias utbildningar. Tjänsten förblir tätt
knuten till equmenia genom styrgrupperna för de båda projekten.
Internationellt arbete
equmenia har fortsatt SBUF:s och SMU:s arbete med att skicka
ut praktikanter till Ecuador, Kina, Kongo-Brazzaville och Thailand. Samtidigt har partnerorganisationer i Ecuador och Thailand
sänt totalt fyra inresande praktikanter till Katrineholm/Vingåker
respektive Hudiksvall. De två praktikanterna från Ecuador finansierades med medel från Gustaf V:s 90-årsfond. Samma fond
finansierade också en internationell utbildningskonferens med
deltagare från Chile, Ecuador, El Salvador, Indien, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Moçambique, Nicaragua och Thailand.
De internationella insamlingarna Alla på samma kula och WorldWide har fortsatt sitt arbete och stöttade bland annat alternativ
skola för utsatta barn i Indien.
Disposition av årets resultat
Verksamhetsårets resultat uppgår till 1 991 053 kronor. Efter
reservation av ändamålsbestämda medel om 211 915 kronor och
utnyttjande av tidigare reserverade medel om 42 630 kronor, återstår 1 821 769 kronor att balansera i ny räkning. Styrelsen föreslår
att denna summa förs till balanserat kapital.
Stockholm, den 31 januari 2010.
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Resultaträkning, perioden 2008-09-01 - 2009-08-31
Not

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

Insamlade medel nationellt

1

2 616 570

2 395 000

Insamlade medel internationellt

3

446 433

260 000

Statsbidrag

2

2 242 303

2 519 000

Svenska spel

2

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter
Anslag & Bidrag

4 594 417

4 170 000

3 112 606

3 500 000

854 740

1 726 000

Övriga intäkter internationellt

3

611 499

1 133 000

Nationellt

4

905 356

2 052 000

Scout

5

423 192

668 000

Föreningsutveckling & Projekt

6

4

0

Information

7

2 501

0

Utbildning

8

3 223

0

Ekonomi & administration

9

622 007

405 000

10

279 552

50 000

16 714 404

18 878 000

Ledning

Summa Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Aktivitetsstöd till föreningarna

2

-2 241 736

-3 500 000

Internationellt

3

-1 920 070

-3 080 000

Nationellt

4

-1 402 536

-3 297 000

Scout

5

-2 097 007

-2 245 000

Föreningsutveckling & Projekt

6

-773 768

-790 000

Information

7

-774 117

-900 000

Utbildning

8

-614 522

-625 000

9

-3 708 077

-4 085 000

10

-1 777 438

-1 710 000

-15 309 271

-20 232 000

1 405 133

-1 354 000

585 921

400 000

0

0

1 991 053

-954 000

Ekonomi & administration
Ledning

Summa Verksamhetens kostnader
Årets verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper
Räntekostnader
Årets resultat efter finansiella poster

Reservationer och utnyttjande av tidigare
reservationer
Reservation av ändamålsbestämda medel

11

-211 915

0

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

12

42 630

708 112

1 821 769

-245 888

Kvar att balansera i ny räkning

10

Balansräkning per 2009-08-31
Tillgångar

Not

2009-08-31

2008-08-31

13

150 634

0

Fritt disponibelt eget kapital

150 634

0

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

Eget kapital och skulder

2009-08-31

2008-08-31

Balanserat kapital

7 703 199

0

Dispositionsfond

645 000

0

EGET KAPITAL

SUMMA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not
15

Årets resultat
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Summa Fritt disponibelt eget kapital

Varulager
Varulager

Övriga fordringar

14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

0
0

16

207 196

0

Skräddartorp

130 535

0

771 063

0

Personalutveckling

174 986

0

19 462 505

0

Informationsinsatser

55 000

0

706 594

0

Internationella insatser

367 771

0

20 940 162

0

Nationell verksamhet

800 000

0

Utvecklingsarbete

363 112

0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Eget kapital reserverat för särskilda
ändamål

1 991 053
10 339 253

Banktillgodohavanden
323 256

0

Handikapparbete

53 068

0

SUMMA
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

21 470 614

0

Scoutdax

75 691

0

Ungdomsledarnätverk

41 166

0

2 061 328

0

SUMMA TILLGÅNGAR

21 621 248

62 572

0

Banktillgodohavanden

0

Summa Eget kapital reserverat för
särskilda ändamål
Gåvomedel reserverade för särskilda
ändamål

17

Internationellt arbete
Humanitära stödinsatser

24 320

0

Alla på samma kula

787 939

0

Valdagsinsamlingen

238 480

0

Insatser i Latinamerika

312 286

0

Utveckling tonår

559 772

0

1 985 369

0

14 385 950

0

74 029

0

Sidaanslag

313 136

0

Övriga anslag

364 889

0

Summa förmedlingsanslag

678 024

0

Summa Gåvomedel reserverade för
särskilda ändamål
SUMMA EGET KAPITAL

Foto: Emma Gunnarsson

SKULDER
Pågående projekt
Pågående arrangemang och projekt
Förmedlingsanslag

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

761 869

0

Övriga skulder

18

5 361 826

0

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

19

359 550

0

Summa Kortfristiga skulder

6 483 246

0

SUMMA SKULDER

7 235 298

0

21 621 248

0

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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Not 1. Insamlade medel

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

Insamlade medel
Offerdag
Autogiro (Enkronasbanken, Visionsbärare,
Missionsgåvan)
Riksstämmogåvor
Övriga insamlade medel
Summa

Not 2. Statsbidrag & Bidrag
från Svenska Spel AB

Fortsättning Not. 2

700 000

1 752 339

1 520 000

96 657

75 000

126 673

100 000

2 616 570

2 395 000

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

Implementering av SSR-material

-3 781

-50 000

Deltagarförsäkringar

-36 785

0

Medlemskap i riksorganisationer

-34 670

0

Subvention av resekostnad, Scoutrådets
årsmöte

-33 974

0

Föreningsinspiration, Internationellt arbete

-9 786

0

Scoutstämma

-5 027

0

-4 594 417

-4 170 000

Summa intäkter Svenska Spel AB

Not 3. Internationell verksamhet

Statsbidrag från Ungdomsstyrelsen

2 242 303

2 519 000

Bidrag från Svenska Spel AB

4 594 417

4 170 000

Totalt

6 836 720

6 689 000

Intäkter/övriga intäkter

Lön, administration, resor

Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mm

Internationella stipendier

-2 039 260

-3 500 000

-413 580

0

Intäkter/övriga intäkter

-32 930

0

Kostnader

Riksstämma & övriga demokratiska
organ
Riksstämman

-210 718

-350 000

-19 366

0

-202 043

0

-86 213

0

-114 490

0

Föreningsutskick

-94 396

-220 000

Personalens arbetstid, föreningsutskick

-35 600

0

Webbsida

-89 584

0

Personalens arbete, webbsida

-40 940

0

-6 129

0

-60 520

0

Riksstämmans organ (NK, VGU)
Personalens arbete, riksstämman
Styrelsens möten och påverkansarbete
Stag (strategiska arbetsgrupper)
Information

Föreningsutveckling
Föreningsutvecklarens föreningsbesök
Föreningsutvecklarens arbete,
föreningskontakt

Intäkter/övriga intäkter
Kostnader

Sidabidrag
Kostnader

Intäkter

-1 046 301

-1 245 000

-966 303

-1 122 000

0

0

-21 228

-40 000

-21 228

-40 000

0

0

-10 996

-40 000

-10 996

-40 000

65 000

700 000

-83 780

-840 000

-18 780

-140 000

0

0

-8 069

-10 000

-8 069

-10 000

Intäkter

324 060

260 000

Kostnader

-73 256

-30 000

250 805

230 000

2 440

50 000

-46 205

-110 000

-43 765

-60 000

Kostnader

Apg29

-30 000

Matrikelprogram

-178 001

0

Intäkter

-40 129

0

Kostnader

-158 776

0

ID

Internationellt kontaktarbete

Rekryteringsarbete
-3 676

-20 000

Medlemsrekryterare - kostnader och lön

-71 762

0

Personalens arbete, rekryteringsprojektet

-59 808

0

Utbildningssekreterare

-440 550

0

Projekt & kurser, Scout

-39 333

0

Projekt & kurser, Barn

-5 280

0

-12 755

0

Utbildningsarbete

Intäkter
Kostnader

0

0

-26 958

-40 000

-26 958

-40 000

Kongo Brazzaville
Intäkter
Kostnader

0

0

-25 450

-53 000

-25 450

-53 000

0

0

Kongo Kinshasa
Intäkter
Kostnader

12

0

Rätt Vis Helg/Alla Folk

-5 654

Projekt & kurser, Ungdom

123 000

0

Volontärer

Konsulentträffar

Rekryteringsmaterial

79 999

Föreningsbesök

-8 900

Övriga personalens arbete,
föreningskontakt

Budget
2008/2009

Internationella staget

Föreningsutvecklarens arbete, nya
normalstadgar

Övriga personalens föreningsbesök

0

Resultat
2008/2009

Administration Internationellt

Sidabidrag

Användning av bidraget från
Svenska Spel AB

Subvention, anslutning till scoutrörelsen

Budget
2008/2009

Övriga program
640 902

Statsbidragens sammansättning

Lokalt aktivitetsstöd

Resultat
2008/2009

-25 386

-25 000

-25 386

-25 000

Fortsättning Not 3.

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

Caravanen
Intäkter
Kostnader

Fortsättning Not. 4

0

-7 969

-7 000

-7 969

-7 000

Intäkter
Kostnader

346 935

250 000

Intäkter

Kostnader

-307 211

-500 000

Kostnader

39 724

-250 000

Riktade insatser Latinamerika

0

-7 465

-100 000

Intäkter

72 309

150 000

Kostnader

-34 726

-50 000

37 583

100 000

0

0

NoA - No Alcohol
3 986

10 000

-90 000

Intäkter/insamlade medel

67 780

0

Intäkter

Kostnader

-25 943

0

Kostnader

41 837

0

WorldWide (SBUF U-trossen)

Externa projekt

Internationell utbyteskonferens
Intäkter

140 000

0

Kostnader

-156 157

0

-16 157

0

27 733

0

0

0

Kostnader

-13 158
14 575

-40 000

Summa insamlade medel
internationellt

446 433

260 000

Summa övriga intäkter internationellt

611 499

1 133 000

-1 920 070

-3 080 000

-862 138

-1 687 000

Not 4. Nationell verksamhet

Resultat
2008/2009

-40 000

Budget
2008/2009

Administration Nationellt
Intäkter
Lön, administration, resor

Intäkter

Kostnader

0

0

-33 391

0

-33 391

0

Summa intäkter nationellt

905 356

2 052 000

-1 402 536

-3 297 000

-497 180

-1 245 000

Resultat nationellt

Not 5. Scoutverksamhet

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

Administration Scout
Intäkter
Löner, adm, resor

1

0

-689 686

-695 000

-689 686

-695 000

Scoutstaget
Intäkter

450

0

-59 193

-60 000

-58 743

-60 000

-1

0
-920 000

Scoutstämma

-525 928

-920 000

Intäkter

1 023

0

Kostnader

-6 671

-10 000

-5 648

-10 000

317 554

408 000

0

0

-37 735

-100 000

Svenska Scoutrådet (SSR)

-37 735

-100 000

Intäkter/scoutavgift

Intäkter (främst församlingsavgifter)

685 400

1 872 000

Kostnader för ettåringarna, löner m.m.

-544 594

-1 882 000

140 806

-10 000

Intäkter

147 648

30 000

Kostnader

-162 980

-90 000

-15 332

-60 000

Ungdom

Prenumerationsintäkter

85 875

100 000

Anslag, medlemsavgift

-1 068 326

-960 000

-55 234

-50 000

Rörlig kostnad scouttidningar
Årsmöte SSR, WAGGGS & WOSM

-38 203

-100 000

-758 334

-602 000

7 559

80 000

-30 922

-100 000

-23 362

-20 000

Treklöver Gillwell-kurs & ledarteam

Barn

Kostnader

Summa kostnader nationellt

-525 927

equmenias ettåriga stödprogram för
ungdomsledare

Intäkter

-35 000
-35 000

Kostnader

Kostnader

Nationella staget och arbetsgrupper
Intäkter

-35 000
-35 000

Rekryteringsprogrammet
(nationell verksamhets andel)

Övrigt internationellt

Resultat internationellt

-60 000

-100 000

-100 000

Summa kostnader internationellt

-4 592

0

-42 005

Intäkter/övriga intäkter

0
-60 000

-7 465

-38 020

Intäkter/insamlade medel

0
-4 592

Idrott

Intäkter/insamlade medel

Kostnader

Budget
2008/2009

Musik
0

Alla på samma kula

Intäkter/insamlade medel

Resultat
2008/2009

Intäkter
Kostnader

Ska'Ut Mera
0

0

-16 126

-60 000

-16 126

-60 000

Intäkter
Kostnader

0

80 000

-4 069

-100 000

-4 069

-20 000
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Fortsättning Not. 5

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

equmenia-hajk
10 730

0

Kostnader

-8 205

-20 000

2 525

-20 000

Intäkter

0

0

Kostnader

0

-10 000

0

-10 000

Operation Seniorscout

Kostnader

0

0

-4 651

-50 000

-4 651

-50 000

Kostnader

0

0

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

Intäkter
Kostnader

Intäkter
Kostnader

Intäkter
Kostnader

Summa intäkter Information
0

0

-33 391

0

-33 391

0

Övrigt scout
Intäkter

Löner, adm, resor

Not 8. Utbildning

-78 456

-70 000

Löner, adm, resor

668 000

Summa kostnader scout

-2 097 007

-2 245 000

Referensgrupp

Resultat scout

-1 673 815

-1 577 000

Intäkter

0
-120 000

-148 993

-120 000

2 500

0

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

Administration Föreningsutveckling &
projekt
4

0
-685 000

-734 111

-685 000

Föreningsutvecklings- & projektstaget
0

0

-12 163

-25 000

-12 163

-25 000

Intäkter

0

0

Kostnader

0

-40 000

0

-40 000

0

0

Rekryteringsmaterial

Övrigt föreningsutveckling & projekt

-27 490

-40 000

-27 490

-40 000

4

0

Summa kostnader Föreningsutveckling
& projekt

-773 768

-790 000

Resultat Föreningsutveckling & projekt

-773 764

-790 000

-220 000
-220 000

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

-1

0

-600 547

-595 000

-600 549

-595 000

0

0

-98

-10 000

-98

-10 000

Övrigt utbildning
Intäkter

-734 114

-108 563
-106 063

Administration Utbildning

Kostnader

14

0
-148 993

-900 000

423 192

Summa intäkter Föreningsutveckling
& projekt

-100 000

-771 615

Summa intäkter scout

Kostnader

-103 616

Resultat Information

Intäkter

Intäkter

0
-100 000

0

0

Kostnader

0
-103 616

-900 000

-70 000

Intäkter

-460 000
-460 000

2 501

0

Löner, adm, resor

-412 945
-412 944

-774 117

-78 456

Intäkter

0

Summa kostnader Information

Kostnader

Not 6. Föreningsutveckling
& projekt

1

Föreningsutskick

Rekryteringsprogrammet (scouts
andel)
Intäkter

Intäkter

Informationsmaterial

Internationellt Scoutstipendium
Intäkter

Budget
2008/2009

Webb/data

Spridning av SSR-material

Kostnader

Resultat
2008/2009

Administration Information

Intäkter

Intäkter

Not 7. Information

3 225

0

-13 877

-20 000

-10 652

-20 000

3 223

0

Summa kostnader Utbildning

-614 522

-625 000

Resultat Utbildning

-611 299

-625 000

Kostnader

Summa intäkter Utbildning

Not 10. Ledning
Not 9. Ekonomi & Administration

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

Administration Ekonomi &
Administration
Intäkter
Lön, administration, resor

Löner, administration, resor
4

0
-1 380 000

-1 043 849

-1 380 000

825

0

Expeditionen
Intäkter
Personalomkostnader

-66 130

-75 000

Hyra/lokalkostnader

-503 689

-490 000

Ekonomiadministration & Revision

-450 196

-390 000

Förbrukningsmaterial/inventarier

-161 566

-170 000

Datakostnader
Insamlingskostnader
Kopiering
Telefon/porto
Övrigt

-226 734

-170 000

-68 005

-150 000

-51 293

-90 000

-205 749

-290 000

-109 926

-125 000

-1 842 463

-1 950 000

Intäkter

-1

0

-923 266

-1 020 000

-923 267

-1 020 000

Riksstämma samt
grundarorganisationernas årshögtider
Intäkter

204 553

50 000

Kostnader

-463 675

-350 000

-259 122

-300 000

Styrelse, AU samt
grundarorganisationeras styrelser
Intäkter
Kostnader

75 000

0

-260 143

-190 000

-185 143

-190 000

Projekt & kurser
Intäkter
Kostnader

Summa intäkter Ekonomi &
Administration

Register & matrikel

Budget
2008/2009

Administration Ledning
Intäkter

-1 043 853

Resultat
2008/2009

0

0

-130 354

-150 000

-130 354

-150 000

279 552

50 000

0

0

-1 710 000

-100 000

-100 000

Summa kostnader Ekonomi &
Administration

-1 777 438

Licensavgift
Registerunderhåll

-135 817

-100 000

Resultat Ekonomi & Administration

-1 497 886

-1 660 000

Support/rapport

-50 000

-20 000

Omläggning av Matrikeln till webben

-39 996

-40 000

-4 184

-20 000

-329 997

-280 000

Övrigt Repet

Not 11. Reservation av
ändamålsbestämda medel
Skräddartorp
Alla på samma kula

Materialförsäljning
Intäkter

316 788

150 000

Internationella insatser

Kostnader

-251 862

-130 000

64 927

20 000

Totalt Reservation av
ändamålsbestämda medel

Intäkter

0

0

Kostnader

0

-10 000

0

-10 000

Referensgrupp ekonomi

Deltagarförsäkringar
Intäkter
Kostnader

0

0

-65 222

-80 000

-65 222

-80 000

Skräddartorp
Intäkter

304 390

255 000

Kostnader

-173 855

-255 000

130 535

0

622 007

405 000

Summa intäkter Ekonomi &
Administration

Not 12. Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

-130 354

0

-39 724

0

-41 837

0

-211 915

0

Resultat
2008/2009

Budget
2008/2009

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
ID-projektet

4 610

0

Utvecklingsarbete

0

63 112

Internationellt volontärsarbete

0

40 000

Internationella stipendiet

0

20 000

Internationella scoutstipendiet

0

20 000

38 020

100 000

Personalutvecklingsmedel

0

150 000

Internationellt arbete

0

40 000

Alla på samma kula

0

250 000

0

25 000

42 630

708 112

Insatser i Latinamerika

Insamlingar

Summa kostnader Ekonomi &
Administration

-3 708 077

-4 085 000

Utveckling tonår

Resultat Ekonomi & Administration

-3 086 070

-3 680 000

Totalt Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel
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Not 13. Inventarier
Ingående anskaffningsvärde

2009-08-31

2008-08-31

0

0

Överförda inventarier från grundarorganisationerna

635 473

0

Inköp under året

153 152

0

Avyttringar under året

-42 890

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

745 735

0

0

0

-589 846

0

-36 299

0

Ingående avskrivningar
Ack avskrivningar på överförda inventarier
Årets avskrivningar
Återförda avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

31 045

0

-595 101

0

150 634

0

Not 14. Övriga fordringar

2009-08-31

2008-08-31

Avräkning Svenska Missionskyrkan

16 780 445

0

Avräkning Metodistkyrkans Ungdomsförbund
Avräkning Svenska Baptisternas Ungdomsförbund
Övriga fordringar
Summa övriga fordringar

190 472

0

2 354 373

0

137 215

0

19 462 505

0

Not 15. Eget kapital
Det egna kapitalet har delats in i tre olika avdelningar:

Personalutveckling
Avsättningen används för att finansiera utbildningar, studieresor
och annan kompetensutveckling för equmenias personal. equmenia övertog reservationen från SMU.
Informationsinsatser
Medlen var ursprungligen reserverade för att utveckla en webbplats samt lansering av det nya webbaserade medlemsregistret
Repet. equmenia övertog avsättningen från SMU.
Internationella insatser
Reservationen är tänkt att användas för att finansiera internationella samarbetsprojekt, och då främst utanför Sverige. Det kan
gälla equmenias internationella stipendier, volontärprojekt, stöd
till satsningar hos partnerorganisationerna med mera. Hit förs
också överskottet av insamlingen WorldWide. equmenia övertog
avsättningen från SMU.
Nationell verksamhet
Medlen var ursprungligen avsedda att finansiera Vi vill växa-inspiratörerna under våren 2008, men togs aldrig i anspråk. equmenia
övertog reservationen från SMU.
Utvecklingsarbete
Reservationen avsåg framför allt utvecklingsarbetet kring bildandet av equmenia, men togs inte i anspråk fullt ut. equmenia övertog reservationen från SMU.

Fritt disponibelt eget kapital är det balanserade resultatet samt
årets resultat. Om equmenia gör en ekonomisk förlust och inga
särskilda åtgärder vidtas är det i första hand detta kapital som
kommer att belastas. Begreppet ”dispositionsfond” ska här ses
som en frivillig uppdelning av kapitalet.

Handikapparbete
Medlen skall användas för att stödja handikappade och arbetet
med handikappfrågor. Under de senaste åren har dock detta arbete varit vilande. equmenia övertog avsättningen från SMU.

Eget kapital reserverat för särskilda ändamål är medel som
equmenia reserverar för att använda i vissa projekt eller till ett
visst ändamål. De flesta av dessa reservationer har equmenia ärvt
från grundarorganisationerna. När ett visst projekt utförts kan
pengarna utnyttjas.

Scoutdax
Scoutdax har varit ett återkommande arrangemang inom SMU
och överskott från en av de tidigare kurserna har reserverats för
att täcka eventuella förluster kommande år. equmenia övertog
reservationen från SMU.

Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål är medel som
equmenia tagit emot och där givaren har angett ett visst syfte eller
ändamål som gåvan ska användas till.

Not 16. Eget kapital reserverat för särskilda
ändamål
Skräddartorp
equmenia hyr lägergården Skräddartorp av SMU. Överskott från
verksamheten reserveras för att täcka kommande investeringar,
men även eventuella förluster. I enlighet med federationsavtalet
kvarstår både ägandet av gården och tidigare års reservationer för
Skräddartorp i SMU tills vidare.
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Ungdomsledarnätverk
Medlen avsattes ursprungligen för ett arbete med ett ungdomsledarnätverk. equmenia övertog reservationen från SBUF.

Not 17. Gåvomedel reserverade för särskilda
ändamål
Internationellt arbete
Genom U-trossen och senare WorldWide har gåvor samlats in
till Internationellt arbete. Dessa medel kommer att användas på
samma sätt som avsättningen Internationella insatser under Eget
kapital reserverat för särskilda ändamål. equmenia övertog avsättningen från SBUF.

Humanitärt stöd
Medlen har ursprungligen reserverats för att göra det möjligt för
förbundsstyrelsen att bistå med ekonomiska medel till humanitärt
hjälparbete i krissituation. equmenia övertog reservationen från
SBUF.
Alla på samma kula
”För barn till barn” är ledordet för Alla på samma kula, som dels
är ett material för barngrupper och dels en stor insamling till
barnprojekt hos equmenias partnerorganisationer. equmenia övertog reservationen från SMU.
Valdagsinsamlingen
I samband med allmänna val har scoutförbunden tillsammans
gjort en Valdagsinsamling. Medlen ska i första hand gå till scoutkårer som vill genomföra projekt kring scoutings sociala arbete.
equmenia övertog avsättningen från SMU.
Insatser i Latinamerika
Genom flera tidigare insamlingar har en avsättning för insatser i
Latinamerika byggts upp. I år har fonden stöttat ett musikprojekt
anordnat av AJECIM i Nicaragua samt till scoutkoordinatörer
och ett extra nationellt möte hos JNJ i Ecuador. equmenia övertog reservationen från SMU.
Utveckling Tonår
I samband med SMU:s 90-årsfirande mottogs gåvor avsedda för
ett arbete riktat mot ungdomar med fokus på att bygga broar
mellan ungdomsförening och församling. Projektet finansieras på
andra sätt och medlen kvarstår till kommande ungdomsprojekt.
equmenia övertog alltså denna avsättning från SMU.

tjänst i september 2009. Samtliga dessa sju tjänster har tillsatts. I
augusti 2009 anställdes även fyra medlemsrekryterare för att arbeta i equmenias rekryteringsprojekt under 2009/10.
Då ettårsprogrammet avvecklats har däremot inga nya ungdomsledare anställts på dessa tjänster. Under verksamhetsåret har
också en anställning överförts till Karlskoga folkhögskola för att
därifrån driva två av equmenias utbildningar. Tjänsten förblir tätt
knuten till equmenia genom arbetsledning och styrgrupp för projektet.
Löner och ersättningar
Under året har över ett hundra personer arbetat ideellt för equmenia på riksnivå. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats
i resultaträkningen. equmenias ordförande är arvoderad för sitt
uppdrag enligt beslut av Riksstämman, uppgifter om ordförandes
ersättningar redovisas nedan tillsammans med motsvarande uppgifter för generalsekreterarens ersättning. Övriga styrelseledamöter erhåller inget arvode.
Medelantal anställda 2008/2009
Totalt

Varav kvinnor

Varav män
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9

8

Löner & ersättningar

2008/2009

2008

Ordförande

306 408

0

Generalsekreterare

357 238

0

Övriga anställda

4 122 312

0

Total, löner & ersättningar

4 785 959

0

Sociala kostnader

1 612 913

0

27 840

0

0

0

27 840

0

Pensionskostnadens andel av de sociala
kostnaderna
Varav Ordförande
Varav Generalsekreterare

Not 18. Övriga skulder
Avräkning Svenska Missionskyrkans Ungdom
Övriga skulder
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Not 19. Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Semesterlöner, pensionskostnader, sociala avgifter
Övriga interimsskulder
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

2009-08-31

2008-08-31

5 197 556

0

164 271

0

5 361 826

0

2008-08-31

2008-08-31

311 061

0

48 489

0

359 550

0

Not 20. Uppgifter om anställda, löner och
sjukfrånvaro
Personalutveckling under året
Året har präglats av nyanställningar. Vid årets början var två tjänster vakanta. Under året har två personer begärt längre tjänstledigheter och två personer sagt upp sin anställning för att gå till andra
jobb inom Svenska Missionskyrkan. En tredje person avslutar sin

Under perioden februari-augusti 2008 fanns en anställd generalsekreterare och en arvoderad ordförande för equmenia. Uppgifter
om löner och ersättningar för dessa uppdrag särredovisades i
SMU:s årsredovisning för 2007/2008. Generalsekreterarens löner
och ersättningar uppgick då till 37 615 kr och pensionskostnadens
andel av de sociala kostnaderna till 3 136 kr. Ordförandes arvode
uppgick till 25 830 kr.
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro för samtliga anställda som andel av ordinarie
arbetstid är 0,94 %. Ingen anställd har varit sjukfrånvarande under
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, så kallad långtidssjukfrånvaro.

