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Bilder från equmenias riksstämma i Örebro 2010 
Fotograf: Erik Olesund
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Avstamp – Gud gör oss djärva!

Petrus gör ett av Bibelns mest spektakulära avstamp när han lämnar båten och går på vattnet för att möta 

Jesus (Matteus 14:22). Petrus vattenpromenad utmanar oss som individer, föreningar och nationell rörelse. 

Så länge Petrus håller blicken på Jesus går allt bra, men när han ser stormen runt omkring sjunker han. Det 

är min önskan att vi när vi möts till equmenias riksstämma skulle få göra som Petrus: fästa blicken på Jesus 

och börja gå. Eller kanske snarare fortsätta gå.  Här finns en finurlig grej i att vara en stor organisation. Vi 

är många som kan hjälpas åt att hålla blicken fäst på Jesus. Vi är många som är med och fattar beslut vid 

riksstämman. Det hänger inte på några få att avgöra vad det innebär att följa Jesus, den brottningen får vi 

ha tillsammans. 

En text jag läst många gånger senaste året är berättelsen och Filippos och den Etiopiske hovenucken i 

apostlagärningarnas åttonde kapitel. Att vara djärv handlar många gånger om att stå till Guds förfogande, 

precis som Filippos gjorde. När Anden säger ”gå”, så går han. Han vet inte vad som kommer hända. Det 

enda Filippos vet är att Gud sätter honom i rörelse. 

Hovenucken å sin sida. Han får vi nog betrakta som relativt djärv han också. Helt plötsligt går det en 

främmande man (Filippos) bredvid hans vagn och börjar ställa frågor. Jag hade nog i det läget sagt ”men 

du, kan du inte lämna mig i fred, jag är trött”. Men hovenucken är djärvare än så. Han bjuder istället upp 

Filippos att sätta sig i vagnen för att göra honom sällskap och hjälpa honom att förstå vad som står i Bibeln. 

Som nationell organisation behöver equmenia vara både Filippos och hovenuck. Vi ska å ena sidan alltid 

vara beredda att gå, även om Gud leder oss på vägar som till synes ligger öde. Vi skall stå till förfogande 

när människor frågar. Och vi skall våga fråga ”förstår Du vad du läser?”. Hovenucken å sin sida lär oss att 

bjuda in fler till samtalet. Vi behöver onekligen bli ännu bättre på att säga ”sätt dig här bredvid och hjälp 

oss förstå”.

Hebreerbrevets författare utmanar oss med orden ”Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman 

och fullkomnare”. När vi möts i Stockholm 2-5 juni 2011 hoppas jag att vi får hålla blicken fäst på Jesus, 

fatta kloka beslut, träffa nya polare, delta i utmanande gudstjänster och mycket annat gött. Men mest av allt 

hoppas jag att vi åker därifrån ivriga att genom engagemang i vår lokala förening göra Guds rike synligt. 

Att vi åker hem djärvare än vi kom. 

Ladda och be för en bra riksstämma!

 
 
 
 
 

// Johan Nilsson, ordförande equmenia
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Avstamp – Gud gör oss djärva!

Petrus gör ett av Bibelns mest spektakulära avstamp när han lämnar båten och går på vattnet för att möta 

Jesus (Matteus 14:22). Petrus vattenpromenad utmanar oss som individer, föreningar och nationell rörelse. 

Så länge Petrus håller blicken på Jesus går allt bra, men när han ser stormen runt omkring sjunker han. Det 

är min önskan att vi när vi möts till equmenias riksstämma skulle få göra som Petrus: fästa blicken på Jesus 

och börja gå. Eller kanske snarare fortsätta gå.  Här finns en finurlig grej i att vara en stor organisation. Vi 

är många som kan hjälpas åt att hålla blicken fäst på Jesus. Vi är många som är med och fattar beslut vid 

riksstämman. Det hänger inte på några få att avgöra vad det innebär att följa Jesus, den brottningen får vi 

ha tillsammans. 

En text jag läst många gånger senaste året är berättelsen och Filippos och den Etiopiske hovenucken i 

apostlagärningarnas åttonde kapitel. Att vara djärv handlar många gånger om att stå till Guds förfogande, 

precis som Filippos gjorde. När Anden säger ”gå”, så går han. Han vet inte vad som kommer hända. Det 

enda Filippos vet är att Gud sätter honom i rörelse. 

Hovenucken å sin sida. Han får vi nog betrakta som relativt djärv han också. Helt plötsligt går det en 

främmande man (Filippos) bredvid hans vagn och börjar ställa frågor. Jag hade nog i det läget sagt ”men 

du, kan du inte lämna mig i fred, jag är trött”. Men hovenucken är djärvare än så. Han bjuder istället upp 

Filippos att sätta sig i vagnen för att göra honom sällskap och hjälpa honom att förstå vad som står i Bibeln. 

Som nationell organisation behöver equmenia vara både Filippos och hovenuck. Vi ska å ena sidan alltid 

vara beredda att gå, även om Gud leder oss på vägar som till synes ligger öde. Vi skall stå till förfogande 

när människor frågar. Och vi skall våga fråga ”förstår Du vad du läser?”. Hovenucken å sin sida lär oss att 

bjuda in fler till samtalet. Vi behöver onekligen bli ännu bättre på att säga ”sätt dig här bredvid och hjälp 

oss förstå”.

Hebreerbrevets författare utmanar oss med orden ”Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman 

och fullkomnare”. När vi möts i Stockholm 2-5 juni 2011 hoppas jag att vi får hålla blicken fäst på Jesus, 

fatta kloka beslut, träffa nya polare, delta i utmanande gudstjänster och mycket annat gött. Men mest av allt 

hoppas jag att vi åker därifrån ivriga att genom engagemang i vår lokala förening göra Guds rike synligt. 

Att vi åker hem djärvare än vi kom. 

Ladda och be för en bra riksstämma!

 
 
 
 
 

// Johan Nilsson, ordförande equmenia
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Förslag till Föredragningslista
equmenias riksstämma 2011

1. riksstämmans öppnande
2. upprättande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer för riksstämman
4. Fastställande av föredragningslista samt genomgång av schema
5. Beslut om arbetsordning 
6. Beslut om riksstämmans stadgeenliga utlysande
7. Hälsningar av gäster
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av hur beslut fattade vi riksstämman 2010 verkställts
10. Föredragning av årsredovisning för 2009/10 inklusive resultat- och balansräkning
11. Föredragning av revisionsberättelse
12. Fastställande av resultat- och balansräkning
13. Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets rapport
14. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
15. Bekräftelse av protokoll från beredningskonferens
16. Presentation av nomineringskommitténs förslag
17. riksstämmogåva
18. motion från smu i kristianstad, mfl ang scoutdräkten
19. motion från smu i mölnlycke ang struktur och ekonomi
20. rapport om arbetet med vision 2022
21. rapport om arbetet med equmenias nationella och regionala struktur 
22. Beslut om förändringar i den svenska scoutrörelsens struktur
23. Beslut om verksamhetsplan för perioden 2011-09-01 – 2012-08-31
24. Beslut om medlemsavgift, scoutavgift och verksamhetsbidrag
25. Beslut om arvode för ordförande
26. Beslut om budget för perioden 2011-09-01 – 2012-08-31
27. Val av ordförande
28. Val av övriga ledamöter i styrelsen
29. Val av verksamhetsgranskande utskott 
30. Val av revisorer
31. Val av nomineringskommitté och sammankallande ledamot för 2012 års 

riksstämma
32. Presentation av 2012 års riksstämma
33. avslutning
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Riksstämmans ABC
Avslag
Om du inte håller med om ett beslutsförslag så vill du avslå det.

Bifall
Om du håller med om ett beslutsförslag så vill du bifalla det. 

Jämkning
Om ett eller flera förslag som kommit upp under påverkanstorget är ganska 
lika så försöker man jämka ihop dem till ett gemensamt förslag.

Motion
Beslutsförslag som kommit in från medlemmar.

Plenum
Den del av årsmötet då vi sitter ner, du begär ordet för att tala och vi röstar 
om besluten. Se påverkanstorg.

Presidium
De som sitter där framme och leder mötet, alltså mötesordförande och 
sekreterare med flera. 

Proposition
Beslutsförslag som kommit in från styrelsen.

Påverkanstorg
Den del av stämman då vi går omkring mellan olika stationer för att diskutera 
beslutsförslagen, ställa frågor och komma med nya beslutsförslag.

Reservation
Om du verkligen inte ställer sig bakom ett beslut kan du reservera dig.

Votering
Om du tycker att det är osäkert hur en omröstning blev så kan du ropa 
votering så att årsmötet får rösta igen, denna gång med röstkorten.

Yrkande
När du lämnar ett beslutsförslag på påverkanstorget eller i plenum yrkar du 
att equmenia ska göra si eller så. Du kan också yrka bifall eller avslag till ett 
förslag, alltså hålla med eller säga emot förslagen.

Förslag till Föredragningslista
equmenias riksstämma 2011

1. riksstämmans öppnande
2. upprättande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer för riksstämman
4. Fastställande av föredragningslista samt genomgång av schema
5. Beslut om arbetsordning 
6. Beslut om riksstämmans stadgeenliga utlysande
7. Hälsningar av gäster
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av hur beslut fattade vi riksstämman 2010 verkställts
10. Föredragning av årsredovisning för 2009/10 inklusive resultat- och balansräkning
11. Föredragning av revisionsberättelse
12. Fastställande av resultat- och balansräkning
13. Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets rapport
14. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
15. Bekräftelse av protokoll från beredningskonferens
16. Presentation av nomineringskommitténs förslag
17. riksstämmogåva
18. motion från smu i kristianstad, mfl ang scoutdräkten
19. motion från smu i mölnlycke ang struktur och ekonomi
20. rapport om arbetet med vision 2022
21. rapport om arbetet med equmenias nationella och regionala struktur 
22. Beslut om förändringar i den svenska scoutrörelsens struktur
23. Beslut om verksamhetsplan för perioden 2011-09-01 – 2012-08-31
24. Beslut om medlemsavgift, scoutavgift och verksamhetsbidrag
25. Beslut om arvode för ordförande
26. Beslut om budget för perioden 2011-09-01 – 2012-08-31
27. Val av ordförande
28. Val av övriga ledamöter i styrelsen
29. Val av verksamhetsgranskande utskott 
30. Val av revisorer
31. Val av nomineringskommitté och sammankallande ledamot för 2012 års 

riksstämma
32. Presentation av 2012 års riksstämma
33. avslutning
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Val av mötesfunktionärer för 
riksstämman
Ordförande

1. Linda Wallberg, Stockholm (SMU)

2. Kristoffer Eklund, Stockholm (MKU)

3. Marcus Boberg, Göteborg (SMU)

Protokollssekreterare

1. Anders Arkbro, Uddevalla (SBUF)

2. Niklas Björklund, Gävle (SMU)

Redaktionsutskott (Redax)

1. Maria Lindberg, Södertälje (SMU)

2. Ida Tonnvik, Göteborg (SMU)

3. Presenteras på stämman

Justerare

1. Presenteras på stämman (MKU)

2. Presenteras på stämman (SBUF)

3. Presenteras på stämman (SMU)

Rösträknare

Presenteras på stämman

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 fastställa röstlängden i enlighet med det anslagna förslaget.

3

2
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Beslut om arbetsordning
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 1 juni 2011.

Presidiet består av tre ordförande som leder mötet och två sekreterare som skriver ned allt som 
händer på riksstämman i ett protokoll. Presidiet visar inte vad de tycker om de olika förslagen, 
de ska alltid vara neutrala.

Justeringspersoner 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 mötessalen (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 påverkanstorget, 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. 

5
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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 
exempel 1 Thess 5:20-21). Våga vara frimodig, vi tror och ber 
att Gud leder alla våra beslut!

• Sakupplysning får bara vara ett faktum som glömts bort eller 
blivit fel. Poängen är att slippa en diskussion som bygger på 
en felaktig grund. Om du lämnar en sakupplysning får du inte 
argumentera eller lämna nya förslag.

• Replik är en variant på sakupplysning som bara får användas 
för att rätta till vad någon sagt i talarstolen om dig eller om vad 
du sagt. Repliken ska vara kort och bara handla om det som 
sagts om dig. Det är ordförande som avgör om du får replik.

• Ordningsfråga handlar om hur mötet ska gå till. Det 
vanligaste är att ordförande själv föreslår en paus eller att 
införa begränsad talartid. Om det blir för många som säger 
samma sak kan du även föreslå ”streck i debatten”. Då får 
alla som vill anmäla nya förslag eller begära ordet. Sen sätter 
ordförande streck och då kan inga nya förslag eller nya talare 
anmälas i just den frågan. När talarlistan är slut går man direkt 
till beslut.

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 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. 

Vem får prata, ge förslag och 
beslut?

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!

Styrelsen föreslår riksstämman
att  anta förslaget till arbetsordning.

5
forts

När vi kommer tillbaka till 
plenum berättar de inflytande-
punktsansvariga hur varje diskussion 
gått och vilka beslutsförslag som 
kommit fram. Alla frågor har 
diskuterats på påverkanstorget så 
det räcker oftast med den diskussion 
som redan varit. Ordförande frågar 
då om vi kan gå till beslut. Se ”Så 
beslutar vi”!
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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 2010 års riksstämma. 
Därefter har riksstämmans utlysts via equmenias hemsida och per brev till alla lokala 
föreningar.

Generalsekreteraren föreslår därför riksstämman
att anse riksstämman stadgeenligt utlyst. 

6

Föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse
2009-09-01 – 2010-08-31

En gång är ingen gång och två gånger är en vana, brukar man ibland säga. Det kanske är för 
mycket att säga att equmenia har blivit en vana men verksamhetsåret 2009/10 var i alla fall ett år 
då equmenia började rulla ordentligt. Kansliets sammansättning satte sig någorlunda under året 
och styrelsen hade blivit riktigt varm i kläderna och organisationen kunde börja med en lagom 
stor dos av omprövning. Det är ju inte helt säkert att en ungdomsorganisation av vår storlek 
hittar helt rätt i sina former med en gång. Dessutom skall vi nog aldrig göra det utan behöver 
ständigt ompröva oss själva och vår funktion.

8

Organisationens förmåga 
att anpassa sig sattes på 

prov då vi mötte nya behov 
som vi tidigare inte hade sett. Ett 

tydligt sådant var den påverkanstjänst 
som inrättades när vi förstod att statens 

bidragssystem var under förändring. 
Tillsammans med de övriga kristna barn- och 

ungdomsorganisationerna var vi ledande i det 
påverkansarbete som var nödvändigt. Vi gjorde 

ett allvarligt försök att påverka politiker och berörd 
myndighet. Vi fick gehör för några av våra viktiga punkter 

och för andra inte alls, men det gav oss i vilket fall ett gott 
självförtroende i att vi är en aktör att räkna med. Det finns ingen 
anledning att skrapa med foten och vara försiktiga kristna.

Under året så gjorde vi också en stor satsning på medlemsrekryterare 
som hade som uppgift att inspirera, utmana och leda ett 
rekryteringsarbete ute bland våra föreningar. Signalen har varit 
väldigt viktig då vi gärna vill växa i antalet medlemmar. Vi tror att 
det är viktigt att bli fler för att på det sättet kunna göra ännu bättre 
gemensam verksamhet men främst naturligtvis så att fler kommer 
inom hörhåll för evangeliet. Rekryterarna gjorde ett otroligt bra 
arbete med att sätta fokus på rekrytering i hela organisationen. 

Den nya generalsekreteraren Patric Forsling har under året betonat 
vikten av att kansliet prioriterar föreningsbesök. equmenia var 
under detta sitt andra år fortfarande inne i säljfasen där många 
medlemmar och föreningar ställde sig frågan om vad equmenia 
skall finnas till för. Därför har det varit viktigt att equmenias ideella 
och personal möter så många föreningar som möjligt för att skapa 
den dialog som behövs och behålla en uppdaterad bild av vilka 
behoven i föreningarna är. 

Det mesta utav det praktiska arbetet skedde utifrån den av 
riksstämman beslutade verksamhetsplanen med 50 mätbara 
verksamhetsmål. Det har gjorts en speciell utvärdering av arbetet  
med dessa mål som kommer redovisas på riksstämman. 

I maj 2010 så hade vi riksstämma i Örebro under temat Utmanad. 
Tillsammans med våra tre modersamfund så fyllde vi Conventum 
för 4 dagar av gemenskap, beslutsfattande, härliga gudstjänster och 
bra konserter. 

När equmenia i slutet av detta verksamhetsår kan fira sin 2-års dag 
så gör vi det med glädje, tillförsikt och starkare än någonsin. 

Styrelsen föreslår riksstämman
att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.
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Årsredovisning för equmenia 
Org. nr. 802440-8117 
Räkenskapsåret 2009-09-01 – 2010-08-31

Styrelsen för equmenia avger härmed följande 
årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för equmenia får härmed avge följande årsredovisning för equmenia (802440-8117) för 
räkenskapsåret 2009-09-01 – 2010-08-31. 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 2007 med verkan 1 september 2008 överlät de tre 
grundarorganisationerna ansvaret för all verksamhet till equmenia. 
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 Apg29 (lärjungaskola i samverkan med 
internationella partners och deras 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, Asien och Sydamerika.

Resultat och ställning
Årets verksamhetsresultat är 1 065 943 kronor. Efter finansiella 
intäkter, reservationer och utnyttjande av tidigare avsättningar 
kvarstår 1 715 458 kronor att balansera i ny räkning.

Riksstämman har budgeterat med ett negativt resultat på 721 
000 kronor. Den stora avvikelsen beror framför allt på att 

kostnaderna inte nått upp till samma nivå som planerat. Som 
främsta skäl till detta kan framföras att två tjänster varit vakanta 
under hela respektive delar av året, vilket i sig är en delförklaring 
till det andra skälet, nämligen att flera planerade projekt inte 
genomförts under året. Slutligen ska nämnas den satsning på 
bidrag till riksstämmoombuden, där enbart 13 % av de avsatta 
medlen har utnyttjats. En bidragande orsak till överskottet är också 
riksstämmans beslut att avslå förslaget om allmän prenumeration 
på de förbundsgemensamma scouttidningarna till samtliga scouter, 
då stämman för att respektera interndemokratin avstod från att 
göra motsvarande justeringar i den redan beslutade budgeten.

Vakanserna berör områdena Föreningsutveckling och Rekrytering 
(Scout & Nationellt) och motsvarar 50 % av en heltidstjänst 
respektive 100 % av en praktiktjänst. Vid vakanser sjunker inte bara 
personalkostnaderna utan också kostnaderna för projekt, eftersom 
det saknas personal för att verkställa projekten. Dessutom fick ett 
av de få projekt som hann genomföras inom Föreningsutveckling – 
Utvecklingsprojekt för MKU – stöd från Ungdomsstyrelsen utöver 
vad equmenia räknat med. För rekryteringssatsningen avsattes 
möjlighet att anställa sex personer på praktiktjänst, men projektet 
kom att utformas så att fyra personer anställdes och ytterligare 
en person anlitades via Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra 
Götaland.

Under och efter verksamhetsåret har för första gången den 
målstyrningsmodell som används för equmenia utvärderats och 
följts upp. Generalsekreteraren har kunnat konstatera att bara 
24 av 50 resultatmål som satts upp har uppnåtts. Denna bild ska 
dock inte tolkas helt ensidigt – ett mål kan uppnås utan att alla 
aktiviteter har genomförts, med följden att kostnader (och ibland 
motsvarande intäkter) blir lägre än väntat trots att resultatet är det 
önskade!

Vad gäller satsningen på att finansiera deltagandet i riksstämman 
erbjöds samtliga föreningar att skicka ett gratis ombud (resa, 
boende, deltagaravgift för deltagare under 27 år). För detta avsattes 
hela 488 000 kr, men som tidigare nämnts har endast en bråkdel 
utnyttjat möjligheten. Erfarenheten har varit viktig för equmenia. 
Deltagandet ökade något men det är inte tydligt att det hänger 
samman med det ekonomiska bidraget utan lika troligt att det beror 
på val av ort, den gemensamma satsningen med kyrkorna eller det 
goda rykte equmenia byggde upp under föregående riksstämma. 
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Satsningen på gratis riksstämmoombud kan sammanfattas som att 
det inte är så enkelt att köpa demokrati.

Intäkterna har följt budget rimligt väl, en post att notera är 
dock medlemsavgifter, där differensen mellan budget och utfall 
uppgår till 458 957 kr. Samma statistik som ligger till grund för 
medlemsavgiften våren 2010 ligger också till grund för statsbidragen 
våren 2011. Offrandet uppgick till 2 624 208 kr, vilket är i nivå med 
föregående år.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Den enskilt största satsningen under året var rekryteringsprojektet, 
där hela kansliet på ett eller annat sätt var involverat i att stötta de 
särskilt anställda rekryterarna. Under året besöktes 165 föreningar 
och ytterligare 250 kontaktades per telefon. Mätbarheten i antal 
värvade medlemmar är naturligtvis svår att kontrollera och att 
koppla till rekryteringsprojektet. Först under våren 2011 kommer 
medlemsstatistiken för perioden att sammanställas med möjlighet 
till viss jämförelse. En viktig slutsats från projektet är att rekrytering 
inte är en fråga om kampanj utan om ett medvetet långsiktigt val.

equmenias riksstämma hölls i Örebro i maj 2010 tillsammans med 
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska 
Missionskyrkan under rubriken ”Utmanad”, med besök från stora 
delar av den svenska scoutrörelsen, Baptist World Alliance och 
Baptistunionen i El Salvador. 

Under året avvecklades equmenias försäljningsverksamhet helt. 
Sedan tidigare hade försäljning av scoutskjortor och märken 
övertagits av Svenska Scoutrådet, i samband med att en ny 
gemensam scoutdräkt för samtliga förbund antagits. Eftersom 
equmenias övriga försäljning var i stort sett obefintlig såldes 
restlagret till Svenska Scoutrådet och sedan 1 januari fokuserar 
equmenia den delen av materialproduktionen som organisationen 
är duktig på, nämligen idé- och tankearbetet. En ny pedagogisk 
helhetssyn för barn- och ungdomsverksamhet har redan arbetats 
fram och ligger till grund för den Materialbank som kommer 
lanseras under 2010/11.

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång
I januari 2011 meddelade ungdomsstyrelsen beslut om statsbidrag 
för 2011. equmenia har eftersträvat en förändring i statsbidraget så 
att kopplingen till Svenska Spel AB avskaffas och nivån blir mera 
stabil och förutsägbar. När beslutet väl kom har anslaget till Svenska 
Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans 
Ungdom minskat med närmare 1 500 000 kr. Andra bidragande 
faktorer är ökat antal medlemmar i andra organisationer och en 
viss minskning i antal aktiva inom de egna förbunden.

Medlemmar och styrelse
equmenia räknar totalt 39 420 deltagare varav 27 723 medlemmar 
i 438 aktiva föreningar per 31 december 2009, vilket är den senast 
tillgängliga siffran.

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 året bestått av nio personer. Styrelsen 
har haft nio 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. Efter en omorganisation finns 
internationella staget, scoutstaget, idrottsstaget, musikstaget och 
barn- och ungdomsstaget. I samband med att Föreningsutveckling 
omorganiserats som verksamhetsområde har också staget bytt 
karaktär, och fram till riksstämman 2011 kommer staget verka som 
en framtidsgrupp under namnet SciFi.

Under året har motsvarande 18 personer arbetat heltid 
för equmenia, räknat i heltidsekvivalenter. Därtill kommer 
timanställda. Föreningsutvecklingskoordinatorn avslutade sin 
tjänst på egen begäran, tjänsten har sedan inte återbesatts. Under 
en period fanns en handläggare i bidrags- och påverkansfrågor på 
halvtid, med särskild koppling till processen kring statsbidragen. 
Medlemsrekryterarna avslutade sina tjänster under sommaren 
enligt plan.

Internationellt arbete
equmenia har fortsatt SBUF:s och SMU:s arbete med att skicka 
ut praktikanter till Ecuador, Israel/Palestina, Kina, Kongo-
Brazzaville och Thailand. Samtidigt har partnerorganisationer i 
Ecuador och El Salvador sänt totalt fyra inresande praktikanter 
till Katrineholm/Vingåker respektive Borås. De internationella 
insamlingarna Alla på samma kula och WorldWide har fortsatt sitt 
arbete och stöttade bland annat det första baptistungdomslägret 
för Karener som hållits i Thailand på tio år.

Disposition av årets resultat
Verksamhetsårets resultat efter finansiella poster uppgår till 1 455 
302 kronor. Efter reservation av ändamålsbestämda medel om 27 
383 kronor och utnyttjande av tidigare reserverade medel om 287 
539 kronor, återstår 1 715 458 kronor att balansera i ny räkning. 
Styrelsen föreslår att denna summa förs till balanserat kapital.