- 29 år
30 - 49 år
50 Totalt

år

Kvinnor

Män

Totalt

0,59 %

*

0,48%

*

*

1,04%

*

*

*

1,33%

*

0,94%

* = I enlighet med Årsredovisningslag (1995:1554) 5:18 a § redovisas inte uppgiften
när antalet anställda i gruppen är högst tio eller uppgiften kan hänföras till en enskild
individ.
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13
Föredragning av Verksamhetsgranskande utskottets rapport
Verksamhetsgranskande utskottets uppgift är att å riksstämmans vägnar granska equmenias verksamhet mellan riksstämmorna.
Helt enkelt se till att det vi beslutar också genomförs. För att i rapporten få med verksamheten som sker månaderna närmast inpå
riksstämman lämnar de sin rapport på plats och inte här i handlingarna.
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16
Presentation av
nomineringskommitténs
förslag

röstningsförfarande vid stämman skulle få svårt att tillmötesgå alla
dessa omständigheter. Av denna anledning väljer vi att presentera
en rak lista. Det betyder att det är lika många kandidater som
platser i styrelsen.

Nomineringskommittén förbereder alla val till riksstämman.
Nomineringskommittén är vald av föregående rikstämma.

Ordförande
Johan Nilsson, Stockholm, omval 1 år

equmenias styrelse

Övriga styrelseledamöter
Ida Hennerdal, Stockholm, nyval 2 år
Joakim Lundqvist, Örbyhus, nyval 2 år
Jakob Carlbäcker, Gävle, nyval 2 år
Annika Bergmark, Stockholm, nyval 2 år
Maria Hedman, Stockholm, nyval 1 år
Miriam Carlsson, Göteborg, omval 1 år
Andrea Thörn, Oskarshamn, valda t.o.m 2011
Joel Cedersjö, Trollhättan, valda t.o.m 2011

Nedan presenteras nomineringskommitténs förslag till styrelse för
equmenia. Enligt stadgarna ska nio personer väljas.
Två personer står till förfogande för omval. Fem personer står till
förfogande för nyval. Återstående ledamöter har mandattid kvar
och är inte valbara i år. Av de sju valbara personerna väljs 4 på
två år och 3 på ett år. Eftersom valet till equmenias styrelse bör
innefatta såväl varierade kompetenser, kön, geografisk spridning
samt förbundstillhörighet anser nomineringskommittén att ett

Styrelseordförande 1 år, omval
Johan Nilsson
Årgång: 1983
Bor: Stockholm
Aktuell Förening: Immanuelskyrkans SMU, Stockholm
Kommer från: Pilås, utanför Braås, utanför Växjö
Sysselsättning: equmenias ordförande
Förebild: Många
Bibelord: Hes 37:1-14
Tidigare uppdrag: SMU:s nationella styrelse och dess scoututskott, UR i Braås SMU
Aktuella uppdrag: ordförande för equmenia, vilket inkluderar en massa bonusuppdrag
Så har tron påverkat mitt liv: Ja, förhoppningsvis gör den det. Jag inser att det inte är jag,

utan Jesus, som är världens centrum. Det hänger varken på mig eller slumpen, det hänger på
Honom. Det ger hopp och trygghet på samma gång som det förpliktigar att göra sitt bästa för
att göra det man tror att han skulle gjort.
Mitt bidrag till equmenias styrelse: Rutin och historia, jag har ju varit med ett tag (trodde aldrig
att det skulle vara jag). Kontaktnät i "organisations-Sverige" både i och utanför kyrkbranschen. Förhoppningsvis ett inspirerande
ledarskap. I all min spretighet vill jag tro att jag lyckas hålla fokus på equmenias inriktningsmål.
Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: equmenia skall vara en kombination av mycket hjärta och mycket hjärna.
equmenia skall kännas angeläget för de 500 föreningar som idag anslutit sin verksamhet till oss. equmenia skall vara bäst i Sverige på att
stötta lokala föreningar med programmaterial, arrangemang, utbildningar, internationella relationer och påverkansarbete m.m.
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Styrelseledarmot 2 år, nyval
Ida Hennerdal
Årgång: Född 1988
Bor: Stockholm
Aktuell Förening: Abrahamsbergskyrkans SMU, Stockholm
Kommer från: Örebro
Sysselsättning: Student, studerar statsvetenskap
Förebild: Min mamma! Hon är modig på riktigt, hon gör sådant som hon kanske egentligen

inte riktigt vågar och klarar det galant! Hon törs säga vad hon tycker och sedan stå för
konsekvenserna.
Bibelord: Jesaja 41:10. Det har funnits med sedan jag konfirmerade mig. Det är ett bibelord
jag återkommer till gång på gång, det hjälper mig i vardagen.
Tidigare uppdrag: Scoutledare i Örebro och Gamla Uppsala, ungdomsledare i Enköping
Aktuella uppdrag: Ledamot i scoutstaget, tonårsledare i Abrahamsbergskyrkan i Stockholm
Så har tron påverkat mitt liv: Min tro finns med mig hela tiden. Jag försöker få den att påverka allt jag tar mig för och alla relationer
jag har med människor i min omgivning. Tron är en självklar del av min identitet. Jag läste en dikt av Anita Wemmenborn där hon
bland annat skriver Herre, jag vill inte ha dig i en liten ask. Men jag vill att du skall ha mig i dina händer. Det stämmer väldigt bra in på
mig också.
Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag har erfarenhet av både scoutrörelsen och av att arbeta i en församling, så de perspektiven
skulle jag kunna bidra med. Jag tror också jag kan bidra med engagemang, jag tycker verkligen att det arbete equmenia utför och har
möjlighet att utföra i framtiden är jätteviktigt!
Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Jag tror equmenia har en viktig roll att spela, inte minst i arbetet med skapandet
av en ny kyrka de närmaste åren. Jag skulle också vilja att equmenia skulle bli en positiv kraft som är känd även utanför rörelsen. Samt
att lokalföreningarna känner att de kan få den hjälp och det stöd de behöver för att kunna utföra det otroligt viktiga uppdrag de har.

Styrelseledarmot 2 år, nyval
Joakim Lundqvist
Årgång: 1987
Bor: Örbyhus
Aktuell Förening: Örbyhus SMU
Kommer från: Gävle
Sysselsättning: Ungdomsledare
Förebild: Alla positiva pensionärer i församlingen som tålmodigt lägger ner ofantligt mycket tid

år efter år till Guds ära!

Bibelord: Ef 2:10
Tidigare uppdrag: Distriktsstyrelsen Mellansvenska distriktet, Verksamhetsförberedande

gruppen inför bildandet av equmenia.
Aktuella uppdrag: Sitter med och planerar ”Utmanad”
Så har tron påverkat mitt liv: Självklart har min tro påverkat mitt liv, jag arbetar ju till
exempel som ungdomsledare! Det är svårt att exakt säga hur, men tron förmedlar ett budskap
om att vi ska ge av vår tid, vår kärlek och våra pengar till varandra och vår församling. Det är
radikalt om vi tänker på hur samhället i övrigt är så självcentrerat.
Mitt bidrag till equmenias styrelse: Förhoppningsvis nya idéer och tankar, men också
erfarenhet av hur det är att vara församling och kristen i den norra delen av Sverige.
Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Jag drömmer om ett equmenia som är
radikalt, som vågar utmana både samfund och lokala församlingar, men också utmanar världen
vi lever i. Ett equmenia som lever och där satsningar och pioniärprojekt sker i hela vårt land.
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Styrelseledarmot 2 år, nyval
Jacob Carlbäcker
Årgång: 1990
Bor: I skrivande stund i Asella, Etiopien
Aktuell Förening: Immanuelskyrkans Ungdom, Gävle (SBUF)
Kommer från: Gävle
Sysselsättning: Folkhögskolestudent och engelsklärare
Förebild: Jesus tror jag han hette, han gjorde en del sköna grejer. Även en pastor vars ord och

arbete har fått betyda mycket för mig. Och när det kommer till kärlek och glädje så är barnen
jag bor med fantastiska lärare.
Bibelord: Jesaja kapitel 53 och 58, samt Kolosserbrevet 3:12-17. Öppna din Bibel och läs
Tidigare uppdrag: Scoutledare i flera år i kårer både inom SBUF, SMU och SSF. Engagerad
i flertalet styrelser på lokal och distriktsnivå inom bl.a. SBUF och scoutrörelsen. Ordförande
för SBUF:s valkommitté och equmenias nomineringskommitté. Vice ordförande i equmenias
scoutstag.
Aktuella uppdrag: Har för tillfället avslutat allt i och med min utlandsvistelse.
Så har tron påverkat mitt liv: Alldeles för lite! Och samtidigt påverkar den allt. Tron är en del av mitt liv men den får mig också
att tycka att det inte är tillräckligt. Jag lever med en ständig längtan att komma närmare Gud, att bryta med synden och att uppfylla
skriftstället i Kol 3:17.
Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag vill tro att jag har ett stort engagemang och med styrelsens gemensamma krafter kan vara
med och driva equmenia. Jag har god erfarenhet av styrelsearbete på flera nivåer, vilket gett mig allmän kunskap om organisationer
och ledande av desamma. Jag har intresse för och erfarenhet av många av equmenias verksamhetsområden, framförallt scoutrörelsen,
internationellt arbete, utbildning, organisationsutveckling samt musik, och hoppas att det kan bidra både till specifik kunskap och till en
bra helhetsbild.
Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Ett uppdrag att berätta om Jesus för alla människor, en möjlighet att
revolutionera kristenheten i Sverige och en utmaning att faktiskt göra det. Gud har gett oss detta och vi behöver svara på Hans kallelse!

Styrelseledarmot 2 år, nyval
Annika Bergmark
Årgång: 1989
Bor: Just nu i Stockholm
Aktuell Förening: Malmö metodistförsamling (Wesleykyrkan)
Kommer från: Malmö
Sysselsättning: Går en musiklinje på Betel folkhögskola i Bromma
Förebild: Pappa
Bibelord: Ps 139:9-10 (Gärna på engelska)
Tidigare uppdrag: Ledamot i ungdomsrådet, söndagsskolledare
Aktuella uppdrag: Sitter med och planerar ”Utmanad”
Så har tron påverkat mitt liv: Min tro är min främsta drivkraft till att leva för fler än bara mig själv. Att göra något konkret av den

hjälper mig att hålla fokus på Gud och samtidigt göra någonting viktigt för andra. Utan min tro hade jag säkert kunnat fortsätta med
mycket av det jag gör just nu, men inte med samma mål eller riktning.
Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag tror att jag har erfarenheter med mig som kan vara värdefulla i styrelsearbetet. Till exempel
har jag erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med hjälp av kreativa uttryck såsom dans och musik i och utanför kyrkan, men
också att leva som kristen i ett sekulariserat Malmö där man möter många människor som ifrågasätter ens tro. Jag tycker att det är roligt
att diskutera och fundera med människor och tror att jag har den energi som behövs för att kunna sätta mig in i arbetet och att peppa
andra att göra sin röst hörd.
Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Att vi som svenska, kristna unga människor organiserar oss tillsammans och
bygger en trygg och hållbar vision för våra föreningar idag, tycker jag är både en självklarhet och en genialisk idé. Om jag kan hjälpa till
och bidra med något så vill jag det.
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Styrelseledarmot 1 år, nyval
Maria Hedman
Årgång: 1985
Bor: I Bromma, Stockholm
Aktuell Förening: SMU i Järfälla
Kommer från: Kungälv
Sysselsättning: Studerar till pastor på THS.
Förebild: Jesus och mina bröder Joel och Hannes.
Bibelord: 1 Joh 4:9-13
Tidigare uppdrag: Jag jobbade på SMU som inspiratör ett tag, har jobbat som

ungdomsledare i Vetlanda, Surte och Jakobsberg.
Aktuella uppdrag: Sprida det glada budskapet, enligt Matt 28:18-20, annars inget
speciellt.
Så har tron påverkat mitt liv: För mig är tron på Gud oerhört viktig. Den ger mig
trygghet och uppmuntran och får mig att kämpa för att förändra det samhälle som jag
är en del av, så att solidaritet och kärlek kan få råda. Att få vara Guds barn och samtidigt
hans medarbetare gör mig stolt, ödmjuk och djupt tacksam.
Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag hoppas kunna bidra med mina teologiska
kunskaper. Dessutom har jag haft förmånen att genom mina arbeten och mina
studier fått se olika föreningar i olika delar av landet, vilket inte är fel i en rikstäckande
organisation.
Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Jag hoppas att equmenia ska fortsätta att vittna om Guds kärlek i ord och
handling, så att hela Sverige kan få en ärlig chans att verkligen lära känna Gud.

Styrelseledarmot 1 år, omval
Miriam Carlsson
Årgång: 1983
Bor: Göteborg
Aktuell Förening: SMU Fiskebäck/Önnered
Kommer från: Alingsås
Sysselsättning: Pluggar till läkare, färdig i maj.
Förebild: Leif. Klok, ödmjuk, med en självklar tro som lyser och en Gudskärlek till alla han

möter.

Bibelord: Ef 2:8-9, Rom 3:24. Jag behöver hela tiden påminna mig om nåden, för att inte

ständigt fastna i fällan att försöka prestera och få kärlek och respekt på grund av saker jag gör.
Det finns inget jag kan göra för att Gud ska älska mig mindre. Det finns inget jag kan göra för
att Gud skall älska mig mer.
Tidigare uppdrag: Utvecklingsutskottet i SMU, verksamhetsförberedande gruppen inför equmenias bildande, scoutledare ett gäng år.
Aktuella uppdrag: equmenias styrelse sedan 2007 (vice ordförande). Ledamot och vice ordförande i ungdomsrådet i Fiskebäck.
Så har tron påverkat mitt liv: Tron är grunden i mitt liv. Det är självklart, ändå skyms det så lätt av allt annat som tar plats i livet.
Men jag vill att min tro ska vara med alltid och överallt, påverka allt jag gör och vem jag är. Jesus är min trygghet, men jag vill också låta
honom förändra mig. Göra mig mer lik honom så jag får dela med mig mer av Guds kärlek och göra hans verk här.
Mitt bidrag till equmenias styrelse: Det jag väljer att göra gör jag helhjärtat och equmenia är inget undantag. Jag lägger mycket tid
och engagemang på styrelsen och tycker det är fantastiskt roligt. Jag bidrar med mig själv, mina tankar och åsikter som jag inte tvekar
att uttrycka, mitt driv framåt, ett ganska stort kontrollbehov som gör att jag försöker se till att vi inte missar något, och en nu faktiskt
ganska lång erfarenhet i equmenia.
Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Jag vill att equmenia ska vara en organisation som stöttar, inspirerar och
utmanar våra föreningar till nya steg. Jag vill att vi utrustar ledare, och skapar lärjungar och eldsjälar. Tillsammans med föreningarna
kan vi göra bra verksamhet där barn och unga har roligt, blir sedda och får lära känna Jesus.
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Styrelseledarmot 2 år, vald till 2011
Andrea Thörn
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 egentligen 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, Ungdomsledare, SBUF i Oskarshamns styrelse.
Aktuella uppdrag: equmenias styrelse
Så har tron påverkat 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. 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 eftertänksam, 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.

Styrelseledarmot 2 år, vald till 2011
Joel Cedersjö
Årgång: 1989
Bor: Trollhättan
Aktuell förening: Ingen för tillfället :(
Kommer från: Mölndal

Sysselsättning: Student
Förebild: Människor runt om mig som väljer kärlek istället för hat.
Bibelord: Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du
säger och gör, i kärlek, tro och renhet. 1 Tim. 4:12
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot equmenia, visionsgruppen för equmenia
Aktuella uppdrag: equmenias styrelse
Så har tron påverkat mitt liv: Min tro gör mig till den person som jag är. Varje beslut, tanke
och känsla försöker jag grunda i kärlek, det tror jag inte att jag hade klarat utan min tro.
Mitt bidrag till equmenias styrelse: Jag är en glad och intensiv person som gillar att diskutera och fundera ett steg längre istället för att bara köra på precis som förut.
Mina tankar och visioner kring equmenias arbete: Jag tror att equmenia har alla möjligheter att vända den negativa trend som svensk kristendom ser idag, och om några år vara
ledande på att bedriva fantastisk barn- och ungdomsverksamhet.
.
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Verksamhetsgranskande
utskott
1. Mikael Lindholm, Visby
2. Malin Iwarsson, Karlskoga
3. Anders Johansson, Örebro
4. Oskar Johansson, Norsjö
5. Erik Elfgren, Luleå
6. vakant, presenteras på stämman
Ordförande utses inom utskottet.

Revisorer
Enligt stadgarna för equmenia ska riksstämman välja tre ordinarie
revisorer, varav en ska vara ledamot från verksamhetsgranskande
utskottet. Två suppleanter ska också väljas. Eftersom det ekonomiska redovisningssystemet är nära sammankopplat till grundarorganisationerna överensstämmer valet av revisorer i vissa delar
med grundarorganisationernas.
1. Jonas Grahn – Auktoriserad revisor
2. Matts Samuelsson
Revisorssuppleanter:
3. Madeleine Endre, auktoriserad revisor
4. Lennart Schönning

17
Riksstämmogåva
På riksstämman har föreningarna möjlighet att vara med och stödja
equmenias verksamhet genom att ge en riksstämmogåva. Den kan
ges på flera sätt:
• Sätt in gåvan på equmenias bankgiro 293-0543. Märk inbetalningen
”Riksstämmogåva”, eller
• Lämna gåvan kontant i den kollektbox som skickas runt under
förhandlingarna på riksstämman, eller
• 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 2930543. Märk inbetalningen ”Riksstämmogåva”.
Föreningarna har själva satt ett mål på 75 000 kr för riksstämmogåvan.
Notera att övriga kollekter som tas upp under riksstämman går till
särskilda ändamål som presenteras i gudstjänsterna.
Bankgiro 293-0543 "Riksstämmogåva"

Verksamhetsgranskande revisor:
Mikael Lindholm

Nomineringskommittén:
equmenias stadgar anger att nomineringskommittén ska bestå av
sex ledamöter varav tre är representanter från grundarorganisationens valberedningar.
1. Vakant, presenteras på riksstämman *
2. Magdalena Gustafsson, Göteborg
3. Stina Larsson, Växjö
4. Lina Broberg, Representant från MKU:s valberedning
5. Anton Sundbaum, Representant från SBUF:s valberedning
6. André Bertilsson, Luleå, Representant från SMU:s valberedning
* föreslagen sammankallande
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Styrelsens svar på motion angående scouttidningarna
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Styrelsens svar på motion angående bidrag till
föreningar per lokalavdelning
Att tacklas eller inte tacklas. Det är frågan. Inledningsvis vill vi tacka för motionen. Motionärerna förutsätter i sin
motion att vi skulle tjäna pengar på att organisera oss enligt ett system som är mer likt den modell som Svenska
scoutförbundet använder. Styrelsen är inte säker på detta. Faktum är att det i dagsläget är väldigt svårt att vara säker
på någonting överhuvudtaget. Reglerna för statsbidrag håller på att utredas och förändras, och i väntan på riksdagens
beslut i frågan är det oklart vad vi tjänar på i längden.
Vi räknar med att ett litet antal föreningar skulle hinna dela upp sig och få till den struktur som krävs under
innevarande år. Nästa år skulle några fler hinna med detta och året därpå skulle alla som vill ha haft tid att göra de
förändringar som krävs.
Statsbidraget baseras på föregående års siffror och equmenia delar ut verksamhetsstöd på årets siffror, detta leder till
en eftersläpning som ställer till det. Säg att antalet föreningar ökar under 2010. equmenia skulle då 2011 börja betala
ut ett bidrag per lokalavdelning (som grundas på det föreningarna rapporterat in för 2010). Först 2012 märks det
skillnad i ökade inkomster pga ett större bidrag från ungdomsstyrelsen.
Detta innebär att under 2011 skulle kostnaderna för equmenia öka något men långt ifrån täckas av ökade statsbidrag.
Under 2012 skulle equmenias kostnader öka ännu mer medan statsbidraget inte skulle öka i samma takt. Först
2013 skulle vi närma oss dagens ”noll”-nivå. Ekonomiska beräkningar som sträcker sig så långt fram som 3,5 år är
alltid svåra att göra. Framförallt medan vi väntar på ett regeringsbeslut som skulle kunna innebära att reglerna för
statsbidraget ser helt annorlunda ut redan nästa år.
Räknar vi sen på effekterna för den lokala föreningen så tror vi att den faktiska skillnaden är marginell och vi är
tveksamma till om många lokala föreningar skulle tycka att det var värt den omstrukturering som krävs för att få
del av pengarna. Ett grundbidrag som skulle kunna göra skillnad för den lokala föreningen tänker vi borde ligga på
åtminstone 1000 kr per förening och år. För att vi skulle ha täckning för detta under de första åren skulle vi behöva
sänka bidraget per medlem.
Mot bakgrund av att vi inget vet om framtiden och att vi tror att lokalföreningarna i dagsläget skulle tjäna marginellt
på detta i utbyte mot att vi som organisation tar en ganska stor ekonomisk risk så vill styrelsen yrka avslag på
motionen.
Vi har under året bedrivit ett aktivt påverkansarbete tillsammans med de andra kristna barn- och
ungdomsorganisationerna för att förändra reglerna för hur statsbidraget fördelas. I skrivande stund vet vi ännu inte
vad detta ger för resultat, men hoppas att det finns mer att rapportera när vi ses för riksstämma i maj.
Att tacklas må vara en del av spelet men vi vill inte riskera att halva laget sitter i utvisningsbåset om ett par år för att
domaren har ändrat reglerna i periodpausen.
Styrelsen föreslår därför riksstämman besluta:
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion från Seniorscoutlaget Aquila
Chrisaetos
Frykeruds SMU gällande återinföran
de av Seniorscout
som metod och åldersgrupp
Sedan 1992 har SMU aktivt jobbat med att
införa Seniorscouting som en del av sin verk
samhet. Man tillsatte då en
kommitté som skulle sammanhålla detta arbe
te. Kommittén utvecklade metoden och arran
gerade flera nationella
aktiviteter samtidigt som man var ett stöd för
distrikten och de lokala kårerna i seniorscou
tfrågor.
2005 ansåg kommittén att dess arbete var avslu
tat. Målet var nått. Seniorscoutarbetet var nu
en fungerande del inom
SMU Scout.
I samband med färdplansarbetet lämnade SMU
de facto över mycket av sitt arbete till SSR.
Gemensamma beslut
skulle implementeras i alla fem förbunden.
Ny lag, ny scoutdräkt och nu senast ett nytt
prog
ram. Inför det nya
programmet justerades åldersindelningen i
scoutverksamheten.
Det sattes en maxgräns på 25 år. Därefter kan
man inte vara scout utan enbart ledare eller
funktionär (scoutvolontär).
SMU ansåg fram till 2006 att man kunde vara
scout ”så länge du vill!”.
Målet med SMU Scouts seniorscoutarbete
var att:
• Erbjuda deltagande för scouter från 16- 99
år (eller mer).
• Erbjuda en plattform för ledarlag att umg
ås och utvecklas ihop utan ledaransvaret.
• Erbjuda äldre medlemmar möjlighet att utöv
a scouting utan att vara ledare eller funktionä
rer.
Den folder som seniorscoutkommittén tog

fram börjar med följande ord:

Vad gör man efter tonårsscout
om man inte vill bli ledare men
fortsätta som scout?
Man blir seniorscout!
Vad gör man om man är ledare
men också vill hålla på med
scouting utan ledaransvar?
Man blir seniorscout!
Vad gör man om man är 37 år
och aldrig tidigare varit scout
men nu vill börja med scouting?
Man blir seniorscout!
Som ni ser är svaret på alla
frågor Seniorscout.
Äntligen är alla hinder borta för
att vara scout så länge man vill.
Vi borde snarast verka för att ta bort den övre
åldersgränsen. Scouting upphör inte vid 25!
Vi vill kunna åka på läger och arrangemang
som seniorscouter och då vara fullvärdiga delta
gare, inte som volontärer.
Detta är viktigt inte minst för alla ledare.
Vi yrkar härmed på att:
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att

equmenia jobbar för att snarast återinföra senio

att

equmenia verkar inom SSR för att ge Senio

att

equmenia jobbar för att ta tillvara på de erfar
enheter som finns från seniorscouting och
utreder behovet av
ett kompletterande programmaterial för senio
rscout med utgångspunkt från metodens tre
mål (se ovan).

rscouting som metod och åldersgrupp.

rscouter fullvärdighet vid arrangemang och

läger
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Styrelsens svar på motion angående seniorscouting
Vi tackar för den inkomna motionen som belyser ett viktigt område. Styrelsen tror precis som motionärerna att
scouter 25 + är en viktig framgångsfaktor för att hela SMU Scout skall växa.
Först vill vi komma med några förtydliganden. Det nya förbundsgemensamma programmet är framtaget för åldrarna
8-25. Inget hindrar dock att man använder materialet för barn yngre än 8, eller för scouter över 25 år. I och med att
det nya förbundsgemensamma programmet innehåller program för 16-25-åringar som även borde gå att använda till
högre åldrar, så anser vi att det i dag finns bra material och metod för det som vi inom SMU-scout tidigare kallade
för seniorscout. Det finns enligt vårt sätt att se på det inget som förbjuder någon att vara scout efter 25. En gång
scout alltid scout.
På svenska scoutrådets årsmöte i november 2009 togs ett beslut på att man inte skulle ta fram ett gemensamt
namn för personer i scoutrörelsen som är över 25. Scoutvolontär finns alltså inte som ett begrepp och ingen annan
benämning kommer tas att fram. Därför anser styrelsen att det vore ologiskt att SMU Scout antar något officiellt
namn för personer i denna åldersgrupp. Efter 25 års ålder är man ”scout”, varken mer eller mindre.
Det är upp till dem som arrangerar att avgöra vilka åldersgrupper som är välkomna till arrangemanget. Styrelsen
håller med motionärerna om att det är viktigt att scouter över 25 år erbjuds deltagande i många bra arrangemang.
I dag genomför många SMU-distrikt bra arrangemang för denna kategori scouter, t.ex. Ta i, Vinterting och
Snapphanenatta. För att underlätta för scouter i åldern 16 + skall det på www.equmenia.se/scout vara lätt att hitta bra
arrangemang som vänder sig till scouter över 16 år. Arrangemang som syftar till att inspirera och utmana de scouter
som tidigare kallades seniorscouter.
Utifrån ovanstående resonemang föreslår styrelsen riksstämman besluta:
att

avslå motionen i sin helhet

Foto: Caroline Staf
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Beslut om förändringar av
equmenias stadgar
Strykningar innebär att det funnits i tidigare stadgar men föreslås tas bort.
Normal text innebär att det är kvar från de gamla stadgarna. Fet text
föreslås läggas till stadgarna. Rubriker är i grå ton, endast i § 2 sker en
ändring och då är ändringarna i svart.

Stadgar för equmenia
§ 1 Inledning
JESUS KRISTUS ÄR HERRE.
Denna bekännelse från Filipperbrevet 2 delar equmenia med
kristna genom alla tider.
Metodistkyrkans Ungdomsförbund, MKU, Svenska Baptisternas
Ungdomsförbund, SBUF och Svenska Missionskyrkans Ungdom,
SMU har bildat equmenia som gemensam riksfederation för att:
• Förmedla evangelium om Jesus Kristus till barn och unga.
• Hjälpa människor till en personlig kristen tro och till gemenskap
och medlemskap i en kristen församling.
• Visa på individens unika värde och frihet samt hennes ansvar för
hela Guds skapelse, genom engagemang i samhälls- och kulturliv.
• Genom en mångfald av arbetssätt, en bredd av kristna
traditioner och olika uttryckssätt anta Jesu utmaning om att bli ett
genom att verka för Kristi kyrkas synliga enhet.
equmenia är en federation mellan MKU, SBUF och SMU, och
har som uppdrag att ansvara för MKU:s, SBUF:s och SMU:s
nationella och internationella samordning vilket innebär:
• Ansvara för det gemensamma utvecklingsarbetet enligt
intentionerna som finns i respektive grundarorganisations stadgar.
• Inspirera till och skapa mötesplatser för barn och unga utifrån
equmenias lokalföreningar och församlingar inom Metodistkyrkan
i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.
• Ansvara för nationell representation gentemot Metodistkyrkan
i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan
samt övriga nätverk och samarbetsorganisationer.
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§ 2 Medlemskap och tillhörighet Tillhörighet och
medlemskap
a) Grundarorganisation
equmenia är en federation bestående av MKU, SBUF och SMU
vilka utgör grundarorganisationerna. Grundarorganisationerna
representeras i equmenias demokratiska struktur av lokalföreningarna och dess medlemmar.
b) Lokalförening
Som lokalförening i equmenia räknas bidragsgrundande
föreningar och verksamhetsgrupper.
c) Lokalförening Bidragsgrundande förening
Som lokalförening bidragsgrundande förening räknas:
Lokalförening, som bedriver barn- och ungdomsarbete och är
knuten till församling inom Metodistkyrkan i Sverige, Svenska
Baptistsamfundet eller Svenska Missionskyrkan och är ansluten
till MKU, SBUF och/eller SMU. Fristående grupp, som
bedriver barn- och ungdomsarbete och är ansluten till MKU,
SBUF och/eller SMU. Förening och fristående grupp skall
uppfylla Ungdomsstyrelsens kriterier för statsbidrag till
ungdomsorganisationer.
d) Verksamhetsgrupp
Som verksamhetsgrupp räknas: förening, som bedriver
barn- och ungdomsarbete och är knuten till församling
inom Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet
eller Svenska Missionskyrkan och är ansluten till
MKU, SBUF och/eller SMU, men inte väljer att vara
bidragsgrundande förening.
Församling som bedriver barn- och ungdomsarbete
och är knuten till Metodistkyrkan i Sverige, Svenska
Baptistsamfundet eller Svenska Missionskyrkan, och
förklarar sig vilja tillhöra MKU, SBUF och/eller SMU.
e) Distrikt och regioner
Som distrikt/region räknas:
Distrikt/region som bedriver barn och ungdomsarbete och
är knuten till MKU, SBUF och/eller SMU.
f) Medlem
Som medlem räknas:
Enskild medlem i lokalförening som finns registrerad i equmenias
förteckning över grundarorganisationernas lokalföreningar.
equmenia uppbär medlemsavgift av lokalföreningarna. Avgiftens
storlek beslutas av equmenias riksstämma.
§ 3 Riksstämman
Riksstämman är equmenias högsta beslutande organ och
sammanträder årligen. Kallelse till riksstämman ska utgå senast
sex månader före riksstämmans öppnande. Handlingar avseende
frågor för behandling på riksstämman ska finnas tillgängliga för
ombuden senast en månad före riksstämmans öppnande.

§ 4 Deltagande i Riksstämman
Deltagande med yttrande- och rösträtt har:
• Lokalförening tillhörande equmenia enligt följande:
till och med 50 medlemmar ger rätt till två ombud
51 – 100 medlemmar ger rätt till tre ombud
101 – 300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
301 – 600 medlemmar ger rätt till fem ombud
601 – medlemmar ger rätt till sex ombud
• Varje distrikt-/regionsorganisation, inom respektive
grundarorganisation, med två ombud vardera.
Ombud ska vara medlem i den lokalförening han/hon
representerar. Ombud för distrikt ska vara medlem i lokalförening
inom distriktet. Ombud ska utses av årsmöte, föreningsmöte eller
styrelse. Ledamot i equmenias styrelse kan inte vara ombud för
lokalförening.
Deltagande med yttrande- och förslagsrätt i riksstämman har
dessutom:
• Ledamot av styrelsen eller andra organ instiftade av
riksstämman eller styrelsen
• Styrelseledamot i grundarorganisationerna
• Revisorerna
• Motionär vid behandling av egen motion
Deltagande med yttranderätt i riksstämman har dessutom:
• Medarbetare på equmenias kansli
• Av styrelsen inbjudna gäster
• Utsedda representanter och befattningshavare för
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska
Missionskyrkan.
Efter beslut av riksstämman kan annan person beviljas
yttranderätt vid förhandlingarna.

• Val av justerare
• Val av rösträknare
• Fråga om riksstämmans stadgeenliga utlysande
• Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
• Föredragning av styrelsens förslag till resultat- och balansräkning
• Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets rapport och
revisionsberättelsen
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
• Bekräftelse av protokoll från beredningskonferens
• Behandling av styrelsens förslag och inlämnade motioner
• Fastställande av planer för kommande verksamhetsår
• Fastställande av medlemsavgift
• Fastställande av arvode för ordförande
• Fastställande av budget
• Val av ordförande
• Val av övriga ledamöter i styrelsen
• Val av verksamhetsgranskande utskott
• Val av revisorer
• Val av nomineringskommitté och sammankallande ledamot‚ för
kommande riksstämma
• Avslutning
Förrättade val träder i kraft omedelbart efter riksstämmans
avslutning.
§ 7 Motion till riksstämman
Motionsrätt till riksstämman har lokalföreningar, distrikts-/
regionorganisationer med tillhörighet till equmenia, enskilda
medlemmar i lokalföreningar med tillhörighet till equmenia, samt
av riksstämman inrättade beredningskonferenser. Motion till
riksstämman ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före
riksstämmans öppnande. Om styrelsen anser det nödvändigt, på
grund av uppkommen situation, äger styrelsen dock rätt att lägga
fram motion som inkommit senare.
§ 8 Nomineringskommitté

§ 5 Röstning vid riksstämman
Alla ärenden vid riksstämman avgörs genom enkel majoritet
med de undantag som särskilt anges i dessa stadgar. Vid röstning
har varje ombud en röst. Omröstning sker öppet om inte
sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har riksstämmans
ordförande utslagsröst, utom vid personval där avgörande sker
genom lottdragning. Vid lika röstetal sker avgörande genom
lottdragning.
§ 6 Ärenden vid riksstämman
Vid riksstämman ska följande ärenden förekomma:
• Inledning med upprättande av förteckning över närvarande
ombud, som utgör röstlängd
• Val av ordförande och vice ordförande för riksstämman
• Val av sekreterare och övriga funktionärer för riksstämman
• Fastställande av föredragningslista för riksstämman

Riksstämman väljer nomineringskommitté, bestående av
sex personer, för kommande riksstämma. En ledamot väljs
som sammankallande. Ledamot kan omväljas två gånger.
Nomineringskommittén ska för riksstämman framlägga förslag
till ordförande, övriga styrelseledamöter, ledamöter till organ
inrättade av riksstämman samt revisorer. Nomineringskommittén
ska eftersträva en representativ spridning, särskilt gällande
kön och geografi. Nomineringarna ska följa de riktlinjer som
överenskommits i federationsavtalet.
§ 9 Styrelsen
Styrelsen består av följande ledamöter:
• Ordförande väljs för ett år till och med nästföljande riksstämma.
• Åtta ledamöter valda för en tid av två år. Dessa väljs rullande.
Vart annat år väljs fyra ledamöter som nyval eller återval och
vart annat år väljs fyra ledamöter som nyval eller återval.
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Avgår ledamot under sin mandattid och det återstår minst ett
år av mandatperioden ska fyllnadsval ske vid nästkommande
riksstämma.
• Generalsekreteraren är adjungerad till styrelsen.
• Styrelsen kan till sig adjungera annan person.
• Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och
Svenska Missionskyrkan har rätt att utse en person vardera som
adjungeras till styrelsen.

§ 13 Scoutverksamheten

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

b) SSR:s årsmöte
Ombud till SSR:s årsmöte nomineras av grundarorganisationerna
utifrån en fördelning som fastställs av styrelsen. Styrelsen
förbehålls alltid rätten att själv utse minst två ombud. Styrelse
äger också rätten att utse suppleanter och tillsätta eventuella
vakanta ombudsplatser.

§ 10 Styrelsens uppgifter
Styrelsen har minst fyra protokollförda möten per år och har som
sina huvudsakliga uppgifter att:
• Verkställa riksstämmans beslut.
• Mellan riksstämmorna ansvara för, leda och följa upp arbete,
organisation och ekonomiska angelägenheter för equmenia.
• Organisera och ansvara för utvecklings- och informationsfrågor.
• Skriftligen ta fram styrande dokument bestående
av arbetsordning, årsbudget, verksamhetsplan och
delegationsordning också innefattande instruktion för
generalsekreteraren och arbetsutskottet.
• Välja medlemmar till organisationens styrelsens arbetsgrupper,
organ och projekt där detta inte skett på riksstämman.
• Handha arbetsgivaransvar och arbetsledning för
generalsekreteraren.
Styrelsen tillsätter de arbetsgrupper som styrelsen anser
nödvändiga.

a) Grunder
equmenias scoutverksamhet är anslutet till Svenska Scoutrådet
(SSR) och är därmed en del av den världsvida scoutrörelsen
i WAGGGS och WOSM. equmenias scoutverksamhet följer
scoutmetodik och delar scoutings värdegrund i lag och löfte som
finns beskrivet i SSR:s stadgar.

c) Scoutkår
Varje lokalförening som rapporterat att de bedrivit
scoutverksamhet räknas som en scoutkår. Samtliga rapporterade
medlemmar inom scoutverksamheten i dessa scoutkårer utgör
tillsammans equmenias scoutverksamhet.
d) Ledning av scoutverksamheten
equmenias scoutarbete leds av styrelsen. Styrelsen har rätt att
delegera detta ansvar på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
equmenias ordförande, alternativt vice ordförande, utses av
styrelsen att leda equmenias scoutverksamhet och representerar
även equmenias scoutverksamhet externt.
§ 14 Beredningskonferens

§ 12 Arbetsutskott

För verksamheter inom equmenia som är omfattande, kräver ett
visst självbestämmande samt är beroende av andra organisationer,
finns möjligheten att tillsätta en beredningskonferens. Till
beredningskonferensen delegeras beslut från riksstämman för
att skapa möjlighet för större självbestämmande inom särskilda
verksamhetsområden. Tillsättande av beredningskonferens sker
efter förslag från lokalförening eller styrelsen och beslutas av
riksstämman med 2/3 majoritet. Beslutet gäller tills annat beslut
tas. En beredningskonferens skall äga rum senast tre månader
före riksstämman och kallelse till beredningskonferensen
ska vara lokalföreningarna tillhanda senast tre månader före
beredningskonferensens öppnande. Handlingar skall vara
utskickade senast en månad före beredningskonferensens
öppnande.

Arbetsutskottet, AU, består av ordförande, vice ordförande,
övrig styrelseledamot samt generalsekreterare som adjungerad. I
beredning av ärenden väljer AU vilken kanslipersonal som deltar
beroende på vilka frågor som ska behandlas.

Styrelsen föreslår mötespresidium för beredningskonferensen.
Beredningskonferensen äger rätt att lämna förslag till riksstämman
och dess beslutsprotokoll ska bekräftas av riksstämman för att
besluten ska bli giltiga.

AU har till uppgift att:

§ 15 Firmateckning

§ 11 Styrelsens beslut
Styrelsen är beslutsmässig då minst sex av ledamöterna är
närvarande.
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Generalsekreteraren deltar i styrelsens behandling av frågor. Vid
behov deltar den kanslipersonal eller annan person som styrelsen
beslutar om, eller angivit i arbetsordning.

• I samarbete med kansliet bereda styrelsens ärenden
• Besluta i ärenden som styrelsen hänskjutit till AU
• Fortlöpande öva tillsyn över de ekonomiska angelägenheterna
• Besluta i kansliets personalfrågor enligt delegationsordning
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equmenias firma tecknas av:
• Generalsekreteraren
• Ordförande
• Den eller de som styrelsen utser

§ 16 Verksamhetsgranskande utskott

19. Ändring av stadgar

Riksstämman väljer ett verksamhetsgranskande utskott på sex
personer. Verksamhetsgranskande utskottet biträder revisorerna
för att utföra verksamhetsrevisionen inom equmenia. En av de
sex ledamöterna i det verksamhetsgranskande utskottet ska vara
en av de tre ordinarie revisorerna. Det verksamhetsgranskande
utskottet utser inom sig ordförande.

Ändring av dessa stadgar kan föreslås av styrelsen eller genom
inkommen motion.

§ 17 Räkenskaper och revision
equmenias räkenskapsår varar från den 1 september till den 31
augusti. Verksamhetsberättelse, bokslut inkluderande resultatoch balansräkning samt revisionsberättelse ska vara tillgängliga
för riksstämmans ombud senast en månad före riksstämmans
öppnande.
Granskning av styrelsens förvaltning ska utföras av tre revisorer
utsedda av riksstämman. En av revisorerna ska vara godkänd
eller auktoriserad. En av de tre revisorerna ska vara ledamot i det
verksamhetsgranskande utskottet.
Ansvarsfrihet beviljas av riksstämman.
§ 18. Befattningshavare
Vid tillsättande av generalsekreterare skall samråd ske med
Metodistkyrkan i Sveriges, Svenska Baptistsamfundets och
Svenska Missionskyrkans ledande befattningshavare. Tillsättande
av generalsekreterare bekräftas av Metodistkyrkan i Sverige,
Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan enligt det
sätt de själva finner lämpligt. Övriga befattningshavare på kansliet
tillsätts efter beslut av styrelsen. AU har dessutom möjlighet att
under begränsad tid tillsätta andra befattningshavare för speciella
uppgifter.

Ändringsförslag ska inkomma inom riksstämmans motionstid,
beredas och ny lydelse ska ingå i de handlingar som finns
tillgängliga för riksstämmans ombud.
Beslut om ändring kan endast fattas av riksstämman med minst
2/3 majoritet av de röstberättigade ombuden. Detta gäller ej
§§ 1, 19 och 20 där beslut om ändringar endast kan fattas vid
två på varandra följande riksstämmor, med minst sex månaders
mellanrum, och fordrar minst 2/3 majoritet av de röstberättigade
ombuden.
§ 20. Upplösning
Upplösning av equmenia kan föreslås av styrelsen,
grundarorganisationerna, eller lokalförening. Sådant förslag
ska lämnas till styrelsen inom riksstämmans motionstid. Efter
samråd med grundarorganisationerna, Metodistkyrkan i Sverige,
Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, yttrar
sig styrelsen i en rekommendation till beslut vid riksstämma.
Senast två månader före riksstämma sänds förslag och yttrande
ut till grundarorganisationerna, lokalföreningar, Metodistkyrkan i
Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.
Upplösning kräver beslut på två på varandra följande
riksstämmor, med minst sex månaders mellanrum, och fodrar
minst 2/3 majoritet av de röstberättigade ombuden.
Vid upplösning tillfaller tillgångarna grundarorganisationerna
enligt det fördelningstal som fastställts vid bildandet av
riksfederationen. Om någon av grundarorganisationerna
inte längre existerar tillfaller tillgångarna dess modersamfund
(Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet respektive
Svenska Missionskyrkan)
(Stadgarna tagna på equmenias första riksstämma i Stockholm, 17
november 2007.)
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Verksamhetsplanen är en uppräkning utav de mål som equmenia speciellt skall arbeta med under
verksamhetsåret. Förutom dessa så gör vi en rad saker som ständigt återkommer, som att fördela
statsbidrag och skicka ut medlemsinformation. Men det är detta som är kärnan av arbetet, det vi vill
åstadkomma. equmenia vill betyda förändring.

LEK
R
Ä
K
Att genom socialt engagemang, drivna av Jesu kärlek, möta behov i samhället.
Matt 25:35-36
1.

Att hundra ungdomsgrupper i våra samarbetsländer ber för equmenia och dess 			
lokalföreningar och att vi ber för dem.

2.

Att ekonomiskt stödja ungdomars erfarenhetsutbyten i världen samt identifiera nya 		
finansieringskällor för internationell utbytesverksamhet.

3.

Att genom våra insamlingar stödja sex projekt tillsammans med våra internationella 		
samarbetspartners.

4.

Att ta fram en strategi för hur equmenia ska finnas i skolans värld.

5.

Att i samverkan med Bibeläventyret genomföra ett läger kring bibelberättande för barn och
unga.

6.

Att, i samarbete med Svenska Missionskyrkan och Karlskoga folkhögskola, genomföra en
utbildning för pionjärarbete med sammanlagt tjugo stycken deltagare och fem team.

7.

Att hundra ledare ska utbilda sig i jämställdhet och mångfaldsfrågor.

8.

Att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för hur equmenia ska jobba för och med
lokalföreningar med grupper där svenska inte är första språk.

9.

Att samverka med tjugo föreningar för ett ökat engagemang för miljö- och rättvisefrågor.

10.

Att anordna fem föreningsbesök kring ämnet utsatta barn och ungdomar.

Foto: Jakob Ihfongård
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Foto: Sara Wallin

VÄXANDE
Att bli fler medlemmar och finna nya språk som gör evangeliet tillgängligt, så att
fler kommer till tro på Jesus och väljer att följa honom.
Apg 2:41
11.

Att utifrån ”Vi vill växa” arbeta för att vid årsskiftet 2011/2012 kunna redovisa tillväxt 		
i deltagarantalet inom lokalföreningarnas idrotts-, musik-, barn- respektive 			
ungdomsverksamhet.

12.

Att utifrån ”Vi vill växa” och ”Färdplan för framtiden” arbeta för att SMU Scout och 		
Baptistscout ska vara 40 000 deltagare 2015.

13.

Att presentera fem verksamhetsformer i syfte att lokalföreningarna når nya grupper av barn
och unga.

14.

Att genom föreningsutvecklingsprogrammet stödja tio lokalföreningars arbete.

15.

Att förenkla processen med att starta nya lokalföreningar.

16.

Att ytterligare tio föreningar har minst en återkommande idrottsaktivitet per vecka.

17.

Att utforma en idrottsledarutbildning, i syfte att utrusta fler ungdomar inom idrottsarbetet i
kyrkan.

18.

Att finna samarbetsmöjligheter med andra organisationer som finns inom området kyrka och
idrott.

19.

Att vara medarrangör för minst fyra idrottsläger inom olika idrotter och målgrupper.

20.

Att i samverkan med Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska 		
Missionskyrkan ta fram en strategi för konfirmationsarbetet i en framtida ny kyrka.

21.

Att ta initiativ till att Scoutrörelsens förbundsgemensamma programmaterial kompletteras
med ett metodmaterial kring en kristen syn på scouting.

22.

Att tillsammans med Pingst Ung samla och utveckla ett undervisningsmaterial till en 		
nätbaserad plattform för ledare inom barn- och ungdomsverksamhet.

23.

Att hundra ungdomar är engagerade i equmenias visionsarbete.
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SKAP
A
G
N
U
J
LÄR
Att uppmuntra och inspirera till fördjupat lärjungaskap där nuvarande och blivande
ledare upptäcker och växer i de gåvor Gud ger.
Rom 12:4-8
24.

Att med utgångspunkt i Svenska scoutrådets ramverk för utbildning utveckla equmenias 		
utbildningar för scoutledare.

25.

Att tillsammans med samarbetsorganisationerna i Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa och
Ecuador utveckla scoutverksamhet.

26.

Att genomföra ett utbyte med internationella samarbetsparters med fokus på att förmedla
evangelium genom musik.

27.

Att femtio ungdomar deltar i Apg29, equmenias praktikantprogram och European Voluntary
Service.

28.

Att bistå fem föreningar med att utbilda ledare i kristet ledarskap och utveckla förmåga att
leda existentiella samtal.

29.

Att tillsammans med Svenska Missionskyrkan och Lidingö folkhögskola arrangera och aktivt
delta i utbildningen Ungdomspedagog.

30.

Att utrusta tio unga musikledare till att bli fungerande lovsångsledare i sitt sammanhang.

31.

Att skapa ett nätverk av låtskrivare och musiker som är under 25 år.

32.

Att utrusta ledare i tio föreningar så att de kan utveckla kulturella verksamheter.

33.

Att i samarbete med Västra Götalands distrikt av SMU/Svenska Missionskyrkan genomföra en
pionjärsatsning av grundläggande ledarutbildning för barnledare.

34.

Att genomföra ungdomskonferensen Face to Face med minst 750 deltagare.

35.

Att undersöka nya former för ett breddat ideellt engagemang.

36.

Att vid de skolor där equmenia är huvudman eller intressent stärka equmenias profil i 		
relevanta utbildningar.

Foto: Emma Gunnarsson
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GEME
NSKA
P
Att den lokala föreningen skall ha nytta av att vara med i equmenia.
1 Kor 14:7-8, 26, 33
Att 2/3 av scoutkårerna använder Scoutrörelsens förbundsgemensamma programmaterial.

38.

Att minst 50 % av lokalföreningarna känner till att de har möjlighet att få hjälp med 		
idrottsarbetet från equmenia.

39.

Att allt barn- och ungdomsarbete inom församlingar i Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 		
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan bedrivs i föreningar eller verksamhetsgrupper
tillhöriga equmenia.

40.

Att lokalföreningar efterfrågar och får 300 besök av equmenias anställda och ideellt 		
engagerade.

41.

Att stärka samverkan mellan distrikt och equmenia.

42.

Att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för att stärka anställda barn- och 		
ungdomsledares kompetens och deras roll i föreningen och församlingen.

43.

Att ta fram ett verktyg som underlättar för föreningar, församlingar och distrikt att analysera
sina framtida kompetensbehov inom barn- och ungdomsverksamhet.

44.

Att minst 300 föreningar är anslutna till Repet.

45.

Att utveckla equmenias närvaro på webben för att möta aktuella behov inom kommunikation,
administration och insamling.

46.

Att 1000 ledare utnyttjar equmenia för material- och aktivitetstips.

47.

Att ta fram en strategi för att hitta nya intäktskällor för equmenias verksamhet och att öka
intäkterna från externa medel med 280 000 kronor.

48.

Att representera lokalföreningarna i kyrkornas internationella samarbetsorgan, 			
Världsscoutrörelsen samt internationell idrottsverksamhet

49.

Att verka för att minst 300 SMU scouter deltar i World Scout Jamboree 2011.

50.

Att arrangera ett riksscoutläger 2013.

nnes Eri

Foto: Ha

37.

kssson
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Beslut om medlemsavgift,
scoutavgift och
verksamhetsbidrag
Medlemsavgifterna är ett anslag som föreningar och verksamhetsgrupper betalar in till equmenia. Medlemsavgifterna utgör
grundbulten för equmenias ekonomi och bör helst möjliggöra att
driva arbetet även utan statliga bidrag. I medlemsavgiften ingår
även försäkringsavgiften för den kollektiva olycksfallsförsäkring
som täcker samtliga deltagare i lokalföreningens aktiviteter.
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för 2010/2011,
det vill säga 100 kronor per medlem i föreningen eller
verksamhetsgruppen.
Scoutsverige är ständigt i rörelse. Det har det senaste året
hänt mycket, med bland annat ett nytt programmaterial och
webbplatsen aktivitetsbanken. Medlemsavgiften till Svenska
scoutrådet är 50 kronor per medlem och styrelsen föreslår att
equmenias scoutavgift ska närma sig den nivån med en höjning
från 25 kronor till 35 kronor.
Verksamhetsbidrag utbetalas till samtliga föreningar som uppfyller
kraven för att vara bidragsgrundande enligt Ungdomsstyrelsen.
Styrelsen föreslår att verksamhetsbidraget för 2010/2011 skall
höjas till 135 kronor.
Styrelsen föreslår riksstämman besluta
att

fastställa medlemsavgiften för 2010/11 till 100 kronor 		
per medlem.

att

fastställa scoutavgiften för 2010/11 till 35 kronor per 		
scout.

att

fastställa verksamhetsbidraget till bidragsgrundande 		
föreningar för 2010/11 till 135 kronor per 			
medlem i åldern 0-25 år som tagit aktiv ställning till 		
medlemskap genom underskrift eller betald 			
medlemsavgift.