Stockholm, den 30 januari 2011.
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Resultaträkning för equmenia, verksamhetsåret 2009/10
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

INTÄKTERINTÄKTERINTÄKTERINTÄKTER
Insamlade medel nationellt 1 2 400 000 2 624 208
Insamlade medel internationellt 3 330 000 364 171
Bidrag från Ungdomsstyrelsen 2 2 350 000 2 363 171
Bidrag från Svenska Spel AB 2 6 280 000 6 284 110
Bidrag från Sida 3 700 000 116 018
Övriga bidrag & anslag 600 000 601 294
Medlemsavgi�er 3 090 000 2 631 043
Övriga intäkter internationellt 3 150 000 343 451
Nationellt 5 190 000 40 853
Scout 4 1 532 000 503 031
Föreningsutveckling & Projekt 6 85 000 80 902
Information 7 30 000 19 700
Utbildning 8 0 0
Ekonomi & administration 9 350 000 490 057
Ledning 10 0 41 548
Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 18 087 00018 087 00018 087 00018 087 000 16 503 55716 503 55716 503 55716 503 557

VERKSAMHETSKOSTNADERVERKSAMHETSKOSTNADERVERKSAMHETSKOSTNADERVERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt 3 -2 809 000 -2 079 280
Scout 5 -3 793 000 -2 207 804
Nationellt 4 -2 443 000 -1 565 767
Föreningsutveckling & Projekt 6 -1 325 000 -396 427
Information 7 -995 000 -840 337
Utbildning 8 -570 000 -511 549
Ekonomi & administration 9 -4 345 000 -3 921 821
Ledning 10 -1 712 000 -1 551 982
Aktivitetsstöd till föreningarna -2 420 000 -2 362 648
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -20 432 000-20 432 000-20 432 000-20 432 000 -15 437 614-15 437 614-15 437 614-15 437 614

VerksamhetsresultatVerksamhetsresultatVerksamhetsresultatVerksamhetsresultat -2 345 000-2 345 000-2 345 000-2 345 000 1 065 9431 065 9431 065 9431 065 943

FINANSIELLA POSTERFINANSIELLA POSTERFINANSIELLA POSTERFINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter 400 000 389 359
Räntekostnader 0 0
Resultat e�er �nansiella posterResultat e�er �nansiella posterResultat e�er �nansiella posterResultat e�er �nansiella poster -1 945 000-1 945 000-1 945 000-1 945 000 1 455 3021 455 3021 455 3021 455 302

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTATFÖRDELNING AV ÅRETS RESULTATFÖRDELNING AV ÅRETS RESULTATFÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservering av ändamålsbestämda medel 11 -40 000 -27 383
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 12 1 264 000 287 539

Budgeterat resultat för åretBudgeterat resultat för åretBudgeterat resultat för åretBudgeterat resultat för året -721 000-721 000-721 000-721 000 1 715 4581 715 4581 715 4581 715 458

Balansräkning per 2010-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

TillgångarTillgångarTillgångarTillgångar NotNotNotNot 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier 13 142 428 150 634

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARSUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARSUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARSUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 142 428142 428142 428142 428 150 634150 634150 634150 634

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
VarulagerVarulagerVarulagerVarulager
Varulager 0 207 196

Kortfristiga fordringarKortfristiga fordringarKortfristiga fordringarKortfristiga fordringar
Kundfordringar 794 086 771 063
Övriga fordringar 14 19 976 848 19 462 505
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 15 704 434 706 594
Summa Kortfristiga fordringarSumma Kortfristiga fordringarSumma Kortfristiga fordringarSumma Kortfristiga fordringar 21 475 36721 475 36721 475 36721 475 367 20 940 16220 940 16220 940 16220 940 162

BanktillgodohavandenBanktillgodohavandenBanktillgodohavandenBanktillgodohavanden
Banktillgodohavanden 861 815 323 256

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 22 337 18222 337 18222 337 18222 337 182 21 470 61421 470 61421 470 61421 470 614

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 22 479 61022 479 61022 479 61022 479 610 21 621 24821 621 24821 621 24821 621 248

Eget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulder NotNotNotNot 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

EGET KAPITALEGET KAPITALEGET KAPITALEGET KAPITAL 16
Fritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapital
Balanserat kapital 9 954 409 7 703 199
Dispositionsfond 645 000 645 000
Årets resultat 1 455 302 1 991 053
Summa Fritt disponibelt eget kapitalSumma Fritt disponibelt eget kapitalSumma Fritt disponibelt eget kapitalSumma Fritt disponibelt eget kapital 12 054 71112 054 71112 054 71112 054 711 10 339 25310 339 25310 339 25310 339 253

Eget kapital reserverat för särskilda ändamålEget kapital reserverat för särskilda ändamålEget kapital reserverat för särskilda ändamålEget kapital reserverat för särskilda ändamål 17
Skräddartorp 144 990 130 535
Personalutveckling 174 986 174 986
Informationsinsatser 55 000 55 000
Internationella insatser 367 771 367 771
Nationell verksamhet 800 000 800 000
Utvecklingsarbete 363 112 363 112
Handikapparbete 53 068 53 068
Scoutdax 33 816 75 691
Ungdomsledarnätverk 41 166 41 166
Summa Eget kapital reserverat för särskilda ändamålSumma Eget kapital reserverat för särskilda ändamålSumma Eget kapital reserverat för särskilda ändamålSumma Eget kapital reserverat för särskilda ändamål 2 033 9092 033 9092 033 9092 033 909 2 061 3282 061 3282 061 3282 061 328

Gåvomedel reserverade för särskilda ändamålGåvomedel reserverade för särskilda ändamålGåvomedel reserverade för särskilda ändamålGåvomedel reserverade för särskilda ändamål 18
Internationellt arbete 75 500 62 572
Humanitära stödinsatser 24 320 24 320
Alla på samma kula 649 702 787 939
Valdagsinsamlingen 238 480 238 480
Insatser i Latinamerika 204 858 312 286
Utveckling tonår 559 772 559 772
Summa Gåvomedel reserverade för särskilda ändamålSumma Gåvomedel reserverade för särskilda ändamålSumma Gåvomedel reserverade för särskilda ändamålSumma Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål 1 752 6331 752 6331 752 6331 752 633 1 985 3691 985 3691 985 3691 985 369

SUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITAL 15 841 25215 841 25215 841 25215 841 252 14 385 95014 385 95014 385 95014 385 950

SKULDERSKULDERSKULDERSKULDER
Pågående projektPågående projektPågående projektPågående projekt
Pågående arrangemang och projekt 78 271 74 029

FörmedlingsanslagFörmedlingsanslagFörmedlingsanslagFörmedlingsanslag
Sidaanslag 1 351 519 313 136
Övriga anslag 50 787 364 889
Summa förmedlingsanslagSumma förmedlingsanslagSumma förmedlingsanslagSumma förmedlingsanslag 1 402 3051 402 3051 402 3051 402 305 678 024678 024678 024678 024

Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder
Leverantörsskulder 62 988 761 869
Övriga skulder 19 4 458 598 5 361 826
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 636 197 359 550
Summa Kortfristiga skulderSumma Kortfristiga skulderSumma Kortfristiga skulderSumma Kortfristiga skulder 5 157 7825 157 7825 157 7825 157 782 6 483 2466 483 2466 483 2466 483 246

SUMMA SKULDERSUMMA SKULDERSUMMA SKULDERSUMMA SKULDER 6 638 3586 638 3586 638 3586 638 358 7 235 2987 235 2987 235 2987 235 298

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 479 61022 479 61022 479 61022 479 610 21 621 24821 621 24821 621 24821 621 248

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga
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1. Insamlade medel nationellt1. Insamlade medel nationellt1. Insamlade medel nationellt1. Insamlade medel nationellt Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Insamlade medel nationelltInsamlade medel nationelltInsamlade medel nationelltInsamlade medel nationellt
Bön- & o�erdag 700 000 701 438
Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna) 1 600 000 1 772 441
Riksstämmogåvor 75 000 69 943
Övriga insamlade medel 25 000 80 386

Resultat: Insamlade medel nationelltResultat: Insamlade medel nationelltResultat: Insamlade medel nationelltResultat: Insamlade medel nationellt 2 400 0002 400 0002 400 0002 400 000 2 624 2082 624 2082 624 2082 624 208

2. Statsbidrag & Bidrag från Svenska 2. Statsbidrag & Bidrag från Svenska 2. Statsbidrag & Bidrag från Svenska 2. Statsbidrag & Bidrag från Svenska 
Spel ABSpel ABSpel ABSpel AB

Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Statsbidragens sammansättningStatsbidragens sammansättningStatsbidragens sammansättningStatsbidragens sammansättning
Bidrag från Ungdomsstyrelsen 2 350 000 2 363 171
Bidrag från Svenska Spel AB 6 280 000 6 284 110

För Bidrag från Sida, se not 3.

Resultat: Statsbidrag & Bidrag från Svenska Spel ABResultat: Statsbidrag & Bidrag från Svenska Spel ABResultat: Statsbidrag & Bidrag från Svenska Spel ABResultat: Statsbidrag & Bidrag från Svenska Spel AB 8 630 0008 630 0008 630 0008 630 000 8 647 2818 647 2818 647 2818 647 281

Användning av bidraget från Svenska Spel ABAnvändning av bidraget från Svenska Spel ABAnvändning av bidraget från Svenska Spel ABAnvändning av bidraget från Svenska Spel AB -6 280 000-6 280 000-6 280 000-6 280 000 -6 284 110-6 284 110-6 284 110-6 284 110

Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mmLokalt aktivitetsstöd, stipendier mmLokalt aktivitetsstöd, stipendier mmLokalt aktivitetsstöd, stipendier mm
Lokalt aktivitetsstöd -2 420 000 -2 300 000
Subvention, anslutning till scoutrörelsen 4 -540 000 -420 000
Internationella stipendier                                                         3, 4 -40 000 -30 000
Föreningsstöd idrottsläger 5 0 -8 000

-3 000 000 -2 758 000
Riksstämma & övriga demokratiska organRiksstämma & övriga demokratiska organRiksstämma & övriga demokratiska organRiksstämma & övriga demokratiska organ
Riksstämman 10 -365 000 -175 000
Riksstämmans organ (NK, VGU) 10 0 -15 000
Personalens arbete, riksstämman 10 0 -270 000
Ordförandes arvode (33 % per organisation) 10 0 -270 600
Styrelsens möten och påverkansarbete 10 0 -80 000
Stag (strategiska arbetsgrupper)                                              3-6 -109 000 -120 000
Demokratiprojekt 6 -518 000 -45 000
Visionsarbete 6 -58 000 -8 000

InformationInformationInformationInformation
Föreningsutskick 7 -170 000 -105 000
Personalens arbete, föreningsutskick 7 0 -44 000
Webbsida 7 -85 000 -50 000
Personalens arbete, webbsida                                                3-10 0 -52 800
Personalens arbete, övrig information                                      3-10 0 -100 378

FöreningsutvecklingFöreningsutvecklingFöreningsutvecklingFöreningsutveckling
Matrikelprogram 9 -315 000 -230 000
Redovisning SBUF:s statistik 0 -210 000
Personalens föreningsbesök                                                  3-10 -70 000 -40 000
Personalens arbete, föreningsbesök/kontakt 0 -271 692
Regionalt arbete exkl föreningsbesök                                 4, 6, 10 -63 000 0
Utveckling Idrottsverksamheten 0 -20 240
Utveckling Musikverksamheten 0 -26 400

RekryteringsarbeteRekryteringsarbeteRekryteringsarbeteRekryteringsarbete
Rekrytering, Scout, rekrytering 4 -225 000 -225 000
Rekrytering, Barn & Ungdom 5 -220 000 -220 000

UtbildningsarbeteUtbildningsarbeteUtbildningsarbeteUtbildningsarbete
Utbildningssekreterare * 8 -532 000 -460 000
Projekt & kurser, Scout 4 -85 000 -10 000
Projekt & kurser, Barn & Ungdom 5 -298 000 -10 000
Personalens arbete, Utbildningsprojekt                                   3-10 0 -12 000

Övriga programÖvriga programÖvriga programÖvriga program
Internationellt erfarenhetsutbyte 3 -87 000 -105 000
Internationellt praktikantprogram 0 -205 000
Deltagarförsäkringar 9 -80 000 -25 000
Personalens arbete, Påverkan 0 -70 000
Medlemskap i riksorganisationer 0 -25 000
Subvention av resekostnad, Scoutrådets årsmöte 0 -25 000

(*) Radsumman saknas i riksstämmobeslutet men har räknats med för att nå totalen på - 6 280 000 kr.

Summa: Bidrag från Svenska Spel AB kvar att redovisaSumma: Bidrag från Svenska Spel AB kvar att redovisaSumma: Bidrag från Svenska Spel AB kvar att redovisaSumma: Bidrag från Svenska Spel AB kvar att redovisa 0000 0000

3. Internationell verksamhet3. Internationell verksamhet3. Internationell verksamhet3. Internationell verksamhet Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Administration, InternationelltAdministration, InternationelltAdministration, InternationelltAdministration, Internationellt
Intäkter: Anslag 80 000 80 000
Intäkter: Sidabidrag 20 000 109 577
Löner, administration, resor -990 000 -933 992

-890 000-890 000-890 000-890 000 -744 415-744 415-744 415-744 415
Internationella stagetInternationella stagetInternationella stagetInternationella staget
Intäkter 0 0
Kostnader -50 000 -26 752

-50 000-50 000-50 000-50 000 -26 752-26 752-26 752-26 752
Alla på samma kulaAlla på samma kulaAlla på samma kulaAlla på samma kula
Intäkter: Insamlade medel 250 000 258 946
Kostnader: Anslag -500 000 -397 183

-250 000-250 000-250 000-250 000 -138 237-138 237-138 237-138 237
LatinamerikafondenLatinamerikafondenLatinamerikafondenLatinamerikafonden
Intäkter: Insamlade medel 10 000 12 433
Kostnader: Anslag -100 000 -119 860

-90 000-90 000-90 000-90 000 -107 427-107 427-107 427-107 427
WorldWideWorldWideWorldWideWorldWide
Intäkter 70 000 90 793
Kostnader -30 000 -77 865

40 00040 00040 00040 000 12 92812 92812 92812 928
Stöd till samarbetspartnersStöd till samarbetspartnersStöd till samarbetspartnersStöd till samarbetspartners
Intäkter 0 0
Kostnader: Kongo-Kinshasa -25 000 -27 890
Kostnader: Kongo-Brazzaville -18 000 -22 890

-43 000-43 000-43 000-43 000 -50 780-50 780-50 780-50 780
Internationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyte
Intäkter: Externa medel 50 000 3 298
Intäkter: Deltagaravgi�er 15 000 38 300
Kostnader -232 000 -125 541

-167 000-167 000-167 000-167 000 -83 943-83 943-83 943-83 943
equmenias praktikantprogramequmenias praktikantprogramequmenias praktikantprogramequmenias praktikantprogram
Intäkter: Sidabidrag 680 000 6 442
Intäkter: Övriga bidrag 5 000 15 000
Kostnader -700 000 -19 814

-15 000-15 000-15 000-15 000 1 6281 6281 6281 628
Apg29Apg29Apg29Apg29
Intäkter 0 202 827
Kostnader -122 000 -305 797

-122 000-122 000-122 000-122 000 -102 970-102 970-102 970-102 970
RättvisemärktRättvisemärktRättvisemärktRättvisemärkt
Intäkter 0 4 026
Kostnader -30 000 -4 026

-30 000-30 000-30 000-30 000 0000
Medlemskap internationella organisationerMedlemskap internationella organisationerMedlemskap internationella organisationerMedlemskap internationella organisationer
Intäkter 0 0
Kostnader -12 000 -15 605

-12 000-12 000-12 000-12 000 -15 605-15 605-15 605-15 605
FöreningsinspirationFöreningsinspirationFöreningsinspirationFöreningsinspiration
Intäkter 0 0
Kostnader -20 000 -1 937

-20 000-20 000-20 000-20 000 -1 937-1 937-1 937-1 937
Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt
Intäkter 0 2 000
Kostnader 0 -130

0000 1 8701 8701 8701 870

Summa: Insamlade medelSumma: Insamlade medelSumma: Insamlade medelSumma: Insamlade medel 330 000330 000330 000330 000 364 171364 171364 171364 171
Summa: Bidrag från SidaSumma: Bidrag från SidaSumma: Bidrag från SidaSumma: Bidrag från Sida 700 000700 000700 000700 000 116 018116 018116 018116 018
Summa: Övriga intäkterSumma: Övriga intäkterSumma: Övriga intäkterSumma: Övriga intäkter 150 000150 000150 000150 000 343 451343 451343 451343 451
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -2 829 000-2 829 000-2 829 000-2 829 000 -2 079 280-2 079 280-2 079 280-2 079 280
Resultat: Internationell verksamhetResultat: Internationell verksamhetResultat: Internationell verksamhetResultat: Internationell verksamhet -1 649 000-1 649 000-1 649 000-1 649 000 -1 255 639-1 255 639-1 255 639-1 255 639
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4. Scoutverksamhet4. Scoutverksamhet4. Scoutverksamhet4. Scoutverksamhet Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Administration, ScoutAdministration, ScoutAdministration, ScoutAdministration, Scout
Intäkter 0 0
Löner, administration, resor -620 000 -593 744

-620 000-620 000-620 000-620 000 -593 744-593 744-593 744-593 744
ScoutstagetScoutstagetScoutstagetScoutstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -68 000 -40 492

-68 000-68 000-68 000-68 000 -40 492-40 492-40 492-40 492
Svenska Scoutrådet (SSR)Svenska Scoutrådet (SSR)Svenska Scoutrådet (SSR)Svenska Scoutrådet (SSR)
Intäkter: Scoutavgi� 1 306 000 459 641
Kostnader: Medlemsavgi�er i SSR -1 821 000 -871 507
Kostnader: Samverkan inom SSR -304 000 -125 816

-819 000-819 000-819 000-819 000 -537 683-537 683-537 683-537 683
RekryteringskampanjenRekryteringskampanjenRekryteringskampanjenRekryteringskampanjen
Intäkter: Föreningsutvecklare 6 000 0
Kostnader: Föreningsutvecklare -36 000 -1 674
Kostnader: Rekrytare -580 000 -444 933
Kostnader: Övriga rekryteringsinsatser -15 000 -14 825

-625 000-625 000-625 000-625 000 -461 432-461 432-461 432-461 432
Scout & Kristen troScout & Kristen troScout & Kristen troScout & Kristen tro
Intäkter: Deltagaravgi�er 120 000 43 390
Kostnader -164 000 -85 265

-44 000-44 000-44 000-44 000 -41 875-41 875-41 875-41 875
ErfarenhetsutbyteErfarenhetsutbyteErfarenhetsutbyteErfarenhetsutbyte
Intäkter 0 0
Kostnader -20 000 -19 419

-20 000-20 000-20 000-20 000 -19 419-19 419-19 419-19 419
LedarutbildningLedarutbildningLedarutbildningLedarutbildning
Intäkter: Externa medel 30 000 0
Intäkter: Deltagaravgi�er 70 000 0
Kostnader: Kurser -125 000 0
Kostnader: Ledarteam -40 000 -10 130

-95 000-95 000-95 000-95 000 -10 130-10 130-10 130-10 130
Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt
Intäkter 0 0
Kostnader 0 0

0000 0000

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 1 532 0001 532 0001 532 0001 532 000 503 031503 031503 031503 031
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -3 793 000-3 793 000-3 793 000-3 793 000 -2 207 804-2 207 804-2 207 804-2 207 804
Resultat: ScoutverksamhetResultat: ScoutverksamhetResultat: ScoutverksamhetResultat: Scoutverksamhet -2 261 000-2 261 000-2 261 000-2 261 000 -1 704 774-1 704 774-1 704 774-1 704 774

5. Nationell verksamhet5. Nationell verksamhet5. Nationell verksamhet5. Nationell verksamhet Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Administration, NationelltAdministration, NationelltAdministration, NationelltAdministration, Nationellt
Intäkter 0 3 000
Löner, administration, resor -1 115 000 -951 022

-1 115 000-1 115 000-1 115 000-1 115 000 -948 022-948 022-948 022-948 022
Nationella stagetNationella stagetNationella stagetNationella staget
Intäkter 0 0
Kostnader -40 000 -27 000

-40 000-40 000-40 000-40 000 -27 000-27 000-27 000-27 000
IdrottsstagetIdrottsstagetIdrottsstagetIdrottsstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -30 000 -8 294

-30 000-30 000-30 000-30 000 -8 294-8 294-8 294-8 294
MusikstagetMusikstagetMusikstagetMusikstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -30 000 -22 375

-30 000-30 000-30 000-30 000 -22 375-22 375-22 375-22 375

5a. Barn & Unga5a. Barn & Unga5a. Barn & Unga5a. Barn & Unga Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

RekryteringskampanjRekryteringskampanjRekryteringskampanjRekryteringskampanj
Intäkter: Föreningsutvecklare 6 000 0
Kostnader: Föreningsutvecklare -36 000 -1 674
Kostnader: Rekryterare -580 000 -384 933
Kostnader: Övriga rekryteringsinsatser -10 000 0

-620 000-620 000-620 000-620 000 -386 607-386 607-386 607-386 607
Våga troVåga troVåga troVåga tro
Intäkter 0 0
Kostnader -55 000 -47 160

-55 000-55 000-55 000-55 000 -47 160-47 160-47 160-47 160
Stöd för anställda ledareStöd för anställda ledareStöd för anställda ledareStöd för anställda ledare
Intäkter 0 2 400
Kostnader -52 000 -9 945

-52 000-52 000-52 000-52 000 -7 545-7 545-7 545-7 545
Framtidens evangelisterFramtidens evangelisterFramtidens evangelisterFramtidens evangelister
Intäkter: Kursavgi�er 30 000 20 332
Kostnader -30 000 -20 332

0000 0000
Kristet ledarskap & Existentiella samtalKristet ledarskap & Existentiella samtalKristet ledarskap & Existentiella samtalKristet ledarskap & Existentiella samtal
Intäkter: Deltagaravgi�er 20 000 0
Kostnader -36 000 0

-16 000-16 000-16 000-16 000 0000
BarnledareBarnledareBarnledareBarnledare
Intäkter: Deltagaravgi�er 15 000 0
Kostnader -30 000 0

-15 000-15 000-15 000-15 000 0000
Barn & Unga i föreningenBarn & Unga i föreningenBarn & Unga i föreningenBarn & Unga i föreningen
Intäkter 0 0
Kostnader -22 000 0

-22 000-22 000-22 000-22 000 0000
Kyrka & SkolaKyrka & SkolaKyrka & SkolaKyrka & Skola
Intäkter: Deltagaravgi�er 4 000 0
Kostnader -42 000 -9 100

-38 000-38 000-38 000-38 000 -9 100-9 100-9 100-9 100
Utsatta barn & ungdomarUtsatta barn & ungdomarUtsatta barn & ungdomarUtsatta barn & ungdomar
Intäkter: Externa medel 25 000 0
Kostnader -65 000 -3 209

-40 000-40 000-40 000-40 000 -3 209-3 209-3 209-3 209
Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt
Intäkter: Externa medel 0 15 121
Kostnader 0 -15 121

0000 0000

5b. Idrott5b. Idrott5b. Idrott5b. Idrott Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Idrottsläger & LedarutbildningIdrottsläger & LedarutbildningIdrottsläger & LedarutbildningIdrottsläger & Ledarutbildning
Intäkter: Externa medel 15 000 0
Kostnader -40 000 -11 831

-25 000-25 000-25 000-25 000 -11 831-11 831-11 831-11 831
Idrott i föreningenIdrott i föreningenIdrott i föreningenIdrott i föreningen
Intäkter 0 0
Kostnader -30 000 -19 328

-30 000-30 000-30 000-30 000 -19 328-19 328-19 328-19 328
Idrott & KyrkaIdrott & KyrkaIdrott & KyrkaIdrott & Kyrka
Intäkter 0 0
Kostnader -20 000 -2 972

-20 000-20 000-20 000-20 000 -2 972-2 972-2 972-2 972

5c. Musik5c. Musik5c. Musik5c. Musik Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Musikledare & musiska förebilderMusikledare & musiska förebilderMusikledare & musiska förebilderMusikledare & musiska förebilder
Intäkter: Deltagaravgi�er 75 000 0
Kostnader -165 000 -31 470

-90 000-90 000-90 000-90 000 -31 470-31 470-31 470-31 470
EqualizerEqualizerEqualizerEqualizer
Intäkter 0 0
Kostnader -25 000 0

-25 000-25 000-25 000-25 000 0000

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 190 000190 000190 000190 000 40 85340 85340 85340 853
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -2 443 000-2 443 000-2 443 000-2 443 000 -1 565 767-1 565 767-1 565 767-1 565 767
Resultat: Nationell verksamhetResultat: Nationell verksamhetResultat: Nationell verksamhetResultat: Nationell verksamhet -2 253 000-2 253 000-2 253 000-2 253 000 -1 524 914-1 524 914-1 524 914-1 524 914
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6. Föreningsutveckling & projekt6. Föreningsutveckling & projekt6. Föreningsutveckling & projekt6. Föreningsutveckling & projekt Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Administration, Föreningsutveckling & projektAdministration, Föreningsutveckling & projektAdministration, Föreningsutveckling & projektAdministration, Föreningsutveckling & projekt
Intäkter 0 0
Löner, administration, resor -495 000 -209 562