Beslut om arvode för
ordförande
Enligt equmenias stadgar ska riksstämman varje år fastställa hur
stor ekonomisk ersättning ordförande ska få för sitt uppdrag.
Ersättningen kallas för arvode.
För att bestämma arvodet utgår vi från prisbasbeloppet(1).
Prisbasbeloppet fastställs varje år av regeringen och är
inflationssäkrat. Det innebär att även om antalet kronor som
betalas ut ändras så är värdet eller köpkraften lika stor varje år.
Tanken med det är att arvodets nivå inte ska behöva förhandlas
varje år och att alla ska kunna veta i förväg veta vad som gäller
för equmenias ordförande. Riksstämman har också beslutat att
en ordförande som får förtroendet att bli omvald ett andra, tredje
eller fjärde år får ett lite högre arvode.
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. Det finns heller
inga personalförmåner eller pensionsavtal, allt sånt måste hon
eller han betala med de pengar som arvodet ger. Däremot tecknar
equmenia försäkringar som gör det tryggt för ordförande att
arbeta med sitt uppdrag.
Vårt förslag är därför att bekräfta den beräkningsmodell som
gäller nu.
Arbetsutskottet föreslår riksstämman att besluta
att

equmenias ordförande får ett månatligt arvode.

att

det månatliga arvodet fastställs enligt följande 			
arvodestrappa, 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 tecknat om ordförande varit anställd och 		
därmed omfattats av kollektivavtal.

(1) = Prisbasbeloppet för 2010 uppgår till 42 400 kronor.
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Beslut om budget för perioden
2010-09-01 – 2011-08-31
Vad är budget egentligen?
En budget är vårt sätt att beskriva hur equmenias pengar ska användas för att förverkliga alla de mål som finns i verksamhetsplanen. Det allra mesta i budget är därför knutet till ett resultatmål.
En del budgetposter beskriver basverksamheten för equmenia, de
finns framför allt inom det som vi brukar kalla för ”stödet”: Information, Ekonomi & Föreningsstöd och Ledning. Basverksamheten är inte knuten till något särskilt resultatmål utan gäller hela
equmenia. Några exempel är kostnaden för vår medlemsinformation, kansliets lokaler och anordnandet av riksstämman.

Hur läser man budget?
För det första: om du inte förstår så fråga! equmenias styrelse och
kansli hjälper gärna till att förklara, på påverkanstorget kan även
inflytandepunktsansvarig hjälpa till. För att du ska kunna påverka
så mycket som möjligt är det bra om du ställer alla frågor i god
tid, det är svårare att räkna ihop ett nytt budgetförslag i plenum
än på påverkanstorget där det finns gott om tid att få hjälp och att
diskutera.
Först i förslaget finns en sammanfattning av hela budgeten, där
alla områden slås samman och du kan se slutresultatet. På många
rader finns en siffra (1-11) som hänvisar till budgetens ”noter”,
som är ett slags kapitelindelning. Varje not består av ett antal rubriker som ger detaljerad information om hur pengarna används.
För varje rubrik finns också en förklarande text där du även kan
se vilka resultatmål den hör samman med.
Budgeten är indelad i tre spalter. Den första är budgetförslaget för
2010/11 som riksstämman ska besluta om. Sen kommer budget
för 2009/10 och till sist det ekonomiska resultatet (”utfall”) för
2008/09. Jämför de tre spalterna – om det är stora skillnader mellan förslaget och tidigare års budget eller utfall betyder det oftast
att det finns föreslagna förändringar av verksamheten.
Håll ett öga på förra årets balansräkning också! Den visar hur
stora sparade reserver equmenia har att använda sig av!

När man tittar på hur det går ekonomiskt för en organisation
måste man ha en överblick över flera år. Om vi satsar starkt på
medlemsrekryterare under 2009/10 så kommer det kanske inte
ge resultat förrän under 2010/11. Då får vi en stor kostnad första
året, stor effekt andra året och ökade intäkter tredje året.
Styrelsen har föreslagit en budget där kostnaderna är större än
intäkterna. Du kan se hur stort underskottet är på raden ”Verksamhetsresultat” ganska långt ned i budgetens första sida.
För att kunna ha större kostnader än intäkter använder vi den
ränta vi får av vår bank på equmenias sparpengar. Men det räcker
inte riktigt, så vi måste också ta av våra sparade reserver. Det
finns två sorters sparade reserver. De första är sådana som vi fått
eller avsatt för ett visst ändamål och som vi nu har behov av. Det
kan till exempel vara insamlade medel till arbetet i Latinamerika.
Du hittar dem näst längst ner på budgetens första sida, under
raden ”utnyttjande av ändamålsbestämda medel”. Den andra sortens reserver är helt enkelt överskott från tidigare år. Det är dessa
pengar som används för att täcka underskottet som syns på sista
raden, alltså – 1 257 000 kr.
Som du kanske sett i bokslutet gjorde equmenia ett väldigt bra
resultat under sitt första år (se sista raden i spalten Utfall 20082009 på nästa sida). Vi fick ett överskott på 1 821 000 kr. När det
här skrivs ser det ut som att årets underskott blir lite mindre än
de – 761 000 kr som är budgeterat. Om vi räknar in styrelsens
förslag för 2010/11 och användningen av ändamålsbundna medel
ser det ut som att equmenia går ungefär plus minus noll sett på de
tre första åren. Det är ett jättebra resultat, eftersom vi satsar stort
i år och även tänker göra det nästa år.

Jag blir så glad
när jag tänker
på budget!!!!
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Helhetsbilden av equmenias
ekonomi 2010/11

Bidragen från Ungdomsstyrelsen och Svenska Spel
AB är en viktig del av vår ekonomi. Det finns en
fara i att bli beroende av de här pengarna, eftersom de på lång sikt kommer att minska. Redan i år
minskar de med närmare 1 200 000 kr. Därför blir
det viktigare att hela tiden jobba med att få andra
intäkter.
Men det tar tid att bygga upp intäkter! Sen tidigare
arbetar equmenia med bidrag och externa anslag.
equmenia har sedan starten arbetat med bidragsansökningar. Det har bland annat lett till att vi i år
fått pengar till en särskild satsning på MKU-ledare
och i budgetförslaget för 2010/11 finns ett EUprojekt som heter European Voluntary Service.
Under 2010/11 vill vi komplettera bidragsarbetet
genom att börja jobba med företagskontakter.
Det handlar om sponsring men också om att hitta
vägar för företag att ge arbetstid, kompetens eller
andra resurser till equmenia och föreningarna.
Parallellt med detta fortsätter vi att jobba med
medlemsunderlaget som är grunden för många
lokala, regionala och nationella bidrag. Projektet
med särskilda medlemsrekryterare avslutas sommaren 2010. I höst anställs en person på halvtid för
att arbeta med föreningsutveckling. Samtidigt gör
vi en stor satsning på idrottsarbetet, där vi tror att
många föreningar har möjlighet att växa.
Budget för offrande har också höjts, här spelar
föreningarna en särskilt viktig roll. Bjud in equmenias stag, styrelse och anställda till bön- och offerdag i din församling! Ta tydliga beslut om hur er
förening ska delta i riksstämmogåvan! Spana också
in det nya materialet om offrande, där vi pratar om
själva grundidén med att dela med sig och ger förslag till insamlingar för veckoträffar och läger.
I de flesta noterna finns posten ”Administration”.
Där redovisas kostnader som hör ihop med att
equmenia har anställd personal: löner, sociala avgifter, pensioner, personalförsäkringar men också
kostnader för personalens föreningsbesök. En heltidstjänst beräknas kosta 495 000 kr i genomsnitt.
I samband med en omorganisation har området
Föreningsutveckling delats upp mellan framför allt
Ekonomi & Föreningsstöd samt Ledning.

Budget för verksamhetsåret 2010/11
Not

fastställa budget för perioden
2010-09-01 – 2011-08-31

Utfall
2008-2009

Insamlade medel nationellt

1

2 735 000

2 400 000

2 616 571

Insamlade medel internationellt

3

500 000

330 000

446 433

Bidrag från Ungdomsstyrelsen

2

2 270 000

2 350 000

2 242 303

Bidrag från Svenska Spel AB

2

5 190 000

6 280 000

4 594 417

Bidrag från Sida

3

10 000

700 000

65 000

Övriga bidrag & anslag
Medlemsavgifter

600 000

600 000

854 740

2 570 000

3 090 000

3 112 606

Internationellt, övriga intäkter

3

340 000

150 000

546 499

Scout

4

905 000

1 491 000

423 192

Nationellt

5

1 303 000

180 000

905 356

Information

6

60 000

30 000

2 501

Utbildning

7

30 000

76 000

3 223

Ekonomi & föreningsstöd

8

550 000

350 000

622 007

Ledning

9

90 000

60 000

279 556

17 153 000

18 087 000

16 714 405

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

Summa: Intäkter

Not
VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt

3

-2 540 000

-2 809 000

-1 920 070

Scout

4

-2 225 000

-3 707 000

-2 097 007

Nationellt

5

-3 107 000

-2 432 000

-1 402 536

Information

6

-1 365 000

-995 000

-774 117

Utbildning

7

-625 000

-757 000

-614 522

Ekonomi & föreningsstöd

8

-5 190 000

-4 840 000

-3 708 077

Ledning

9

-1 965 000

-2 512 000

-2 551 206

Aktivitetsstöd till föreningarna

2

-2 440 000

-2 420 000

-2 241 736

-19 457 000

-20 472 000

-15 309 271

-2 304 000

-2 385 000

1 405 134

Summa: Kostnader

Verksamhetsresultat

Not

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter

475 000

Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

Not

400 000

585 921

0

0

0

-1 829 000

-1 985 000

1 991 054

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel

10

0

-40 000

-211 915

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

11

572 000

1 264 000

42 630

-1 257 000

-761 000

1 821 769

Kvarstående belopp för året
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Budget
2009-2010

INTÄKTER

Styrelsen föreslår riksstämman
att

Budget
2010-2011

Not 1. Insamlade medel nationellt

Not 1. Insamlade medel
nationellt
Här finns offrande till den egna rörelsen. Glädje
& Tack, equmenias bön- och offerdag, hålls den
10 oktober 2010. Det mest stabila sättet att stödja
equmenia är att ansluta sig till autogirot. Resultatmål: insamlingsmål enligt budget.

Bön- & offerdag
Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna)
Riksstämmogåvor
Övriga insamlade medel
Resultat: Insamlade medel nationellt

Not 2.
Statsbidrag & Bidrag från Svenska
Spel AB

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

800 000

700 000

640 902

1 800 000

1 600 000

1 752 339

85 000

75 000

96 657

50 000

25 000

126 673

2 735 000

2 400 000

2 616 571

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

Statsbidragens sammansättning
Bidrag från Ungdomsstyrelsen

2 270 000

2 350 000

2 242 303

Bidrag från Svenska Spel AB

5 190 000

6 280 000

4 594 417

7 460 000

8 630 000

6 836 720

För Bidrag från Sida, se not 3.
Resultat: Statsbidrag & Bidrag
från Svenska Spel AB

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

Användning av bidraget från Svenska Spel AB
Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mm
Lokalt aktivitetsstöd

Not 2. Statsbidrag &
Bidrag från Svenska
Spel AB
SBUF och SMU ansöker om och tar emot bidrag
från Ungdomsstyrelsen och Svenska Spel AB.
Grunden för bidragen är den statistik som samlas
in via Repet och statistikblanketter. I noten redovisas vad equmenia räknar med att genomföra tack
vare dessa medel. Resultatmål: se övriga noter.

-2 440 000

-2 420 000

-2 039 260

-265 000

-540 000

-413 580

--

-127 000

-32 930

-240 000

-365 000

-210 718

-22 000

--

-19 366

Riksstämmans ombud

-150 000

-518 000

--

Styrelsens möten och påverkansarbete

-158 000

--

-86 213

Stag (strategiska arbetsgrupper)

-275 000

-109 000

-114 490

-70 000

-170 000

-94 396

Subvention, anslutning till scoutrörelsen
Internationella stipendier
Riksstämma & övriga demokratiska organ
Riksstämman
Riksstämmans organ (NK, VGU)

Information
Föreningsutskick
Webbsida

-80 000

-85 000

-89 584

Utvecklad webbnärvaro

-420 000

--

--

Informationsverksamhet

-175 000

--

--

--

--

-6 129

Föreningsutveckling
Föreningsutvecklarens föreningsbesök
Konsulentträffar

--

--

-5 654

-70 000

-70 000

--

--

-63 000

--

Rekryteringsmaterial

--

--

-3 676

Medlemsrekryterare - kostnader och lön

--

-445 000

-71 762

-440 550

Övriga personalens föreningsbesök
Regionalt arbete
Rekryteringsarbete

Utbildningsarbete
Utbildningskoordinator

-390 000

--

Projekt & kurser, Scout

--

-85 000

-39 333

Projekt & kurser, Nationellt

--

-298 000

-18 036

-310 000

-315 000

-178 001

-80 000

-80 000

-36 785

--

-58 000

--

-45 000

0

-34 670

Ekonomi & Föreningsstöd
Matrikel & register
Deltagarförsäkringar
Ledning
Visionsarbete
Medlemskap i riksorganisationer
Övriga program
Övriga program

--

--

-52 568

Personalens arbete i nämnda projekt

--

-532 000

-606 716

-5 190 000

-6 280 000

-4 594 417

Summa Användning, Svenska Spel AB
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Not 3. Internationell
verksamhet
Alla på samma kula
Alla på samma kula är en insamling från barn och
unga till barn och unga. Det är också ett sätt att
lära sig mer om våra syskon i andra länder och i
år kommer ett nytt programmaterial tas fram. De
insamlade pengarna används för att stödja våra
samarbetsorganisationers projekt bland just barn
och unga, ofta med en social inriktning. Insamlingsmålet är 400 000 kr, ytterligare 200 000 kr tas
från pengar som samlats in tidigare år (se not 11).
Resultatmål: 3, 49

Not 3
Internationell verksamhet

Mål

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

Administration, Internationellt
Intäkter: Anslag

80 000

Intäkter: Sidabidrag
Löner, administration, resor

80 000

79 999

0

20 000

0

-990 000

-990 000

-1 046 301

-910 000

-890 000

-966 303

0

0

0

Internationella staget
Intäkter
Kostnader

Alla på samma kula

-50 000

-50 000

-21 228

-50 000

-50 000

-21 228

400 000

250 000

346 935

-600 000

-500 000

-307 211

-200 000

-250 000

39 724

3, 49

Intäkter: Insamlade medel
Kostnader

Insatser i Latinamerika

3

Intäkter: Insamlade medel

Insatser i Latinamerika

Budget
2010-2011

Kostnader

0

10 000

3 986

-100 000

-100 000

-42 005

-100 000

-90 000

-38 020

Pengarna tas från tidigare års insamlingar till projekt i Latinamerika (se not 11) och fördelas mellan
barn- och ungdomsarbete och scoutverksamhet.

WorldWide
Intäkter: Insamlade medel

100 000

70 000

67 780

Resultatmål: 3

Kostnader

-100 000

-30 000

-25 943

0

40 000

41 837

WorldWide

Stöd till samarbetspartners

”Be, Ge och Se” är mottot för WorldWide, vårt
böne- och insamlingsbrev om equmenias internationella arbete. De insamlade pengarna används
framför allt för projekt tillsammans med våra samarbetsorganisationer. Resultatmål: 3

3

1, 25

Intäkter
Kostnader: Kongo-Kinshasa
Kostnader: Kongo-Brazzaville

Internationellt erfarenhetsutbyte

equmenia har ansvar för att det nuvarande organisationsstödet till våra samarbetsorganisationer i
Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville avvecklas
på ett bra sätt och ersätts av stöd till strategiska
projekt. Som ett första steg har en del av stödet
i år riktats till en satsning på scoutverksamhet.
Anslagen finansieras med tidigare insamlade medel
(se not 11). Resultatmål: 1, 25

Kostnader

Mångfald & integration

För att stödja utbyten mellan olika länder deltar
equmenia i Metodistkyrkans och baptiströrelsens
europeiska ungdomsverksamhet. Här ingår även
Caravanen, vår internationella bönekalender och
möten med våra samarbetspartners. Internationella
stipendiet finansieras med tidigare insamlade medel
(se not 11). Resultatmål: 1, 2, 48

0
-25 386

-20 000

-18 000

-25 450

-45 000

-43 000

-50 836

10 000

65 000

0

-140 000

-232 000

-34 926

-130 000

-167 000

-34 926

8

Intäkter: Externa medel

75 000

0

0

Intäkter: Deltagaravgifter

25 000

0

0

-100 000

0

0

0

0

0

10 000

680 000

65 000

0

5 000

0

-35 000

-700 000

-83 780

-25 000

-15 000

-18 780

Kostnader

equmenias praktikantprogram

27

Intäkter: Sidabidrag
Intäkter: Deltagaravgifter

Internationellt erfarenhetsutbyte

0
-25 000

1, 2, 48

Intäkter: Externa medel &
Deltagaravgifter

Stöd till samarbetspartners

0
-25 000

Kostnader

Mångfald och integration
Med scouternas mångfalds- och rekryteringsläger Äventyret som förebild vill
equmenia vara medarrangör till ett familjeläger för människor som inte har
svenska som första språk. De baptistiska ungdomsförbunden i Norden planerar en gemensam satsning på några folkgrupper som invandrat till Sverige,
Norge och Danmark. Resultatmål: 8

equmenias praktikantprogram
Under 2010/11 gör Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan
om sina två praktikantprogram till ett gemensamt arbete. equmenia får fortsatt
förtroende att sköta programmet, men slipper det ekonomiska ansvaret. Det
är därför budgetsiffrorna blir mycket lägre än tidigare år, trots att vi sänder ut
tio praktikanter och tar emot sex stycken till Sverige. . Resultatmål: 27
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European Voluntary Service
equmenia hoppas få möjlighet att bjuda in två
europeiska praktikanter till Sverige genom EUprojektet European Voluntary Service. Det här
är equmenias första EU-projekt och tanken är att
utveckla det så att vi kan sända och ta emot fler
EVS:are nästa år. Resultatmål: 2, 27

Fortsättning Not 3
Internationell verksamhet

Mål

European Voluntary Service

2, 27

Apg29 är lärjungaskolor inriktade på praktisk
evangelisation. Hösten 2010 gör vi för första
gången en skola i Sverige, parallellt med det startar
en skola i Kongo-Brazzaville. Våren 2011 planeras
en skola i antingen Chile eller Indien. equmenia
ger kurserna tillsammans med Svenska Missionskyrkan, Karlskoga folkhögskola och våra internationella samarbetspartners. Det är folkhögskolan
som står för de flesta kostnaderna och som har en
programansvarig anställd, men equmenia har ansvar för styrgrupp och marknadsföring. equmenia
kan också gå in med riktade insatser i utbildningen.
Apg29 är en del av Lärjungaåret. Resultatmål: 27

Utfall
2008-2009

150 000

0

0

Kostnader

-175 000

0

0

-25 000

0

0

Apg29

27

Kostnader

Rätt Vis Helg
Intäkter

Medlemskap i internationella
organisationer
Intäkter
Kostnader

0

0

324 060

-170 000

-122 000

-73 256

-170 000

-122 000

250 805

9

Kostnader

0

0

0

-15 000

-20 000

-8 069

-15 000

-20 000

-8 069

9, 48
0

0

0

-20 000

-22 000

0

-20 000

-22 000

0

0

0

142 440

Avslutade projekt
Intäkter
Intäkter, Insamlade medel

0

0

27 733

Kostnader

0

0

-226 516

Rätt Vis Helg
equmenia ska vara medarrangör av Rätt Vis Helg
och vara aktiv i Kyrka för Rättvisemärkt. Under
2008/09 drev equmenia rättvisefrågorna inom
Svenska Scoutrådet och vill nu arbeta för att
Svenska Scoutrådet blir medlemmar i föreningen
Rättvisemärkt. Vi vill också utveckla samarbetet
med Diakonias aktionsgrupper. Resultatmål: 9

Budget
2009-2010

Intäkter

Intäkter

Apg29

Budget
2010-2011

0

0

-56 343

Summa: Insamlade medel

500 000

330 000

446 433

Summa: Bidrag från Sida

10 000

700 000

65 000

340 000

150 000

546 499

Summa: Kostnader

Summa: Övriga intäkter

-2 540 000

-2 809 000

-1 920 070

Resultat: Internationell verksamhet

-1 690 000

-1 629 000

-862 138

Medlemskap i internationella
organisationer

Här finns kostnader för medlemskap i föreningen
Rättvisemärkt och European Baptist Federation
for Youth and Children. Resultatmål: 9, 48

Avslutade projekt
Foto: Hannes Eriksson

Rubriken finns med för att kunna jämföra med
2008/09 års utfall, där bland annat ID-projektet
avslutades och en internationell utbyteskonferens
genomfördes med stöd av Gustaf V:s 90-årsfond.
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Not 4. Scoutverksamhet
Svenska Scoutrådet (SSR)
Svenska Scoutrådet är de fem svenska scoutförbundens samarbetsorgan och utförare av den
förbundsgemensamma verksamheten. Arbetet
finansieras framför allt genom en medlemsavgift
på 50 kr per scout. För att täcka den kostnaden tar
equmenia ut en scoutavgift, styrelsen föreslår att
den ska vara 35 kr per scout. Resten av avgiften
finansieras gemensamt av equmenia.

Not 4.
Scoutverksamhet

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

Administration, Scout
Intäkter
Löner, administration, resor

0

0

1

-750 000

-620 000

-689 686

-750 000

-620 000

-689 686

Scoutstaget
Intäkter

0

0

450

-80 000

-68 000

-59 193

-80 000

-68 000

-58 743

Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar

565 000

1 306 000

403 429

Kostnader: Medlemsavgifter &
Scouttidningar

-785 000

-1 821 000

-1 123 560

-30 000

-79 000

-38 203

-250 000

-594 000

-758 334

Kostnader

Svenska Scoutrådet (SSR)

Här finns också intäkter och kostnader för kårer
och enskilda scouters prenumeration på de båda
scouttidningarna, Scouten och ScoutMagasinet. En
motion från SMU i Lund föreslår att scouttidningarna i fortsättningen ska skickas ut till alla scouter,
läs därför gärna motionen och motionssvaret när
du funderar på denna budgetpost.
Samverkan inom SSR gäller i första hand deltagande i SSR:s årsmöte dit equmenia varje år skickar
en stor delegation för att vara med och påverka.
Tidigare har även representation vid världsscoutrörelsens årsmöten ingått i posten, men i år kommer
equmenia främst arbeta med att söka bidrag för
de resorna och därför har budgetposten minskats.

Scoutstämma

Resultatmål: 9, 12, 48

Programmaterial

Mål

9, 12, 48

Kostnader: Samverkan inom SSR

Programmaterial

37

Intäkter
Kostnader

Rekryteringskampanjen

0

0

0

-20 000

-140 000

-4 651

-20 000

-140 000

-4 651

0

0

0

12

Intäkter
Kostnader

-90 000

-680 000

-97 521

-90 000

-680 000

-97 521

Intäkter

10 000

0

1 023

Kostnader

-10 000

0

-6 671

0

0

-5 648

23

Svenska Scoutrådet har tagit fram ett gemensamt
programmaterial för alla scoutförbund. Kårer och
patruller kan få stöd att köpa in materialet genom
studieförbundet Bilda. Budgetposten bekostar arbetet med att introducera programmet så att minst
2/3 av kårerna börjar använda det under året.
Resultatmål: 37

Scoutrörelsen har en Färdplan för framtiden som
handlar om hur vi ska bli fler scouter. I budget
finns pengar för att delta i en gemensam rekryteringskampanj, att ta fram ett rekryteringsmaterial
som kan laddas ned från www.equmenia.se och
planering av rekryteringslägren Äventyret.
Resultatmål: 12

Scoutstämma
Som en del av målet att 100 ungdomar ska vara
engagerade i equmenias visionsarbete anordnas en
scoutstämma under året. Resultatmål: 23
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Foto: Emma Johansson

Rekryteringskampanjen

Scout & Kristen tro
Scouting är en metod för att berätta för fler barn
och unga om Jesus. Under året ska en scoutledarkurs med fokus på kristen tro anordnas. Tillsammans med de kristna scoutförbunden och SALT
har equmenia tagit initiativ till att Svenska Scoutrådet producerar ett metodmaterial med fokus på
kristen scouting. Resultatmål: 21

Fortsättning Not 4.
Scoutverksamhet

Mål

Scout & Kristen tro

21
30 000

120 000

10 730

-75 000

-164 000

-13 127

-45 000

-44 000

-2 397

Internationellt erfarenhetsutbyte

2

Intäkter

World Scout Jamboree

0

0

0

-30 000

-20 000

-20 000

-30 000

-20 000

-20 000
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Intäkter

0

0

0

-35 000

0

0

-35 000

0

0

Intäkter: Deltagaravgifter

300 000

65 000

7 559

Kostnader: Kurser

-300 000

-75 000

-9 404

-20 000

-40 000

-34 991

-20 000

-50 000

-36 835

Kostnader

Ledarutbildning

24

Kostnader: Ledarteam

World Scout Jamboree
Sommaren 2011 anordnas World Scout Jamboree
i Sverige och självklart ska SMU-scout och Baptistscout vara välrepresenterat där! I samband med
Jamboreen görs också en satsning på att rekrytera
deltagarna till att bli ledare. Resultatmål: 49

Utfall
2008-2009

Kostnader

Internationellt erfarenhetsutbyte

Resultatmål: 2

Budget
2009-2010

Intäkter: Deltagaravgifter

Kostnader

equmenia vill stödja internationellt erfarenhetsutbyte mellan scouter och scoutkårer, därför delas
stipendier ut till grupper och enskilda som vill
bjuda in till scoututbyten i Sverige eller genomföra
en utbytesresa i ett annat land. Stipendierna finansieras med tidigare insamlade medel (se not 11).