-495 000-495 000-495 000-495 000 -209 562-209 562-209 562-209 562
Föreningsutvecklings- & projektstagetFöreningsutvecklings- & projektstagetFöreningsutvecklings- & projektstagetFöreningsutvecklings- & projektstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -40 000 -10 583

-40 000-40 000-40 000-40 000 -10 583-10 583-10 583-10 583
Mångfald & breddad rekryteringMångfald & breddad rekryteringMångfald & breddad rekryteringMångfald & breddad rekrytering
Intäkter: Externa medel 25 000 0
Kostnader -50 000 -599

-25 000-25 000-25 000-25 000 -599-599-599-599
DemokratiDemokratiDemokratiDemokrati
Intäkter: Externa medel 30 000 0
Kostnader: Demokratiskola -40 000 0
Kostnader: Ombud till Riksstämma -488 000 -65 888
Kostnader: Övriga demokratiprojekt -20 000 0

-518 000-518 000-518 000-518 000 -65 888-65 888-65 888-65 888
VisionsarbeteVisionsarbeteVisionsarbeteVisionsarbete
Intäkter: Deltagaravgi�er 30 000 0
Kostnader -88 000 -10 082

-58 000-58 000-58 000-58 000 -10 082-10 082-10 082-10 082
Regionalt arbeteRegionalt arbeteRegionalt arbeteRegionalt arbete
Intäkter 0 0
Kostnader -24 000 -650

-24 000-24 000-24 000-24 000 -650-650-650-650
Nya verksamheter (F&U)Nya verksamheter (F&U)Nya verksamheter (F&U)Nya verksamheter (F&U)
Intäkter 0 0
Kostnader -80 000 -67 152

-80 000-80 000-80 000-80 000 -67 152-67 152-67 152-67 152
MKU UtvecklingsprojektMKU UtvecklingsprojektMKU UtvecklingsprojektMKU Utvecklingsprojekt
Intäkter 0 80 902
Kostnader 0 -31 912

0000 48 99048 99048 99048 990

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 85 00085 00085 00085 000 80 90280 90280 90280 902
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -1 325 000-1 325 000-1 325 000-1 325 000 -396 427-396 427-396 427-396 427
Resultat: Föreningsutveckling & projektResultat: Föreningsutveckling & projektResultat: Föreningsutveckling & projektResultat: Föreningsutveckling & projekt -1 240 000-1 240 000-1 240 000-1 240 000 -315 525-315 525-315 525-315 525

7. Information7. Information7. Information7. Information Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Administration, InformationAdministration, InformationAdministration, InformationAdministration, Information
Intäkter 0 0
Löner, administration, resor -495 000 -487 915

-495 000-495 000-495 000-495 000 -487 915-487 915-487 915-487 915
Referensgrupp, InformationReferensgrupp, InformationReferensgrupp, InformationReferensgrupp, Information
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -2 312

-10 000-10 000-10 000-10 000 -2 312-2 312-2 312-2 312
WebbWebbWebbWebb
Intäkter 0 0
Kostnader -140 000 -57 555

-140 000-140 000-140 000-140 000 -57 555-57 555-57 555-57 555
Informationsmaterial & AnnonseringInformationsmaterial & AnnonseringInformationsmaterial & AnnonseringInformationsmaterial & Annonsering
Intäkter 0 0
Kostnader -150 000 -174 680

-150 000-150 000-150 000-150 000 -174 680-174 680-174 680-174 680
FöreningsinformationFöreningsinformationFöreningsinformationFöreningsinformation
Intäkter: Externa medel 30 000 19 700
Kostnader -200 000 -117 875

-170 000-170 000-170 000-170 000 -98 175-98 175-98 175-98 175

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 30 00030 00030 00030 000 19 70019 70019 70019 700
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -995 000-995 000-995 000-995 000 -840 337-840 337-840 337-840 337
Resultat: InformationResultat: InformationResultat: InformationResultat: Information -965 000-965 000-965 000-965 000 -820 637-820 637-820 637-820 637

8. Utbildning8. Utbildning8. Utbildning8. Utbildning Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Administration, UtbildningAdministration, UtbildningAdministration, UtbildningAdministration, Utbildning
Intäkter 0 0
Löner, administration, resor -525 000 -499 237

-525 000-525 000-525 000-525 000 -499 237-499 237-499 237-499 237
Referensgrupp, UtbildningReferensgrupp, UtbildningReferensgrupp, UtbildningReferensgrupp, Utbildning
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -1 050

-10 000-10 000-10 000-10 000 -1 050-1 050-1 050-1 050
Huvudmannaskap, FolkhögskolornaHuvudmannaskap, FolkhögskolornaHuvudmannaskap, FolkhögskolornaHuvudmannaskap, Folkhögskolorna
Intäkter 0 0
Kostnader -25 000 -10 612

-25 000-25 000-25 000-25 000 -10 612-10 612-10 612-10 612
Löpande utbildningsprojektLöpande utbildningsprojektLöpande utbildningsprojektLöpande utbildningsprojekt
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -650

-10 000-10 000-10 000-10 000 -650-650-650-650

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 0000 0000
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -570 000-570 000-570 000-570 000 -511 549-511 549-511 549-511 549
Resultat: UtbildningResultat: UtbildningResultat: UtbildningResultat: Utbildning -570 000-570 000-570 000-570 000 -511 549-511 549-511 549-511 549

7. Information7. Information7. Information7. Information Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Administration, InformationAdministration, InformationAdministration, InformationAdministration, Information
Intäkter 0 0
Löner, administration, resor -495 000 -487 915

-495 000-495 000-495 000-495 000 -487 915-487 915-487 915-487 915
Referensgrupp, InformationReferensgrupp, InformationReferensgrupp, InformationReferensgrupp, Information
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -2 312

-10 000-10 000-10 000-10 000 -2 312-2 312-2 312-2 312
WebbWebbWebbWebb
Intäkter 0 0
Kostnader -140 000 -57 555

-140 000-140 000-140 000-140 000 -57 555-57 555-57 555-57 555
Informationsmaterial & AnnonseringInformationsmaterial & AnnonseringInformationsmaterial & AnnonseringInformationsmaterial & Annonsering
Intäkter 0 0
Kostnader -150 000 -174 680

-150 000-150 000-150 000-150 000 -174 680-174 680-174 680-174 680
FöreningsinformationFöreningsinformationFöreningsinformationFöreningsinformation
Intäkter: Externa medel 30 000 19 700
Kostnader -200 000 -117 875

-170 000-170 000-170 000-170 000 -98 175-98 175-98 175-98 175

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 30 00030 00030 00030 000 19 70019 70019 70019 700
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -995 000-995 000-995 000-995 000 -840 337-840 337-840 337-840 337
Resultat: InformationResultat: InformationResultat: InformationResultat: Information -965 000-965 000-965 000-965 000 -820 637-820 637-820 637-820 637

8. Utbildning8. Utbildning8. Utbildning8. Utbildning Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Administration, UtbildningAdministration, UtbildningAdministration, UtbildningAdministration, Utbildning
Intäkter 0 0
Löner, administration, resor -525 000 -499 237

-525 000-525 000-525 000-525 000 -499 237-499 237-499 237-499 237
Referensgrupp, UtbildningReferensgrupp, UtbildningReferensgrupp, UtbildningReferensgrupp, Utbildning
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -1 050

-10 000-10 000-10 000-10 000 -1 050-1 050-1 050-1 050
Huvudmannaskap, FolkhögskolornaHuvudmannaskap, FolkhögskolornaHuvudmannaskap, FolkhögskolornaHuvudmannaskap, Folkhögskolorna
Intäkter 0 0
Kostnader -25 000 -10 612

-25 000-25 000-25 000-25 000 -10 612-10 612-10 612-10 612
Löpande utbildningsprojektLöpande utbildningsprojektLöpande utbildningsprojektLöpande utbildningsprojekt
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -650

-10 000-10 000-10 000-10 000 -650-650-650-650

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 0000 0000
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -570 000-570 000-570 000-570 000 -511 549-511 549-511 549-511 549
Resultat: UtbildningResultat: UtbildningResultat: UtbildningResultat: Utbildning -570 000-570 000-570 000-570 000 -511 549-511 549-511 549-511 549
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9. Ekonomi & Administration9. Ekonomi & Administration9. Ekonomi & Administration9. Ekonomi & Administration Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Administration, Ekonomi & AdministrationAdministration, Ekonomi & AdministrationAdministration, Ekonomi & AdministrationAdministration, Ekonomi & Administration
Intäkter 0 0
Löner, administration, resor -1 485 000 -1 375 201

-1 485 000-1 485 000-1 485 000-1 485 000 -1 375 201-1 375 201-1 375 201-1 375 201
Referensgrupp, EkonomiReferensgrupp, EkonomiReferensgrupp, EkonomiReferensgrupp, Ekonomi
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -2 524

-10 000-10 000-10 000-10 000 -2 524-2 524-2 524-2 524
ExpeditionenExpeditionenExpeditionenExpeditionen
Intäkter 0 0
Lokalkostnader -515 000 -507 089
Förbrukningsmaterial, Inventarier -180 000 -151 624
Datorsupport -240 000 -255 762
Telefon, Porto -270 000 -193 815
Kopiering -70 000 -48 046
Ekonomi- och personaladministration -440 000 -378 587
Insamlingskostnader -200 000 -73 371
Personalrekrytering -90 000 -56 825
Försäkringar, Övriga expeditionskostnader -120 000 -124 206

-2 125 000-2 125 000-2 125 000-2 125 000 -1 789 325-1 789 325-1 789 325-1 789 325
Register & MatrikelRegister & MatrikelRegister & MatrikelRegister & Matrikel
Intäkter 0 0
Kostnader: Licensavgi� Repet -100 000 -100 000
Kostnader: Utveckling & Utbildning Repet -50 000 -18 884
Kostnader: Registerunderhåll -100 000 -100 000
Kostnader: Registersupport & statistik -20 000 -20 000
Kostnader: Trycksaker (matrikel) -45 000 0

-315 000-315 000-315 000-315 000 -238 884-238 884-238 884-238 884
MaterialförsäljningMaterialförsäljningMaterialförsäljningMaterialförsäljning
Intäkter: Försäljning 150 000 356 502
Kostnader -130 000 -330 942

20 00020 00020 00020 000 25 56025 56025 56025 560
DeltagarförsäkringarDeltagarförsäkringarDeltagarförsäkringarDeltagarförsäkringar
Intäkter 0 0
Kostnader -80 000 -65 845

-80 000-80 000-80 000-80 000 -65 845-65 845-65 845-65 845
SkräddartorpSkräddartorpSkräddartorpSkräddartorp
Intäkter: Uthyrning 200 000 133 555
Kostnader -200 000 -119 100

0000 14 45514 45514 45514 455

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 350 000350 000350 000350 000 490 057490 057490 057490 057
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -4 345 000-4 345 000-4 345 000-4 345 000 -3 921 821-3 921 821-3 921 821-3 921 821
Resultat: Ekonomi & AdministrationResultat: Ekonomi & AdministrationResultat: Ekonomi & AdministrationResultat: Ekonomi & Administration -3 995 000-3 995 000-3 995 000-3 995 000 -3 431 764-3 431 764-3 431 764-3 431 764

10 Ledning10 Ledning10 Ledning10 Ledning Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Administration, LedningAdministration, LedningAdministration, LedningAdministration, Ledning
Intäkter 0 41 548
Löner, administration, resor -1 060 000 -1 144 626

-1 060 000-1 060 000-1 060 000-1 060 000 -1 103 078-1 103 078-1 103 078-1 103 078
Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtiderRiksstämma samt grundarorganisationernas årshögtiderRiksstämma samt grundarorganisationernas årshögtiderRiksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider
Intäkter 0 0
Kostnader -365 000 -231 744

-365 000-365 000-365 000-365 000 -231 744-231 744-231 744-231 744
Styrelse, AU samt grundarorganisationeras styrelserStyrelse, AU samt grundarorganisationeras styrelserStyrelse, AU samt grundarorganisationeras styrelserStyrelse, AU samt grundarorganisationeras styrelser
Intäkter 0 0
Kostnader -190 000 -95 640

-190 000-190 000-190 000-190 000 -95 640-95 640-95 640-95 640
Projekt & kurserProjekt & kurserProjekt & kurserProjekt & kurser
Intäkter 0 0
Kostnader -97 000 -54 170

-97 000-97 000-97 000-97 000 -54 170-54 170-54 170-54 170
Medlemskap, Nationella organisationerMedlemskap, Nationella organisationerMedlemskap, Nationella organisationerMedlemskap, Nationella organisationer
Intäkter 0 0
Kostnader -30 000 -25 802

-30 000-30 000-30 000-30 000 -25 802-25 802-25 802-25 802

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 0000 41 54841 54841 54841 548
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -1 712 000-1 712 000-1 712 000-1 712 000 -1 551 982-1 551 982-1 551 982-1 551 982
Resultat: Ekonomi & AdministrationResultat: Ekonomi & AdministrationResultat: Ekonomi & AdministrationResultat: Ekonomi & Administration -1 712 000-1 712 000-1 712 000-1 712 000 -1 510 434-1 510 434-1 510 434-1 510 434

11. Reservation av ändamålsbestämda 11. Reservation av ändamålsbestämda 11. Reservation av ändamålsbestämda 11. Reservation av ändamålsbestämda 
medelmedelmedelmedel

Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Internationella insatser -40 000 -12 928
Skräddartorp 0 -14 455

Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medelResultat: Reservering av ändamålsbestämda medelResultat: Reservering av ändamålsbestämda medelResultat: Reservering av ändamålsbestämda medel -40 000-40 000-40 000-40 000 -27 383-27 383-27 383-27 383

12. Utnyttjande av ändamålsbestämda 12. Utnyttjande av ändamålsbestämda 12. Utnyttjande av ändamålsbestämda 12. Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medelmedelmedelmedel

Budget           Budget           Budget           Budget           
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utfall                   Utfall                   Utfall                   Utfall                   
2009-20102009-20102009-20102009-2010

Utnyttjande av fonder & insamlingarUtnyttjande av fonder & insamlingarUtnyttjande av fonder & insamlingarUtnyttjande av fonder & insamlingar
Latinamerikafonden 100 000 107 427
Alla på samma kula 250 000 138 237
Pågående projekt - Scoutdax 27 000 41 875
Pågående projekt - Ledarguiden 22 000 0
Nationellt 800 000 0
Ny internationell fond 40 000 0
Medel till personalutbildning 25 000 0

Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medelResultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medelResultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medelResultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 1 264 0001 264 0001 264 0001 264 000 287 539287 539287 539287 539

10
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16. Eget kapital
Det egna kapitalet har delats in i tre olika avdelningar:

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.

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.

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.

17. 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. 

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.

13. Inventarier13. Inventarier13. Inventarier13. Inventarier 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

Ingående anska�ningsvärdeIngående anska�ningsvärdeIngående anska�ningsvärdeIngående anska�ningsvärde 745 735745 735745 735745 735 0000
Överförda inventarier från grundarorganisationerna 635 473
Inköp under året 66 668 153 152
Avyttringar under året -121 782 -42 890
Utgående ackumulerade anska�ningsvärdenUtgående ackumulerade anska�ningsvärdenUtgående ackumulerade anska�ningsvärdenUtgående ackumulerade anska�ningsvärden 690 621690 621690 621690 621 745 735745 735745 735745 735

Ingående avskrivningarIngående avskrivningarIngående avskrivningarIngående avskrivningar -595 101-595 101-595 101-595 101 0000
Ack avskrivningar på överförda inventarier -589 846
Årets avskrivningar -71 474 -36 299
Återförda avskrivningar 31 045
Utgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningar -548 193-548 193-548 193-548 193 -595 101-595 101-595 101-595 101

Utgående restvärde enligt planUtgående restvärde enligt planUtgående restvärde enligt planUtgående restvärde enligt plan 142 428142 428142 428142 428 150 634150 634150 634150 634

14. Övriga fordringar14. Övriga fordringar14. Övriga fordringar14. Övriga fordringar 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

Avräkning Svenska Missionskyrkan
Avräkning Metodistkyrkans Ungdomsförbund 293 345 190 472
Avräkning Svenska Baptisternas Ungdomsförbund
Övriga fordringar 79 525 137 215
Summa övriga fordringarSumma övriga fordringarSumma övriga fordringarSumma övriga fordringar

2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

Upplupna ränteintäkter 0 1 193
Upplupna intäkter Praktikantprogrammet 271 248
Övriga upplupna intäkter 0
Riksscoutläger 2013 3 358 0
Övriga Förutbetalda kostnader 220 152
Summa övriga fordringarSumma övriga fordringarSumma övriga fordringarSumma övriga fordringar 704 434704 434704 434704 434 706 594706 594706 594706 594

15. Upplupna intäkter, Förutbetalda kostnader15. Upplupna intäkter, Förutbetalda kostnader15. Upplupna intäkter, Förutbetalda kostnader15. Upplupna intäkter, Förutbetalda kostnader
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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. 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.

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.

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.

Ungdomsledarnätverk

Medlen avsattes ursprungligen för ett arbete med ett ungdomsledarnätverk. equmenia övertog 
reservationen från SBUF.

18. Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål
Internationellt arbete

Genom U-trossen och senare World Wide 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.

10
forts
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19. Övriga skulder19. Övriga skulder19. Övriga skulder19. Övriga skulder 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

Avräkning Svenska Missionskyrkans Ungdom 5 197 556
Övriga skulder 164 271

20. Upplupna kostnader och 20. Upplupna kostnader och 20. Upplupna kostnader och 20. Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkterförutbetalda intäkterförutbetalda intäkterförutbetalda intäkter 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

374 364 311 061
Övriga interimsskulder 261 833 48 489

636 197636 197636 197636 197 359 550359 550359 550359 550Summa Upplupna kostnader och förutbetalda Summa Upplupna kostnader och förutbetalda Summa Upplupna kostnader och förutbetalda Summa Upplupna kostnader och förutbetalda 

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda Summa Upplupna kostnader och förutbetalda Summa Upplupna kostnader och förutbetalda Summa Upplupna kostnader och förutbetalda 

Semesterlöner, pensionskostnader, sociala avgi�er

Totalt Varav kvinnor Varav män
18 (17) 9  (9) 9  (8)

Medelantal anställda 2009/2010

(Heltidsekvivalenter,närmaste heltal, timanställda undantagna.
Si�ror inom parentes avser 2008/09.)

21. Uppgifter om anställda, löner och sjukfrånvaro
Personalutveckling under året

Under året har tre personer avslutat sin anställning på egen begäran, varav en person har gått 
vidare till tjänst inom Svenska Missionskyrkan, en avslutade sin tjänst under provtjänstgöring 
och en avslutade sin tjänst efter tjänstledighet för studier.

Inom området föreningsutveckling har verksamheten omorganiserats så att någon ersättare inte 
har behövt anställas. De övriga två tjänsterna tillhör internationella enheten och en gemensam 
utlysning av lediga tjänster genomfördes. Det kan konstateras att söktrycket var högt och att 
båda tjänsterna har kunnat återbesättas, i det ena fallet genom att en vikarie fått fast anställning.

Ett vikariat avslutades när ordinarie befattningshavare återkom enligt plan från föräldraledighet, 
men vikarien återanställdes omedelbart för att under åtta månader arbeta deltid på en nyinrättad 
tjänst som bidragshandläggare (30 %) och handläggare i påverkansfrågor (20 %). Tre av fyra 
praktiktjänster har avslutats enligt plan, den fjärde avslutades en månad tidigare på den anställdes 
begäran. (Praktiktjänster är tillåtna under maximalt 12 månader enligt gällande kollektivavtal.)

Ytterligare en person har gått på en längre tids föräldraledighet, och efter sedvanlig annons 
kunde en vikarie anställas. Det är till belåtenhet att söktrycket även för denna tjänst varit mycket 
högt.

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.

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.
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Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro för samtliga anställda som andel av ordinarie arbetstid är 0,39 % (0,94 %). 
Ingen anställd har varit sjukfrånvarande under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, så 
kallad långtidssjukfrånvaro. Siffror inom parentes avser 2008/09.

Löner & ersättningarLöner & ersättningarLöner & ersättningarLöner & ersättningar 2009/20102009/20102009/20102009/2010 2008/20092008/20092008/20092008/2009
Ordförande 320 832 306 408
Generalsekreterare 357 238
Övriga anställda

Total, löner & ersättningarTotal, löner & ersättningarTotal, löner & ersättningar

Sociala kostnaderSociala kostnaderSociala kostnaderSociala kostnader

Pensionskostnadens andel av de sociala Pensionskostnadens andel av de sociala Pensionskostnadens andel av de sociala Pensionskostnadens andel av de sociala 
kostnadernakostnadernakostnadernakostnaderna 289 503289 503289 503289 503 231 228231 228231 228231 228
Varav Ordförande 0 0
Varav Generalsekreterare 33 863 27 840

Kvinnor Män Totalt
* * 0,33%

-0,33% ( * ) -0,48%
* *

( * ) ( * )
* * ( * )

( * ) ( * ) ( * )
0,62% 0,15% 0,39%
-1,33% ( * ) -0,94%

0,00 % (1,04%)

50 -     år

Totalt

     - 29 år

30 - 49 år

*) I enlighet med lagen redovisas inte uppgiften när antalet anställda  
i gruppen är högst tio eller uppgiften kan hänföras till en enskild  
individ.

10
forts

 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Intäkter

equmenia intäktsredovisar medlemsavgifter, gåvor och 
försäljningsintäkter när fordran har uppstått eller när betalning 
inkommit vid kontantförsäljning. Externa bidrag som avser ett 
särskilt projekt eller viss verksamhet, exempelvis medel från 
överskotet av Svenska Spel AB eller anslag från Gustaf  V:s 
90-årsfond, intäktsredovisas först då den kostnad bidraget är 
tänkt att finansiera uppkommit. Externa bidrag som inte är 
bundna till vissa kostnader utan avser en viss period, till exempel 
Ungdomsstyrelsens stöd till riksorganisationer eller anslag från 
Svenska Baptisternas Utvecklingsfond, intäktsredovisas över den 
tid som bidraget är avsett att täcka.

Inventarier

Endast inventarier vars anskaffningsvärde överstiger 6 000 kronor 
och har en livslängd på minst tre år förs upp i balansräkningen. 
Möbler och utrustning vars värde understiger detta belopp eller har 
en kortare livslängd kostnadsförs vid anskaffningstillfället.

Avskrivningar

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde 
och fördelas lika över den beräknade ekonomiska livslängden. 
equmenia skriver av byggnader på 50 år och inventarier (inklusive 
datorer och datorprogramvara) på tre år. Från och med detta år 
görs beräkningar av avskrivningar dag för dag snarare än årsvis 
som tidigare var fallet.

Varulager

equmenias varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde 
och nettoförsäljningsvärde. Vid årsbokslutet fanns inget varulager.

Fordringar

Samtliga fordringar värderas till det belopp som föreningen 
beräknar erhålla.
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11
Föredragning av 
revisionsberättelse

12
Fastställande av resultat- och 
balansräkning
Styrelsen föreslår riksstämman
att fastställa resultaträkning för verksamhetsåret 2009/10 och balansräkning per  
 2010-08-31

att föreslå riksstämman att föra 1 715 458 kr till balanserat kapital.
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13
Föredragning av 
verksamhetsgranskande 
utskottets rapport
Vad gör VGU?

– Vi ser till att organisationen fungerar väl och att Riksstämmobesluten genomförs.

Jaha, det låter ju bra. På vilket sätt gör ni det?

– Vi läser protokoll, dokument och minnesanteckningar från styrelse och stag! Vi pratar också 
med ordförande Johan Nilsson, generalsekreterare Patric Forsling samt stagsordförandena. Vi 
tittar även på relationen mellan styrelse, stag och anställda. Sedan ger vi feedback till styrelsen.

Du låter entusiastisk, kan det verkligen vara roligt?

– Absolut! Det här är superkul!

Hur har det gått i år då?

– Jättebra! Styrelsen har gjort ett fantastiskt arbete!

Vad är det som styrelsen gjort så bra?

– Ett exempel är att de har tagit tag i frågan om samarbetet med folkhögskolorna. Ett annat är 
att vi nu har en placeringspolicy med etisk grund.

Men finns det då inget att utveckla?

– Jo, styrelsen behöver fundera över verksamhetsmålen för equmenia och hur mycket pengar 
som behövs till dessa. 

Vad menar ni?

– Problemet är att vi inte gör av med alla pengar som vi planerat.

VGU

Från vänster: Carl Emanuelsson (Gustavsberg, Stockholm), Erik Elfgren, 
ordf. (Luleå, Norrbotten), Mikael Lindholm, revisor (Eskelhem, Gotland), 
Malin Iwarsson (Karlskoga, Värmland).

På skärmen: Oskar Johansson (Norsjö, Västerbotten)

Hugg tag i oss under riksstämman om du undrar över något! Eller skriv till 
vgu@equmenia.se.

Är det något som gör er fundersamma?

– Det verkar som att Ungdomsstyrelsen hela tiden ändrar 
reglerna som gör att vi får bidrag. Är det verkligen värt allt 
jobb som vi lägger ner på statistik och annat?

Några avslutande ord?

– Ett stort tack till alla som engagerar sig i equmenia, såväl 
anställda som ideella. Ni är enastående!

Generalsekreteraren föreslår 
riksstämman
att lägga verksamhetsgranskande utskottets rapport till  
 handlingarna.
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16
Presentation av 
nomineringskommitténs förslag
Nomineringskommittén förbereder alla val till riksstämman. Nomineringskommittén är vald av 
föregående Stämma.

Nomineringskommitté inför Riksstämman 2011 har varit:

1. Stina Thörn, Linköping (SMU) 
2. Lina Broberg, Göteborg (MKU) 
3. Josephine Sundqvist, Stockholm (SMU) 
4. André Bertilsson, (SMU) 
5. Anton Sundbaum, Jönköping (SBUF) 
6. vakant

equmenias styrelse

Nedan presenteras nomineringskommitténs förslag till equmenias-styrelse. Enligt stadgarna ska 
nio personer väljas till styrelse.

Tre personer står till förfogande för omval. Tre personer står till förfogande för nyval. 
Återstående ledamöter har mandattid kvar och är inte valbara i år. Ett av valen är ett fyllnadsval 
och är på ett år. De övriga valen är på två år. Nomineringskommitténs presenterar en så kallad 
rak lista. Det betyder att det är lika många kandidater som platser i styrelsen. Eftersom valet 
till equmenias styrelse ska innefatta såväl varierade kompetenser, kön, geografiskspridning samt 
förbundstillhörighet anser nomineringskommittén att ett röstningsförfarande vid stämman skulle 
få svårt att tillmötesgå alla dessa omständigheter. Av denna anledning väljer vi att presentera en 
rak lista.

Ordförande 
1. Johan Nilsson, Stockholm, SMU (omval, till 2012)

Övriga styrelseledamöter 
2. Maja Floberg, Göteborg (SBUF/MKU) (fyllnadsval, till 2012) 
3.  Maria Hedman, Kungälv (SMU) (omval, till 2013)  
4. Ida Hennerdal, Stockholm (SMU) (omval, till 2013) 
5. Ludvig Jonsson, Vännäs (SMU) (nyval, till 2013) 
6. Amanda Östman, Göteborg (SMU) (nyval, till 2013) 
7. Joakim Lundkvist, Örbyhus (SMU) (kvarstår, till 2012) 
8. Jakob Carlbäcker, Gävle  (SBUF) (kvarstår, till 2012) 
9. Annika Bergmark, Malmö (MKU) (kvarstår, till 2012)

Revisorer

Enligt stadgarna för equmenia ska stämman välja tre ordinarie revisorer, varav en ska vara 
ledamot från verksamhetsgranskande utskottet, och två suppleanter. Eftersom det ekonomiska 
redovisningssystemet är nära sammankopplat till grundarorganisationerna överensstämmer valet 
av revisorer i vissa delar med grundarorganisationernas. 

Ordinarie revisorer
1. Jonas Grahn – Auktoriserad revisor

2. Matts Samuelsson

Läs mer om kandidaterna på nästa uppslag 
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Revisorssuppleanter
3. Erik Albenius, Auktoriserad revisor

4. Presenteras på stämman

Verksamhetsgranskande revisor
Presenteras på stämman

Verksamhetsgranskande utskottet

Verksamhetsgranskande utskottet ska granska styrelsen arbete under året och består av sex 
ledamöter. 

1. Erik Elfgren

2. Oskar Johansson

3. Malin Iwarsson

4. Ebba Björklund

5. Presenteras på stämman

6. Presenteras på stämman

Nomineringskommittén

equmenias stadgar anger att nomineringskommittén ska bestå av sex ledamöter varav tre är 
representanter från grundarorganisationens valberedningar. 

1. Charlie Sporre, Lund (SMU)  

2. Paulina Norup, Uppsala (SMU)

3. Presenteras på stämman

4. Representant från MKU

5. Representant från SBUF

6. Representant från SMU

Se presentation av styrelsekandidaterna på 
följande uppslag
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NamN Johan Nilsson

ÅrgÅNg 1983

Bor Stockholm

aktuell FöreNiNg SMU i 
Immanuelskyrkan

kommer FrÅN Pilås, en by utanför Braås 
(som ligger utanför Växjö)

SySSelSättNiNg Ordförande för equmenia

FöreBild Farfar

BiBelord Johannes 14:6 och Fil 2:5

tidigare uppdrag Matrådet på min 
högstadieskola (mötena råkade alltid 
sammanfalla med tyskalektionerna)

aktuella uppdrag Ordförande för 
equmenia och en massa uppdrag som följer på 
det uppdraget. 

NÅgra rader om hur troN pÅverkar 
mitt liv Den ger mig hopp om att en bättre 
värld är möjlig här och nu och att döden är 
övervunnen en gång för alla. Den ger mig en 
trygghet i att vara älskad av Gud själv. Och den 
ger mig framför allt mod att vilja förändra.  

NÅgra rader om vad jag tror mig 
kuNNa Bidra med till equmeNiaS 
StyrelSe Rutin, engagemang, kontaktnät

NÅgra rader om miNa taNkar och 
viSioNer kriNg equmeNiaS arBete 
För tillfället finns det en jätteapparat kring den 
lokala församlingen och föreningen: equmenia, 
distrikt, samfund/kyrkor, Bilda, folkhögskolor, 
THS, SKR, SSR, Diakonia, Hela Människan och 
många andra. Om vi skall få se fler fungerande 
lokala barn- och ungdomsföreningar måste 
synkningen bli mycket bättre. Det handlar i 
grunden om att ta Korintierbrevets 12 kapitel, 
om en kropp med många lemmar, till en 
strukturell nivå. De olika delarna behöver bli 
bättre på att jobba tillsammans. I detta skall 
equmenia vara en aktiv del. 

equmenia måste för egen del och tillsammans 
med lokala föreningar ständigt ställa sig 
frågan. Varför? Vi behöver veta varför vi håller 
på. Varför vi gör som vi gör. och varför vi tycker 
som vi tycker. Kanske kan ”varför” få vara vår 
modernisering av Waldenströms: ”vad står det 
skrivet?”

NamN Maria Hedman

ÅrgÅNg 1985

Bor Bromma, Stockholm

aktuell FöreNiNg SMU i Järfälla

kommer FrÅN Kungälv

SySSelSättNiNg Pluggar till pastor på THS

FöreBild Mamma, för att hon lever kärlek. 

BiBelord Jag återkommer ofta till Mika 6:6-
8, Matteusevangeliet 7:12 och 1 Joh  4:9-13

tidigare uppdrag Jag har jobbat som 
ungdomsledare i några församlingar och varit 
ideell ledare hemma i Kungälv. Det bästa jag 
vet är att få följa en grupp under flera år, till 
exempel patrullen Igelkotten som var den 
första patrullen som jag var ledare för.

aktuella uppdrag equmenia-styrelsen, 
scoutledare i Järfälla för spårarscoutpatrullen 
O´boy och att sprida det glada budskapet 
enligt Matt 28:18-20.

NÅgra rader om hur troN pÅverkar 
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. 

NÅgra rader om vad jag tror mig 
kuNNa Bidra med 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. 

NÅgra rader om miNa taNkar och 
viSioNer kriNg equmeNiaS arBete Jag 
hoppas att equmenia ska fortsätta att vittna 
om Guds kärlek i ord och i handling, så att hela 
Sverige kan få en ärlig chans att verkligen lära 
känna Gud.

Presentation av kandidater till styrelsen

NamN Maja Floberg

ÅrgÅNg 92:a

BoeNde Bor i Lindome, utanför Göteborg

tillhör FöreNiNg Johanneskyrkans 
Ungdom i Lindome (SMU, MKU, SBUF)

kommer FrÅN Har bott i Södertälje och 
utanför Lund

SySSelSättNiNg Går nu sista året på 
gymnasiet (Natur med global inriktning)och 
hoppas komma in på Bibelåret på SVF till 
hösten

FöreBild Jesus gjorde många bra saker, 
annars ser jag upp till folk som vågar vara 
sig själva och som är riktiga miljö- och 
rättvisekämpar (man kan vara en riktig stor-
kämpe i det lilla)

BiBelord Just nu älskar jag Luk 9:50 ”Den 
som inte är emot er, han är för er.”

tidigare uppdrag Jag har varit barn- och 
konfaledare

aktuella uppdrag Jag är tonårs- och 
konfaledare och sitter med i ungdomsrådet i 
min församling

NÅgra rader om hur troN pÅverkar 
mitt liv Jag är uppvuxen i kyrkan och tron 
har nästan alltid varit självklar för mig. Att jag 
är kristen tror jag gör att jag tänker än mer på 
hur mina handlingar påverkar andra och jag tror 
att få vara en del av en församlingsgemenskap 
har hjälpt mig att bli mer självsäker!

NÅgra rader om vad jag tror mig 
kuNNa Bidra med till equmeNiaS 
StyrelSe I equmenias styrelse tror jag 
att jag kan bidra med glädje, engagemang, 
förhoppningsvis lite nya tankar och jag 
kommer se till att vi ständigt jobbar med miljö- 
och rättvisefrågor.

NÅgra rader om miNa taNkar och 
viSioNer kriNg equmeNiaS arBete Jag 
önskar att alla församlingar som är anslutna 
till equmenia känner att de får hjälp och stöd 
från equmenia och att barnen och ungdomarna 
som är knutna till oss vet vad equmenia är och 
att vi gärna hjälper dem!
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NamN Amanda Östman 

ÅrgÅNg 1987, 23 år 

Bor Göteborg 

aktuell FöreNiNg Redbergskyrkans SMU 

kommer FrÅN Närkes Kil utanför Örebro 

SySSelSättNiNg Pluggar Globala studier 
på Göteborgs Universitet 

FöreBild Alla fantastiska människor i 
”Salaams vänner”-projektet som visar 
hur öppenhet, tolerans och förståelse kan 
praktiseras i verkliga livet. 

BiBelord Orden i 1 Joh 3:18-24 om hur 
kärleken måste omsättas i handling utmanar 
mig.

tidigare uppdrag equmenia-praktikant 
i Palestina/Israel 09/10, ungdomsledare i 
Årjängs Missionsförsamling (07-09) och 
ledamot i dåvarande Ungdomsstaget i 
equmenia (08/09).

aktuella uppdrag Ungdomsutbildare i 
ickevåld och fredsbygge i projektet ”Salaams 
vänner” genom Kristna Fredsrörelsen & 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, 
engagerad i Diakonias lokalgrupp i Göteborg 
och nyingledare i Redbergskyrkans SMU. 

NÅgra rader om hur troN pÅverkar 
mitt liv Tron på vår Herre inspirerar, utmanar 
och vägleder mig hela tiden. Jag blir ofta 
påmind om att Gud har en plan för mitt liv, en 
plan som jag alltför sällan tar mig tid till lyssna 
på. Min önskan är att den kärlek, försoning och 
förlåtelse som Jesus personifierar ska göra 
synliga avtryck i mitt liv och genom mig beröra 
andra. 

NÅgra rader om vad jag tror mig 
kuNNa Bidra med till equmeNiaS 
StyrelSe Jag hoppas kunna bidra med 
mina tidigare erfarenheter från barn- och 
ungdomsarbete och ett djupt engagemang 
för globala frågor. Jag är driven och satsar på 
saker jag tror på, men är inte rädd för att vara 
kritisk emot saker jag inte tycker fungerar. 

NÅgra rader om miNa taNkar och 
viSioNer kriNg equmeNiaS arBete 
equmenia är en etablerad, stark och tydlig röst 
bland Sveriges kristna idag och jag är stolt över 
att få vara en del av detta. Men jag vill också 
se ett equmenia som sträcker sig utanför 
ramarna och når ut till människor bortom 
kulturella, sociala och religiösa gränser. Jesus 
var aldrig rädd för att utmana förtryckande 
strukturer, uppmärksamma orättvisor och 
sträcka ut en hand till en utsatt människa. Kan 
han så… ja, kan vi?? 

NamN Ludvig Jonsson

ÅrgÅNg 1991

Bor Vännäsby

aktuell FöreNiNg Vännäs SMU

kommer FrÅN Vännäsby

SySSelSättNiNg Arbetar som 
ungdomsledare i Vännäs Missionsförsamling

FöreBild En fd. ungdomsledare i Vännäs och 
Peter Forsberg 

BiBelord Oj, varierar från dag till dag. Idag 
får det bli: Jer 1:7-9

aktuella uppdrag Projektledare på den 
färska ungdomskonferensen ”Någonting 
Större”

NÅgra rader om hur troN pÅverkar 
mitt liv Tron styr egentligen det mesta jag 
gör. Inte minst i arbetet som ungdomsledare. 
Det känns viktigt för mig att stanna upp lite nu 
och då och känna efter om jag verkligen följer 
Guds vilja.

NÅgra rader om vad jag tror mig 
kuNNa Bidra med till equmeNiaS 
StyrelSe Jag tror att jag kommer med ett 
lite annat perspektiv än många andra då jag 
kommer från en annan del av Sverige än de 
flesta andra (Norrland) och dessutom aldrig 
varit scout.

NÅgra rader om miNa taNkar och 
viSioNer kriNg equmeNiaS arBete 
Jag tycker att arbetet i distrikten är viktigt. Att 
det finns församlingar runt om som man har 
mycket kontakt med genom gemensamma 
läger osv. Att man kan få luta sig lite på 
varandra och på distriktet och få en större 
gemenskap. Jag brinner också för ungdomar 
som inte hittat in i en församling genom scout. 
Hur får man tag i dem?

NamN Ida Hennerdal

ÅrgÅNg 1988

Bor Stockholm

aktuell FöreNiNg Abrahamsbergskyrkans 
SMU

kommer FrÅN Örebro

SySSelSättNiNg Studerar till statsvetare

BiBelord Rom 8:38–39

tidigare uppdrag Ledamot och vice 
ordförande i scoutstaget, scoutledare bland 
annat i Gamla Uppsala SMU. 

aktuella uppdrag Scout- och 
tonårsledare i Abrahamsbergskyrkans SMU, 
vice ordförande i equmenias styrelse

NÅgra rader om hur troN pÅverkar 
mitt liv Jag vill att den ska påverka vad jag 
gör med min tid, vad jag tycker är viktigt och 
hur jag är mot andra människor. Det är inte 
alltid det lyckas, men jag jobbar på det.

NÅgra rader om vad jag tror mig 
kuNNa Bidra med till equmeNiaS 
StyrelSe Efter två år i scoutstaget så har 
det varit väldigt intressant och utmanande att 
få ta plats i styrelsen. Jag skulle gärna vilja få 
förnyat förtroende för att fortsätta det arbete 
jag har påbörjat där. Jag är bra på att säga 
vad jag tycker och ompröva gamla invanda 
mönster. Jag kan även bidra med en hel del 
”scoutkompetens” och erfarenheter av att 
vara ledare lokalt. 

NÅgra rader om miNa taNkar och 
viSioNer kriNg equmeNiaS arBete 
Jag tror equmenia har en fantastisk chans att 
bli något riktigt stort. När organisationen nu 
har varit igång några år och börjar bli lite mer 
varm i kläderna så är förutsättningen bättre för 
att lyfta blicken och planera mer långsiktigt. 
Vi behöver hitta fler och bättre sätt att nå 
barn och ungdomar med buskapet att Jesus 
Kristus är Herre. Jag tror också att equmenia 
har en viktig roll att spela i förhållande till den 
nya kyrkan.  Att vi kan peppa, utmana och visa 
vägen. 
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NamN Annika Bergmark 

ÅrgÅNg 1989

Bor I Malmö, men dagspendlar till 
Köpenhamn

aktuell FöreNiNg Malmö 
metodistförsamling (Wesleykyrkan) 

kommer FrÅN Malmö

SySSelSättNiNg Går en dansutbildning i 
Köpenhamn

FöreBild Barn

BiBelord Ps 139:9-10 (Gärna på engelska)

tidigare uppdrag Ledamot i 
ungdomsrådet, söndagsskolledare, aktiv i 
musikarbetet

aktuella uppdrag equmenias styrelse, 
ledamot i ungdomsrådet

NÅgra rader om hur troN pÅverkar 
mitt liv Min tro är min främsta drivkraft till 
att leva. Att göra något konkret av den hjälper 
mig att hålla fokus på Gud och samtidigt 
göra någonting viktigt för andra. Jag strävar 
efter att varje dag lära mig mer om Guds rike 
så att jag med min brustenhet kan bli hel i 
Gud. Jag tänker och tror att det lilla jag kan 
åstadkomma, vill Gud röra vid och göra något 
meningsfullt av. 

NÅgra rader om vad jag tror mig 
kuNNa Bidra med till equmeNiaS 
StyrelSe Jag tror att jag har erfarenheter 
med mig som kan vara värdefulla i 
styrelsearbetet. Till exempel har jag erfarenhet 
av arbete 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. 

NÅgra rader om miNa taNkar och 
viSioNer kriNg equmeNia arBete 
Att vi som svenska, kristna unga människor 
organiserar oss och tillsammans 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. 

Jag önskar och vill att equmenia ska få en 
ännu mer central roll i utvecklingen av svensk 
kristenhet idag. Att fler barn och framför 
allt unga vuxna ska känna sig delaktiga och 
värdefulla i sina församlingar och att Jesus ska 
vara ett hett samtalsämne i samhället.  

NamN Jacob Carlbäcker

ÅrgÅNg Nådens år 1990. Ett vackert år med 
bland annat X2000, enat Tyskland, Kuwait-krig, 
homosexualitet inte längre sjukdom, EG-
medlemskap, VPK blir bara V, Mandela friges, 
och Gorbatjov får Nobels fredspris.

Bor Gävle

aktuell FöreNiNg Immanuelskyrkans 
Ungdom

kommer FrÅN Gävle

SySSelSättNiNg Kunskapssökare. (Och så 
försöker jag finna frågan vars svar är 42…)

FöreBild Jag har haft möjligheten att under 
mina få år på jorden ha mött många människor 
som har inspirerat mig. Alla de som vågar 
agera för vad de tror på och skapar positiva 
samhällsförändringar går inte att nämna här.

BiBelord Hesekiel 24:6-14. Läs inte!

tidigare uppdrag equmenias 
nomineringskommitté och scoutstag

aktuella uppdrag equmenias styrelse

NÅgra rader om hur troN pÅverkar 
mitt liv Alldeles för lite! Om jag verkligen 
menar allvar med vad jag tror på, vad borde 
det få för konsekvenser?

NÅgra rader om vad jag tror mig 
kuNNa Bidra med till equmeNiaS 
StyrelSe Jag har erfarenhet av 
styrelsearbete på flera nivåer, vilket gett 
mig en allmän kunskap om organisationer 
och ledande av desamma. Jag har ett brett 
intresse för och erfarenhet av många av 
equmenias verksamhetsområden, och hoppas 
att det kan bidra både till specifik kunskap och 
till en bra helhetsbild.

NÅgra rader om miNa taNkar och 
viSioNer kriNg equmeNiaS arBete Vi 
står inför kanske ett av våra mest omvälvande 
och samtidigt mest spännande år. Det är 
mycket som händer runt omkring oss och jag 
tror att vi tillsammans som equmenia kan vara 
starka och visa vägen framåt samtidigt som 
vi tar vårt ansvar för våra lokalföreningar och 
Sveriges barn och ungdomar.

NamN Joakim Lundqvist

ÅrgÅNg 87

Bor Örbyhus

aktuell FöreNiNg Örbyhus SMU

kommer FrÅN Gävle

SySSelSättNiNg Ungdomsledare

FöreBild Alla Glada pensionärer som kämpar 
för Gud år efter år!

BiBelord Pred 3:11

tidigare uppdrag ordförande SMU-
utskottet MSV, styrelseledamot MSV, 
Utvecklingsutskottet SMU

aktuella uppdrag Sitter i styrelsen och i 
styrelsens arbetsutskott.

NÅgra rader om hur troN pÅverkar 
mitt liv Får en att tänka igenom beslut en 
extra gång. Att tro på något som säger emot 
de egosamhälle som vi lever i gör att det helt 
enkelt påverkar det mesta!

NÅgra rader om vad jag tror mig 
kuNNa Bidra med till equmeNiaS 
StyrelSe Jag önskar att jag med mitt 
fortsatta engagemang kan hjälpa någon 
medlem eller någon förening att nå en till 
människa med en kärleksfull famn och 
evangeliet. De är ju de allt i slutändan handlar 
om!

NÅgra rader om miNa taNkar och 
viSioNer kriNg equmeNiaS arBete Att 
vi blir den bästa tänkbara riksorganisationen 
för våra medlemmar!



29Annons:

17
Riksstämmogåva
På riksstämman samlar vi in en särskild kollekt – riksstämmogåvan – som går direkt till equmenia. 
I år är målet att öka insamlingen rejält. På riksstämman i Örebro bestämdes nämligen att vi ska 
nå 85 000 kr. Så ta upp i föreningsstyrelsens hur mycket ni vill vara med och bidra!

Det enklaste sättet att vara med är att sätta in pengar på equmenias bankgiro 293-0543, märk 
inbetalningen ”riksstämmogåva”. Ni kan även skicka med penninginggåvor med ombuden som 
läggs i riksstämmokollekten.

Under riksstämman kan du SMS:a in din gåva till equmenia. Vill du träna redan nu? Skicka 
”ge30” eller ”ge100” till 72940 för att för att ge 30 eller 100 kr.
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Motion från

SMU i Södra Götalands distrikt 
SMU Kristianstad 
SMU i Lund

angående scoutdräkten
I och med det nya förbundsgemensamma programmaterialet har vi numera fått en gemensam 
dräktordning för alla scoutförbunden. Tanken är att vi, förutom förbundsmärkena, ska använda 
likadana märken som ska placeras på samma ställen på skjortan. Denna dräktordning är dock 
inte en fullständig dräktordning, då den rör endast själva skjortan.

En officiell scoutdräkt består av både skjorta och scarf. Medan skjortan är förbundsgemensam, 
är det upp till varje förbund att designa sin egen förbundsscarf. 

Den officiella förbundsscarfen är idag en helt igenom tegelröd scarf, utan märken. Av tradition 
har man dock använt, och använder fortfarande på många ställen, det fyrkantiga SMU-märket 
med tegelröd bakgrund att sy fast på snibben av scarfen. (Precis som att de tidigare nyingmärkena 
satt på scarfsnibben.)  Anledningarna till detta verkar från början ha varit att även nyingscouter 
skulle ha förbundsmärket på sej, även om de på många ställen inte hade skjorta ännu. På många 
ställen har detta märke dock snarast använts som själva ”nyingmärket”, som markerade att man 
blev invigd som nyingscout.

Vårt förslag är att detta märke återinförs i dräktordningen. Visst är vår tegelröda scarf  fin, men 
man måste väl ändå säga att det är lite tråkigt med bara en enda färg, utan några märken? Med 
förbundets logga bak på scarfen är det dessutom lätt för scouter från andra förbund att se att 
det är en SMU-scarf  . Just profilering av oss själva, gentemot andra scouter men även gentemot 
samhället, tror vi är viktigt. Därför ser vi detta som ytterligare ett sätt att främja vår identitet som 
Sveriges största kristna scoutförbund, på ett sätt som dessutom gör vår scarf  ännu mer estetiskt 
tilltalande.

Tittar man på NSF så har de designat sin förbundsscarf  på detta sätt: längst ut på snibben 
finns en broderad NSF-logga. Ett broderat är visserligen snyggt, men det skulle innebära en hel 
nyproduktion av scarfar med förbundsmärke, vilket inte är tanken med detta förslag. Vår tanke 
är helt enkelt att alla som redan har en scarf  och inte har detta märke, enkelt kan sy fast det utan 
några större ansträngningar.

Slutligen så är vår uppfattning att detta beslut i praktiken är ganska lätt genomförbart, då scarfar 
med detta märke redan är en vanlig syn bland många SMU-scouter. Det finns förvisso ytterligare 
en aspekt att ta hänsyn till, nämligen hur fort utvecklingen går från SMU-scout till equmenia-
scout, men i ett sådant scenario att SMU-loggan inte längre kommer att användas är denna lilla 
fråga lätt att sprätta upp. 

Visserligen är bara dräktordningen en rekommendation, men även en rekommendation bör vara 
så väldesignad som möjligt.

Vi vill således yrka:

att det fyrkantiga SMU-märket med tegelröd bakgrund återinförs, med placering på  
 scarfens bakre snibb, som en del i SMU scouts officiella dräktordning.
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Styrelsens svar på motionen
Inledningsvis vill vi tacka för motionen och det engagemang motionsskrivarna visar. 

Precis som motionärerna skriver är det redan idag möjligt för den som så önskar att använda sig 
av märket och scarfen på det sätt motionärerna förordar. Det är bara inte reglerat i någon form 
av rekommendationstext. 