Budget
2010-2011

905 000

1 491 000

423 192

Summa: Kostnader

Summa: Intäkter

-2 225 000

-3 707 000

-2 097 007

Resultat: Scoutverksamhet

-1 320 000

-2 216 000

-1 673 815

Ledarutbildning
Under året ska equmenia stödja och vara med och
utveckla ledarutbildningarna Treklöver Gilwell,
Ska’Ut och Ska’Ut Mera. Tillsammans med SMUdistrikten vill vi utveckla en scoutledarutbildning
för den som tagit en annan väg till sitt ledaruppdrag. Resultatmål: 24
Not 5.
Nationell verksamhet

Not 5. Nationell
verksamhet
Till nationell verksamhet räknas områdena barn
och ungdom, idrott samt musik. Under 2010/11
satsar equmenia på att utöka idrottsverksamheten.
Intäkterna under rubriken Administration,
Nationellt avser ett anslag från Svenska
Missionskyrkan till idrottsverksamheten.

Mål

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

Administration, Nationellt
Intäkter
Löner, administration, resor

300 000

0

-1

-1 485 000

-1 115 000

-525 927

-1 185 000

-1 115 000

-525 928

Barn- & Ungdomsstaget
Intäkter
Kostnader

0

0

0

-50 000

-40 000

-37 735

-50 000

-40 000

-37 735

Idrottsstaget
Intäkter
Kostnader

0

0

--

-40 000

-30 000

--

-40 000

-30 000

0

0

0

--

Musikstaget
Intäkter
Kostnader

-45 000

-30 000

--

-45 000

-30 000

0
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Not 5a. Barn & Unga
Våga tro
Våga tro-terminen är en folkhögskolekurs i pionjärt församlingsarbete med mycket praktik ute
i församlingar. equmenia ger kursen tillsammans
med Svenska Missionskyrkan och Karlskoga folkhögskola. Det är folkhögskolan som står för de
flesta kostnaderna, men equmenia har ansvar för
styrgrupp och marknadsföring. equmenia kan också gå in med riktade insatser i utbildningen. Våga
tro är en del av Lärjungaåret. Resultatmål: 6

Stöd till anställda ledare
På uppdrag av equmenia ger Lidingö Folkhögskola
kursen Ungdomspedagog för alla som vill utveckla
sig som ledare bland barn och unga i kyrkan. Det
är folkhögskolan som står för de flesta kostnaderna, men equmenia har ansvar för marknadsföring.
equmenia kan också gå in med riktade insatser i
utbildningen. I budgetposten finns även pengar för
fortbildning av anställda ungdomsledare och ungdomsledarnätverkets träffar. Resultatmål: 29, 42

Not 5a.
Barn & Unga
Våga tro

Kostnader

Stöd för anställda ledare

Framtidens evangelister är inspirationsdagar för
unga förkunnare och ungdomsledare. equmenia
anordnar kursen tillsammans med Teamevangelisation och Svenska Missionskyrkan. Resultatmål: 36

Face to Face
Tillsammans med SMU-föreningarna och församlingarna i Skövde, Tibro och Värsås genomför
equmenia en långhelg där du får möta Jesus –
ansikte mot ansikte. Boka in 29 oktober –
1 november redan nu! Resultatmål: 34

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

6

Intäkter

0

0

131 535

-45 000

-55 000

-131 535

-45 000

-55 000

0

29, 42

Intäkter

5 000

0

0

-65 000

-52 000

0

-60 000

-52 000

0

Intäkter: Kursavgifter

30 000

30 000

16 114

Kostnader

-30 000

-30 000

-16 114

0

0

0

Kostnader

Framtidens evangelister

Face to Face

36

34

Intäkter: Externa medel

180 000

0

0

Intäkter: Deltagaravgifter

590 000

0

0

Kostnader

-770 000

-10 000

0

0

-10 000

0

0

20 000

0

Kristet ledarskap

28

Intäkter: Deltagaravgifter
Kostnader

Materialbank

Framtidens evangelister

Mål

-36 000

-15 332

-16 000

-15 332

22, 46

Intäkter
Kostnader

Barn- & ungdomsledare

-22 000
-22 000

0

0

0

-130 000

-45 000

0

-130 000

-45 000

0

5, 33

Intäkter

10 000

15 000

0

Kostnader

-38 000

-57 000

-35 000

-28 000

-42 000

-35 000

Intäkter

0

25 000

757 709

Kostnader

0

-677 000

-628 836

0

-652 000

128 872

Avslutade projekt

Kristet ledarskap
equmenia vill tillsammans med distrikten utveckla
de lekmannautbildningar som erbjuds så att det
finns en metod som särskilt vänder sig till unga
och där deltagarna blir rustade för att kunna leda
andra unga kristna. En ledarutbildning med fokus
på kristet ledarskap ska också utvecklas. Projekten
finansieras med ändamålsbundna medel, se not 11.
Resultatmål: 28

Materialbank
Tillsammans med Pingst Ung ska equmenia
ta fram ett undervisningsmaterial som blir en
plattform för ledare inom barn- och ungdomsverksamhet. equmenia vill utveckla en pedagogisk
helhetstanke kring barn och ungas trosutveckling.
Minst 1000 ledare ska använda materialbanken där
allt equmenias material samlas. Resultatmål: 22, 46
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Barn- & ungdomsledare
Tillsammans med Västra Götalands distrikt av SMU/SMK gör equmenia en
pionjärsatsning på grundutbildning för barnledare. Tillsammans med Bibeläventyret kommer ett läger om bibelberättande anordnas. Dessutom kommer
ett stipendium för utbildning som Bibeläventyrare att delas ut.
Resultatmål 5, 33

Avslutade projekt
Rubriken finns med för att kunna göra jämförelser. I budget för 2009/10 syns
satsningen på medlemsrekryterare. Här finns också riktade föreningsbesök
inom barnverksamhet och socialt utsatta barn, utbildningspaket inom mångfald samt en satsning på fler killar som ledare i barnverksamhet. I utfall för
2008/09 finns framför allt equmenias ettåriga stödprogram för ungdomsledare, uppstarten av rekryteringsprojektet, projektet NoA – No Alcohol samt
barnledardagar.

Not 5b. Idrott
Idrottsläger
equmenia kommer vara medarrangör till minst fyra
idrottsläger inom olika idrotter och målgrupper.
Här ryms kostnader för marknadsföring och vissa
riktade insatser på lägren. Resultatmål: 19

Not 5b
Idrott
Idrottsläger

Under året kommer equmenia utforma en idrottsledarutbildning med kristen profil. En första omgång av utbildningen ska genomföras i samverkan
med en lokalförening och ett distrikt.
Resultatmål: 17

0

Kostnader

För att öka antalet föreningar som har idrottsaktiviteter fortsätter satsningen på föreningsbesök
kring idrottstemat. Här finns framför allt medel till
equmenias programmaterial för idrott.
Resultatmål: 16, 38

Kyrka Idrott
Tillsammans med Svenska Missionskyrkan driver equmenia ett arbete under rubriken ”Kyrka
Idrott”, där equmenia ansvarar för området Läger
& Metod. Under 2010/11 kommer equmenia dessutom att ta över ansvaret för resterande områden:
Idrottskonfirmation, Internationellt idrottsarbete,
Idrottsnätverk och Idrottsutbildning. I budgetposten syns kostnader för de olika områdena, samt
intäkter från externa arrangemang. Under rubriken
Administration ovan finns också ett anslag från
Svenska Missionskyrkan där 50 000 kr avser verksamhetskostnader för Kyrka Idrott.

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

15 000

0

-30 000

-35 000

0

-30 000

-20 000

0

10 000

0

0

17

Intäkter: Externa medel
Intäkter: Deltagaravgifter

20 000

0

0

Kostnader

-55 000

-5 000

0

-25 000

-5 000

0

0

0

0

Idrott i föreningen

16, 38

Intäkter
Kostnader

Idrott i föreningen

Budget
2010-2011

19

Intäkter: Externa medel

Idrottsledarutbildning

Idrottsledarutbildning

Mål

Kyrka Idrott
Intäkter

Intäkter

Kulturledare och kulturella förebilder

-7 465
-7 465

30 000

0

0

-100 000

-20 000

0

-70 000

-20 000

0

18, 48

Kostnader

Not 5c.
Musik

-25 000
-25 000

38

Kostnader

Idrottssamverkan

-10 000
-10 000

Mål

0

0

0

-25 000

-5 000

0

-25 000

-5 000

0

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

30, 31, 32

Intäkter: Deltagaravgifter

28 000

75 000

0

Kostnader

-67 000

-140 000

-4 592

-39 000

-65 000

-4 592

Internationell musikkonferens

26

Intäkter

100 000

0

0

Resultatmål: 38

Kostnader

-100 000

0

0

0

0

0

Idrottssamverkan

Avslutade projekt
Intäkter

0

0

0

Kostnader

0

-25 000

0

0

-25 000

0

För att utveckla idrottsarbetet söker equmenia
samverkan med andra kristna idrottsorganisationer.
Här finns bland annat medel för en nätverksdag
samt för deltagande i en internationell idrottskonferens. Resultatmål: 18, 48

1 303 000

180 000

905 356

Summa: Kostnader

Summa: Intäkter

-3 107 000

-2 432 000

-1 402 536

Resultat: Nationell verksamhet

-1 804 000

-2 252 000

-497 180

Not 5c. Musik
Kulturledare och kulturella
förebilder

Här ryms två musikledarutbildningar, en uppföljning på Projekt Lovsång i form av en musikverkstad för unga låtskrivare och ett arbete med att
utrusta ledare för att driva kulturella verksamheter
i lokalföreningarna inom bland annat dans och
drama. Resultatmål: 30, 31, 32

Internationell musikkonferens
Tillsammans med internationella samarbetspartners och Svenska Missionskyrkan planerar equmenia en internationell musikkonferens med fokus på
att förmedla evangelium genom musik. En förutsättning för projektet är att
equmenia kan få externa bidrag och anslag. Resultatmål: 26

Avslutade projekt
Rubriken finns med för att kunna jämföra med förra årets budget, där en satsning på bandprojektet Equalizer fanns med i planerna.
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Not 6. Information
Webbplats
Här finns kostnaderna för servrar, mjukvara,
avgifter för domännamn mm.

Informationsverksamhet
Under Informationsverksamhet ryms kostnader
för equmenias utställningar och deltagande i konferenser, annonsering, profilprodukter och trycksaker. Under året ska equmeniakatalogen ges ut och
presentationsmaterial om equmenia ska översättas
till andra språk. Resultatmål: 1, 39

Föreningsinformation
equmenias medlemsinformation ska fortsätta att
ges ut med fem nummer under 2010/11, men nya
avtal har kunnat minska kostnaderna ytterligare.
Utifrån förslaget att satsa på företagssamarbete har
annonsintäkterna ökats till det dubbla jämfört med
2009/10.

Not 6.
Information

Mål

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

Administration, Information
Intäkter
Löner, administration, resor

0

0

1

-495 000

-495 000

-412 945

-495 000

-495 000

-412 944

Referensgrupp, Information
Intäkter
Kostnader

0

0

0

-10 000

-10 000

0

-10 000

-10 000

0

0

0

0

Webbplats
Intäkter
Kostnader

Informationsverksamhet

-80 000

-140 000

-103 616

-80 000

-140 000

-103 616

1, 39

Intäkter
Kostnader

0

0

0

-175 000

-150 000

-148 993

-175 000

-150 000

-148 993

Föreningsinformation
Intäkter: Externa medel
Kostnader

Utvecklad webbnärvaro
Intäkter: Externa medel
Kostnader

Summa: Intäkter

60 000

30 000

2 500

-130 000

-200 000

-108 563

-70 000

-170 000

-106 063

0

0

0

-475 000

0

0

-475 000

0

0

45

60 000

30 000

2 501

Summa: Kostnader

-1 365 000

-995 000

-774 117

Resultat: Information

-1 305 000

-965 000

-771 615

Utvecklad webbnärvaro
För att möta equmenias behov inom kommunikation, administration och insamling krävs en nysatsning på equmenias webbnärvaro. Hemsidan ska bli mer
användarvänlig, målgruppsinriktad och funktionell. Samtidigt ska systemet
för administration av anmälan och deltagaravgifter förbättras och kopplas till
equmenias ekonomisystem. Det ska också bli möjligt att betala via bankkort,
en funktion som även efterfrågats för att utveckla equmenas insamlingsarbete.
En del av projektet täcks med pengar som avsatts för information tidigare år
(se not 11). Resultatmål: 45
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Not 7. Utbildning
Huvudmannaskap, Folkhögskolorna
equmenia deltar i det gemensamma folkhögskolerådet för de folkhögskolor där Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och equmenias
grundarorganisationer är huvudmän. Dessutom
finns equmenia representerat i referensgrupper för
flera profilutbildningar vid folkhögskolorna samt
för pastorsutbildningen vid Teologiska Högskolan
Stockholm. Resultatmål: 36, 43

Not 7.
Utbildning

Mål

Under året ska en strategi för equmenias närvaro
i skolan utvecklas och möjligheterna att starta
volontärsarbete med klassmormor och klassfarfar
undersökas. Dessutom planeras en idédag kring
Kyrka & Skola. Resultatmål: 4

Intäkter
Löner, administration, resor

Ett utbildningspaket inom jämställdhet och mångfaldsfrågor ska utvecklas och tio ambassadörer
utbildas. Ambassadörerna ska i sin tur hålla egna
utbildningar eller inspirationsträffar i sina lokala
sammanhang. Resultatmål: 7

Föreningsutvecklingsprogrammet
Tillsammans med Svenska Missionskyrkan är
equmenia engagerat i ett utvecklingsprogram för
föreningar och församlingar. Här finns medel för
att rekrytera fem föreningsutvecklare.
Resultatmål: 14

Utfall
2008-2009

0

0

-1

-525 000

-525 000

-600 547

-525 000

-525 000

-600 549

Referensgrupp, Utbildning
Intäkter
Kostnader

Huvudmannaskap, Folkhögskolorna

Kyrka & Skola

0

0

0

-10 000

-10 000

-98

-10 000

-10 000

-98

0

0

0

36, 43

Kostnader

-25 000

-25 000

0

-25 000

-25 000

0

0

4 000

0

-10 000

-15 000

0

-10 000

-11 000

0

4

Intäkter: Deltagaravgifter
Kostnader

Jämställdhet & mångfald

Jämställdhet & mångfald

Budget
2009-2010

Administration, Utbildning

Intäkter

Kyrka & Skola

Budget
2010-2011

7

Intäkter

30 000

60 000

0

Kostnader

-40 000

-100 000

0

-10 000

-40 000

0

Föreningsutvecklingsprogrammet
Intäkter

14
0

12 000

0

-15 000

-72 000

0

-15 000

-60 000

0

Intäkter

0

0

3 225

Kostnader

0

-10 000

-13 877

0

-10 000

-10 652

Kostnader

Avslutade projekt

30 000

76 000

3 223

Summa: Kostnader

Summa: Intäkter

-625 000

-757 000

-614 522

Resultat: Utbildning

-595 000

-681 000

-611 299

Avslutade projekt
Rubriken finns med för att kunna jämföra med
förra årets budget, där en kostnad för löpande
utbildningsprojekt fanns med i planerna.

Foto: Caroline Staf
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Not 8. Ekonomi &
Föreningsstöd
Expeditionen
equmenias hyres- och samverkansavtal med Svenska Missionskyrkan slöts strax efter att equmenia
bildats. Det har nu omförhandlats och kostnaderna
justerats upp och ned utifrån hur behoven faktiskt
ser ut. Som grund för avtalen finns en princip om
god insyn i hur underlagen för kostnaderna ser
ut. Därför vill equmenia också visa de dolda stöd
som finns i avtalet. Därför har kostnaderna för
ekonomi- och personaladministration skrivits upp
med 63 % i budget samtidigt som en intäkt på 240
000 kr införts. Andra stora förändringar är ökade
kostnader för IT-support samt en hyreshöjning på
13 %.

Not 8.
Ekonomi & Föreningsstöd

Mål

tatmål: 44

Materialförsäljning
equmenias materialförsäljning byter karaktär!
Sedan januari 2010 säljs alla scoutprodukter genom Scoutshopen. Nya profilprodukter utvecklas
i samarbete med Svanström, som också sköter
distribution och försäljning. Närvaro- och medlemskort kan beställas gratis på www.equmenia.se/
bestallmaterial.

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

Administration, Ekonomi &
Föreningsstöd
Intäkter
Löner, administration, resor

0

0

4

-2 000 000

-1 980 000

-1 043 853

-2 000 000

-1 980 000

-1 043 849

240 000

0

825

Expeditionen
Intäkter
Personalrekrytering
Lokalkostnader

-50 000

-90 000

-66 130

-570 000

-515 000

-503 689

Ekonomi- och personaladministration

-720 000

-440 000

-450 196

Förbrukningsmaterial, Inventarier

-170 000

-180 000

-161 566
-226 734

Datorsupport

-320 000

-240 000

Insamlingskostnader

-180 000

-200 000

-68 005

-65 000

-70 000

-51 293

Kopiering
Telefon, Porto

-215 000

-270 000

-205 749

Försäkringar, Övriga
expeditionskostnader

-170 000

-120 000

-109 926

-2 220 000

-2 125 000

-1 842 463

Register
Utvecklingen av matrikelprogrammet Repet fortsätter med nya funktioner utifrån föreningarnas
behov. För att öka intresset görs också en satsning
på att erbjuda alla Repet-föreningar att bidragsgrundande medlemmar i åldern 15-25 år får en
gratis prenumeration på tidningen IKON1931.
Den satsningen finansieras med annonsintäkter.
Posten innefattar även utbildningar i Repet. Resul-

Budget
2010-2011

Register

44

Intäkter: sponsring

150 000

0

0

Kostnader: Prenumeration IKON1931

-150 000

0

0

Kostnader: Licensavgift Repet

-100 000

-100 000

-100 000

Kostnader: Registerunderhåll

-100 000

-100 000

-135 817

Kostnader: Registersupport & statistik

-20 000

-20 000

-50 000

Kostnader: Utveckling & Utbildning, Repet

-90 000

-50 000

-4 184

0

-45 000

-39 996

-310 000

-315 000

-329 997

Kostnader: Trycksaker (matrikel)

Materialförsäljning
Intäkter: Försäljning

10 000

150 000

316 788

Kostnader

-40 000

-130 000

-251 862

-30 000

20 000

64 927

0

0

0

Deltagarförsäkringar
Intäkter
Kostnader

-80 000

-80 000

-65 222

-80 000

-80 000

-65 222

Skräddartorp

Deltagarförsäkring
equmenia tecknar en kollektiv olycksfallsförsäkring
för alla deltagare i lokalföreningarnas aktiviteter.
Dessutom finns en ansvarsförsäkring för ledare
och möjlighet att försäkra material som hyrts eller
lånats in till aktiviteter i föreningen. Mer information finns på de medlemskort som kan beställas
gratis på www.equmenia.se/bestallmaterial.

Skräddartorp

SMU:s friluftsgård Skräddartorp hyrs ut till lokalföreningar och ideella, läs mer på www.equmenia.
se/skraddartorp.

Avslutade projekt
Rubriken finns med för att kunna jämföra med
förra årets budget. Då det inte funnits behov för
en referensgrupp för ekonomi har den i år strukits
ur budget.
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Intäkter: Uthyrning

150 000

200 000

304 390

Kostnader

-150 000

-200 000

-173 855

0

0

130 535

Avslutade projekt
Intäkter

0

0

0

Kostnader

0

-10 000

0

0

-10 000

0

550 000

350 000

622 007

Summa: Kostnader

Summa: Intäkter

-5 190 000

-4 840 000

-3 708 077

Resultat: Ekonomi & Administration

-4 640 000

-4 490 000

-3 086 070

Not 9. Ledning
Riksstämma
Här budgeteras kostnader för möteshandlingar,
ett reseutjämningssystem för ombuden samt kostnader för funktionärer, ideella och anställda. Då
hela eller delar av riksstämman sannolikt kommer
samordnas med årshögtiderna för Metodistkyrkan
i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska
Missionskyrkan har intäkter och kostnader för
lokal, mat, boende och deltagaravgifter inte budgeterats här. Denna del av riksstämman beräknas gå
med nollresultat eller bättre. Utifrån förslaget att
satsa på företagssamarbete har intäkter från annonsering och utställningsplatser ökats till det dubbla
jämfört med 2009/10.

Not 9.
Ledning

Kostnaderna avser i första hand mötes- och resekostnader i samband med styrelsemöten. equmenias styrelseordförande får ett arvode varje månad
som riksstämman tar ett särskilt beslut om och
som finns redovisat i budget under rubriken ”Administration”. Övriga ordförande och styrelseledamöter får inget arvode för sina uppdrag.

Intäkter
Löner, administration, resor

Intäkter
Kostnader

Utfall
2008-2009

30 000

0

-1

-1 150 000

-1 060 000

-923 266

-1 120 000

-1 060 000

-923 267

60 000

30 000

204 553

-450 000

-913 000

-463 675

-390 000

-883 000

-259 122

Styrelse, AU samt
grundarorganisationeras styrelser
Intäkter
Kostnader

0

0

75 000

-180 000

-190 000

-260 143

-180 000

-190 000

-185 143

36, 41

Intäkter
Kostnader

0

0

0

-130 000

-97 000

-130 354

-130 000

-97 000

-130 354

Medlemskap, Nationella
organisationer
Intäkter
Kostnader

Sci-Fi
Intäkter

Projekt & kurser

Resultatmål: 36, 41

Budget
2009-2010

Riksstämma samt grundarorganisationernas
årshögtider

Kostnader

Under rubriken Projekt & kurser finns generalsekreterarens riktade satsningar på samverkan med
distrikten och möten med diakon- och pastorskandidater. equmenias deltagande i Vinterkonferensen
finns här och finansieras med ändamålsbundna
medel för personalens kompetensutveckling.

Budget
2010-2011

Administration, Ledning

Projekt & kurser

Styrelse, AU och grundarorganisationernas styrelser

Mål

0

0

0

-45 000

-30 000

0

-45 000

-30 000

0

0

30 000

0

-10 000

-128 000

-12 163

-10 000

-98 000

-12 163

23

Avslutade projekt
Intäkter

0

0

4

Kostnader

0

-94 000

-761 605

0

-94 000

-761 601

90 000

60 000

279 556

Summa: Intäkter
Summa: Kostnader

-1 965 000

-2 512 000

-2 551 206

Resultat: Ledning

-1 875 000

-2 452 000

-2 271 650

Medlemskap i nationella
organisationer

Här finns medlemsavgifter i LSU Sveriges Ungdomsorganisationer samt Arbetsgivaralliansen.

Sci-Fi
Foto: Emma Gunnarsson

I samband med att föreningsutvecklingsstaget avvecklas har styrelsen inrättat Sci-Fi, med uppdraget
att visionera kring equmenias verksamhet och skriva en verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2021/22. Resultatmål: 23

Avslutade projekt
Rubriken finns med för jämförelser, under
2009/10 års budget syns satsningar på regionala
träffar och ”forskning & utveckling” som strukits i
samband med att arbetet med Föreningsutveckling
organiserats om. Under Utfall för 2008/09 syns
”forskning & utveckling”.
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Not 10. Reservation av
ändamålsbestämda medel
De pengar som equmenia får för ett särskilt ändamål och som inte används under året ska reserveras. Det gäller framför allt insamlingar, gåvor
och bidrag till vissa projekt. Inför 2010/11 räknar
equmenia med att använda alla insamlade pengar
direkt. Därför budgeteras inte för några reservationer.

Not 11. Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel
De pengar som equmenia tidigare fått för ett särskilt ändamål och som inte använts under året har
reserverats. Det gäller framför allt insamlingar, gåvor och bidrag till vissa projekt men även överskottet från Skräddartorp. Av den verksamhet som räknats upp i verksamhetsplanen föreslås att stödet till
Latinamerika och till projekt inom Alla på samma
kula, utvecklingen av ny webbnärvaro, utformandet
av en helgbibelskola, de internationella stipendierna och stödet till internationella samarbetspartners
samt equmenias deltagande i Vinterkonferensen
finansieras med ändamålsbestämda medel.
Resultatmål: se not 3, 4, 6, 7 och 9

Not 10. Reservation av
ändamålsbestämda medel

Mål

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

Internationella insatser

0

-40 000

-41 837

Skräddartorp

0

0

-130 354

Alla på samma kula

0

0

-39 724

Resultat: Reservation av
ändamålsbestämda medel

0

-40 000

-211 915

Not 11. Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel

Mål

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel
0

0

4 610

Insatser i Latinamerika

ID-projektet

100 000

100 000

38 020

Alla på samma kula

200 000

250 000

0

Informationsinsatser

55 000

0

0

Pågående projekt - Ledarguiden

22 000

22 000

0

Pågående projekt - Scoutdax

0

27 000

0

Nationellt

0

800 000

0

115 000

40 000

0

Medel till personalutbildning

Internationella insatser

80 000

25 000

0

Resultat: Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel

572 000

1 264 000

42 630

Riksscoutläger 2013
Sommaren 2013 anordnar equmenia ett riksscoutläger för SMU-scout och Baptistscout. Under 2010/11 kommer lägercheferna att
börja samla ihop en lägerkommittén och dra igång ett idéarbete kring lägret. Resultatmål: 50
Lägret är ett flerårigt projekt där många kostnader kommer tidigt och alla intäkter ganska sent i projektet. Men intäkterna kommer, och
då är det underligt att ta kostnaderna redan nu. Det skulle resultera i att det ser ut som om equmenia går kraftigt back ett år och kraftigt
plus ett annat år. Därför kommer kostnaderna att lyftas ut ur budget. Under tiden så förs kostnaderna över till balansräkningen, som
om riksscoutlägret hade ett slags skuld till equmenia. När pengarna börjar komma in räknas de av mot ”skulden”.
Men det är ju ingen skuld på riktigt! Om projektet inte
blir av eller får högre kostnader än intäkter kan inte
equmenia kräva någon annan på pengarna. Därför är
det här sättet att arbeta bara tillåtet så länge det är rimligt säkert att equmenia får tillbaka lika mycket pengar
som lägret kostat. Så snart det uppstår osäkerhet eller
risker måste hela kostnaden tas på en gång, så att alla
som är intresserade av equmenias ekonomi kan lita på
de siffror som finns i balans- och resultaträkningen.
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Riksscoutläger 2013

Mål

Lägerkommitténs arbete

50

Intäkter
Kostnader

Summa: Intäkter

Budget
2010-2011

Budget
2009-2010

Utfall
2008-2009

0

0

0

-35 000

0

0

-35 000

0

0

0

0

0

Summa: Kostnader

-35 000

0

0

Resultat: Ledning

-35 000

0

0

års
Presentation av 2011
riksstämma

juni
hålls i Stockholm den 2-5
Nästa ordinarie riksstämma
U,
SM
ler
menias riksstämma hål
2011. I anslutning till equ
pektive årsmöten.
SBUF och MKU sina res

Förslag till föredragningslista för MKU:s rikskonvent 2010
Rikskonventet öppnas
Godkännande av föredragningslistan
Beslut om rikskonventets stadgeenliga utlysande
Val av presidium
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Två justeringspersoner tillika rösträknare
Beslut om yttranderätt
Redogörelse av balans- och resultaträkning för perioden 2008-09-01 – 2009-08-31
Redogörelse av förvaltningsberättelse för perioden 2008-09-01 – 2009-08-31
Redogörelse av revisionsberättelse för perioden 2008-09-01 – 2009-08-31
Fastställande av förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för perioden 2008-09-01 – 2009-08-31
Beslut om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2010/11
Beslut om budget för verksamhetsåret 2010/11
Beslut om förändringar av MKUs stadgar
Beslut om inlämnade motioner
Val av förbundsordförande
Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
Val av revisor
Val av två ledamöter till nomineringskommittén för nästkommande rikskonvent
Tid och plats för ordinarie rikskonvent år 2011
Rikskonventet avslutas

3 Beslut om rikskonventets 		
stadgeenliga utlysande
Enligt § 2 i MKU:s stadgar ska kallelse till rikskonventet gå ut
senast fyra månader före konventets öppnande. Rikskonventet
har utlysts via equmenias hemsida samt via equmenias
medlemsinformation.
Styrelsen föreslår rikskonventet att besluta
att		 anse rikskonventet stadgeenligt utlyst.
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1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5 Beslut om yttranderätt
Enligt §3 i MKU:s stadgar har utöver ombuden följande personer yttranderätt:
• utsedda representanter och befattningshavare från
Metodistkyrkan i Sverige
• förbundets revisor
• förbundets tjänstemän inom equmenia
• motionär vid behandling av egen motion
Rikskonventet kan besluta att annan person beviljas yttranderätt
vid förhandlingarna.
Styrelsen föreslår rikskonventet att besluta

Val av presidium

att			 lämna punkten utan åtgärd.

Nomineringskommittén lämnar sitt förslag på rikskonventet.
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Årsbokslut för
Metodistkyrkans Ungdomsförbund,
org. nr 834000-8666
Styrelsen avger följande årsbokslut för
räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-31.

Balansräkning per
2009-08-31

6

Not

2009-08-31

2008-08-31

Tillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Resultaträkning, perioden
2008-09-01 - 2009-08-31

Kortfristiga fordringar

Resultat
2008/2009

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Resultat
2008.01 2008.08

Banktillgodohavanden
Kassa

4 960

0

Autogiro (Enkronasbanken)

23 004

19 560

Medlemsavgifter

17 488

0

Anslag & Bidrag

20 000

220 000

0

38 567

65 452

278 127

Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter

Övriga kostnader
Summa Verksamhetens kostnader

Årets verksamhetsresultat

-62 918

-200 000

-4 400

-93 635

-67 318

-293 635

-1 867

-15 508

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper

1 867

2 906

Räntekostnader

0

0

Årets resultat efter finansiella poster

0

-12 602

295 657

40

40

Summa Kassa &
Banktillgodohavanden

290 472

295 697

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

290 472

340 270

SUMMA TILLGÅNGAR

290 472

340 270

Balanserat kapital

0

126 223

Årets resultat

0

0

Summa Fritt disponibelt eget kapital

0

126 223

SUMMA EGET KAPITAL

0

126 223

100 000

0

0

2 945

EGET KAPITAL
Fritt disponibelt eget kapital

SKULDER
Förmedlingsanslag
Anslag från Ungdomsstyrelsen
Kortfristiga skulder

Reservationer och utnyttjande av
tidigare reservationer

Leverantörsskulder

Reservation av ändamålsbestämda medel

0

0

Avräkning equmenia

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

0

0

Kvar att balansera i ny räkning

0

-12 602

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
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290 432

Eget kapital och skulder

Verksamhetens kostnader
Anslag till equmenia

44 573

Kassa & Banktillgodohavanden

Verksamhetens intäkter
Gåvomedel nationellt

0

190 472

0

0

211 102

Summa Kortfristiga skulder

190 472

214 047

SUMMA SKULDER

290 472

314 047

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

290 472

440 270

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

Styrelsen för Metodistkyrkans Ungdomsförbund (org.nr. 8340008666) får härmed avge följande bokslut för räkenskapsåret 200809-01 – 2009-08-31. Alla belopp redovisas i svenska kronor.

Information om verksamheten
Sedan 1 september 2008 har verksamheten i Metodistkyrkans
Ungdomsförbund, MKU, verkställts av equmenia, en federation
som MKU bildat tillsammans med riksorganisationerna
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund, SBUF, och Svenska
Missionskyrkans Ungdom, SMU. equmenia finns till för
riksförbundens lokala föreningar, som bedriver verksamhet för
barn och ungdomar i hela Sverige. equmenias första och största
mål är att sprida evangeliet om Jesus Kristus bland barn och unga
genom ord och handling.
Under året har därför MKU framför allt intagit en förvaltande
roll. Genom att lokalföreningarna är representerade på equmenias
riksstämma och där beslutar om verksamhet och budget för året
har inflytandet över den egna verksamheten tryggats. MKU är
också väl representerat i equmenias styrelse och kontakterna
mellan equmenia och Metodistkyrkan i Sverige är goda.

Resultat och ställning
Årets verksamhetsresultat uppgår till 0 kronor, då det ekonomiska
överskottet i enlighet med federationsavtalet överförts som ett
anslag till equmenia.

Intäkterna har varit goda och trots att offerdagsinsamlignarna
nu går direkt till equmenia har MKU:s insamling ökat jämfört
med föregående år. En viss eftersläpning har resulterat i att
MKU under året haft medlemsintäkter, trots att det numera är
equmenia som fakturerar medlemsavgift till alla lokalföreningar.
En sådan eftersläpning syns också bland kostnaderna, och
avser den kollektiva olycksfallsförsäkring som MKU tecknat
för lokalföreningarnas medlemmar samt medlemskap i LSU.
Från 2009-01-01 ingår MKU i den försäkringslösning equmenia
tecknat och hösten 2009 övertog equmenia medlemskapet i LSU.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den enskilt största händelsen under året var naturligtvis att den
nya riksfederationen började sin verksamhet den 1 september
2008.
Ur MKU:s perspektiv är arbetet med våra internationella
kontakter särskilt glädjande, med ett stort engagemang från
lokalföreningarna i utbytesprogrammet Caravanen samt besök
från Metodistkyrkan i Liberia och Moçambique.
MKU:s rikskonvent avhölls i Jönköping i maj 2009 samtidigt med
equmenias riksstämma. Mot slutet av året mottog MKU också
ett anslag från Ungdomsstyrelsen avsett för en särskild satsning
på MKU-föreningar på fyra orter i landet. Projektet kommer
verkställas under 2009/10.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets
utgång.
Disposition av årets resultat
Verksamhetsårets resultat uppgår till 0 kronor varför styrelsen inte
har något förslag om disposition att lämna.
Stockholm, den 31 januari 2010.
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Redogörelse av
7
förvaltningsberättelse
för perioden
2008-09-01 – 2009-08-31

8
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11
Verksamhetsplan för MKU
2010-09-01 till 2011-08-31

Förslag till budget för MKU,
verksamhetsåret 2010/11

Metodistkyrkans Ungdomsförbund har genom att underteckna
ett federationsavtal med Svenska
Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans
Ungdom överlåtit ansvaret för sin
verksamhet på den för förbunden gemensamma
riksorganisationen equmenia.

Metodistkyrkans Ungdomsförbund har genom federationsavtalet
med Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska
Missionskyrkans Ungdom beslutat att överföra sin verksamhet
och sina tillgångar till equmenia. Under året förväntas MKU ta
emot några gåvor från trogna givare. Gåvorna förs löpande över
till equmenia, i enlighet med federationsavtalet. equmenia står
för eventuella insamlingskostnader.

MKU har därutöver ansvar för att ta emot gåvor och arv, att vid
ansökan om statsbidrag bära det
juridiska ansvaret för ansökan samt att verka för att
samgåendeprocessen mellan de tre
federationsparterna och mellan deras respektive moderkyrkor/
modersamfund kan fullföljas.

Budget för MKU, perioden
2010-09-01 - 2011-08-31

Budget
2010-2011

Utfall
2008-2009

Budget
2009-2010

INTÄKTER
Gåvomedel nationellt
Autogiro (Enkronasbanken)
Medlemsavgifter
Anslag & bidrag
Summa intäkter:

5 000

4 960

5 000

25 000

23 004

0

0

17 488

0

0

20 000

0

30 000

65 451

5 000

-30 000

-62 918

-5 000

Verksamhetskostnader
Anslag till equmenia enligt
federationsavtal
Övriga kostnader
Summa kostnader
Verksamhetsresultat

0

-4 400

0

-30 000

-67 318

-5 000

0

-1 867

0

Finansiella poster
Ränteintäkter

0

1 867

0

Räntekostnader

0

0

0

Årets resultat efter finansiella
poster

0

0

0

Inga reservationer / utnyttjanden görs

0

0

0

Kvar att balansera i ny räkning

0

0

0

Fördelning av årets resultat

Foto: Emma Gunnarsson
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12

13
Beslut om förändringar av
MKU:s stadgar
Strykningar innebär att det funnits i tidigare stadgar men föreslås tas bort.
Normal text innebär att det är kvar från de gamla stadgarna. Fet text
föreslås läggas till stadgarna. Rubriker är i grå ton, om ändring sker i
rubrik är ändringen i svart.

Metodistkyrkans ungdomsförbunds stadgar
såsom beslutat av förbundets Rikskonvent i
Örebro, maj 2007 och i Stockholm, november
2007
Inledning
Jesus Kristus är Herre:
Metodistkyrkans i Sveriges arbete bland barn och ungdom bedrivs
genom Metodistkyrkans Ungdomsförbund, MKU.
Utifrån Jesu Kristi försoningsverk och Hans närvarande omsorg
i hela skapelsen vill MKU bland barn och ungdom genom en
mångfald av arbetssätt
• Föra evangelium om Jesus Kristus till unga människor
• Verka för ett personligt ställningstagande för Jesus Kristus
såsom Frälsare och Herre och för medlemskap i den kristna
församlingen.
• Visa på människans unika värde och frihet tillsammans med
hennes ansvar för hela Guds skapelse
• Stimulera till en kristen insats i samhälls- och kulturliv
• Verka för Kristi Kyrkas enhet genom samverkan med andra
ungdomsförbund i riksorganisationen equmenia
§ 1. Anslutning
MKU består av bidragsgrundande MKU-föreningar och
verksamhetsgrupper, nedan kallat lokala MKU-föreningar.
• Lokala organisationer, MKU-föreningar som bedriver barnoch ungdomsarbete inom metodistförsamlingarna i Sverige.
• Lokala organisationer, föreningar som bedriver barn- och
ungdomsarbete i ekumeniska församlingar i samverkan med
Metodistkyrkan.
Den lokala MKU- organisationen föreningen är församlingens
samlade arbete bland barn och ungdom. Dess arbete leds av ett
ungdomsråd och bedrivs enligt särskilda stadgar.
MKU equmenia uppbär medlemsavgift av den lokala MKUorganisationen. föreningen. Avgiftens storlek beslutas av
equmenias riksstämma.
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§ 2. Rikskonventet
Rikskonventet är förbundets högsta beslutande organ och
sammanträder årligen. Kallelse till rikskonventet ska utgå senast
fyra sex månader före konventets början. Handlingar till
rikskonventet ska vara ombuden tillhanda senast en månad
före rikskonventet.
§ 3. Deltagande i rikskonventet
Deltagande med yttrande- och rösträtt tillkommer
• lokal MKU-organisation enligt följande grunder:
till och med 50 medlemmar ger rätt till två ombud
• 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
• 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
• 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
• 601medlemmar ger rätt till sex ombud
• förbundsstyrelsens ledamöter, dock ej i beslut om ansvarsfrihet
• ombud ska vara medlem av lokal MKU-organisation förening.
Yttranderätt i rikskonventet har dessutom:
• utsedda representanter och befattningshavare från
Metodistkyrkan i Sverige.
• förbundets revisor
• förbundets tjänstemän inom equmenia
• motionär vid behandling av egen motion
Efter beslut av rikskonventet kan annan person beviljas
yttranderätt vid förhandlingarna.
§ 4 Röstning vid rikskonventet
Alla vid rikskonventet förekommande ärenden avgörs genom
enkel majoritet med de undantag som särskilt anges i dessa
stadgar. Vid röstning har varje röstberättigad en röst. Omröstning
sker, förutom vid val av förbundsstyrelsen, öppet om ej annat
begärs. Vid lika röstetal ska den mening gälla som biträdes av
ordföranden utom vid val, då lotten avgör. sker avgörandet
genom lottdragning.
§ 5 Ärenden vid rikskonventet
Vid rikskonventet ska följande ärenden förekomma:
• mötets stadgeenliga utlysande
• val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga
funktionärer för rikskonventet.
• styrelsens kassarapport
• revisionsberättelse
• verksamhetsberättelse
• beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
• fastställande av planer för kommande verksamhetsår
• fastställande av budget
• val av förbundsordförande
• val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
• val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Förrättade val träder i kraft omedelbart efter konventets slut.
§ 6 Motion till rikskonventet

§ 12 Firmateckning
Metodistkyrkans Ungdomsförbunds firma tecknas av styrelsen i
sin helhet eller av styrelsen befullmäktigade.
§ 13 Ändring av stadgar

Motionsrätt till rikskonventet har enskilda medlemmar, lokala
MKU- organisationer föreningar och regionala organ. Motion
till rikskonventet skall vara MKU-styrelsen tillhanda senast tre
månader före rikskonventets öppnande. MKU-styrelsen äger
dock rätt att framlägga senare inkommen motion som föranleds
av situation uppkommen mellan motionstidens utgång och
rikskonventets början.

Ändring av MKU:s stadgar kan föreslås av styrelsen, inom
förbundet verksam organisation lokal MKU-förening eller
enskild medlem. Förslag om ändring av MKU:s stadgar
skall lämnas till förbundsstyrelsen senast tre månader före
rikskonventet. Ändringsförslaget skall senast en månad före
rikskonventet tillsändas lokalorganisationerna.. Beslut om ändring
fattas av rikskonvent och fordrar minst 2/3 majoritet av de
röstberättigade.

§ 7 Nomineringskommitté

§ 14 Upplösning

Rikskonventet väljer nomineringskommitté, bestående av två
personer till nästkommande verksamhetsår, ledamöterna kan
omväljas högst två gånger. Nomineringskommittén skall för
rikskonventet framlägga förslag till förbundsordförande, övriga
styrelseledamöter samt revisor.

Upplösning av förbundet kan föreslås av styrelsen, inom
förbundet verksam lokal MKU-förening organisation eller
enskild medlem. Sådant förslag skall minst fyra tre månader före
rikskonventet lämnas till MKU-styrelsen som har att yttra sig
över detta. Senast två en månader före rikskonventet utsändes
förslaget jämte yttrande till MKU-organisationerna.

§ 8 MKU-styrelsen
MKU-styrelsen består av följande ledamöter:
• förbundsordförande: mandat gäller till och med nästföljande
rikskonvent
• fem ledamöter valda för två år. Fyllnadsval äger rum vid
nästkommande konvent.

MKU

• val av nomineringskommitté, för nästa rikskonvent
• styrelsens förslag och inlämnade motioner
• tid och plats för nästa rikskonvent

Beslut om upplösning fattas av rikskonventet och fordrar minst
2/3 majoritet av de röstberättigade.
Vid upplösning tillfaller MKU:s tillgångar equmenia.

§ 9 MKU-styrelsens uppgifter
• MKU-styrelsen har till uppgift att handha den ekonomiska
förvaltningen i enlighet med equmenia.
§ 10 MKU-styrelsens beslut
MKU-styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är
närvarande deltar. Vid styrelsen förhandlingar deltar equmenias
personal vid behov.
§ 11 Räkenskaper och revision
MKU:s räkenskapsår varar från den 1/9 t om 31/8. Verksamhetsoch revisionsberättelse jämte föredragningslista för rikskonventet
skall utsändas till varje MKU-organisation senast en månad före
rikskonventet.
Granskning av styrelsens förvaltning skall verkställas av en
revisor.
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas av rikskonventet.
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Föredragningslista SBUF:s årskonferens 2010
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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SBUF:s förhandlingar öppnas
Godkännande av föredragningslistan
Konferensens stadgeenliga utlysande
Val av presidium:
Ordförande
Vice ordförande
Föredragande sekreterare
Protokollssekreterare
Protokollsjusterare
Rösträknare
Beslut om yttranderätt i förhandlingarna
Presentation av SBUF:s förvaltningsberättelse för 2008/2009
Presentation av resultat- och balansräkning för 2008/2009
Föredragning av revisionsberättelse för 2008/2009
Rapport från verksamhetsgranskarna
Fastställande av förvaltningsberättelse för 2008/2009
Fastställande av resultat- och balansräkning för 2008/2009
Beslut om ansvarsfrihet
ringar
Presentation av de nominerade samt eventuella ytterligare nomine
Val av:
Styrelseledamöter
SBUF:s förbundsordförande
Två revisorer
Två revisorssuppleanter
Beslut om styrelsens förslag till förändring av SBUF:s stadgar
Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010/2011
Beslut om styrelsens förslag till budget för 2010/2011
Tack till avgående styrelseledamöter
Övriga frågor som mötet beslutat ta upp för behandling
Utlysande av ordinarie årskonferens 2011
SBUF:s förhandlingar avslutas

3
Beslut om årskonferensens
stadgeenliga utlysande

5
Beslut om yttranderätt

Styrelsen föreslår årskonferensen att besluta

Enligt § 5 i SBUF:s stadgar har ombud från lokalföreningar,
verksamhetsgrupper och distrikt yttranderätt under förhandlingarna. Därutöver regleras inte yttranderätten vidare, men praxis
är att de förtroendevalda som årskonferensen utsett (revisorer,
valkommitté, verksamhetsgranskare samt styrelse) ges yttranderätt. Av stadgarnas § 6 framgår att centralt anställda tjänstemän
och utsedda representanter för Svenska Baptistsamfundet har
yttranderätt vid SBUF-styrelsens möten, vilket kan vara till ledning även för årskonferensen.

att

Styrelsen föreslår årskonferensen att besluta

anse årskonferensen stadgeenligt utlyst.

4
Val av presidium
Valkommittén lämnar sitt förslag på årskonferensen.

att

bevilja yttranderätt för revisorer, valkommitté, verksamhetsgranskare och styrelse

att

bevilja yttranderätt för förbundets tjänstemän inom 		
equmenia

att

bevilja yttranderätt för utsedda representanter för
Svenska Baptistsamfundet

SBUF

Enligt § 5 i SBUF:s stadgar ska kallelse till årskonferensen gå
ut senast fyra månader före konferensens öppnande. Utlysandet
skedde första gången på Allt Ska Bort i Jönköping i maj 2009.
Därefter har årskonferensen även utlysts via equmenias hemsida
och via equmenias medlemsinformation.

Foto: Emma Gunnarsson
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Årsbokslut för Svenska Baptisterna Ungdomsförbund,
org. nr 802005-7736
Styrelsen avger följande årsbokslut för räkenskapsåret
2008-09-01 – 2009-08-31.

6
SBUF:s förvaltningsberättelse
2008/2009
Styrelsen för Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (org.
nr. 802005-7736) får härmed avge följande bokslut för
räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-31. Alla belopp redovisas i
svenska kronor.

Information om verksamheten
Sedan 1 september 2008 har verksamheten i Svenska Baptisternas
Ungdomsförbund, SBUF, verkställts av equmenia, en federation
som SBUF bildat tillsammans med riksorganisationerna
Metodistkyrkans Ungdomsförbund, MKU, och Svenska
Missionskyrkans Ungdom, SMU. equmenia finns till för
riksförbundens lokala föreningar, som bedriver verksamhet för
barn och ungdomar i hela Sverige. equmenias första och största
mål är att sprida evangeliet om Jesus Kristus bland barn och unga
genom ord och handling.
Under året har därför SBUF framför allt intagit en förvaltande
roll. Genom att lokalföreningarna är representerade på equmenias
riksstämma och där beslutar om verksamhet och budget för året
har inflytandet över den egna verksamheten tryggats. SBUF är
också representerat i equmenias styrelse och kontakterna mellan
equmenia och Svenska Baptistsamfundet är goda.

Resultat och ställning
Årets resultat efter finansiella poster utgör en förlust om 6 000
kronor. Utöver kostnaderna för den kansliverksamhet som SBUF
bedrev parallellt med equmenia fram till och med februari 2009
har det ekonomiska överskottet i enlighet med federationsavtalet
överförts som ett anslag till equmenia.
Sett på årsbasis har insamlingarna genererat något lägre intäkter.
Detta kan delvis förklaras med att offerdagsinsamlingarna nu går
direkt till equmenia, samt att insamlingsbrevet Löftet minskat i
intäkter.
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En omläggning till ny redovisningsmodell för bidraget från
Svenska Spel AB medför att dessa intäkter ser ut att vara betydligt
lägre än tidigare år; i själva verket rör det sig om en uppskjutning
av intäktsföringen i linje med försiktighetsprincipen. Intäktsföring
kommer nu att ske så snart kostnaderna för de projekt och
verksamheter som bidragen avser har redovisats.
Resultatet från de finansiella instrumenten är gott, utdelningen
på SBUF:s värdepapper utgör en betydande del av det finansiella
resultat som equmenia redovisar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den enskilt största händelsen under året var naturligtvis att den
nya riksfederationen började sin verksamhet den 1 september
2008.
De aktiviteter som genom federationsavtalet bevarats inom SBUF,
nämligen huvudmannaskapet i Sjöviks folkhögskola samt Aina &
Olof Hammars stipendium, har verkställts av styrelsen. SBUF:s
årskonferens avhölls i Jönköping i maj 2009 samtidigt med
equmenias riksstämma.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets
utgång.

Disposition av årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till en förlust
om 6 000 kronor. Efter utnyttjande av reserverade medel för
stipendieverksamheten kvarstår 0 kronor att balansera i ny
räkning, varför styrelsen inte har något förslag om disposition att
lämna.
Stockholm, den 31 januari 2010.
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Resultaträkning
perioden 2008-09-01 - 2009-08-31
Resultat
2008/2009

Resultat
2008.01 2008.08

Verksamhetens intäkter
Insamlade medel nationellt
Insamlade medel Löftet

8 482

54 494

3 100

39 880

Insamlade medel WorldWide

44 660

55 660

Insamlade medel Konferensgåvor

23 411

(*)

Insamlade medel Autogiro (Visionsbärare)
Statsbidrag
Svenska spel

19 195

(*)

307 800

486 000

76 885

923 400

434 740

1 066 443

Serviceavgifter

0

164 734

Kurser & Arrangemang

0

178 137

Försäljning material/tjänster

0

4 231

Anslag & Bidrag

Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter

147

5 667

918 420

2 978 646

Anslag till equmenia

-895 143

0

-6 000

-193 043

Kurser & Arrangemang

0

-392 416

Material/tjänster

0

-17 912

Personalkostnader

-101 358

-1 486 940

Kontorskostnader

-14 537

-421 779

-2 998

-35 717

Övriga anslag, stipendier,
medlemsavgifter

Resor och sammanträden
Övriga kostnader
Summa Verksamhetens kostnader

Årets verksamhetsresultat

-5 381

-314 703

-1 025 416

-2 862 510

-106 997

116 136

SBUF

Verksamhetens kostnader

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper
Räntekostnader
Summa Finansiella investeringar

Årets resultat efter finansiella poster

100 997

58 289

0

-12 391

100 997

45 898

-6 000

162 034

Ändamålsbestämda medel samt
projektkostnader
Reservation av ändamålsbestämda medel

0

-26 722

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

6 000

320 284

Projektintäkter, SMR/Sida
(praktikantprogrammen)

0

9 000

Projektkostnader, SMR/Sida
(praktikantprogrammen)

0

-234 090

Kvar att balansera i ny räkning

0

230 506

(*) Någon särredovisning gjordes ej, posten ingår i Insamlade medel nationellt
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Balansräkning per 2009-08-31
Tillgångar

Not

2009-08-31

2008-08-31

Eget kapital och skulder

Not

2009-08-31

2008-08-31

EGET KAPITAL

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

0

1

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

1

Fritt disponibelt eget kapital
Balanserat kapital

6 000

1 179 369

Årets resultat

-6 000

0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Summa Fritt disponibelt eget kapital

0

1 179 369

Varulager

Eget kapital reserverat för särskilda
ändamål
0

41 166

0

62 572

Varulager

0

3 629

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

0

87 406

Övriga fordringar

17 489

84 945

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

11 140

58 206

Summa Kortfristiga fordringar

28 629

230 557

967 861

911 809

3 568 984

1 521 424

0

1 248

3 568 984

1 522 671

Finansiella instrument
Finansiella instrument

1

Kassa & Banktillgodohavanden
Banktillgodohavanden
Kassa
Summa Kassa & Banktillgodohavanden

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

4 565 474

2 668 666

SUMMA TILLGÅNGAR

4 565 474

2 668 667

Ungdomsledarnätverk
Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål
Internationellt arbete
Aina & Olof Hammars stipendium

21 359

27 359

Humanitärt stöd

0

24 320

Summa Gåvomedel reserverade för
särskilda ändamål

21 359

114 251

SUMMA EGET KAPITAL

21 359

1 334 786

SKULDER
Förmedlingsanslag
Anslag Ungdomsstyrelsen

153 900

0

Anslag Svenska Spel AB

1 181 952

0

Anslag Sida

766 375

320 278

Nordisk Baptistungdomssamverkan

52 060

105 004

Summa förmedlingsanslag

2 154 286

425 281

0

112 802

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Avräkning Svenska Baptistsamfundet

0

136 022

Avräkning equmenia

2 354 373

0

Övriga skulder

0

39 805

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

35 456

619 972

Summa Kortfristiga skulder

2 389 829

908 600

SUMMA SKULDER

4 544 116

1 333 881

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

4 565 474

2 668 667

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

Not 1. Finansiella instrument
Bokfört värde
2009-08-31

Marknadsvärde
2009-08-31

Avvikelse

Bokfört värde
2008-08-31

Ansvar Aktiefond

532 443,48

884 435,32

351 991,84

485 297,16

Sverige Index Etisk fond

220 251,21

212 836,63

-7 414,58

213 224,74

Klick Sverige 90

215 166,05

196 119,46

-19 046,59

213 286,87

Summa Finansiella
instrument

967 860,74

1 293 391,41

325 530,67

911 808,77
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Not 2. Uppgifter om
anställda, löner och
sjukfrånvaro
Under året har en person varit anställd på deltid för
att avveckla SBUF:s kansli på Ekumeniska Centret
i Sundbyberg. Tjänsten avslutades i februari 2009
genom avgång med ålderspension. Några ytterligare
specifikationer av personaluppgifter redovisas inte,
med hänsyn till den enskilda.