Om equmenia beslutar att bifalla motionen och låta SMU-märket bli en del av den officiella 
scoutdräkten innebär det att det blir en obligatorisk del, så alla scouter inom SMU scout måste 
ha märket för att ha en korrekt scoutdräkt. Det finns inga märken i lager vilket medför kostnad 
för framtagning samt nyproduktion som i slutändan belastar den lokala kåren och skulle göra 
den officiella scoutdräkten något dyrare. Därför tycker vi att dagens situation är bättre, där den 
som vill kan använda märket, men att det inte är en tvingande rekommendation.

SMU scout rymmer både scouter inom SMU och SBUF. Inom SMU har alla scouter likadan 
scarf, en tegelröd. Inom SBUF däremot är det upp till varje kår att själv avgöra hur man vill ha 
det. Som officiell scoutdräkt gäller dock inom hela SMU scout den tegelröda halsduken. För att 
ha en gemensamma förbundsidentitet i SMU scouts dräkt har vi alltså redan idag den tegelröda 
scarfen för alla. 

Under året som ligger framför skall en utvärdering av equmenia göras. Det mesta tyder på att 
församlingarna i våra tre modersamfund i juni 2011 bildar en ny kyrka. Detta gör att vi med 
frimodighet förbereder oss för att vid stämman 2012 ombilda equmenia. Vid denna ombildning 
blir viktiga delar att arbeta med våran identitet som scoutverksamhet inom equmenia, och utreda 
vad scoutverksamheten skall heta, exempelvis ”equmenia-scout”. Sommaren 2013 har vi ett stort 
”equmenia-scout-läger” i Loo utanför Alingsås. Vi hoppas och tror att detta läger blir ett tydligt 
avstamp inför framtiden för scoutverksamheten inom equmenia!

Med bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen stämman:
att avslå motionen

att ge styrelsen i uppdrag att ta med motionärernas grundtanke kring förbundsidentitet i  
 utvärderingen och omstruktureringen av equmenia. 
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Motion från 
SMU i Mölnlycke 
angående struktur och ekonomi
Motivation

Sammanslagningen av de tre ungdomsförbunden SMU, MKU, SBUF till equmenia och en 
samordning av distriktens verksamhet under equmenia bör leda till synergier, effektiviseringar 
och besparingar som gör att pengarna från Ungdomsstyrelsen räcker till för att finansiera hela 
riks- och distriktsverksamheten. 

Innan equmenia bildades lär Riks-SMU ha haft ett antal miljoner i kassan, som kunde använts 
av distrikten.

Bakgrund

equmenia ansöker varje år och får ett statligt stöd från Ungdomsstyrelsen baserat på antalet 
medlemmar i de lokala SMU-föreningarna. Hur stödet används beslutas av equmenia. Detta 
stöd kommer inte de lokala SMU-föreningarna till del i form av kontanta nettobidrag trots att 
det är det lokala medlemsantalet som genererar bidraget. 2010 betalade Mölnlycke SMU 100:- 
per medlem + 35:- per scout till equmenia och får tillbaka 100 + 35 per medlem/scout, dvs. ett 
nollsummespel.

Dessutom behöver de lokala SMU-föreningarna skicka pengar till respektive distrikt för att 
dessa ska fungera. Idag rekommenderar Västra Götalands-distriktet att varje SMU-förening 
betalar 22 kr per betjänad individ. Med betjänad individ menas alla som deltagit och förts upp i 
aktivitetsredovisningen i alla åldrar. SMU-Mölnlycke hade år 2009 38 betalande medlemmar men 
betjänade 105 personer. Dagens rekommendation innebär att Mölnlycke SMU bör betala 2310:- 
(22 x 105) i avgift till distriktet. Det innebär drygt 60:- per betalande medlem.

Vi föreslår:

att Riks- och Distriktsverksamheten organiseras på ett sätt som gör det möjligt att det  
 bidrag som equmenia erhåller från statliga Ungdomsstyrelsen räcker till för driva både  
 riks- och distriktsorganisationerna kan fungera utan att någon ytterligare avgift/ 
 bidrag behöver tas ut av de lokala föreningarna. Organisationens utformning bör utgå  
 från en fungerande distriktsverksamhet eftersom det är distrikten som hjälper och bistår  
 de lokala SMU-föreningarna som i sin tur genererar medlemmar som Ungdomsstyrelsen  
 betalar ut bidrag för.
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Styrelsens svar på motionen
Först och främst vill vi tacka så mycket för motionen!

equmenia står inför flera stora förändringsprocesser inom den närmsta tiden som påverkar oss 
i allra högsta grad. Våra modersamfund är på väg att bilda en ny kyrka, scoutrörelsen som vi 
är en del av har beslutat att skapa en ny struktur, och vår egen struktur som en federation ska 
utvärderas och förhoppningsvis 2012 förändras till helt sin egen organisation. I arbetet med alla 
de här processerna är ekonomi och regional struktur viktiga nyckelfrågor.

Ända sedan equmenias start har styrelsen funderat kring hur organisationen av riks och distrikt 
skulle kunna fungera bättre. Först nu när vi vet mer om vart GF-kyrkan är på väg har vi på 
allvar kunnat gå vidare med de här frågorna. equmenia har därför påbörjat en regionutredning 
gemensamt med GF-kyrkan och nuvarande distrikt, med syfte att till Riksstämman 2012 
presentera ett förslag på hur vi vill att vår struktur ska se ut i framtiden. Det ekonomiska 
perspektivet för den lokala föreningen finns självklart med i det här arbetet, tillsammans med 
andra aspekter som exempelvis demokrati och hur vi bäst sprider budskapet om Jesus, för att vi 
ska kunna nå den helhetsöversyn som vi är ute efter.

Samtidigt så är Ungdomsstyrelsen inne i en process att utreda sitt regelverk för statsbidragen 
och det är för oss fortfarande väldigt osäkert vad resultatet av den utredningen kommer att leda 
till. I dagsläget vet vi alltså inte hur mycket pengar vi kommer att få i fortsättningen samt vad vi 
kommer att kunna göra och inte göra med de pengar som vi faktiskt får.

Det som också är bra att ha klart för sig med dagens struktur är att riks och distrikt är helt 
separata juridiska organisationer. equmenia har ingen bestämmanderätt över distrikten utan den 
makten faller helt på dess medlemmar, alltså lokalföreningarna och församlingarna, att besluta 
över vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den ska finansieras. Och på ungefär samma 
sätt som equmenia får statsbidrag från ungdomsstyrelsen, får också distrikten bidrag ifrån sina 
respektive landsting som ekonomiskt stöd för att genomföra distriktsverksamheten.

Motionären noterar att medlemsavgiften till equmenia och aktivitetsstödet till lokalföreningarna 
blir ett nollsummespel. Det har varit styrelsens mål att ha det så, då vi uppfattat det som 
lokalföreningarnas önskemål att på riksnivå ha ett kansli som stödjer lokalföreningarna med 
bland annat verksamhetsutveckling, material, utbildning och inspiration.

För att sammanfatta så vill styrelsen se över och på sikt förändra organisationsstrukturen men 
för att kunna göra den förändringen så bra som möjlig anser styrelsen att det arbetet måste ske 
i dialog med inblandade parter, samtidigt som vi också behöver vänta in resultatet av de olika 
processer som påverkar vår organisation.

Med bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen stämman:
att avslå motionen i sin helhet.
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Rapport om arbetet med vision 
2022
Texten nedan är tänkt att få igång din tanke och dina känslor och din vilja att samtala, brinna för och tro på 
en framtid. Efter en samtalseftermiddag under Hönökonferensen 2010 och samtal hos stagen och i styrelsen så 
har arbetet med en vision för equmenia 2022 tagit fart. Tanken är att samtalen under riksstämman ska vara 
underlag för styrelsen i dess fortsatta arbete hösten 2011, för att ha ett beslutsförslag till riksstämman 2012. 

Styrelsen föreslår riksstämman
att lägga rapporten till handlingarna.

Vision 2022
Den mest kända Bibliska visionen utgörs utav orden ”landet som flyter av mjölk och honung.” 
Denna dröm om befrielsens land återkommer gång efter gång i gamla Testamentet. ”Därför har 
jag stigit ner för att befria dem från egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt 
och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung”, 2 Mosebok 4:8.

En vision behöver inte vara möjlig att uppnå, den behöver inte heller bottna i en realism men 
skall gå att närma sig. Det skall inte vara detaljerad men utgöra en dragningskraft som innebär att 
vi vill sträva efter att förverkliga eller närma sig detta tillstånd. 

Följer man bibeltexterna så är det visionen om detta mjölk och honungsflytande land som håller 
folket på benen och gör att drömmen hålls vid liv. ”Om Herren är tillfreds med oss kommer 
han att föra oss in i det landet och ge det åt oss, detta land som flödar av mjölk och honung.” (4 
Mosebok 14:8). Det är ingen som vet hur ett land som flyter av mjölk och honung ser ut. Ingen 
vet hur ett sådant land styrs eller vem som bestämmer eller hur man bor eller vilken slags arbete 
man skall ha. Det säger egentligen inte så mycket mer än att det skapar en längtan efter just detta. 
Jag vill dit… 

equmenias vision för hur vi skall arbeta och vara organiserade år 2022 baseras på våra 
inriktningsmål som berättar för oss om vårt uppdrag. 

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

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 

Lärjungaskap - Att uppmuntra och inspirera till fördjupat lärjungaskap där nuvarande och 
blivande ledare upptäcker och växer i de gåvor Gud ger. Rom. 12:4-8, Mark 1:17, Fil 2:2-5 

Gemenskap - Att den lokala föreningen skall ha glädje av att vara med i equmenia. 
1 Kor 10:17; 14:26.

Inledning
equmenia är vi – allihop tillsammans. Föreningar från norr till söder som är självständiga och 
samtidigt en del av helheten. Vi känner ansvar för varandra och gör det vi beslutar att göra 
tillsammans. 

Metoder
equmenia vill utrusta den lokala föreningen så att den i ord och handling ännu bättre genom 
sina metoder kan visa vem Jesus Kristus är. Det mesta av equmenias resurser används till detta. 
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Befintliga metoder?
De idag befintliga metoderna som equmenia använder sig av tänker vi förändras över tid. 
Gitarren fick el-förstärkning, backhoppningen fick sin V-stil, och utförsåkning sker nu lika ofta 
på en bräda. Hur skall de metoder som equmenia idag använder sig utav förändras till 2022? 

Nya metoder?
1907 så formulerade Robert Baden-Powell scouting som metod, i början av 2000 så började 
många föreningar använda LAN i sin verksamhet. Vad blir nästa stora grej? 

Välutbildade ledare
För att kunna vara en god ledare är det viktigt med inspiration och utveckling och att träffa andra 
ledare i samma situation. Hur skall utbildningen av ideella ledare se ut 2022? 

Anställda ledare, längre utbildningar. Hur skall utbildningen av anställda ledare se ut 2022? 

Internationella relationer
Guds rike har anspråket att vara ett rike för alla människor och det är nödvändigt att vi agerar 
som om det redan nu var sant. equmenia bär på ett arv av internationella kontakter. equmenia ska 
förvalta och utveckla dessa relationer för fortsatt utbyte av kunskap och evangelisation. Hur skall 
de internationella relationerna påverka och påverkas av de lokala föreningarna 2022?

Inflytande
Alla föreningar skall vara väl införstådda med hur man är med och påverkar equmenias alla delar. 
Föreningarna är medvetna om de resurser som står till buds och folkhögskolor, Bilda med mera 
samt föreningarna använder sin påverkansmöjlighet flitigt. 

Hur går föreningarnas inflytande på equmenia till år 2022?
Hur skall equmenia använda sig av vår koppling till Bilda, folkhögskolorna, THS, Diakonia, Hela 
människan osv.

Ekonomi
År 2022 är equmenia mindre beroende utav statliga bidrag än idag. Då vet också människor i vårt 
land hur bra det arbete som equmenia utför är så att givare vill bära verksamheten ekonomiskt. 
Hur skall givandet se ut 2022? Vad behövs för att du eller din morfar skall öka ert givande?

Relation till Equmeniakyrkan
equmenia har fört in barn och ungdomsperspektivet i alla delar i Equmeniakyrkans organisering 
och uttryck. För att barnens och ungdomarnas frågor skall tas till vara i så stor utsträckning som 
möjligt samarbetar vi tätt med Equmeniakyrkan både visionärt och strukturellt. Hur skall detta 
samarbete ser ut 2022?

21
Rapport om arbetet med 
equmenias nationella och 
regionala struktur
Presenteras på riksstämman för diskission.
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Beslut om förändringar i den 
svenska scoutrörelsens struktur
Proposition från equmenias styrelse 
den 24 mars 2011

Bakgrund
2006 antog samtliga fem scoutförbund i Sverige ett gemensamt strategidokument: Färdplan för 
framtiden. Den ger riktning åt den verksamhet de fem scoutförbunden har gemensamt inom 
ramen för paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet. Ett av de områden som tas upp i Färdplan 
för framtiden är möjligheten att förbättra sättet som den svenska scoutrörelsen är organiserad 
på. Sedan 2006 har arbetet med att finna ett nytt sätt att organisera den svenska scoutrörelsen 
gått i vågor, ibland intensivt och ibland mera vilande. 

Under de senaste åren har de fem scoutförbunden valt att göra allt mer tillsammans. Något som 
resulterat i ett nytt scoutprogram, ett gemensamt ramverk för scoututbildningar, gemensamma 
arrangemang, rekryteringskampanjer mm. Med anledning av detta har Svenska Scoutrådets roll 
förändrats markant. SSR har fått en allt mer central roll i utvecklingen av scouting i Sverige. 
Detta ger oss anledning att se över om dagens organisationsmodell är optimal, eller om vi kan 
finna ett ännu bättre sätt. Vid Svenska Scoutrådets årsmöte i november 2010 biföll en majoritet 
av de 101 delegaterna en motion från Frälsningsarméns scoutförbund, KFUK/KFUM scout 
och Svenska scoutförbundet som handlade om strukturförändringar. Ett flertal delegater från 
SMUscout och nykterhetsrörelsens scoutförbund reserverade sig mot beslutet. 

Efter Svenska Scoutrådets årsmöte i november 2010 har denna fråga diskuterats flitigt i 
equmenias styrelse och scoutstag, och vid en heldag ihop med representanter från SMU:s och 
SBUF:s distrikt. Frågan har också arbetats intensivt med i förbundsgemensamma arbetsgrupper 
och vid gemensamma regionala rådslag. 

De fem förbundens ledningar är ense om att vi vill se en gemensam lösning. Det är därför viktigt 
att equmenias riksstämma uttrycker vad vi vill, vart vi vill att det här skall ta vägen. På samma sätt 
kommer de andra fyra förbunden fatta beslut kring detta, utifrån sina drömmar och utmaningar. 
När så alla förbund sagt sitt har vi en samlad bild att gå vidare med. 

Beslutsförslag
equmenias styrelse föreslår att riksstämman besluta att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta 
beredningen utifrån följande inriktning:

Den gemensamma organisationen ”Scouterna” bildas genom en omorganisation av Svenska 
Scoutförbundet. Scouternas uppgift blir tudelad. För det första att ansvara för utvecklingen av 
scouting i Sverige, vilket inkluderar bla. programutveckling, högre utbildningar, internationell 
koppling och kommunikation med samhället utanför Scouterna. För det andra ansvarar Scouterna 
för att en stödstruktur av regioner byggs upp och bemannas för att stödja de kårer som inte 
är anslutna till någon annan organisation än Scouterna. De som har sitt huvudmedlemskap i 
equmenia får sitt stöd från equmenia och de som har sitt huvudmedlemskap i Scouterna får sitt 
stöd från Scouterna.

Scouterna tillskapas genom att Svenska Scoutförbundet vid sitt årsmöte hösten 2011 byter namn 
till Scouterna  och samtidigt förändrar sina stadgar så att det möjliggörs för alla andra scoutkårer 
i Sverige att ansluta sig till Scouterna. Inom några år upphör Svenska Scoutrådet att existera. 
Anslutningen till världsscoutorganisationerna har flyttats över till Scouterna. 

Medlemskap
Alla scouter är genom sin scoutkår medlemmar i den gemensamma organisationen Scouterna. 
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En kår kan dock välja att ha sitt huvudmedlemskap i en annan 
organisation. Exempelvis equmenia, Nykterhetsrörelsens 
scoutförbund eller Svenska Alliansmissionens ungdom. Statligt 
stöd söks av den organisation där kåren har sitt huvudmedlemskap, 
Vilket skulle innebära att equmenia fortsätter uppbära statligt stöd 
för ”sina” kårer. 

Demokrati
Varje scoutkår, eller förening som bedriver scoutverksamhet, äger 
en röst vid Scouternas årsmöte. Denna röst skall representeras av 
någon som är medlem i berörd kår. 

Utveckling och stöd
För att ge bästa möjliga stöd till den lokala verksamheten är 
det nödvändigt med tydlighet kring vilken del av scoutrörelsen 
som ansvarar för utveckling och vilken del som ansvarar för 
verksamhetsstöd. Samt hur dessa delar ska finansieras. 

Utvecklingsarbetet i Scouterna finansieras av medlemsavgifter och 
externa medel. 

Stödet finansieras av statsbidraget, och eventuella landstingsbidrag.

Koppling mellan Scouterna och 
Scouternas stöd
Eftersom Scouternas utvecklingsdel riktar sig till samtliga kårer, 
medan stöddelen endast gäller vissa, är det viktigt att dessa två delar 
skiljs åt. De kårer som har sitt huvudmedlemskap i equmenia har 
full påverksansmöjlighet på Scouternas utvecklingsarbete, men inte 
på stödet till de kårer som har sitt huvudmedlemskap i Scouterna. 

Den gemensamma scoutorganisationen, Scouterna, kommer 
genom sin regionala struktur att erbjuda stöd till de kårer som har 
sitt huvudmedlemskap i Scouterna. För att underlätta för dessa 
kårer bör möjligheten utredas att synka årsmöten för utvecklings- 
och stöddelen av Scouterna. Man bör även se över möjligheten att 
synka Scouternas årsmöten med till exempel equmenias årsmöte. 
Stöddelen för Scoutern och utvecklingsdelen har sitt möte samma 
helg alltså.

Samt att markera att följande punkter måste tillgodoses i en ny 
struktur: 

• Scoutkårer inom equmenia får sitt stöd via equmenias regioner. 

• equmenias regionstruktur skall i första hand synkas med 
Equmeniakyrkans, men kan med fördel även synkas med 
Scouterna stöd. 

• utvecklingsarbetet i Scouterna skall finansieras via 
medlemsavgift som är densamma för alla scouter, oavsett var 
man har sitt huvudmedlemskap. 

• stadsbidrag uppbärs av, och kanaliseras till lokalföreningarna, 
via den organisation där en förening har sitt huvudmedlemskap.

• att equmenia inom ramarna för scouternas ”ramverk för 
utbildningar” kan genomföra egna ledarutbildningar, tex 
Ska’Ut. 

Preliminär tidsplan:
• Våren 2011, inriktningsbeslut på KFUK/KFUMscouts 

förbundsmöte, Frälsningsarméns scoutförbunds årsmöte och 
på equmenias riksstämma.

• Sensommaren 2011, inriktningsbeslut på Nykterhetsrörelsens 
scoutförbunds förbundsmöte.

• Hösten 2011, beslut om stadgeförändring på SSF:s 
förbundsstämma som möjliggör för fortsatt process.

• Hösten 2011, inriktningsbeslut på Svenska Scoutrådets 
årsmöte, efter det att alla förbund fattat sina respektive 
inriktningsbeslut. 

• Våren 2012, beslut på KFUK/KFUMscouts förbundsmöte, 
Frälsningsarméns scoutförbunds årsmöte och equmenias 
riksstämma. 

• Sensommaren 2012, beslut på Nykterhetsrörelsens 
scoutförbunds förbundsmöte.

• Hösten 2012 eventuellt beslut på Svenska Scoutrådets årsmöte 
om att upplösa Svenska Scoutrådet. 

Går det rösta nej?
Många har frågat vad som händer om ett eller flera förbund röstar 
nej, alltså om exempelvis equmenias riksstämma röstar nej. Vad 
som händer om equmenias riksstämma röstar nej till några som 
helst förändringar av nuvarande struktur? Det kan vi inte veta idag. 
Men givetvis är det fritt fram, som alltid, att rösta ner styrelsens 
förslag. Att börja spekulera kring detta är ingen vits. Fokus lägger 
vi på att jobba fram något vi tror är bättre än dagens modell. Om 
vi inte anser oss finna ett bättre sätt står det oss självfallet fritt att 
säga kort och gott ”det är bra som det är”.

Mer info som rör denna punkt hittar Du 
på:
• www.nyascouterna.se

• Facebookgruppen ”En ny riksorganisation för Scouterna”

• www.scoutforum.se

• twitter: @nyascouterna, #nyascouterna

Styrelsen föreslår riksstämman
att uppdra åt styrelsen att fortsätta beredningen enligt  
 förslaget.
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Beslut om verksamhetsplan
för perioden 2011-09-01 – 2012-08-31

Verksamhetsplanen är en uppräkning av 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.

Styrelsen har arbetat aktivt med att begränsa antalet resultatmål, för att på så sätt fokusera 
verksamheten och anpassa arbetet efter de resurser som equmenia har. Det är viktigt att vi inte 
åtar oss uppdrag som vi inte kan utföra.

Styrelsen föreslår riksstämman
att fastställa verksamhetsplan för 2011/12.

1. Att minst hundra barn- och ungdomsgrupper 
i våra samarbetsländer och hundra barn- och 
ungdomsgrupper i equmenia ber för varandra.

2. Att ekonomiskt stödja ungdomars 
erfarenhetsutbyten i världen. 

3. Att med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva 
internationella partnerskapssamarbeten och 
samarbeta kring minst sex projekt. (gäller till och 
med 2013/14)

4. Att, i samarbete med Svenska Missionskyrkan 
och Karlskoga folkhögskola, genomföra en 
Våga Tro-utbildning för pionjärarbete med 
sammanlagt tjugo deltagare.

5. Att samverka med 20 föreningar för ett ökat 
engagemang för miljö- och rättvisefrågor.

6. Att tillsammans med en lokalförening och 
utifrån Äventyret utveckla en metod för kristna 
mötesplatser för barn från många kulturer

7. Att utifrån ”Vi vill växa” och ”Färdplan för 
framtiden” arbeta för att vid 31 december 2012 
kunna redovisa tillväxt i deltagarantalet inom 
lokaföreningarnas idrotts-, musik-, barn-, scout- 
respektive ungdomsverksamhet. 

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

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

10. Att minst 1000 ledare om året utnyttjar 
Materialbanken för material- och aktivitetstips 
samt fortsatt utveckling av minst åtta nya 
metodmaterial. (gäller till och med 2013/14)

11. Att 100 ledarcirklar och 200 studiecirklar 
genomförs i SMU Scout. 

12. Att ta fram och implementera ett metodmaterial 
för kristet idrottsarbete.

13. Att minst 20 församlingar har ett fungerande 
idrottskonfaarbete. 

14. Att minst 10 barnkörledare utvecklas i 
körledarmetodik och inspireras i sin ledarroll.

Kärlek Växande



3939

eq
um

en
ia

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

16. Att minst 60 personer går scoutledarutbildningar 
för att stärka identiteten och kompetensen hos 
ledare inom SMU Scout.

17. Att minst 50 ungdomar per år deltar i Apg29. 
(gäller till 2013/14)

18. Att equmenia tillsammans med folkhögskola 
utvecklar ett praktikantprogram. 

19. Att utbilda 60 lokala ledare i kristet ledarskap så 
att de stärks i sitt engagemang.

20. Att utrusta minst 10 unga lovsångsledare till att 
bli fungerande ledare i sitt sammanhang.

21. Att utrusta ledare i minst 10 föreningar så att 
de kan utveckla dans, drama och andra kreativa 
verksamheter.

22. Att vår grundläggande ledarutbildning för 
barnledare, ”Att växa i tro”, genomförs på minst 
tre platser i Sverige i samverkan med respektive 
distrikt.

23. Att genomföra ungdomskonferensen Face to 
Face med minst 600 deltagare.

24. Att vid de skolor där equmenia är huvudman 
eller intressent stärka equmenias profil. 

25. Att tillsammans med en folkhögskola ta fram en 
idrottskaplanutbildning.

26. Att varje år stödja församlingar och distrikt 
på minst två platser som anordnar konfaläger 
genom att bidra med en metodik och ledarstöd 
för ett temakonfaspår på lägren. (gäller till och 
med 2013/14)

27. Att lokalföreningarna efterfrågar föreningsbesök, 
och minst 300 besök genomförs av equmenias 
anställda och ideellt engagerade.

28. Att utreda hur regional närvaro ska utformas 
och förändras för att vara den bästa formen 
för tjänande av föreningar och församlingar 
i den nya kyrkan och equmenia, för beslut i 
riksstämma och kyrkokonferens 2012.

29. Att genomföra minst 10 olika aktiviteter som 
har till syfte att stärka anställda barn- och 
ungdomsledare i deras kompetens och roll i 
föreningen och församlingen.

30. Att minst 300 föreningar är anslutna till Repet. 

31. Att hitta nya intäktskällor för equmenias 
verksamhet och att intäkterna från externa 
medel ska vara minst 400 000 kr. 