SBUF
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9
Rapport från
verksamhetsgranskarna

13
Val av styrelse och revisorer
Valkommittén lämnar sitt förslag på årskonferensen.

Verksamhetsgranskarna granskar styrelsens arbete under året.
De redogör för sin rapport direkt på årskonferensen.
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Beslut om förändring av
SBUF:s stadgar
Bakgrund
Den 1 september 2008 bildades equmenia som en riksfederation
för Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU), Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) och Svenska Missionskyrkans
Ungdom (SMU). Riksfederationen driver under åren 2008-2011
allt nationellt och internationellt arbete för de tre organisationerna
gemensamt. SBUF kvarstår som nationell organisation och har
vissa administrativa och organisatoriska funktioner.
Målsättningen med riksfederationen equmenia har hela tiden
varit att bilda ett gemensamt ungdomsförbund när de tre modersamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet
och Svenska Missionskyrkan går samman till en ny kyrka. Detta
beräknas ske 1 januari 2012. Då är utgångspunkten att ett nytt
gemensamt ungdomsförbund startar samma dag.
För att det ska ske måste MKU, SBUF och SMU upplösas. Hur
det går till nämns i respektive organisations stadgar.
För MKU och SMU räcker det enligt stadgarna med att ta beslut
på ett årsmöte för att föreningen ska upplösas. I SBUF:s stadgar
står det att det måste ske på två efter varandra följande årsmöten.
SBUF:s styrelse vill att det gemensamma ungdomsförbundet ska
komma igång direkt i den nya kyrkan. Det gör att en stadgeändring måste till av paragraf 10 (stadgeändringar) som innebär att vi
tar bort stycket om att det behövs två årskonferenser för upplösning. På årskonferensen 2011 måste den ändringen konfirmeras
med omedelbar verkan, så att vi kan besluta om ev. upplösning av
SBUF redan på samma årskonferens
Strykningar innebär att det funnits i tidigare stadgar men föreslås tas bort.
Normal text innebär att det är kvar från de gamla stadgarna. Fet text föreslås läggas till stadgarna. Rubriker är i grå ton, om ändring sker i rubrik är
ändringen i svart.

68

Stadgar för Svenska Baptisternas
Ungdomsförbund, SBUF
§ 1 Namn
Förbundets namn är Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och
förkortas SBUF.
§ 2 Målsättning
”Jesus Kristus är Herre”.
Denna urkristna bekännelse delar vi med alla kristna. Den innebär
för oss:
• att bejaka Gud
• att bejaka sig själv
• att bejaka medmänniskan
• att bejaka Guds skapade värld
Med denna bejakelse av Jesus Kristus som Herre vill SBUF:
• Verka för Kristi Kyrkas synliga enhet genom samverkan med
andra ungdomsförbund i equmenia.
• Hjälpa människor till en personlig kristen tro och till gemenskap
i den kristna församlingen.
• Stimulera människor till kristen enhet och gemenskap.
• Hjälpa människor till personlig utveckling och att upptäcka sitt
eget värde.
• Inspirera till engagemang och ansvarstagande i medmänskliga
frågor utifrån övertygelsen om människors lika värde.
• Verka för internationell solidaritet och rättvisa.
• Hjälpa människor att vårda och förvalta Guds skapelse och att
ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.
• Verka för ett samhälle, fritt från missbruk av gifter.
• Stimulera till ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv.

Förbundet omfattas av lokalföreningar. och verksamhetsgrupper.
som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med
församlingar som tillhör eller samverkar med Svenska Baptistsamfundet. Som lokalföreningar räknas bidragsgrundande föreningar och verksamhetsgrupper.
Lokalföreningar och verksamhetsgrupper kan vara sammanförda
i distrikt.
§ 4 Medlemskap
• Lokalförening Bidragsgrundande föreningar ska för att räknas som ansluten till SBUF uppfylla de av årskonferensen fastställda riktlinjerna för bidragsgrundande föreningar.
• Lokal Verksamhetsgrupp ska för att räknas som ansluten till
SBUF uppfylla de av årskonferensen fastställda riktlinjerna för
verksamhetsgrupp.
• Medlemskap i ansluten lokal bidragsgrundande förening eller
verksamhetsgrupp, som uppfyller någon av ovanstående nämnda
riktlinjer, medför medlemskap i SBUF.
§ 5 Beslutande organ
Förbundets högsta beslutande organ är årskonferensen. Ordinarie
årskonferens hålls på samma tid och plats som Vision om enhets
equmenias riksstämma, och som beslutas av equmenias styrelse.
a) Kallelse
Kallelse till årskonferens skall utfärdas av styrelsen senast fyra sex
månader före dess öppnande. Årskonferenshandlingar (förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, budgetförslag, revisorernas berättelse, valkommitténs förslag, styrelsens förslag och
motioner) skall vara lokalföreningen tillhanda minst en månad
före årskonferensens öppnande.
b) Representation
Vid årskonferensen har varje, till SBUF ansluten lokalavdelning
förening rätt att låta sig representeras enligt följande utifrån
medlemsantal:
0-50 medlemmar ger rätt till två ombud
51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
601- medlemmar ger rätt till sex ombud
Vid årskonferensen har varje, till SBUF ansluten lokalavdelning,
rätt att låta sig representeras av två ombud samt ytterligare ett för
varje påbörjat 25-tal medlemmar, som får delta i konferensens
förhandlingar och beslut.
Varje till SBUF ansluten verksamhetsgrupp har rätt att låta sig
representeras av två ombud, som får delta i konferensen förhandlingar och dess beslut.

Varje distrikt inom förbundet har rätt att låta sig representeras av
två ombud som får delta i konferensens förhandlingar och beslut.
Varje enskild medlem i till SBUF ansluten lokalförening
äger rätt att delta i årskonferensen, dock utan rösträtt.
c) Motioner
Motioner till årskonferensen skall avfattas vara sktiftligen styrelsen tillhanda senast tre månader före årskonferensens öppnande.
Rätt att motionera har varje ansluten lokalförening verksamhetsgrupp inom en till Baptistsamfundet ansluten församling, samt
distriktsorganisationer inom förbundet. Även enskild medlem i
ansluten förening äger motionsrätt.
d) Ärenden
Vid årskonferensen skall följande ärenden behandlas:
1, Mötets stadgeenliga utlysande
2, Val av mötesfunktionärer
3, Styrelsens förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse,
balans- och resultaträkning.
4, Revisorernas berättelse
5, Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
6, Budgetförslag
7, Fastställande av serviceavgift
7, Val av styrelsens ledamöter
8, Val av förbundsordförande
9, Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
10, Motioner och styrelsens förslag.
11, Val av valkommitté

SBUF

§ 3 Omfattning

Beslut enligt punkterna 7, 8 och 9 träder i kraft direkt efter
årskonferensens slut.
e) beslut
Beslut vid årskonferensen fattas med enkel majoritet, förutom
frågor rörande stadgeändring och upplösning. Vid lika röstetal tillämpas lottning. Val ska ske med sluten omröstning om någon så
begär. Val av styrelse ska ske med sluten omröstning.
§ 6 Styrelsen
Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av fem (5) ledamöter. Dessa väljs så att hälften avgår vartannat år. Konferensen
utser bland styrelsens ledamöter för ett år i taget förbundsordförande, vilken tillika är styrelsens ordförande. I övrigt konstituerar
styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutsmässig vid minst tre (3)
närvarande deltagande ledamöter. Centralt anställd personal äger
yttrande- och förslagsrätt i styrelsen. Svenska Baptistsamfundets
missionsstyrelse äger rätt att utse två representanter med yttranderätt i styrelsen.
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
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SBUF:s styrelse föreslår därför årskonferensen:
§ 7 Extra årskonferens

att

Styrelsen äger rätt att inkalla till extra årskonferens när styrelsens
majoritet anser detta påkallat. Kallelse med angivande av tid, plats
och ärende skall utfärdas senast två månader före konferensens
öppnande.

ändra stadgarna enligt förslaget i §§ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 		
och 12, samt

att

ta ett första beslut att ändra stadgarna enligt förslaget i 		
§ 11

att

styrelsen lyfter frågan om ett andra och definitivt beslut
tas om att ändra § 11 på årskonferensen 2011, med 		
följdbeslutet att ändringen gäller då med
omedelbar verkan.

§ 8 Räkenskapsår, redovisning och revision
Förbundets ekonomiska förvaltning löper per den 1 september till
den 31 augusti. Styrelsen har till uppgift att i god tid före årskonferensen upprätta årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning med noter, allt enligt god
revisionssed. Årskonferensen utser två revisorer, en auktoriserad
och en lekmannarevisor, jämte suppleanter till dessa.
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Därutöver utser årskonferensen två verksamhetsgranskare som
har till uppgift att granska styrelsens arbete under året.

Verksamhetsplan för SBUF
2010-09-01 till 2011-08-31

§ 9 Firmatecknare

Svenska Baptisternas Ungdomsförbund har genom att underteckna ett federationsavtal med Metodistkyrkans Ungdomsförbund
och Svenska Missionskyrkans Ungdom överlåtit ansvaret för sin
verksamhet på den för förbunden gemensamma riksorganisationen equmenia.

Förbundets firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser
därtill.
§ 10 Stadgeändring
Förändringar av dessa stadgar kan bara ske vid årskonferensen.
Förslag därom insändes minst tre månader före konferensens
öppnande till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av vid årskonferensen avgivna röster, utom vid § 11 som kräver 2/3 majoritet vid två på varandra
följande årskonferenser, varav minst en ska vara ordinarie.
§ 11 Upplösning
Upplösning av förbundet kan endast ske vid årskonferensen.
Förslag därom insändes minst tre månader före årskonferensens
öppnande till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande årskonferenser. Vid upplösning tillfaller förbundets
tillgångar equmenia.
§ 12 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 10 och 11.
Vid lika röstetal är ordföranden utslagsröst utom vid personval,
då lottning avgör.

SBUF ska därutöver verka för att samgåendeprocessen mellan de
tre federationsparterna och mellan deras respektive moderkyrkor/
modersamfund kan fullföljas.
Enligt federationsavtalet och dess bilaga ska SBUF även ta ansvar
för följande under året:
Statsbidrag och Svenska Spel-pengar
SBUF kommer ansöka om utvecklingsbidrag och del i överskottet
från Svenska Spel hos Ungdomsstyrelsen. Det innebär att SBUFstyrelsen även fortsättningsvis kommer att bära det juridiska
ansvaret för ansökan såväl som för redovisning av bidragen.
Sjöviks folkhögskola / Betel folkhögskola
SBUF är huvudman för stiftelsen Sjöviks folkhögskola och föreningen Betel i Bromma. SBUF vill tillsammans med equmenia
arbeta vidare för ett starkare samarbete mellan equmenia och våra
folkhögskolor.
Aina & Olof Hammars stipendium
SBUF förvaltar Aina & Olof Hammars stipendiefond, styrelsen
kan besluta om utlysning och utdelning av stipendium under
2010/11.
Därutöver ska SBUF under året ta ansvar för följande frågor:
Insamlingar / testamenten / gåvor
SBUF har i federationsavtalet åtagit sig att överlåta sina mottagna gåvor till equmenia. I förra årets verksamhetsplan angavs
att insamlingarna måste utvecklas med sikte på ett kontinuerligt
och långsiktigt givande, samtidigt som insamlingskostnaderna bör
minska. Det arbetet fortsätter. WorldWide har nu helt integrerats i
equmenia, där det når en bredare grupp av givare.
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Budget för verksamhetsåret 2010/11
Budget
2010-2011

Utfall
2009-2010

Budget
2009-2010

INTÄKTER

Förslag till budget för SBUF,
verksamhetsåret 2009/10
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund har genom federationsavtalet med Metodistkyrkans Ungdomsförbund och Svenska
Missionskyrkans Ungdom beslutat att överföra sin verksamhet
och sina tillgångar till equmenia. Under året förväntas SBUF ha
följande transaktioner:
• gåvor till SBUF, främst genom Löftet samt Svenska Baptistsamfundets autogiro Visions-bärarna
• statsbidrag samt bidrag från överskottet av Svenska Spel
• finansiella transaktioner
• utbetalning av Aina & Olof Hammars stipendium
• utbetalning av anslag till equmenia, i enlighet med federationsavtalet

Insamlade medel

30 000

98 848

50 000

450 000

307 800

450 000

1 182 000

76 885

1 182 000

0

434 740

600 000

Nationellt

0

147

0

equmenia

0

0

0

1 662 000

918 420

2 282 000

Statsbidrag
Svenska spel
Svenska Baptistsamfundets
Utvecklingsfond

Summa intäkter:

Verksamhetskostnader
Nationellt

-2 500

-130 274

-2 500

equmenia

-1 684 500

-895 143

-2 282 000

Summa kostnader

-1 687 000

-1 025 417

-2 284 500

-25 000

-106 997

-2 500

Verksamhetsresultat

Finansiella poster
25 000

100 997

0

Räntekostnader

Ränteintäkter

0

0

0

Årets resultat före fördelning

0

-6 000

-2 500

Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel

2 500

6 000

2 500

Kvar att balansera i ny räkning

2 500

0

0

Budget
2010-2011

Utfall
2009-2010

Budget
2009-2010

Not 1. Insamlade medel

SBUF tar även emot gåvor via Svenska Baptistsamfundets autogiro, Visionsbärarna. Autogiro bygger på skriftliga medgivanden
från givaren. Gåvor som härstammar från redan befintliga medgivanden kommer därför redovisas i SBUF, innan de förs vidare till
equmenia.

Fördelning av årets resultat

Not 1. Insamlade medel
Insamlade medel
Nationellt

Enligt federationsavtalet ska equmenia stå för insamlingskostnaderna.

Not 2. Statsbidrag & Bidrag från
Svenska Spel AB
SBUF ansöker årligen om utvecklingsbidrag från Ungdomsstyrelsen. Budget baseras på en prognos av antal medlemmar och lokalföreningar, samt en uppskattning av myndighetens bidragsnivåer.
Samgåendet har den effekten att SBUF inte längre behöver använda bidraget från Svenska Spel omedelbart efter utbetalning.
Budget baseras här på Ungdomsstyrelsens beslut, fattat i januari
2010.
Bidraget från Svenska Baptistsamfundets Utvecklingsfond betalas
numera direkt till equmenia.

Löftet
WorldWide
Konferensgåvor

0

8 482

0

5 000

3 100

5 000

0

44 660

30 000

0

23 411

0

Autogirogåvor (Visionsbärare)

25 000

19 195

15 000

Resultat insamlade medel

30 000

98 848

50 000

Not 2. Externa bidrag

Budget
2010-2011

Utfall
2009-2010

Budget
2009-2010

Statsbidragens sammansättning
Bidrag från Ungdomsstyrelsen
Bidrag från Svenska Spel AB
Bidrag från Svenska
Baptistsamfundets Utvecklingsfond

Resultat externa bidrag

450 000

307 800

450 000

1 182 000

76 885

1 182 000

0

434 740

600 000

1 632 000

819 425

2 232 000
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Även om equmenia tar över merparten av insamlingsarbetet kommer vissa gåvor att skickas direkt till SBUF. Gåvorna förs löpande
över till equmenia.

Not 3. Nationell
verksamhet

Not 3. Nationell
verksamhet

Intäkter
Kostnader

Budget
2009-2010

0

0

0

-2 500

-6 000

-2 500

-2 500

-6 000

-2 500

Intäkter

0

147

0

Personalkostnader

0

-101 358

Kanslikostnader

0

-22 916

0

-124 127

Kansli

Under föregående år har avvecklingen av SBUF:s
kansli fullgjorts, personal- och kanslikostnader har
därför satts till 0 i årets budget.

Summa intäkter nationellt

0

0

147

0

Summa kostnader nationellt

-2 500

-130 274

-2 500

Resultat nationellt

-2 500

-130 127

-2 500

Not 4. equmenia

Not 4. equmenia

Budget
2010-2011

Utfall
2009-2010

Budget
2009-2010

Anslag i enlighet med
federationsavtalet

I enlighet med federationsavtalet skall samtliga
SBUF:s framtida intäkter överföras till federationen
löpande under året. Anslaget budgeteras här.

Intäkter
Kostnader

Summa intäkter equmenia

Not 5. Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel

0

0

-1 684 500

-895 143

-2 282 000

-1 684 500

-895 143

-2 282 000

0

0

0

Summa kostnader equmenia

-1 684 500

-895 143

-2 282 000

-1 684 500

-895 143

-2 282 000

Budget
2010-2011

Utfall
2009-2010

Budget
2009-2010

Aina & Olof Hammars
stipendiefond

2 500

6 000

2 500

Resultat Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel

2 500

6 000

2 500

dinarie
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Resultat equmenia

Not 5. Utnyttjande av
ändamålsbestämda
medel

För att kunna dela ut Aina & Olof Hammars
stipendium måste styrelsen utnyttja tidigare fonderade medel avsedda för stipendiet. Därigenom
uppnås också nollresultat.
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Utfall
2009-2010

Aina & Olof Hammars
Stipendiefond

Federationsavtalet ger möjlighet att undanta viss
verksamhet från samgåendet. I SBUF:s fall gäller
det Aina & Olof Hammars fond, som regleras
genom testamente. SBUF:s styrelse har möjlighet
att dela ut ett stipendium till baptistiska ungdomsledare. Givet det aktuella läget på finansmarknaden
och de generellt låga räntorna har intäkterna satts
till noll. Se även not 5.

20

Budget
2010-2011
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Beslut om riksmötets 			
stadgeenliga utlysande

Ordförande
Erik Elfgren, Luleå

Enligt SMU:s stadgar ska kallelse till riksmötet gå ut senast
sex månader före mötets öppnande. Utlysandet skedde första
gången på Allt Ska Bort i Jönköping i maj 2009. Därefter har
riksmötet även utlysts via equmenias hemsida och i equmenias
medlemsinformation.

Vice ordförande:
Henrik Götefelt, Kil
Protokollssekreterare:
1. Moa Mellbourn, Stockholm
2. Markus Pettersson, Stockholm

Styrelsen föreslår riksmötet att besluta
att

anse riksmötet stadgeenligt utlyst.

Protokollsjusterare:
1. Presenteras på årsmötet
2. Presenteras på årsmötet
Rösträknare:
1. Sara Åsén, Fagerås
2. Karl , Skåre
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Årsredovisning för
Svenska Missionskyrkans ungdom,
org. nr. 802006-8048
Räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-31
Styrelsen för Svenska Missionskyrkans
Ungdom avger härmed följande årsredovisning.

6

Styrelsen för Svenska Missionskyrkans Ungdom (org.nr. 8020068048) får härmed avge följande bokslut för räkenskapsåret 200809-01 – 2009-08-31. Alla belopp redovisas i svenska kronor.

Intäkterna har varit goda, autogiroinsamlingen har fortsatt att öka
något och trots att förra årets resultat inkludera intäktsföring av ett
extraordinärt anslag på 1 200 000 kronor ligger statsbidraget bara 680
000 kronor lägre i år. På kostnadssidan märks insamlingskostnader
om 50 000 kronor.

Information om verksamheten

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Förvaltningsberättelse

Sedan 1 september 2008 har verksamheten i Svenska
Missionskyrkans Ungdom, SMU, verkställts av equmenia, en
federation som SMU bildat tillsammans med riksorganisationerna
Metodistkyrkans Ungdomsförbund, MKU, och Svenska
Baptisternas Ungdomsförbund, SBUF. equmenia finns till för
riksförbundens lokala föreningar, som bedriver verksamhet för
barn och ungdomar i hela Sverige. equmenias första och största
mål är att sprida evangeliet om Jesus Kristus bland barn och unga
genom ord och handling.
Under året har därför SMU framför allt intagit en förvaltande
roll. Genom att lokalföreningarna är representerade på equmenias
riksstämma och där beslutar om verksamhet och budget för året
har inflytandet över den egna verksamheten tryggats. SMU är
också representerat i equmenias styrelse och kontakterna mellan
equmenia och Svenska Missionskyrkan är goda.

Den enskilt största händelsen under året var naturligtvis att den nya
riksfederationen började sin verksamhet den 1 september 2008.
De aktiviteter som genom federationsavtalet bevarats inom SMU,
nämligen huvudmannaskapet i folkhögskolorna samt ägandet
av Skräddartorp, har fortgått löpande. SMU:s riksmöte avhölls i
Jönköping i maj 2009 samtidigt med equmenias riksstämma.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets
utgång.

Disposition av årets resultat
Verksamhetsårets resultat uppgår till 0 kronor varför styrelsen inte
har något förslag om disposition att lämna.
Stockholm, den 31 januari 2010.

Resultat och ställning
Årets verksamhetsresultat uppgår till 0 kronor, då det ekonomiska
överskottet i enlighet med federationsavtalet överförts som ett
anslag till equmenia.

74

Resultaträkning, perioden
2008-09-01 - 2009-08-31
Not

Resultat
2008/2009

Resultat
2007/2008

Verksamhetens intäkter
Insamlade medel nationellt

2 468

606 356

Insamlade medel internationellt

6 725

418 760

Insamlade medel Konferensgåvor

1 500

5 440

Insamlade medel autogiro
(Missionsgåvan)

1 710 140

1 657 618

Statsbidrag

2 060 319

3 545 553

Svenska spel

4 517 532

3 715 535

0

1 138 337

15 142

79 836

Medlemsavgifter
Anslag & Bidrag
Övriga intäkter internationellt

0

787 633

Nationellt, Utbildning, Utveckling

0

1 472 453

Scout

0

536 838

Ledning, Administration,
Information

0

1 094 816

Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter

13 422

0

8 327 248

15 059 175

-8 263 931

0

Verksamhetens kostnader
Anslag till equmenia

0

-935 712

0

-2 022 081

Nationellt, Utbildning, Utveckling

0

-3 390 052

Scout

0

-1 730 175

-63 426

-6 481 784

-8 327 357

-14 559 804

-109

499 371

109

495 292

Räntekostnader

0

0

Årets resultat efter finansiella
poster

0

994 663

Ledning, Administration,
Information
Summa Verksamhetens
kostnader

Årets verksamhetsresultat

Foto: Jenny Olsson

Aktivitetsstöd till föreningarna
Internationellt

Ränteintäkter & Utdelning
värdepapper

SMU

Resultat från finansiella
investeringar

Reservationer och utnyttjande av
tidigare reservationer
Reservation av ändamålsbestämda
medel

11

0

-381 687

Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel

12

0

1 045 593

0

1 658 569

Kvar att balansera i ny räkning
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Balansräkning per 2009-08-31
Tillgångar

Not

Eget kapital och skulder
2009-08-31

2008-08-31

2008-08-31

EGET KAPITAL

5

Balanserat kapital

0

6 563 753

314 575

319 248

Dispositionsfond

0

645 000

0

47 119

Summa Fritt disponibelt eget kapital

0

7 208 753

266 076

266 076

Andelsbevis

5
1

Inventarier
SUMMA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2009-08-31

Fritt disponibelt eget kapital

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark

Not

314 580

366 372

Eget kapital reserverat för särskilda
ändamål
Skräddartorp

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Personalutveckling

0

174 986

Varulager

Informationsinsatser

0

55 000

Varulager

0

257 636

Kortfristiga fordringar

Internationella insatser

0

325 934

Nationell verksamhet

0

800 000

944 467

Utvecklingsarbete

0

363 112

22 185

235 815

Handikapparbete

0

53 068

5 197 556

0

Scoutdax

0

75 691

Avräkning Svenska Missionskyrkan

0

14 417 328

266 076

2 113 867

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

0

333 174

Summa Kortfristiga fordringar

5 219 740

15 930 784

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

5 219 740

16 188 420

SUMMA TILLGÅNGAR

5 534 320

16 554 792

Kundfordringar
Övriga fordringar
Avräkning equmenia

0

Not 1. Byggnader och mark
2008-08-31

380 000

380 000

Inköp under året

0

0

Avyttringar under året

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Gåvomedel reserverade för särskilda
ändamål
Internationellt arbete

0

0

Humanitära stödinsatser

0

0

Alla på samma kula

0

748 215

Valdagsinsamlingen

0

238 480

Insatser i Latinamerika

0

350 305

Utveckling tonår

0

559 772

ID

0

4 610

Summa Gåvomedel reserverade
för särskilda ändamål

0

1 901 382

266 076

11 224 002

0

81 951

5 268 244

4 353 208

SUMMA EGET KAPITAL

2009-08-31
Ingående anskaffningsvärde

Summa Eget kapital reserverat
för särskilda ändamål

380 000

380 000

SKULDER
Pågående projekt
Pågående arrangemang och projekt
Förmedlingsanslag
Ungdomsstyrelsen

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Återförda avskrivningar

-60 752

-56 079

-4 673

-4 673

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-65 425

-60 752

Utgående restvärde enligt plan

314 575

319 248

SMU äger friluftsgården Skräddartorp, bestående av fastigheterna Malingsbo 1:80 (Skräddartorp N:a) och Björsjö skog 1:15
(Söndagssjönäset) med tillhörande tomter. I enlighet med federationsavtalet skall fastigheterna kvarstå i SMU:s ägo. equmenia hyr
gårdarna av SMU och bedriver verksamhet där.
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Sidaanslag

0

136 016

Övriga anslag

0

242 208

5 268 244

4 731 432

Summa förmedlingsanslag
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

0

0

Övriga skulder

0

141 076

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

0

376 332

0

517 408

SUMMA SKULDER

Summa Kortfristiga skulder

5 268 244

5 330 791

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

5 534 320

16 554 793

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga
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Beslut om SMU-styrelsens
förslag på revidering av SMU:s
stadgar
SMU-styrelsen föreslår ändring av § 1, 2, 4, 5 och 10 i SMU:s
stadgar. Vid equmenias riksstämma 2009 uppmanades SMU att
tillsammans med equmenia se över SMU:s stadgar och lägga fram
en revidering till årets riksmöte. Bakgrunden till uppmanandet
från equmenia var att det ansågs behövas en samstämmighet
mellan grundarorganisationerna om administrativa frågor, såsom
exempelvis när handlingarna till riksmötet skall gå ut, men också
att få ett enhetligt medlemsbegrepp för grundarorganisationerna.
Vidare har översynen också haft till uppgift att förbereda
den upplösning av SMU som är nödvändig vid bildandet av
det nya ungdomsförbundet vilket är tänkt att ske i samband
med bildandet av den nya kyrkan. SMU-styrelsen anser att de
nuvarande kraven i stadgarna uppfyller kraven på säkerhet vid
upplösning, men att reglerna också är sådana att de ej kommer
att avsevärt fördröja en överlåtelse av tillgångarna till det nya
ungdomsförbundet. Detta anfördes också vid SMU:s extra
riksmöte i Stockholm 2007. Därför anser SMU-styrelsen att det ej
finns anledning till ändring av upplösningsparagrafen, § 15.
Strykningar innebär att det funnits i tidigare stadgar men föreslås tas bort.
Normal text innebär att det är kvar från de gamla stadgarna. Fet text
föreslås läggas till stadgarna. Rubriker är i grå ton, om ändring sker i
rubrik är ändringen i svart.