32. Att representera lokalföreningarnas intressen 
och vara med och påverka i kyrkornas 
internationella samarbetsorgan och 
världsscoutrörelsen. (gäller till 2013/14)

33. Att arrangera ett riksscoutläger 2013 där minst 
200 föreningar är representerade.

34. Att arrangera och genomföra Scoutdax hösten 
2012 med minst 100 deltagare.

35. Att equmenia initierar och genomför en 
rikstäckande vårturné 2012 där lokalföreningar 
och församlingar får möta equmenia och GF-
kyrkan.

36. Att lansera och implementera Materialbanken, 
Så funkar det, Trygghetspaketet och det 
förbundsgemensamma programmet för kristen 
scouting.

37. Att tillsammans med GF-kyrkan, distrikt och 
skolor ta fram ett strategidokument för kyrkans 
samlade arbete med anställda som har barn- 
och ungdomsinriktning i sina tjänster. (Gäller till 
och med 2012/2013)

Lärjungaskap Gemenskap
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Beslut om medlemsavgift, 
scoutavgift och 
verksamhetsbidrag
Medlemsavgiften bör inte ändras
Medlemsavgiften är ett anslag som föreningar och verksamhetsgrupper betalar in till equmenia. 
Den är grunden för equmenias ekonomi och bör helst göra det möjligt att driva arbetet även 
utan statliga bidrag. I medlemsavgiften ingår även försäkringsavgiften för den kollektiva 
olycksfallsförsäkringen som täcker alla deltagare i lokalföreningens aktiviteter. Styrelsen föreslår 
en oförändrad medlemsavgift för 2011/12, det vill säga 100 kronor per medlem i föreningen 
eller verksamhetsgruppen.

Tillåt verksamhetsgrupperna att vara med!
Riksstämman har sedan tidigare bestämt att oavsett om en lokal verksamhet är en bidragsgrundande 
förening eller en verksamhetsgrupp så ska föreningen ha samma förmåner och kunna vara med 
i equmenias verksamhet fullt ut. Därför ska också finansieringen av equmenias verksamhet ske 
solidariskt genom medlemsavgiften.

Men under året har flera verksamhetsgrupper påpekat att de inte är med i finansieringen. 
Eftersom de inte registrerar medlemskap så får de heller ingen medlemsfaktura. Styrelsen föreslår 
därför riksstämman att införa en rekommenderad deltagaravgift som verksamhetsgrupper utan 
medlemskap kan använda. Då kan alla vara med och stödja equmenias gemensamma verksamhet!

Scoutavgiften går mot full kostnadstäckning
Scoutsverige är ständigt i rörelse, World Scout Jamboree det absolut största som händer inom 
scouting i Sverige på många många år. Samtidigt pågår arbetet med ett nytt programmaterial för 
kristen scouting och på riksstämman kommer vi diskutera scoutstrukturen. Medlemsavgiften 
till Svenska Scoutrådet är 50 kronor per scout. Styrelsen föreslår att equmenias scoutavgift ska 
närma sig den nivån genom en höjning från 35 till 40 kronor per scout.

Verksamhetsbidraget höjs!
Verksamhetsbidrag betalas ut till alla föreningar som uppfyller kraven för att vara bidragsgrundande 
enligt Ungdomsstyrelsen. För att kompensera den höjda scoutavgiften föreslår styrelsen 
att verksamhetsbidraget för 2011/2012 ska vara 140 kronor. Medlemsavgift + scoutavgift – 
verksamhetsbidrag innebär då att en scoutkår går plus minus noll, medan föreningen som helhet 
bör gå plus. (Då utgår vi från att den absolut största delen av föreningens medlemmar är 0-25 
år gamla.)

Styrelsen föreslår riksstämman
att fastställa medlemsavgiften för 2011/12 till 100 kronor per medlem.

att införa en rekommenderad deltagaravgift för de verksamhetsgrupper som  
 inte registrerar medlemskap och därmed inte kan få någon medlemsfaktura

att fastställa den rekommenderade deltagaravgiften för 2011/12 till 100 kronor per  
 deltagare.

att fastställa scoutavgiften för 2011/12 till 40 kronor per scout.

att fastställa verksamhetsbidraget till bidragsgrundande föreningar för 2011/12 till 140  
 kronor per medlem, i åldern 0-25, år som tagit aktiv ställning till medlemskap genom  
 underskrift eller betald medlemsavgift.
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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.

Styrelsen föreslår riksstämman att ordförandes ersättning under 2011/12 ska beräknas på samma 
sätt som under 2010/11. Det innebär att vi fortsätter att bestämma arvodet storlek med hjälp av 
prisbasbeloppet (2011 uppgår beloppet till 42 800 kronor). Prisbasbeloppet fastställs varje år av 
regeringen och är inflationssäkrat. Det betyder att även om antalet kronor som betalas ut ändras 
så är värdet eller köpkraften lika stor varje år. Vår ordförande kan alltså köpa lika många glassar 
med sitt arvode oavsett om priset på glass stiger eller sjunker.

Tanken med det systemet är att arvodets nivå inte ska behöva förhandlas varje år och att alla ska 
kunna veta i förväg 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.

Alla styrelsens förslag är därför exakt likadana som de förslag riksstämman godkände förra året.

Styrelsen föreslår riksstämman
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.
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Beslut om budget för perioden 
2011-09-01 – 2012-08-31

Förslag till budget för 
verksamhetsåret 2011/12
Vad är budget egentligen?
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 
hjälpas åt 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 två spalter. Den första är budgetförslaget för 2011/12 som riksstämman 
ska besluta om. Sen kommer budget för 2010/11. Jämför spalterna – om det är stora skillnader 
mellan förslaget och tidigare års budget betyder det oftast att det finns föreslagna förändringar 
av verksamheten. Du kan också jämföra med equmenias årsredovisning på sidan 10 och framåt, 
där du hittar resultatet för 2009/10!

Det är också bra att hålla ett öga på förra årets balansräkning! Den visar hur stora sparade 
reserver equmenia har att använda sig av!

Hur går det för equmenia?
När man tittar på hur det går ekonomiskt för en organisation måste man ha en överblick över 
flera år. Vi satsade starkt på medlemsrekryterare under 2009/10, men det kanske inte ger resultat 
förrän under 2010/11. Då får vi en stor kostnad första året, stor effekt andra året och först nästa 
år blir det ökade intäkter. 

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 
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år. Det är dessa pengar som används för att täcka underskottet som 
syns på sista raden, alltså – 2 535 000 kr.

Det är mycket pengar, men som du kanske sett i bokslutet gjorde 
equmenia ett väldigt bra resultat förra året. Vi fick ett överskott på 
1 715 000 kr. Det var andra året i rad som equmenia fick så mycket 
pengar över, och därför känner sig styrelsen trygg med att lägga en 
budget som går rejält back. Vi brukar tala om att gå ungefär plus/
minus noll över en treårsperiod. Med den här budgeten kommer vi 
faktiskt gå plus de tre första åren, men det finns goda skäl till det.

Helhetsbilden av equmenias ekonomi 
2011/12
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 vi redan passerat de bästa åren och bidraget 
nu kommer minska. I år räknar vi med en minskning på ungefär 1 
500 000 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 
vi kommer fortsätta vårt EU-projekt European Voluntary Service 
under hösten 2011. Under 2010/11 har vi också börjat 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. Det projektet fortsätter 
under 2011/12 för att sedan utvärderas.

Vi måste hela tiden jobba med medlemsunderlaget, som är grunden 
för många lokala, regionala och nationella bidrag. Under hösten 
kommer vi tillsammans med Svenska Scoutrådet och tre-fyra av våra 
distriktsorganisationer göra en rekryteringskampanj. Vi kommer 
också förstärka arbetet med Repet, dels med en egen satsning och 
dels genom att söka statsbidrag för ett utbildningsprojekt kring 
Repet.

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!

I de flesta noterna finns posten ”Administration”. Där redovisas 
kostnader som hör ihop med att equmenia har anställd personal: 
löner, sociala avgifter, pensioner, personalförsäkringar. En 
heltidstjänst beräknas kosta 485 000 kr i genomsnitt. Det är en 
liten sänkning mot tidigare år, men det beror på att vi flyttat övriga 
kostnader för personal till rubriken Ekonomi & Föreningsstöd. 

Budget för riksscoutläger 2013
Riksstämman har tidigare tagit beslut om att equmenia under 
sommaren 2013 ska ordna ett riksscoutläger för SMU-scout och 
Baptistscout. Lägret är ett flerårigt projekt där många kostnader 
kommer tidigt och alla intäkter kommer 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 har kostnaderna lyfts ut ur equmenias budget och 
resultaträkning, i stället redovisas de under not 15 i balansräkningen. 
Det betyder att vi redovisar pengarna som om riksscoutlägret hade 
en 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 
kostnaderna blir högre än intäkterna kan inte equmenia kräva 
pengarna från någon annan. Därför är det här sättet att arbeta bara 
tillåtet så länge det är rimligt säkert att lägret kommer dra in lika 
mycket pengar som det kostar. Om det blir osäkert eller finns en 
risk att lägret går back 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.

Under 2010/11 har lägercheferna börjat samla en lägerkommittén 
och dra igång ett idéarbete kring lägret. Det finns en lägerplats 
utvald och ett tankesätt kring lägret, själva lägret presenteras också 
för alla deltagare som kommer till riksstämman.

Nu går arbetet in i en ny fas. Styrelsen föreslår däremot ingen 
budget för beslut, utan ber riksstämman om förtroendet att själva 
ta beslut om budget riksscoutlägrets projektorganisation under 
året utifrån de målsättningar och behov som lägercheferna och 
lägerkommittén beskriver. Även dessa kostnader kommer att lyftas 
ut ur budget och ”betalas tillbaka” av riksscoutlägrets intäkter 
enligt den modell som presenterats ovan.

Styrelsen föreslår riksstämman
att fastställa budget för perioden 2011-09-01 – 2012-08-31

att uppdra åt styrelsen att utifrån verksamhetsplanen  
 fastställa budget för riksscoutlägrets projektorganisation  
 under 2011/12

att uppdra åt styrelsen att till riksstämman 2012 ta fram ett  
 budgetunderlag för riksscoutlägret.
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Not 1. Insamlade 
medel nationellt
Här finns offrande till den egna 
rörelsen. Glädje & Tack, equmenias 
bön- och offerdag, hålls den 9 
oktober 2011. Det mest stabila 
sättet att stödja equmenia är att 
ansluta sig till autogirot. Resultatmål: 
insamlingsmål enligt budget.

26
forts

Förslag till budget för equmenia, verksamhetsåret 2011/12
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Not
Budget           Budget           Budget           Budget           

2011-20122011-20122011-20122011-2012
Budget           Budget           Budget           Budget           

2010-20112010-20112010-20112010-2011
INTÄKTERINTÄKTERINTÄKTERINTÄKTER
Insamlade medel nationellt 1 3 035 000 2 735 000
Insamlade medel internationellt 3 350 000 500 000
Statsbidrag Ungdomsstyrelsen 2 1 850 000 2 270 000
Statsbidrag Ungdomsstyrelsen, återredovisningskrav 2 4 030 000 5 190 000
Statsbidrag Sida 3 0 10 000
Övriga bidrag & anslag 600 000 600 000
Medlemsavgi�er 2 300 000 2 570 000
Internationellt, övriga intäkter 3 95 000 340 000
Scout 4 575 000 905 000
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik 5 740 000 1 303 000
Information 6 60 000 60 000
Utbildning 7 0 30 000
Ekonomi & Föreningsstöd 8 765 000 550 000
Ledning 9 90 000 90 000
Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 14 490 00014 490 00014 490 00014 490 000 17 153 00017 153 00017 153 00017 153 000

VERKSAMHETSKOSTNADERVERKSAMHETSKOSTNADERVERKSAMHETSKOSTNADERVERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt 3 -1 552 000 -2 540 000
Scout 4 -1 687 000 -2 225 000
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik 5 -2 486 000 -3 107 000
Information 6 -890 000 -1 365 000
Utbildning 7 -580 000 -645 000
Ekonomi & Föreningsstöd 8 -6 260 000 -5 190 000
Ledning 9 -1 845 000 -1 945 000
Aktivitetsstöd till föreningarna 2 -2 300 000 -2 440 000
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -17 600 000-17 600 000-17 600 000-17 600 000 -19 457 000-19 457 000-19 457 000-19 457 000

VerksamhetsresultatVerksamhetsresultatVerksamhetsresultatVerksamhetsresultat -3 110 000-3 110 000-3 110 000-3 110 000 -2 304 000-2 304 000-2 304 000-2 304 000

FINANSIELLA POSTERFINANSIELLA POSTERFINANSIELLA POSTERFINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter 350 000 475 000
Räntekostnader 0 0
Resultat e�er �nansiella posterResultat e�er �nansiella posterResultat e�er �nansiella posterResultat e�er �nansiella poster -2 760 000-2 760 000-2 760 000-2 760 000 -1 829 000-1 829 000-1 829 000-1 829 000

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTATFÖRDELNING AV ÅRETS RESULTATFÖRDELNING AV ÅRETS RESULTATFÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel 10 -60 000 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 11 285 000 572 000

Kvarstående belopp för åretKvarstående belopp för åretKvarstående belopp för åretKvarstående belopp för året -2 535 000-2 535 000-2 535 000-2 535 000 -1 257 000-1 257 000-1 257 000-1 257 000

1. Insamlade medel nationellt1. Insamlade medel nationellt1. Insamlade medel nationellt1. Insamlade medel nationellt Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Insamlade medel nationelltInsamlade medel nationelltInsamlade medel nationelltInsamlade medel nationellt
Bön- & o�erdag 900 000 800 000
Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna) 2 000 000 1 800 000
Riksstämmogåvor 85 000 85 000
Övriga insamlade medel 50 000 50 000

För insamlade medel internationellt, se not 3.

Resultat: Insamlade medel nationelltResultat: Insamlade medel nationelltResultat: Insamlade medel nationelltResultat: Insamlade medel nationellt 3 035 0003 035 0003 035 0003 035 000 2 735 0002 735 0002 735 0002 735 000
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2. Statsbidrag2. Statsbidrag2. Statsbidrag2. Statsbidrag Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Statsbidragens sammansättningStatsbidragens sammansättningStatsbidragens sammansättningStatsbidragens sammansättning
Statsbidrag, Ungdomsstyrelsen 1 850 000 2 270 000
Statsbidrag, Ungdomsstyrelsen, återredovisningskrav 4 030 000 5 190 000

För statsbidrag från Sida, se not 3.

Resultat: StatsbidragResultat: StatsbidragResultat: StatsbidragResultat: Statsbidrag 5 880 0005 880 0005 880 0005 880 000 7 460 0007 460 0007 460 0007 460 000

Användning av statsbidrag med återredovisningskravAnvändning av statsbidrag med återredovisningskravAnvändning av statsbidrag med återredovisningskravAnvändning av statsbidrag med återredovisningskrav 4 030 000 5 190 000

Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mmLokalt aktivitetsstöd, stipendier mmLokalt aktivitetsstöd, stipendier mmLokalt aktivitetsstöd, stipendier mm
Lokalt aktivitetsstöd -2 300 000 -2 440 000
Subvention, anslutning till scoutrörelsen -225 000 -265 000

Riksstämma & övriga demokratiska organRiksstämma & övriga demokratiska organRiksstämma & övriga demokratiska organRiksstämma & övriga demokratiska organ
Riksstämman -240 000 -240 000
Riksstämmans organ (NK, VGU) -21 000 -22 000
Riksstämmans ombud -15 000 -150 000
Styrelsens möten och påverkansarbete -90 000 -158 000
Stag (strategiska arbetsgrupper) -244 000 -275 000

InformationInformationInformationInformation
Föreningsutskick -70 000 -70 000
Webbsida -80 000 -80 000
Utvecklad webbnärvaro -- -420 000
Informationsverksamhet -185 000 -175 000

FöreningsutvecklingFöreningsutvecklingFöreningsutvecklingFöreningsutveckling
Konsulentträ�ar -48 000 --
Övriga personalens föreningsbesök -- -70 000

RekryteringsarbeteRekryteringsarbeteRekryteringsarbeteRekryteringsarbete
Medlemsrekryterare - kostnader och lön -112 000 --

UtbildningsarbeteUtbildningsarbeteUtbildningsarbeteUtbildningsarbete
Utbildningskoordinator -- -390 000

Ekonomi & FöreningsstödEkonomi & FöreningsstödEkonomi & FöreningsstödEkonomi & Föreningsstöd
Matrikel & register -400 000 -310 000
Deltagarförsäkringar -- -80 000

LedningLedningLedningLedning
Medlemskap i riksorganisationer -- -45 000

Kvar att redovisaKvar att redovisaKvar att redovisaKvar att redovisa 0000 0000

Not 2. Statsbidrag
SBUF och SMU ansöker om och tar 
emot bidrag från Ungdomsstyrelsen. 
Grunden för bidragen är den 
statistik som samlas in via Repet 
och statistikblanketter. En viss del 
av statsbidraget måste återredovisas 
(det som förut kallades Svenska 
Spel-pengar). I noten gör vi en grov 
skiss av vilka delar av verksamheten 
equmenia räknar med att genomföra 
tack vare dessa pengar. Skillnader 
mellan de olika budgetspalterna 
beror på att vi får mycket mindre 
pengar. Verksamheten blir i stort den 
samma ändå. Resultatmål: se övriga 
noter.
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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, 
att prata om insamling och att bygga 
kontakter med andra länder. De 
insamlade pengarna används för att 
stödja våra samarbetsorganisationers 
projekt bland just barn och unga, 
ofta med en social inriktning. 
Insamlingsmålet är 250 000 kr, 
ytterligare 50 000 kr tas från pengar 
som samlats in tidigare år (se not 11). 
Resultatmål: 3

Insatser i Latinamerika

Pengarna tas från tidigare års 
insamlingar till projekt i Latinamerika 
(se not 11) och fördelas mellan 
barn- och ungdomsarbete och 
scoutverksamhet. Resultatmål: 3

WorldWide

”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. Du som 
vill vara med och be, ge och se kan 
maila worldwide@equmenia.se. 
Resultatmål: 3

3. Internationell verksamhet3. Internationell verksamhet3. Internationell verksamhet3. Internationell verksamhet Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Administration, InternationelltAdministration, InternationelltAdministration, InternationelltAdministration, Internationellt
Intäkter: Anslag 0 80 000
Intäkter: Sidabidrag 0 0
Löner, administration, resor -495 000 -990 000

-495 000-495 000-495 000-495 000 -910 000-910 000-910 000-910 000

Internationella stagetInternationella stagetInternationella stagetInternationella staget
Intäkter 0 0
Kostnader -43 000 -50 000

-43 000-43 000-43 000-43 000 -50 000-50 000-50 000-50 000

Alla på samma kulaAlla på samma kulaAlla på samma kulaAlla på samma kula 3
3, 
49

Intäkter: Insamlade medel 250 000 400 000
Kostnader -300 000 -600 000

-50 000-50 000-50 000-50 000 -200 000-200 000-200 000-200 000

Insatser i LatinamerikaInsatser i LatinamerikaInsatser i LatinamerikaInsatser i Latinamerika 3 3
Intäkter: Insamlade medel 0 0
Kostnader -100 000 -100 000

-100 000-100 000-100 000-100 000 -100 000-100 000-100 000-100 000

WorldWideWorldWideWorldWideWorldWide 3 3
Intäkter: Insamlade medel 100 000 100 000
Kostnader -40 000 -100 000

60 00060 00060 00060 000 0000

Stöd till samarbetspartnersStöd till samarbetspartnersStöd till samarbetspartnersStöd till samarbetspartners 1
1, 
25

Intäkter 0 0
Kostnader: Kongo-Kinshasa -25 000 -25 000
Kostnader: Kongo-Brazzaville -15 000 -20 000

-40 000-40 000-40 000-40 000 -45 000-45 000-45 000-45 000

Internationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyte

1, 2, 
27, 
32

1, 
2, 
48

Intäkter: Externa medel & Deltagaravgi�er 20 000 10 000
Kostnader -185 000 -150 000

-165 000-165 000-165 000-165 000 -140 000-140 000-140 000-140 000

Mångfald & integrationMångfald & integrationMångfald & integrationMångfald & integration 6 8
Intäkter: Externa medel 0 75 000
Intäkter: Deltagaravgi�er 0 25 000
Kostnader -10 000 -100 000

-10 000-10 000-10 000-10 000 0000

European Voluntary ServiceEuropean Voluntary ServiceEuropean Voluntary ServiceEuropean Voluntary Service 2
2, 
27

Stöd till samarbetspartners

equmenia har ansvar för att det tidigare organisationsstödet till våra 
samarbetsorganisationer i Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville 
avvecklas på ett bra sätt och ersätts av stöd till strategiska projekt. 
Stödet minskas något varje år och ersätts av andra satsningar. 
Anslagen finansieras med tidigare insamlade medel (se not 11). 
Resultatmål: 1

Internationellt erfarenhetsutbyte

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, 27, 32
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Mångfald och integration

Med scouternas mångfalds- och 
rekryteringsläger Äventyret som 
förebild vill equmenia skapa en 
kristen mångkulturell mötesplats. I 
år vill vi jobba med en församling 
som vill ta fram en sån mötesplats, 
dokumentera projektet och hjälpa 
andra att göra liknande projekt. 
Resultatmål: 6

European Voluntary 
Service

equmenia har fått möjlighet att 
bjuda in två europeiska praktikanter 
till Sverige genom EU-projektet 
European Voluntary Service. Det 
här är equmenias första EU-projekt, 
som avslutas under hösten 2011. 
Resultatmål: 2

Apg29

Apg29 är lärjungaskolor inriktade på 
praktisk evangelisation. Hösten 2011 
går den första skolan på Östersjön, 
Acts29 Baltic Sea Mission. Vi kör 
också i Ecuador för sjunde gången! 
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 går 
också in med personal och riktade 
insatser i utbildningen. Resultatmål: 
17

3. Internationell verksamhet3. Internationell verksamhet3. Internationell verksamhet3. Internationell verksamhet Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Administration, InternationelltAdministration, InternationelltAdministration, InternationelltAdministration, Internationellt
Intäkter: Anslag 0 80 000
Intäkter: Sidabidrag 0 0
Löner, administration, resor -495 000 -990 000

-495 000-495 000-495 000-495 000 -910 000-910 000-910 000-910 000

Internationella stagetInternationella stagetInternationella stagetInternationella staget
Intäkter 0 0
Kostnader -43 000 -50 000

-43 000-43 000-43 000-43 000 -50 000-50 000-50 000-50 000

Alla på samma kulaAlla på samma kulaAlla på samma kulaAlla på samma kula 3
3, 
49

Intäkter: Insamlade medel 250 000 400 000
Kostnader -300 000 -600 000

-50 000-50 000-50 000-50 000 -200 000-200 000-200 000-200 000

Insatser i LatinamerikaInsatser i LatinamerikaInsatser i LatinamerikaInsatser i Latinamerika 3 3
Intäkter: Insamlade medel 0 0
Kostnader -100 000 -100 000

-100 000-100 000-100 000-100 000 -100 000-100 000-100 000-100 000

WorldWideWorldWideWorldWideWorldWide 3 3
Intäkter: Insamlade medel 100 000 100 000
Kostnader -40 000 -100 000

60 00060 00060 00060 000 0000

Stöd till samarbetspartnersStöd till samarbetspartnersStöd till samarbetspartnersStöd till samarbetspartners 1
1, 
25

Intäkter 0 0
Kostnader: Kongo-Kinshasa -25 000 -25 000
Kostnader: Kongo-Brazzaville -15 000 -20 000

-40 000-40 000-40 000-40 000 -45 000-45 000-45 000-45 000

Internationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyte

1, 2, 
27, 
32

1, 
2, 
48

Intäkter: Externa medel & Deltagaravgi�er 20 000 10 000
Kostnader -185 000 -150 000

-165 000-165 000-165 000-165 000 -140 000-140 000-140 000-140 000

Mångfald & integrationMångfald & integrationMångfald & integrationMångfald & integration 6 8
Intäkter: Externa medel 0 75 000
Intäkter: Deltagaravgi�er 0 25 000
Kostnader -10 000 -100 000

-10 000-10 000-10 000-10 000 0000

European Voluntary ServiceEuropean Voluntary ServiceEuropean Voluntary ServiceEuropean Voluntary Service 2
2, 
27

Intäkter 75 000 150 000
Kostnader -95 000 -175 000

-20 000-20 000-20 000-20 000 -25 000-25 000-25 000-25 000

Apg29Apg29Apg29Apg29 17 27
Intäkter 0 0
Kostnader -202 000 -160 000

-202 000-202 000-202 000-202 000 -160 000-160 000-160 000-160 000

Rätt Vis HelgRätt Vis HelgRätt Vis HelgRätt Vis Helg 5 9
Intäkter 0 0
Kostnader -20 000 -15 000

-20 000-20 000-20 000-20 000 -15 000-15 000-15 000-15 000

Medlemskap i internationella organisationerMedlemskap i internationella organisationerMedlemskap i internationella organisationerMedlemskap i internationella organisationer 5, 32
9, 
48

Intäkter 0 0
Kostnader -22 000 -20 000

-22 000-22 000-22 000-22 000 -20 000-20 000-20 000-20 000

Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt 27
Intäkter 0 0
Intäkter, Insamlade medel 0 0
Intäkter, Sidabidrag 0 10 000
Kostnader 0 -35 000

0000 -25 000-25 000-25 000-25 000

Summa: Insamlade medelSumma: Insamlade medelSumma: Insamlade medelSumma: Insamlade medel 350 000350 000350 000350 000 500 000500 000500 000500 000
Summa: Bidrag från SidaSumma: Bidrag från SidaSumma: Bidrag från SidaSumma: Bidrag från Sida 0000 10 00010 00010 00010 000
Summa: Övriga intäkterSumma: Övriga intäkterSumma: Övriga intäkterSumma: Övriga intäkter 95 00095 00095 00095 000 340 000340 000340 000340 000
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -1 552 000-1 552 000-1 552 000-1 552 000 -2 540 000-2 540 000-2 540 000-2 540 000
Resultat: Internationell verksamhetResultat: Internationell verksamhetResultat: Internationell verksamhetResultat: Internationell verksamhet -1 107 000-1 107 000-1 107 000-1 107 000 -1 690 000-1 690 000-1 690 000-1 690 000

Rätt Vis Helg

equmenia ska jobba med Rätt Vis Helg, både som nationellt 
arrangemang och som en möjlighet för lokalföreningen. En del 
av kostnaden finansieras med tidigare års överskott (se not 11). 
Resultatmål: 5

Medlemskap i internationella organisationer

Här finns kostnader för medlemskap i föreningen Rättvisemärkt 
och European Baptist Federation for Youth and Children. 
Resultatmål: 5, 32

Avslutade projekt

Rubriken finns med för att kunna jämföra med tidigare år. Här finns 
equmenias praktikantprogram, eftersom Sida ändrat sina bidrag 
kraftigt. Men redan nu är ett nytt utbytesprogram på gång – mer 
info kommer på www.equmenia.se/praktikant. Under 2011/12 
kommer fyra praktikanter och två fotbollsvolontärer sändas ut med 
hjälp av Södra Vätterbygdens folkhögskola och sponsorer. 
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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 40 kr per scout. Resten av 
avgiften finansieras gemensamt av 
equmenia.

Här finns också kårers och enskilda 
scouters prenumeration på de båda 
scouttidningarna, Scouten och 
ScoutMagasinet.

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.

Rekryteringskampanjen

Scoutrörelsens rekryteringskampanj 
kommer tillbaka i höst, och 
equmenia kommer satsa på att 
bredda kampanjen till att även gälla 
andra områden än scout. En viktig 
del i vår strategi är att samarbeta 
med distriktsorganisationerna. 
Under hösten kommer equmenia 
köpa tjänster av tre-fyra distrikt för 
att verkställa rekryteringskampanjen. 
Resultatmål: 7, 24

Scout & Kristen tro

Scouting är en metod för att 
berätta för fler barn och unga 
om Jesus. Tillsammans med de 
kristna scoutförbunden och SALT 
har equmenia tagit initiativ till att 
Svenska Scoutrådet producerat ett 

4. Scoutverksamhet4. Scoutverksamhet4. Scoutverksamhet4. Scoutverksamhet Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Administration, ScoutAdministration, ScoutAdministration, ScoutAdministration, Scout
Intäkter 0 0
Löner, administration, resor -625 000 -750 000

-625 000-625 000-625 000-625 000 -750 000-750 000-750 000-750 000

ScoutstagetScoutstagetScoutstagetScoutstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -70 000 -80 000

-70 000-70 000-70 000-70 000 -80 000-80 000-80 000-80 000

Svenska Scoutrådet (SSR)Svenska Scoutrådet (SSR)Svenska Scoutrådet (SSR)Svenska Scoutrådet (SSR)

9, 
12, 
48

Intäkter: Scoutavgi� & Scouttidningar 575 000 565 000
Kostnader: Medlemsavgi�er & Scouttidningar -765 000 -785 000
Kostnader: Samverkan inom SSR -30 000 -30 000

-220 000-220 000-220 000-220 000 -250 000-250 000-250 000-250 000

RekryteringskampanjenRekryteringskampanjenRekryteringskampanjenRekryteringskampanjen 7, 24 12
Intäkter 0 0
Kostnader -112 000 -90 000

-112 000-112 000-112 000-112 000 -90 000-90 000-90 000-90 000

Scout & Kristen troScout & Kristen troScout & Kristen troScout & Kristen tro
11, 
34

21, 
37

Intäkter: Deltagaravgi�er 0 30 000
Kostnader -10 000 -95 000

-10 000-10 000-10 000-10 000 -65 000-65 000-65 000-65 000

Internationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyteInternationellt erfarenhetsutbyte 2 2
Intäkter 0 0
Kostnader -30 000 -30 000

-30 000-30 000-30 000-30 000 -30 000-30 000-30 000-30 000

LedarutbildningLedarutbildningLedarutbildningLedarutbildning 16 24
Intäkter: Deltagaravgi�er 0 300 000
Kostnader: Kurser 0 -300 000
Kostnader: Ledarteam -45 000 -20 000

-45 000-45 000-45 000-45 000 -20 000-20 000-20 000-20 000

Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt
23, 
49

Intäkter 0 10 000
Kostnader 0 -45 000

0000 -35 000-35 000-35 000-35 000

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 575 000575 000575 000575 000 905 000905 000905 000905 000
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -1 687 000-1 687 000-1 687 000-1 687 000 -2 225 000-2 225 000-2 225 000-2 225 000
Resultat: ScoutverksamhetResultat: ScoutverksamhetResultat: ScoutverksamhetResultat: Scoutverksamhet -1 112 000-1 112 000-1 112 000-1 112 000 -1 320 000-1 320 000-1 320 000-1 320 000

26
forts
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metodmaterial med fokus på kristen 
scouting, det ska spridas under året. 
Vi börjar också planeringen för nästa 
Scoutdax. Resultatmål: 11, 34

Internationellt 
erfarenhetsutbyte
equmenia vill stödja internationellt 
erfarenhetsutbyte mellan scouter och 
scoutkårer, stipendier delas 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). 
Resultatmål: 2

Ledarutbildning

Under året ska equmenia stödja 
och vara med och utveckla 
ledarutbildningarna Treklöver 
Gilwell, Ska’Ut och Ska’Ut Mera. 
Tillsammans med SMU-distrikten 
vill vi också utveckla och genomföra 
en scoutledarutbildning för den 
som tagit en annan väg till sitt 
ledaruppdrag. Resultatmål: 16

Avslutade projekt

Rubriken finns med för att kunna 
jämföra med tidigare år. Till avslutade 
projekt hör Scoutstämman och 
rekryteringssatsningen efter World 
Scout Jamboree.

Not 5. Nationell 
verksamhet

Not 5 a. 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 går också in med lärare 
och riktade insatser i utbildningen. 
Resultatmål: 4

5. Nationell verksamhet5. Nationell verksamhet5. Nationell verksamhet5. Nationell verksamhet Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Administration, NationelltAdministration, NationelltAdministration, NationelltAdministration, Nationellt
Intäkter 0 300 000
Löner, administration, resor -1 215 000 -1 485 000

-1 215 000-1 215 000-1 215 000-1 215 000 -1 185 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000

Barn- & UngdomsstagetBarn- & UngdomsstagetBarn- & UngdomsstagetBarn- & Ungdomsstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -43 000 -50 000

-43 000-43 000-43 000-43 000 -50 000-50 000-50 000-50 000

IdrottsstagetIdrottsstagetIdrottsstagetIdrottsstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -43 000 -40 000

-43 000-43 000-43 000-43 000 -40 000-40 000-40 000-40 000

MusikstagetMusikstagetMusikstagetMusikstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -45 000 -45 000

-45 000-45 000-45 000-45 000 -45 000-45 000-45 000-45 000
5a. Barn & Unga5a. Barn & Unga5a. Barn & Unga5a. Barn & Unga

Våga troVåga troVåga troVåga tro 4 6
Intäkter 0 0
Kostnader -65 000 -45 000

-65 000-65 000-65 000-65 000 -45 000-45 000-45 000-45 000

Stöd för anställda ledareStöd för anställda ledareStöd för anställda ledareStöd för anställda ledare 29
29, 
42

Intäkter 0 5 000
Kostnader -30 000 -65 000

-30 000-30 000-30 000-30 000 -60 000-60 000-60 000-60 000

Framtidens evangelisterFramtidens evangelisterFramtidens evangelisterFramtidens evangelister 19 36
Intäkter: Kursavgi�er 30 000 30 000
Kostnader -30 000 -30 000

0000 0000
Face to faceFace to faceFace to faceFace to face 23 34
Intäkter: Externa medel 80 000 180 000
Intäkter: Deltagaravgi�er 350 000 590 000
Kostnader -590 000 -770 000

-160 000-160 000-160 000-160 000 0000

Kristet ledarskapKristet ledarskapKristet ledarskapKristet ledarskap 19 28
Intäkter: Deltagaravgi�er 0 0
Kostnader -20 000 -22 000

-20 000-20 000-20 000-20 000 -22 000-22 000-22 000-22 000

MaterialbankenMaterialbankenMaterialbankenMaterialbanken
10, 
36

22, 
46
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Stöd till anställda ledare

equmenia jobbar riktat mot 
anställda ungdomsledare genom en 
referensgrupp, ungdomsledarspår 
på våra stora arrangemang 
och genom det gemensamma 
fortbildningsprogrammet för alla 
anställda. Resultatmål: 29

Framtidens evangelister

Framtidens evangelister är 
inspirationsdagar för unga förkunnare 
och ungdomsledare. equmenia 
anordnar kursen tillsammans med 
Teamevangelisation och Svenska 
Missionskyrkan. Resultatmål: 19

Face to Face

Succén Face to Face är tillbaka! 
Tillsammans med bland andra SMU-
föreningarna och församlingarna i 
Skövde, Tibro och Värsås genomför 
equmenia en långhelg där du får möta 
Jesus – ansikte mot ansikte. Boka in 
28-31 oktober redan nu! Resultatmål: 
23

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 arbete mot mobbning 
ska också genomföras. Projekten 
finansieras med ändamålsbundna 
medel, se not 11. Resultatmål: 19

Intäkter 0 0
Kostnader -105 000 -130 000

-105 000-105 000-105 000-105 000 -130 000-130 000-130 000-130 000

Barn- & ungdomsledareBarn- & ungdomsledareBarn- & ungdomsledareBarn- & ungdomsledare 22
5, 
33

Intäkter 0 10 000
Kostnader -10 000 -38 000

-10 000-10 000-10 000-10 000 -28 000-28 000-28 000-28 000

5b. Puls5b. Puls5b. Puls5b. Puls

IdrottslägerIdrottslägerIdrottslägerIdrottsläger 9 19
Intäkter: Externa medel 20 000 0
Kostnader -50 000 -30 000

-30 000-30 000-30 000-30 000 -30 000-30 000-30 000-30 000

IdrottsledarutbildningIdrottsledarutbildningIdrottsledarutbildningIdrottsledarutbildning 15 17
Intäkter: Externa medel 0 10 000
Intäkter: Deltagaravgi�er 160 000 20 000
Kostnader -160 000 -55 000

0000 -25 000-25 000-25 000-25 000

Idrott i föreningenIdrott i föreningenIdrott i föreningenIdrott i föreningen
8, 12, 
26

16, 
38

Intäkter 100 000 0
Kostnader -30 000 -10 000

70 00070 00070 00070 000 -10 000-10 000-10 000-10 000

Utbildning för idrottskaplanerUtbildning för idrottskaplanerUtbildning för idrottskaplanerUtbildning för idrottskaplaner 25
Intäkter 0 0
Kostnader -20 000 0

-20 000-20 000-20 000-20 000 0000

Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt

18, 
38, 
38

Intäkter 0 30 000
Kostnader 0 -125 000

0000 -95 000-95 000-95 000-95 000

5c. Musik5c. Musik5c. Musik5c. Musik

Kulturledare och kulturella förebilderKulturledare och kulturella förebilderKulturledare och kulturella förebilderKulturledare och kulturella förebilder
14, 
20

30, 
31, 
32

Intäkter: Deltagaravgi�er 0 28 000
Kostnader -30 000 -67 000

-30 000-30 000-30 000-30 000 -39 000-39 000-39 000-39 000

Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt 26
Intäkter 0 100 000

Intäkter 0 0
Kostnader -105 000 -130 000

-105 000-105 000-105 000-105 000 -130 000-130 000-130 000-130 000

Barn- & ungdomsledareBarn- & ungdomsledareBarn- & ungdomsledareBarn- & ungdomsledare 22
5, 
33

Intäkter 0 10 000
Kostnader -10 000 -38 000

-10 000-10 000-10 000-10 000 -28 000-28 000-28 000-28 000

5b. Puls5b. Puls5b. Puls5b. Puls

IdrottslägerIdrottslägerIdrottslägerIdrottsläger 9 19
Intäkter: Externa medel 20 000 0
Kostnader -50 000 -30 000

-30 000-30 000-30 000-30 000 -30 000-30 000-30 000-30 000

IdrottsledarutbildningIdrottsledarutbildningIdrottsledarutbildningIdrottsledarutbildning 15 17
Intäkter: Externa medel 0 10 000
Intäkter: Deltagaravgi�er 160 000 20 000
Kostnader -160 000 -55 000

0000 -25 000-25 000-25 000-25 000

Idrott i föreningenIdrott i föreningenIdrott i föreningenIdrott i föreningen
8, 12, 
26

16, 
38

Intäkter 100 000 0
Kostnader -30 000 -10 000

70 00070 00070 00070 000 -10 000-10 000-10 000-10 000

Utbildning för idrottskaplanerUtbildning för idrottskaplanerUtbildning för idrottskaplanerUtbildning för idrottskaplaner 25
Intäkter 0 0
Kostnader -20 000 0

-20 000-20 000-20 000-20 000 0000

Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt

18, 
38, 
38

Intäkter 0 30 000
Kostnader 0 -125 000

0000 -95 000-95 000-95 000-95 000

5c. Musik5c. Musik5c. Musik5c. Musik

Kulturledare och kulturella förebilderKulturledare och kulturella förebilderKulturledare och kulturella förebilderKulturledare och kulturella förebilder
14, 
20

30, 
31, 
32

Intäkter: Deltagaravgi�er 0 28 000
Kostnader -30 000 -67 000

-30 000-30 000-30 000-30 000 -39 000-39 000-39 000-39 000

Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt 26
Intäkter 0 100 000Kostnader 0 -100 000

0000 0000

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 740 000740 000740 000740 000 1 303 0001 303 0001 303 0001 303 000
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -2 486 000-2 486 000-2 486 000-2 486 000 -3 107 000-3 107 000-3 107 000-3 107 000
Resultat: Nationell verksamhetResultat: Nationell verksamhetResultat: Nationell verksamhetResultat: Nationell verksamhet -1 746 000-1 746 000-1 746 000-1 746 000 -1 804 000-1 804 000-1 804 000-1 804 000

26
forts

5. Nationell verksamhet5. Nationell verksamhet5. Nationell verksamhet5. Nationell verksamhet Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Administration, NationelltAdministration, NationelltAdministration, NationelltAdministration, Nationellt
Intäkter 0 300 000
Löner, administration, resor -1 215 000 -1 485 000

-1 215 000-1 215 000-1 215 000-1 215 000 -1 185 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000

Barn- & UngdomsstagetBarn- & UngdomsstagetBarn- & UngdomsstagetBarn- & Ungdomsstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -43 000 -50 000

-43 000-43 000-43 000-43 000 -50 000-50 000-50 000-50 000

IdrottsstagetIdrottsstagetIdrottsstagetIdrottsstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -43 000 -40 000

-43 000-43 000-43 000-43 000 -40 000-40 000-40 000-40 000

MusikstagetMusikstagetMusikstagetMusikstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -45 000 -45 000

-45 000-45 000-45 000-45 000 -45 000-45 000-45 000-45 000
5a. Barn & Unga5a. Barn & Unga5a. Barn & Unga5a. Barn & Unga

Våga troVåga troVåga troVåga tro 4 6
Intäkter 0 0
Kostnader -65 000 -45 000

-65 000-65 000-65 000-65 000 -45 000-45 000-45 000-45 000

Stöd för anställda ledareStöd för anställda ledareStöd för anställda ledareStöd för anställda ledare 29
29, 
42

Intäkter 0 5 000
Kostnader -30 000 -65 000

-30 000-30 000-30 000-30 000 -60 000-60 000-60 000-60 000

Framtidens evangelisterFramtidens evangelisterFramtidens evangelisterFramtidens evangelister 19 36
Intäkter: Kursavgi�er 30 000 30 000
Kostnader -30 000 -30 000

0000 0000
Face to faceFace to faceFace to faceFace to face 23 34
Intäkter: Externa medel 80 000 180 000
Intäkter: Deltagaravgi�er 350 000 590 000
Kostnader -590 000 -770 000

-160 000-160 000-160 000-160 000 0000

Kristet ledarskapKristet ledarskapKristet ledarskapKristet ledarskap 19 28
Intäkter: Deltagaravgi�er 0 0
Kostnader -20 000 -22 000

-20 000-20 000-20 000-20 000 -22 000-22 000-22 000-22 000

MaterialbankenMaterialbankenMaterialbankenMaterialbanken
10, 
36

22, 
46
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Materialbanken

Förra året skrev vi att ”equmenia vill utveckla en pedagogisk 
helhetstanke kring barn och ungas trosutveckling”. Den nya 
Materialbanken lanseras inför höstterminen men vi vill fortsätta att 
utveckla den och fylla den med nya material hela tiden. Minst 1000 
ledare ska använda materialbanken där allt equmenias material 
samlas! Resultatmål: 10, 36

Barn- & ungdomsledare

Tillsammans med Västra Götalands distrikt av SMU/SMK vill 
equmenia fortsätta att utveckla en grundutbildning för barnledare. 
Första året har varit spännande och givande, men nu är det dags att 
sprida konceptet utanför Västgötaslätten! Resultatmål 22

Not 5 b. Puls
Idrottsläger

equmenia kommer vara medarrangör till minst fem idrottsläger 
inom olika idrotter och målgrupper. Här ryms kostnader för 
marknadsföring och vissa riktade insatser på lägren. Resultatmål: 9

Idrottsledarutbildning

I höst lanseras equmenias alpina idrottsledarutbildning. Det 
kommer bli den grymmaste kursen någonsin, med en stark kristen 
profil och hög PULS! Resultatmål: 15

Idrott i föreningen

För att öka antalet föreningar som har idrottsaktiviteter fortsätter 
satsningen på föreningsbesök kring idrottstemat. Vi tar fram ett nytt 
metodmaterial kring kristet idrottsarbete och är med och utvecklar 
idrottskonfa tillsammans med lokala församlingar. Intäkten på 
100.000 kr är det verksamhetsbidrag Svenska Missionskyrkan ger 
till Puls. Resultatmål: 8, 12, 26

Kaplan & Konfirmand

equmenia vill vara med och utrusta idrottskaplaner och tillsammans 
med en folkhögskola planerar vi en idrottskaplanutbildning. 
Den här målsättningen kommer ur samarbetet med Svenska 
Missionskyrkan om Puls. Resultatmål: 25

Idrottssamverkan

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

Avslutade projekt

Rubriken finns med för att kunna jämföra med tidigare år. Till 
”avslutade” projekt hör samverkansmöten som nu kan ske utan 
kostnad, deltagandet i en internationell idrottskonferens under 
2010/11 och en samlingsbudget för idrottssamarbetet med 
Svenska Missionskyrkan.

Not 5 c. Musik
Kulturledare och kulturella förebilder

Här ryms equmenias stöd till distriktens barnkörledardagar och 
lovsångsledardagar, coachning av unga lovsångsledare, utveckling 
av lovsångsledarmaterial och en utbildningsdag kring dans och 
drama. Resultatmål: 14, 20

Avslutade projekt

Rubriken finns med för att kunna jämföra med tidigare år. I år 
gäller det den internationella musikledarkonferensen som anordnas 
tillsammans med Svenska Missionskyrkan.
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6. Information6. Information6. Information6. Information Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Administration, InformationAdministration, InformationAdministration, InformationAdministration, Information
Intäkter 0 0
Löner, administration, resor -485 000 -495 000

-485 000-485 000-485 000-485 000 -495 000-495 000-495 000-495 000

Referensgrupp, InformationReferensgrupp, InformationReferensgrupp, InformationReferensgrupp, Information
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -10 000

-10 000-10 000-10 000-10 000 -10 000-10 000-10 000-10 000

WebbplatsWebbplatsWebbplatsWebbplats
Intäkter 0 0
Kostnader -80 000 -80 000

-80 000-80 000-80 000-80 000 -80 000-80 000-80 000-80 000

InformationsverksamhetInformationsverksamhetInformationsverksamhetInformationsverksamhet 40
1, 
39

Intäkter 0 0
Kostnader -185 000 -175 000

-185 000-185 000-185 000-185 000 -175 000-175 000-175 000-175 000

FöreningsinformationFöreningsinformationFöreningsinformationFöreningsinformation
Intäkter: Externa medel 60 000 60 000
Kostnader -130 000 -130 000

-70 000-70 000-70 000-70 000 -70 000-70 000-70 000-70 000

Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt 45
Intäkter: Externa medel 0 0
Kostnader 0 -475 000

0000 -475 000-475 000-475 000-475 000

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 60 00060 00060 00060 000 60 00060 00060 00060 000
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -890 000-890 000-890 000-890 000 -1 365 000-1 365 000-1 365 000-1 365 000
Resultat: InformationResultat: InformationResultat: InformationResultat: Information -830 000-830 000-830 000-830 000 -1 305 000-1 305 000-1 305 000-1 305 000

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. Resultatmål: 40

Föreningsinformation

equmenias medlemsinformation ska 
fortsätta att ges ut med fem nummer 
under 2011/12. Utifrån förslaget 
att satsa på företagssamarbete 
ligger annonsintäkterna ganska 
högt i budget. Under året ska 
medlemsinformationen utvärderas.

Avslutade projekt

Rubriken finns med för att kunna 
jämföra med tidigare år. Förra 
året fanns en särskild satsning på 
utvecklad webbnärvaro i budget. En 
del av projektet täcks med pengar 
som avsatts för information tidigare 
år (se not 11).

26
forts
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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. Vi jobbar 
också med kallelsedagarna och möter 
diakoner och pastorer på väg ut i 
tjänst. Resultatmål: 24, 29

Föreningsutvecklings-
programmet

Svenska Missionskyrkans och 
equmenias utvecklingsprogram för 
föreningar och församlingar kommer 
avslutas, för att den nya kyrkan ska 
få avgöra hur dess verksamhet ska se 
ut. Under tiden kommer equmenia 
börja undersöka om det är möjligt att 
göra ett program liknande Naturlig 
Församlingsutveckling (NFU) för 
föreningar. Resultatmål: 7

Avslutade projekt

Rubriken finns med för att kunna 
jämföra med förra årets budget, 
där en kostnad för Kyrka & Skola 
samt ett utbildningspaket inom 
Jämställdhet & Mångfald fanns med.

7. Utbildning7. Utbildning7. Utbildning7. Utbildning Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Administration, UtbildningAdministration, UtbildningAdministration, UtbildningAdministration, Utbildning
Intäkter 0 0
Löner, administration, resor -505 000 -525 000

-505 000-505 000-505 000-505 000 -525 000-525 000-525 000-525 000

Referensgrupp, UtbildningReferensgrupp, UtbildningReferensgrupp, UtbildningReferensgrupp, Utbildning
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -10 000

-10 000-10 000-10 000-10 000 -10 000-10 000-10 000-10 000

Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THSHuvudmannaskap, Folkhögskolorna & THSHuvudmannaskap, Folkhögskolorna & THSHuvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS
24, 
29

36, 
43

Intäkter 0 0
Kostnader -55 000 -45 000

-55 000-55 000-55 000-55 000 -45 000-45 000-45 000-45 000

FöreningsutvecklingsprogrammetFöreningsutvecklingsprogrammetFöreningsutvecklingsprogrammetFöreningsutvecklingsprogrammet 7 14
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -15 000

-10 000-10 000-10 000-10 000 -15 000-15 000-15 000-15 000

Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt 4, 7
Intäkter 0 30 000
Kostnader 0 -50 000

0000 -20 000-20 000-20 000-20 000

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 0000 30 00030 00030 00030 000
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -580 000-580 000-580 000-580 000 -645 000-645 000-645 000-645 000
Resultat: UtbildningResultat: UtbildningResultat: UtbildningResultat: Utbildning -580 000-580 000-580 000-580 000 -615 000-615 000-615 000-615 000
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Not 8. Ekonomi & 
Föreningsstöd
Expeditionen

equmenias kansli kommer under 
hösten att flytta till Alvik i Stockholm, 
där vi tillsammans med den nya kyrkan 
och sex andra kristna organisationer 
skapat ett nytt ekumeniskt center. 
Både equmenias styrelse och den 
styrelse som förberett den nya 
kyrkan ser samordningsvinster med 
att finnas på samma ställe som de 
andra stora kristna organisationerna. 
Kostnaden för flyttbilar, 
nyinvestering i vissa möbler och ett 
modernt data- och telefonsystem 
gör att lokalkostnaderna ser mycket 
höga ut. I skrivandets stund pågår 
förhandlingar om att kunna dela upp 
kostnaden över 3-7 år.

equmenias samverkansavtal med 
Svenska Missionskyrkan kommer 
fortsätta, även om det kommer 
behöva justeras när flyttlasset gått. 
En viktig grund för avtalen är att 
visa det ekonomiska stöd som 
kyrkan ger equmenia. Kostnaderna 
för lokalhyra samt ekonomi- och 
personaladministration redovisas till 
fullt pris, medan en intäkt på 215 000 
kr visar vilka rabatter equmenia får.