Stadgar för SMU:s riksorganisation från och
med 1 september 2008.
Antagna vid extra riksmöte 17 november, 2007 i Stockholm samt
korrigerade vid riksmötet i Jönköping 2009
Inledning
JESUS KRISTUS ÄR HERRE.
Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans
(Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska
Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs Missionskyrkans
arbete med barn och unga, som utformats med utgångspunkt i
bekännelsen till Kristus som Herre och Frälsare.
Genom en mångfald av arbetssätt vill SMU
• föra evangelium om Kristus till unga människor
• ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor
• verka för Kristi kyrkas synliga enhet, bland annat genom
samverkan med andra ungdomsförbund i riksorganisationen
equmenia.
• främja personlig kristen tro och gemenskap i den kristna
församlingen
• hävda varje människas värde och utveckla förmågan till
självständiga ställningstaganden
• stimulera till ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv.

§ 1 Svenska Missionskyrkans Ungdom
a) SMU består av lokala SMU-föreningar enligt följande:
• bidragsgrundande föreningar för lokalt barn- och
ungdomsarbete, som bedrivs inom Missionskyrkans församlingar
och församlingar som tillhör både Missionskyrkan och ett eller
flera andra samfund
• verksamhetsgrupper för lokalt barn- och ungdomsarbete,
som bedrivs av Missionskyrkans församlingar och
församlingar som tillhör Missionskyrkan och ett eller flera
andra samfund.
• fristående grupper som delar den utgångspunkt och de
målsättningar som formulerats i inledningen till dessa stadgar och
som beviljats medlemskap av SMU-styrelsen.
b) Med lokal SMU-förening menas i dessa stadgar varje
sådan förening/grupp, som är ansluten till SMU enligt ett av
ovanstående alternativ i § 1a.
Verksamheten inom lokal SMU-förening leds av ett ungdomsråd
eller motsvarande och bedrivs enligt särskilda stadgar.
c) De lokala SMU-föreningarna är sammanförda i distrikt som
geografiskt sammanfaller med Missionskyrkans distrikt. För
distrikten gäller särskilda stadgar.
d) SMU:s organ är riksmötet, SMU-styrelsen och
förbundssekreteraren.
§ 2 Riksmötet
SMU:s högsta beslutande organ är riksmötet, vilket hålls årligen
på tid och plats som bestäms av SMU-styrelsen och meddelas
SMU-föreningarna och SMU-distrikten senast sex månader före
riksmötet.
Riksmötet ska besluta om SMU:s gemensamma åtaganden.
Handlingar till riksmötet ska vara ombuden tillhanda en
månad före riksmötet.
§ 3 Deltagande i riksmötet
Rätt att delta i riksmötets förhandlingar och beslut har
• varje lokal SMU-förening genom representation av ombud
enligt följande grunder:
Medlemsantal
- upp till och med 50 ger rätt till två ombud
- 51 till och med 100 ger rätt till tre ombud
- 101 till och med 300 ger rätt till fyra ombud
- 301 till och med 600 ger rätt till fem ombud
- över 600 ger rätt till sex ombud
• varje SMU-distrikt genom två ombud

SMU

10

Ombud från lokal SMU-förening ska vara medlem i den förening
han/hon representerar. Ombud för distrikt ska tillhöra en
förening inom det aktuella distriktet. Ombud för förening eller
distrikt utses av årsmöte, föreningsmöte eller av ungdomsråd/
styrelse.
Rätt att delta i riksmötets förhandlingar men inte i besluten har
dessutom
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• ledamöter i SMU-styrelsen
• SMU-konsulenter i distriktens tjänst
• ledamöter i kyrkostyrelsen
• den som har väckt ett förslag, men inte nämns i denna paragrafs
första stycke, när det egna förslaget behandlas
• av equmenias styrelse utsedda befattningshavare
• förtroendevalda och befattningshavare som nämns i föregående
stycke i denna paragraf, med undantag av SMU-konsulenter, får
inte representera lokal förening eller distrikt som ombud.

året av mandatperioden ska fyllnadsval göras vid nästa riksmöte.
SMU-styrelsen utser inom sig ordförande.

§ 4 Röstning i riksmötet
Alla ärenden utom de som nämns i § 17 och 18 avgörs genom
beslut med enkel majoritet, där varje närvarande ombud har
en röst. Omröstning sker öppet om inte riksmötet beslutar
annorlunda. Val av ledamöter till SMU-styrelsen sker genom
sluten omröstning. Vid lika röstetal sker avgörande genom
lottning.

§ 10 SMU-styrelsens beslut
För beslutsfattande ska minst tre ledamöter i SMU-styrelsen vara
närvarande delta.
I styrelsens förhandlingar, men ej i dess beslut, har equmenias
personal rätt att delta.
Till styrelsens sammanträden kallas dessutom ordföranden i
kyrkostyrelsen eller den som han/hon utser i sitt ställe.

§ 5 Ärenden i riksmötet
Vid riksmötet ska följande ärenden behandlas:
a) mötets stadgeenliga utlysande
b) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga
funktionärer för riksmötet
c) styrelsens verksamhetsberättelse
d) styrelsens ekonomiska redogörelse
e) revisorernas berättelse
f) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
g) fastställande av riktlinjer inför kommande arbetsperiod
h) fastställande av budget
i) val av ledamöter till SMU-styrelsen
j) val av två revisorer och två revisorssuppleanter
k) val av valkommittén
l) ärenden som lagts fram av styrelsen och förslag som väckts
enligt § 6

§ 11 Räkenskaper och revision
SMU:s räkenskapsår varar från den 1 september till den
31 augusti. Verksamhets- och revisionsberättelse samt
föredragningslista för riksmötet ska skickas ut till varje lokal
förening och distrikt inom SMU senast en månad före riksmötet.

Val enligt punkterna i, j och k träder i kraft omedelbart efter det
riksmöte då valet ägt rum.

§ 14 Stadgeändring
Ändring av SMU:s stadgar kan bara ske i riksmöte och kräver att
minst 2/3 av de närvarande ombuden röstar för en ändring.
Förslag om ändring av SMU:s stadgar lämnas senast fyra
månader före riksmötet till SMU-styrelsen som efter samråd med
kyrkostyrelsen lägger fram ett förslag till beslut eller yttrar sig över
inlämnat förslag minst två månader före riksmötet.

§ 6 Förslag till riksmötet
Distrikt, lokal förening och enskild medlem har rätt att väcka
förslag (motioner) som ska behandlas i riksmötet. Sådana förslag
ska ha kommit in till styrelsen senast tre månader före riksmötet.
Styrelsen har rätt att lägga fram förslag som kommit in senare.
Förslag om stadgeändringar och upplösning av SMU regleras i §
14 och 15.
§ 7 Valkommitté
Valkommittén, som består av ordförande och två övriga
ledamöter utsedda av distrikten, ska upprätta förslag inför
riksmötets val till de förtroendeuppdrag som nämns i § 5 b, i, h
och j. Förslag inför val av ledamöter till SMU-styrelsen enligt § 5
h ska offentliggöras senast en månad före riksmötet.
§ 8 SMU-styrelsen
SMU-styrelsen består av fem ledamöter som valts av riksmötet
för en tid av två år. Av dessa väljs vartannat år tre ledamöter och
vartannat år två ledamöter. Om en ledamot avgår under första
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§ 9 SMU-styrelsens uppgifter
SMU-styrelsen har till uppgift att
- verkställa riksmötets beslut
- förbereda riksmötets ärenden
- ansvara för den ekonomiska förvaltningen
- tillsammans med equmenia leda arbetet inom SMU.

§ 12 Firmateckning
Svenska Missionskyrkans Ungdoms firma tecknas av de som
SMU-styrelsen utser.
§ 13 Förbundssekreteraren
SMU-styrelsen kan, om det påkallas, utse person att verka som
förbundssekreterare, dock för längst ett verksamhetsår i taget.
Beslutet skall meddelas till kyrkostyrelsen.

§ 15 Upplösning
För upplösning av SMU krävs att minst 2/3 av de närvarande
ombuden röstar för ett framlagt förslag om upplösning och att
(kyrkokonferensen godkänner beslutet.)
Vid upplösning av SMU tillfaller dess tillgångar Svenska
Missionskyrkan. equmenia
SMU-styrelsen föreslår riksmötet
att

anta förslaget till förändrad lydelse i § 1, 2, 4, 5 och 10 i 		
SMU:s stadgar

11
s
Motion från Seniorscoutlaget Aquila Chrisaeto
rscout
Frykeruds SMU gällande återinförande av Senio
som metod och åldersgrupp
vi er läsa brödtexten på sidan 30
Då samma motion kommit in till equmenias styrelse ber
Där efter kommer föjande yrkande:

i equmenias handlingar.

att

med syfte att snarast återinföra seniorscouting som
SMU-styrelsen jobbar för att påverka SSR och equmenia
metod och åldersgrupp.

att

ammaterial för metoden seniorscout
SMU-styrelsen utreder behovet av kompletterande progr
utgångspunkt från metodens tre mål.

med 		

uting
SMU-styrelsens svar på motion om seniorsco

and med equmenias bildande överlät SMU, genom
SMU-styrelsen tackar motionären för motionen. I samb
dlas av
Den aktuella frågan är huruvida motionen kan behan
federationsavtalet, ansvaret för SMU Scout till equmenia.
enias
av federationsavtalet ska denna fråga hanteras av equm
SMU:s riksmöte eller ej. Enligt SMU-styrelsen tolkning
s.
avvisa
anförda ska motionen
riksstämma och ej av SMU:s riksmöte. På grund av det
equmenias riksstämma och SMU-styrelsen anser att
En liknande motion, likt denna, har också inkommit till
ett
sen föreslår därför SMU:s riksmöte att det bör lämna
motionens syfte är viktigt och bör tas tillvara. SMU-styrel
yttrande till equmenias rikstämma i frågan.
a 2010 i Örebro:
Förslag till yttrande till equmenias riksstämm
Till equmenias riksstämma 2010 i Örebro.

SMU

scout.
det inkommit en motion om seniorscouting inom SMUTill SMU:s 100:e ordinarie riksmöte i Örebro 2010 har
gäller
som
,
riksstämma. I enlighet med federationsavtalet
En liknande motion har även inkommit till equmenias
enias
dlas av equmenia. SMU:s riksmöte vill dock till equm
mellan MKU, SBUF, SMU, ska frågor rörande scout behan
nen.
riksstämma yttra sig över den till equmenia inkomna motio
frågan om hur åldersgruppen över 25 år tillvaratas inom
att
anser
nen,
motio
i
ionen
SMU:s riksmöte, som delar intent
heten
ana equmenia att i sitt framtida scoutarbete beakta möjlig
scout, är av stor vikt. SMU:s rikmöte vill därför uppm
are.
emang ska kunna delat som deltag
för de i åldersgruppen över 25 år, att de i olika arrang
Örebro den 13 maj 2010
SMU:s riksmöte
SMU-styrelsen föreslår riksmötet:
att

avvisa motionen.

att

anta förslaget till yttrande angående åldersgruppen 25

att

ge SMU-styrelsen i uppdrag att till equmenias riksstämma
yttrande.

att

förklara punkten för omedelbart justerad

+.
2010 i Örebro framföra SMU:s riksmötes 		
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12
Motion från Frykeruds SMU gälland
e SMU:s webbplats
En organisation måste i dag ha en webbplats
om den har som seriös ambition att synas
i samhället. Eftersom vår åsikt är
den att SMU har dessa ambitioner anser vi
att www.smu.se måste återinföras som egen
webb
plats. De som främst söker
infor mation där är medlemmar och föräldrar
till medlemmar på lokal nivå. Många är inte
insatta i hur vår organisation ser
ut och ska heller inte behöva vara det. De
vet inte vad equmenia är och behöver i prak
tiken inte veta det än. Deras intresse
ligger i vad SMU är och vad som sker loka
lt. Därför var det en stor miss när man plöts
ligt hårdlänkade smu.se till equmenia.
se.
Smu.se ägs av SMU men används endast av
riksorganisationens federation. Det tycker
vi är felaktigt. Vi föreningar vill, likt
distrikten ha del i webbplatsen. Vi vill att
den blir en portal till våra tre organisations
nivåe
r:
• Riks
• Distrikt
• Lokala föreningar
Vårt förslag är att smu.se finns kvar som en
fungerande hemsida där följande infor mati
on finns:
• Den förklarar hur organisationen är konfi
gurerad.
• Den leder snabbt till distriktssidorna (ETT
musklick!)
• Den leder snabbt till equmenia (ETT mus
klick!)
• Den har direkt sökfunktion för att hitta
lokalföreningars webbplatser.
• Den är enkel.
• Den förklarar vad SMU är.
• Den är utbyggbar.
Vi yrkar att:
att

smu.se återförs som en portal för hela SMU

och inte bara riksorganisationen.

SMU-styrelsens svar på motionen ”G
ällande SMU:s
webbplats”
SMU-styrelsen tackar Frykeruds SMU för
motionen gällande SMUs webbplats. I dage
ns IT-samhälle är det viktigt att all
infor mation finns lättillgänglig på internet,
därför är de viktigt att se över hur vi som
organisation syns på internet.
Vi förstår att federationen equmenia tyvär
r kan skapa förvirring för de som inte är insat
ta.
Smu.se har gjorts om till en portal där alla
smu-föreningar kommer ha möjlighet att
länka sig själva, länkar till distrikten och
en länk till equmenia, enligt motionärens
förslag.
SMU-styrelsen föreslår riksmötet
att anse motionen besvarad i och med de
ändringa

r som redan gjorts av smu.se
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Verksamhetsplan för SMU
2010-09-01 till 2011-08-31

Förslag till budget för SMU,
verksamhetsåret 2009/10

Svenska Missionskyrkans Ungdom har genom att underteckna
ett federationsavtal med Metodistkyrkans Ungdomsförbund och
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund överlåtit ansvaret
för sin verksamhet på den för förbunden gemensamma
riksorganisationen equmenia. SMU har därutöver ansvar för
att ta emot gåvor och arv, att vid ansökan om statsbidrag
bära det juridiska ansvaret för ansökan samt att verka för att
samgåendeprocessen mellan de tre federationsparterna och
mellan deras respektive moderkyrkor/modersamfund kan
fullföljas.

Svenska Missionskyrkans Ungdom har genom federationsavtalet
med Metodistkyrkans Ungdomsförbund och Svenska Baptisternas Ungdomsförbund beslutat att överföra sin
verksamhet och sina tillgångar till equmenia. Under året förväntas
SMU ha följande transaktioner:
- gåvor till SMU, främst genom Svenska Missionskyrkans autogiro
Missionsgåvan
- statsbidrag samt bidrag från överskottet av Svenska Spel
- hyresintäkter från Skräddartorp
- avskrivningar på Skräddartorp
- utbetalning av anslag till equmenia, i enlighet med federationsavtalet

Enligt federationsavtalet och dess bilaga ska SMU även ta ansvar
för följande under året:
Statsbidrag och Svenska Spel-pengar
SMU kommer ansöka om utvecklingsbidrag och del i överskottet
från Svenska Spel hos Ungdomsstyrelsen. Det innebär att SMUstyrelsen även fortsättningsvis kommer att bära
det juridiska ansvaret för ansökan såväl som redovisning av
bidragen.
Huvudmannaskap för folkhögskolorna
SMU är huvudman i Härnösands folkhögskola, Karlskoga
Folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Förbundet
är också medlem i föreningen Svenska Missionskyrkans
Utbildningscentrum Lidingö. SMU vill tillsammans med
equmenia arbeta vidare för ett starkare samarbete mellan
equmenia och våra folkhögskolor.
Skräddartorp
SMU äger friluftsgården Skräddartorp, som i enlighet med
federationsavtalet hyrs ut till equmenia. Tillsammans med
Skräddartorps styrgrupp ska SMU:s styrelse under året
fortsätta arbeta för att fler scoutkårer, föreningar och distrikt blir
delaktiga i gården och dess verksamhet.

Budget för SMU,
perioden 2010-09-01 - 2011-08-31
Mål

Budget
2010-2011

Utfall
2009-2010

Budget
2009-2010

INTÄKTER
Insamlade medel

1

1 750 000

1 720 833

1 585 000

Statsbidrag

2

1 805 440

2 060 319

1 900 000

Svenska Spel AB

2

4 149 385

4 517 532

5 102 000

0

15 142

0

5 000

13 422

5 000

7 709 825

8 327 248

8 592 000

-5 000

-63 426

-5 000

Anslag & bidrag
Övriga intäkter

3

Summa intäkter:

Verksamhetskostnader
Ekonomi & Administration

3

equmenia

4

-7 704 825

-8 263 931

-8 587 000

-7 709 825

-8 327 357

-8 592 000

0

-109

0

Ränteintäkter

0

109

0

Räntekostnader

0

0

0

Årets resultat före
fördelning

0

0

0

0

0

0

Summa kostnader

Verksamhetsresultat

Finansiella poster

Fördelning av årets resultat
Inga reservationer / utnyttjanden görs.
Kvar att balansera i ny räkning
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Not 1. Insamlade medel
Även om equmenia tar över merparten av insamlingsarbetet kommer vissa gåvor att skickas direkt till SMU. Gåvorna förs löpande
över till equmenia. Merparten av de gåvor SMU tar emot förmedlas via Svenska Missionskyrkans autogiro, Missionsgåvan. Autogiro bygger på skriftliga medgivanden från givaren. Gåvor som
härstammar från redan befintliga medgivanden kommer därför
redovisas i SMU, innan de förs vidare till equmenia. Enligt federationsavtalet ska equmenia stå för insamlingskostnaderna.

Not 2. Statsbidrag & Bidrag från
Svenska Spel AB
SMU ansöker årligen om organisationsbidrag från Ungdomsstyrelsen. Budget baseras på en prognos av antal medlemmar och
lokalföreningar, samt en uppskattning av myndighetens
bidragsnivåer. SMU mottog i januari 2010 beslut om utdelning
av bidrag från Svenska Spel AB. Anslaget kommer användas i
equmenia under 2010/11.

Not 1. Insamlade
medel

Budget
2010-2011

Utfall
2009-2010

Budget
2009-2010

Insamlade medel
Nationellt

0

2 468

0

Internationellt

0

6 725

0

Konferensgåvor

0

1 500

0

Autogiro (Missionsgåvan)

1 750 000

1 710 140

1 585 000

Resultat insamlade medel

1 750 000

1 720 833

1 585 000

Not 2. Externa bidrag

Budget
2010-2011

Utfall
2009-2010

Budget
2009-2010

Statsbidragens
sammansättning
Bidrag från Ungdomsstyrelsen

1 805 440

2 060 319

1 900 000

Bidrag från Svenska Spel AB

4 149 385

4 517 532

5 102 000

Totalt

5 954 825

6 577 851

7 002 000

Not 3. Ekonomi &
Administration

Budget
2010-2011

Utfall
2009-2010

Budget
2009-2010

Skräddartorp

Not 3. Ekonomi & Administration
Federationsavtalet ger möjlighet att undanta viss verksamhet från
samgåendet. I SMU:s fall gäller det framför allt Skräddartorp.
Fastigheterna hyrs ut till equmenia, som också sköter förvaltningen. Hyran motsvarar avskrivningsvärdet på byggnaderna.

Not 4. equmenia
I enlighet med federationsavtalet skall samtliga SMU:s framtida
intäkter överföras till federationen löpande under året. Anslaget
budgeteras här.

Intäkter

5 000

5 000

5 000

Kostnader

-5 000

-5 000

-5 000

0

0

0

Övrig verksamhet
Intäkter

0

8 422

0

Kostnader

0

-58 426

0

0

-50 004

0

Intäkter nationellt

5 000

13 422

5 000

Summa kostnader
nationellt

-5 000

-63 426

-5 000

Resultat nationellt

0

-50 004

0

Not 4. equmenia

Budget
2010-2011

Utfall
2009-2010

Budget
2009-2010

Anslag i enlighet med
federationsavtalet
Intäkter
Kostnader

84

0

0

0

-7 704 825

-8 263 931

-8 587 000

-7 704 825

-8 263 931

-8 587 000

Intäkter equmenia

0

0

0

Summa kostnader
equmenia

-7 704 825

-8 263 931

-8 587 000

Resultat equmenia

-7 704 825

-8 263 931

-8 587 000
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Nedan presenteras valkommitténs förslag till SMU-styrelsen.
Enligt stadgarna ska fem personer väljas till styrelsen, som inom
sig utser ordförande.
En person står till förfogande för omval. En person står till
förfogande för nyval. Återstående ledamöter har mandattid kvar
och är inte valbara i år. De två valbara personerna väljs på två år.
Valkommittén presenterar en så kallad rak lista. Det betyder att
det är lika många kandidater som platser i styrelsen. Eftersom
SMU-styrelsens arbete endast är av administrativ och förvaltande
karaktär (organisationens verksamhet drivs genom equmenia) har
valkommittén bedömt att det inte är nödvändigt med övernamn
för den demokratiska ordningens skull.
1. Viktoria Wennberg (omval), Uppsala
2. Olle Mellbourn (nyval), Stockholm
3. Joel Jonsson (kvarstår), Vindeln
4. John Lidén (kvarstår), Lund
5. Anna Holmstrand (kvarstår), Göteborg
1. Viktoria Wennberg (omval)
Ålder: 22
Sysselsättning: Student
Kommer från: Tierp
Bor i: Uppsala
Förenings/Församlingstillhörighet: SMU i Tierp/Tierps
Missionsförsamling
Tidigare och nuvarande engagemang: Lokalt har jag varit
nyingscoutledare, tonårsledare och suttit i valberedningen.
Nu är jag vice ordförande i UR och stödperson på tonår. För
riksorganisationen är jag ordförande för equmenias Barn- och
ungdomsstag och är också nuvarande vice ordförande i SMUstyrelsen.

16
Val av revisorer
Enligt stadgarna för SMU ska Riksmötet välja två ordinarie
revisorer och två suppleanter. Eftersom SMU har samma
ekonomiska redovisningssystem som Svenska Missionskyrkan
brukar samma revisorer föreslås och väljas för de två
organisationerna. Några av dessa överensstämmer även med
equmenias förslag till revisorer eftersom även de har samma
redovisningssystem.
1. Jonas Grahn – Auktoriserad revisor
2. Matts Samuelsson

2. Olle Mellbourn (nyval)
3. Joel Jonsson (kvarstår)
Ålder: 19 vintrar
Sysselsättning: Jobbar med dokumentation och
produktionstekniska frågor på ett företag som tillverkar kranar för
skogsbruket
Kommer från: Metropolen Vindeln
Bor i: Vindeln, Västerbottens pärla
Förenings/Församlingstillhörighet: SMU i Vindeln/
Centrumkyrkan Vindeln
Tidigare och nuvarande engagemang: Ledare för Äventyrarscouter
och Tonår, UR-ordförande, lägerchef för SMU i ÖN:s
distriktsscoutläger 2010, ledamot av scoututskottet i Västerbotten,
programansvarig i equmenias scoutstag och så klart sitter med i
SMU-styrelsen ;-)
4. John Lidén (kvarstår)
Ålder: 23
Sysselsättning: Mångsysslare
Kommer från: Värmland
Bor i: Karlstad
Förenings/Församlingstillhörighet: Lund
Tidigare och nuvarande engagemang: Tonårsledare
5. Anna Holmstrand (kvarstår)
Ålder: 28 år
Sysselsättning: Psykolog på en barn- och ungdomspsykiatrisk
mottagning
Kommer från: Grums
Bor i: Göteborg
Förenings/Församlingstillhörighet: Grums Missionsförsamling
Tidigare och nuvarande engagemang: scoutledare, UR-ledamot,
Ska'ut-handledare, Ettåring och lägerfunktionär
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SMU

Val av ledamöter till
SMU-styrelsen

Val av 2011 års valkommitté
SMU:s stadgar anger att valkommittén ska bestå av en ordförande
som väljs av riksmötet och två övriga ledamöter som utses av
distrikten.
Valkommittén föreslår
André Bertilsson, Luleå
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Ska
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Återblick från
riksstämman i
Jönköping 2009
Foto: Emma Gunnarsson
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