Förbrukningsmaterial ser ut att 
vara höjd, men i själva verket är det 
mycket liten skillnad mot förra årets 
budget. Skillnaden beror på att en del 
av dessa kostnader tidigare har lagts 
på personalkostnader, vilka nu har 
sänkts med 10 000 kr / anställd.

Insamlingskostnaderna innehåller 
en satsning på autogiro, något 
som equmenia inte gjort sedan 
MKU:s, SBUF:s och SMU:s dagar. 
Resultatmål: 31

8. Ekonomi & Föreningsstöd8. Ekonomi & Föreningsstöd8. Ekonomi & Föreningsstöd8. Ekonomi & Föreningsstöd Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Administration, Ekonomi & FöreningsstödAdministration, Ekonomi & FöreningsstödAdministration, Ekonomi & FöreningsstödAdministration, Ekonomi & Föreningsstöd
30, 
31

Intäkter 250 000 0
Löner, administration, resor -2 390 000 -2 000 000

-2 140 000-2 140 000-2 140 000-2 140 000 -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000

ExpeditionenExpeditionenExpeditionenExpeditionen
Intäkter 215 000 240 000
Personalrekrytering -50 000 -50 000
Lokalkostnader -1 015 000 -570 000
Ekonomi- och personaladministration -680 000 -720 000
Förbrukningsmaterial, Inventarier -261 000 -170 000
Datorsupport -270 000 -320 000
Insamlingskostnader 31 -310 000 -180 000
Kopiering -55 000 -65 000
Telefon, Porto -243 000 -215 000
Försäkringar, Övriga expeditionskostnader -161 000 -170 000

-2 830 000-2 830 000-2 830 000-2 830 000 -2 220 000-2 220 000-2 220 000-2 220 000

Register & MatrikelRegister & MatrikelRegister & MatrikelRegister & Matrikel
30, 
31 44

Intäkter: sponsring 150 000 150 000
Kostnader: Prenumeration IKON1931 -160 000 -150 000
Kostnader: Licensavgi� Repet -100 000 -100 000
Kostnader: Registerunderhåll -100 000 -100 000
Kostnader: Registersupport & statistik -20 000 -20 000
Kostnader: Utveckling & Utbildning Repet -180 000 -90 000

-410 000-410 000-410 000-410 000 -310 000-310 000-310 000-310 000

MaterialförsäljningMaterialförsäljningMaterialförsäljningMaterialförsäljning
Intäkter: Försäljning 0 10 000
Kostnader -35 000 -40 000

-35 000-35 000-35 000-35 000 -30 000-30 000-30 000-30 000

DeltagarförsäkringarDeltagarförsäkringarDeltagarförsäkringarDeltagarförsäkringar
Intäkter 0 0
Kostnader -80 000 -80 000

-80 000-80 000-80 000-80 000 -80 000-80 000-80 000-80 000

SkräddartorpSkräddartorpSkräddartorpSkräddartorp
Intäkter: Uthyrning 150 000 150 000
Kostnader -150 000 -150 000

0000 0000

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 765 000765 000765 000765 000 550 000550 000550 000550 000
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -6 260 000-6 260 000-6 260 000-6 260 000 -5 190 000-5 190 000-5 190 000-5 190 000
Resultat: Ekonomi & FöreningsstödResultat: Ekonomi & FöreningsstödResultat: Ekonomi & FöreningsstödResultat: Ekonomi & Föreningsstöd -5 495 000-5 495 000-5 495 000-5 495 000 -4 640 000-4 640 000-4 640 000-4 640 000

26
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Register & Matrikel

Utvecklingen av matrikelprogrammet Repet fortsätter med 
nya funktioner utifrån föreningarnas behov. Tillsammans med 
Frälsningsarméns Ungdom och Svenska Alliansmissionens 
Ungdom skickar equmenia tidningen IKON1931 rakt hem i 
brevlådan till alla medlemmar i åldern 15-25 år. Enda kravet är 
att föreningen använder Repet. Satsningen på IKON1931 ska 
finansieras med annonsintäkter. Posten innefattar även utbildningar 
i Repet och om equmenia kan få statsbidrag kommer en person 
anställas på deltid för att utveckla en Repet-utbildning på nätet. 
Resultatmål: 30, 31

9. Ledning9. Ledning9. Ledning9. Ledning Budget           Budget           Budget           Budget           
2011-20122011-20122011-20122011-2012

Budget           Budget           Budget           Budget           
2010-20112010-20112010-20112010-2011

Administration, LedningAdministration, LedningAdministration, LedningAdministration, Ledning
Intäkter 30 000 30 000
Löner, administration, resor -1 120 000 -1 150 000

-1 090 000-1 090 000-1 090 000-1 090 000 -1 120 000-1 120 000-1 120 000-1 120 000

Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtiderRiksstämma samt grundarorganisationernas årshögtiderRiksstämma samt grundarorganisationernas årshögtiderRiksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider
Intäkter 60 000 60 000
Kostnader -450 000 -450 000

-390 000-390 000-390 000-390 000 -390 000-390 000-390 000-390 000

Styrelse, AU samt grundarorganisationeras styrelserStyrelse, AU samt grundarorganisationeras styrelserStyrelse, AU samt grundarorganisationeras styrelserStyrelse, AU samt grundarorganisationeras styrelser
36, 
41

Intäkter 0 0
Kostnader -135 000 -180 000

-135 000-135 000-135 000-135 000 -180 000-180 000-180 000-180 000

Projekt & kurserProjekt & kurserProjekt & kurserProjekt & kurser
28, 
35

Intäkter 0 0
Kostnader -110 000 -110 000

-110 000-110 000-110 000-110 000 -110 000-110 000-110 000-110 000
Medlemskap, Nationella organisationerMedlemskap, Nationella organisationerMedlemskap, Nationella organisationerMedlemskap, Nationella organisationer
Intäkter 0 0
Kostnader -30 000 -45 000

-30 000-30 000-30 000-30 000 -45 000-45 000-45 000-45 000

Avslutade projektAvslutade projektAvslutade projektAvslutade projekt 23
Intäkter 0 0
Kostnader 0 -10 000

0000 -10 000-10 000-10 000-10 000

Summa: IntäkterSumma: IntäkterSumma: IntäkterSumma: Intäkter 90 00090 00090 00090 000 90 00090 00090 00090 000
Summa: KostnaderSumma: KostnaderSumma: KostnaderSumma: Kostnader -1 845 000-1 845 000-1 845 000-1 845 000 -1 945 000-1 945 000-1 945 000-1 945 000
Resultat: LedningResultat: LedningResultat: LedningResultat: Ledning -1 755 000-1 755 000-1 755 000-1 755 000 -1 855 000-1 855 000-1 855 000-1 855 000

Materialförsäljning

equmenias materialförsälning består sedan ett drygt år tillbaka av 
gratis närvaro- och medlemskort, de beställs på www.equmenia.se. 
Sedan januari 2010 säljs alla scoutprodukter genom Scoutshopen.

Deltagarförsäkring

equmenia tecknar en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla deltagare 
i lokalföreningarnas aktiviteter. Dessutom finns 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.

Skräddartorp

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

Not 9. Ledning
Riksstämma

Här budgeteras kostnader 
för möteshandlingar, ett 
reseutjämningssystem för ombuden 
samt kostnader för funktionärer, 
ideella och anställda. Intäkter och 
kostnader för lokal, mat, boende och 
deltagaravgifter beräknas gå med 
nollresultat och har inte budgeterats 
här. Utifrån arbetet med att hitta 
företagssamarbeten är intäkter från 
annonsering och utställningsplatser 
relativt högt satta.

Styrelse, AU och 
grundarorganisationernas 
styrelser

Kostnaderna avser i första hand 
mötes- och resekostnader i samband 
med styrelsemöten. Summan har 
justerats ned för att stämma bättre 
överens med verkligheten. 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. 

Projekt & kurser

Under rubriken Projekt & kurser 
finns generalsekreterarens pengar för 
samverkan med distrikten och arbetet 
med Vårturnén 2012. Resultatmål: 
28, 35
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Medlemskap i nationella organisationer

Här finns medlemsavgifter i LSU Sveriges Ungdomsorganisationer samt Arbetsgivaralliansen.

Avslutade projekt

Rubriken finns med för jämförelser. Här finns Sci-Fi, som under 2010/11 haft uppdraget att 
visionera kring equmenias verksamhet och skriva en verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2021/22.

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 2011/12 har equmenia 
inte några konkreta projekt där 
WorldWide kan användas, därför 
budgeteras med en reservation på 
60.000 kr motsvarande överskottet 
(se not 3).

10. Reservation av ändamålsbestämda medel10. Reservation av ändamålsbestämda medel10. Reservation av ändamålsbestämda medel10. Reservation av ändamålsbestämda medel
Budget           Budget           Budget           Budget           

2011-20122011-20122011-20122011-2012
Budget           Budget           Budget           Budget           

2010-20112010-20112010-20112010-2011

Internationella insatser -60 000 0
Skräddartorp 0 0

Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medelResultat: Reservering av ändamålsbestämda medelResultat: Reservering av ändamålsbestämda medelResultat: Reservering av ändamålsbestämda medel -60 000-60 000-60 000-60 000 0000

11. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel11. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel11. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel11. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Budget           Budget           Budget           Budget           

2011-20122011-20122011-20122011-2012
Budget           Budget           Budget           Budget           

2010-20112010-20112010-20112010-2011

Utnyttjande av ändamålsbestämda medelUtnyttjande av ändamålsbestämda medelUtnyttjande av ändamålsbestämda medelUtnyttjande av ändamålsbestämda medel
Insatser i Latinamerika 100 000 100 000
Alla på samma kula 50 000 200 000
Informationsinsatser 0 55 000
Pågående projekt - Ledarguiden 10 000 22 000
Pågående projekt - Scoutdax 5 000 0
Pågående projekt - Rättvis Helg 10 000 0
Internationella insatser 110 000 115 000
Medel till personalutbildning 0 80 000

Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medelResultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medelResultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medelResultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 285 000285 000285 000285 000 572 000572 000572 000572 000

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, 
utformandet av en helgbibelskola, de 
internationella stipendierna, stödet 
till internationella samarbetspartners 
samt genomförandet av Rätt Vis 
Helg och planering av Scoutdax 
finansieras med ändamålsbestämda 
medel. Resultatmål: se not 3, 4, 5

26
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Presentation av 2012 års 
riksstämma
Tid och plats presentera på riksstämman 2011.
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Följande sidor innehåller årmöteshandlingar för 
equmenias tre grundarorganistioner, 
Metodistkyrkans Ungdomsförbund MKU 
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund SBUF 
Svenska Missionskyrkans Ungdom SMU

Bilden är ritad av Isabelle Furusjö
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Förslag till 
föredragningslista 
för MKU:s 
rikskonvent 2011
1. Rikskonventet öppnas

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Beslut om rikskonventets stadgeenliga 
 utlysande

4. Val av Presidium

 a. Ordförande

 b. Vice ordförande

 c. Sekreterare

 d. Två justeringspersoner tillika  
  rösträknare

5. Beslut om yttranderätt

6. Redogörelse av förvaltningsberättelse för  
 perioden 2009-09-01 – 2010-08-31 

7. Redogörelse av balans- och resultaträkning  
 för perioden 2009-09-01 – 2010-08-31 

8. Redogörelse av revisionsberättelse för  
 perioden 2009-09-01 – 2010-08-31 

9. Fastställande av förvaltningsberättelse,  
 balansräkning och resultaträkning

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om verksamhetsplan för  
 verksamhetsåret 2011/12

12. Beslut om budget för verksamhetsåret  
 2011/12

13. Val av förbundsordförande

14. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen

15. Val av revisor

16. Val av 2 ledamöter till nomineringskommittén  
 för nästkommande rikskonvent

17. Tid och plats för ordinarie rikskonvent år  
 2012

18. Rikskonventet avslutas
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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 anse rikskonventet stadgeenligt utlyst.

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 lämna punkten utan åtgärd.

Val av presidium
Nomineringskommittén lämnar sitt förslag på rikskonventet.
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Metodistkyrkans ungdomsförbund, MKU 
Org nr 802450-0418 
Bokslut för perioden 2009-09-01 – 2010-08-31

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Metodistkyrkans Ungdomsförbund (org.nr. 802450-0418) får härmed avge följande 
bokslut för räkenskapsåret 2009-09-01 – 2010-08-31. 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, inte minst då Ungdomsstyrelsen beviljat ett anslag om 100 000 kr 
för ett utvecklingsprojekt inom MKU. Av anslaget har 80 902 kr använts, resterande del skall 
återbetalas till myndigheten.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ur MKU:s perspektiv är arbetet med våra internationella kontakter särskilt glädjande, med ett 
stort engagemang från lokalföreningarna i utbytesprogrammet Caravanen, som under 2010 
genomfördes i USA med deltagare från Norden och Baltikum.

MKU:s rikskonvent avhölls i Örebro i maj 2010 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 2011.
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Resultaträkning, perioden 2009-09-01 - 2010-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Resultat Resultat Resultat Resultat 
2009/20102009/20102009/20102009/2010

Resultat Resultat Resultat Resultat 
2008/20092008/20092008/20092008/2009

Verksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkter
Gåvomedel nationellt 3 471 4 960

400 32407 02)neknabsanorknE( origotuA
Medlemsavgifter 0 17 488
Anslag & Bidrag 80 902 20 000

Summa Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkter 770 501retkätni snetehmaskreV ammuS 105 077105 077105 077 65 45265 45265 45265 452

Verksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnader
Anslag till equmenia -105 077 -62 918
Övriga kostnader 0 -4 400

Summa Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnader 770 501-redantsok snetehmaskreV ammuS -105 077-105 077-105 077 -67 318-67 318-67 318-67 318

Årets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultat 0000 -1 867-1 867-1 867-1 867

Resultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringar
768 10reppapedräv gninledtU & retkätnietnäR

Räntekostnader 0 0

Årets resultat efter �nansiella posterÅrets resultat efter �nansiella posterÅrets resultat efter �nansiella poster 0retsop alleisnanif retfe tatluser sterÅ 000 0000

Reservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationer
00ledem admätsebslåmadnä va noitavreseR
00ledem admätsebslåmadnä va ednajttyntU

Kvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkning 0gninkär yn i aresnalab tta ravK 000 0000

Balansräkning per 2010-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

TillgångarTillgångarTillgångarTillgångar 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kassa & BanktillgodohavandenKassa & BanktillgodohavandenKassa & BanktillgodohavandenKassa & Banktillgodohavanden

234 092304 213nednavahodogllitknaB
Kassa 40 40
Summa Kassa & BanktillgodohavandenSumma Kassa & BanktillgodohavandenSumma Kassa & BanktillgodohavandenSumma Kassa & Banktillgodohavanden 312 443312 443312 443312 443 290 472290 472290 472290 472

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 312 443312 443312 443312 443 290 472290 472290 472290 472

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 312 443312 443312 443312 443 290 472290 472290 472290 472

Eget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulder 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

EGET KAPITALEGET KAPITALEGET KAPITALEGET KAPITAL
Fritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapital
Balanserat kapital 0 0
Årets resultat 0 0
Summa Fritt disponibelt eget kapitalSumma Fritt disponibelt eget kapitalSumma Fritt disponibelt eget kapital 0latipak tege tlebinopsid ttirF ammuS 000 0000

SUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITAL 0000 0000

SKULDERSKULDERSKULDERSKULDER
FörmedlingsanslagFörmedlingsanslagFörmedlingsanslagFörmedlingsanslag

000 001890 91neslerytssmodgnU nårf galsnA

Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder
Avräkning equmenia 293 345 190 472

SUMMA SKULDERSUMMA SKULDERSUMMA SKULDER 344 213REDLUKS AMMUS 312 443312 443312 443 290 472290 472290 472290 472

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 312 443312 443312 443312 443 290 472290 472290 472290 472

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga
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8
Redogörelse av 
revisionsberättelse för perioden 
2009-09-01 – 2010-08-31
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Förslag till verksamhetsplan för 
MKU 2011-09-01 till 2012-08-31
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.

MKU har därutöver ansvar för att ta emot gåvor och arv, att vid ansökan om statsbidrag bära det 
juridiska ansvaret för ansökan samt att stödja moderkyrkorna/modersamfunden i deras strävan 
att bilda ett nytt kyrkosamfund och verka för att samgåendeprocessen mellan MKU, SBUF och 
SMU kan fullföljas.

Styrelsen föreslår rikskonventet
att fastställa verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011/2012 enligt förslaget.

11

9
Fastställande av 
förvaltningsberättelse,  
balansräkning och resultaträkning
Förslag till beslut angående bokslut
att anta förslaget till bokslut för 2009/10 och lägga fram det till rikskonventet,

att föreslå rikskonventet att fastställa resultaträkning för verksamhetsåret 2009/10 och  
 balansräkning per 2010-08-31.
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Förslag till budget för MKU, perioden 2011-09-01 - 2012-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Budget Budget Budget Budget 
2011/20122011/20122011/20122011/2012

Budget Budget Budget Budget 
2010/20112010/20112010/20112010/2011

Utfall   Utfall   Utfall   Utfall   
2009/20102009/20102009/20102009/2010

Verksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkter
Gåvomedel nationellt 5 000 5 000 3 471

407 02000 52000 02)neknabsanorknE( origotuA
Medlemsavgifter 0 0 0
Anslag & Bidrag 0 0 80 902

Summa Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkter 000 52retkätni snetehmaskreV ammuS 25 00025 00025 000 30 00030 00030 00030 000 105 077105 077105 077105 077

Verksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnader
Anslag till equmenia -25 000 -30 000 -105 077
Övriga kostnader 0 0 0

Summa Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnader 000 52-redantsok snetehmaskreV ammuS -25 000-25 000-25 000 -30 000-30 000-30 000-30 000 -105 077-105 077-105 077-105 077

Årets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultat 0000 0000 0000

Resultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringar
000reppapedräv gninledtU & retkätnietnäR

Räntekostnader 0 0 0

Årets resultat efter �nansiella posterÅrets resultat efter �nansiella posterÅrets resultat efter �nansiella poster 0retsop alleisnanif retfe tatluser sterÅ 000 0000 0000

Reservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationer
000ledem admätsebslåmadnä va noitavreseR

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0 0

Kvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkning 0gninkär yn i aresnalab tta ravK 000 0000 0000

Förslag till budget för MKU, 
verksamhetsåret 2011/12
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.

Styrelsen föreslår rikskonventet
att fastställa budget för verksamhetsåret 2011/12 enligt förslaget.

12
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Tid och plats för ordinarie 
rikskonvent år 2012
Presenteras på rikskonventet 2011.

Valärenden
Nomineringskommitténs förslag presenteras på rikskonventet.

17

13 14

15 16
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Förslag till 
föredragningslista 
SBUF:s 
årskonferens 2011
1. SBUF:s förhandlingar öppnas 
2. Godkännande av föredragningslistan 
3. Beslut om årskonferensens stadgeenliga  
 utlysande 
4. Val av Presidium 
 a. Ordförande 
 b. Vice ordförande 
 c. Föredragande sekreterare 
 d. Protokollssekreterare 
 e. Protokollsjusterare, två stycken 
 f. Rösträknare, två stycken 
5. Beslut om yttranderätt i förhandlingarna 
6. Presentation av SBUF:s  
 förvaltningsberättelse för 2009/10 
7. Presentation av resultat- och balansräkning  
 för 2009/10 
8. Föredragning av revisionsberättelse för  
 2009/10 
9. Fastställande av förvaltningsberättelse för  
 2009/10 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning  
 för 2009/10 
11. Beslut om ansvarsfrihet 
12. Presentation av valkommitténs förslag, samt  
 eventuella ytterligare nomineringar 
13. Val av: 
 a. SBUF:s ordförande 
 b. Övriga styrelseledamöter 
 c. Två revisorer, varav en auktoriserad  
  revisor 
 d. Två revisorssuppleanter, varav en  
  auktoriserad revisor 
 e. Valkommitté 
14. Beslut om styrelsens förslag till  
 verksamhetsplan för 2011/12 
15. Beslut om styrelsens förslag till budget för  
 2011/12 
16. Beslut om styrelsen förslag till förändring av  
 SBUF:s stadgar, andra läsningen 
17. Välkomnande av nya föreningar 
18. Övriga frågor som mötet beslutat ta upp för  
 behandling 
19. Inbjudan till årskonferens 2012 
20. SBUF:s förhandlingar avslutas
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Beslut om yttranderätt
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 förbundets centralt anställda 
tjänstemän samt utsedda representanter för Svenska Baptistsamfundet har yttranderätt vid 
SBUF-styrelsens möten, vilket kan vara till ledning även för årskonferensen.

Styrelsen föreslår 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.

Beslut om årskonferensens 
stadgeenliga utlysande
Enligt § 5 i SBUF:s stadgar ska kallelse till årskonferensen gå ut senast fyra månader före 
konferensens öppnande. Utlysandet skedde första gången på Utmanad i Örebro i maj 
2010. Därefter har årskonferensen även utlysts via equmenias hemsida och via equmenias 
medlemsinformation.

Styrelsen föreslår årskonferensen
att anse årskonferensen stadgeenligt utlyst.

Val av presidium
Valkommittén lämnar sitt förslag på årskonferensen.

3

4

5
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Svenska baptisternas ungdomsförbund, SBUF 
Org nr 802005-7736 
Bokslut för perioden 2009-09-01 – 2010-08-31

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (org.nr. 802005-7736) får härmed avge 
följande bokslut för räkenskapsåret 2009-09-01 – 2010-08-31. 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 framförallt 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 verksamhetsresultat uppgår till 0 kronor, då det ekonomiska överskottet i enlighet med 
federationsavtalet överförts som ett anslag till equmenia. Statsbidraget har stått sig väl med 
tidigare år, intäkterna från insamlingarna har fortsatt att komma in och resultatet från de 
finansiella instrumenten är rimligt gott. Kostnaderna har i allt väsentligt överförts till equmenia, 
även det i enlighet med federationsavtalet. Undantaget är en kostnad för särskild löneskatt som 
hanterats felaktigt tidigare år, och som nu kostnadsförts.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
De aktiviteter som genom federationsavtalet bevarats inom SBUF, nämligen huvudmannaskapet 
i Sjöviks folkhögskola samt Aina & Olof  Hammars stipendium, har verkställts av styrelsen. 
Dock har stipendiet inte fått några sökande, varför det inte har utdelats under året. SBUF:s 
årskonferens avhölls i Örebro i maj 2010 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 2011.

6
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Resultaträkning, perioden 2009-09-01 - 2010-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Resultat Resultat Resultat Resultat 
2009/20102009/20102009/20102009/2010

Resultat Resultat Resultat Resultat 
2008/20092008/20092008/20092008/2009

Verksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkter
Insamlade medel nationellt 10 175 8 482
Insamlade medel Lö�et 2 250 3 100
Insamlade medel WorldWide 39 505 44 660
Insamlade medel Konferensgåvor 0 23 411
Insamlade medel Autogiro (Visionsbärare) 24 040 19 195
Statsbidrag 463 604 307 800
Svenska spel 1 181 952 76 885
Anslag & Bidrag 1 923 434 740
Övriga intäkter 696 147

Summa Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkter 1 724 1451 724 1451 724 1451 724 145 918 420918 420918 420918 420

Verksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnader
Anslag till equmenia -1 759 274 -895 143
Övriga anslag, stipendier, medlemsavgi�er 0 -6 000
Personalkostnader -9 977 -101 358
Kontorskostnader 0 -14 537
Resor och sammanträden 0 -2 998
Övriga kostnader 0 -5 381

Summa Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnader -1 769 251-1 769 251-1 769 251-1 769 251 -1 025 416-1 025 416-1 025 416-1 025 416

Årets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultat -45 106-45 106-45 106-45 106 -106 997-106 997-106 997-106 997

Resultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper 45 106 100 997
Räntekostnader 0 0

Summa Finansiella investeringarSumma Finansiella investeringarSumma Finansiella investeringarSumma Finansiella investeringar 45 10645 10645 10645 106 100 997100 997100 997100 997

Årets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella poster 0000 -6 000-6 000-6 000-6 000

Ändamålsbestämda medel samt projektkostnaderÄndamålsbestämda medel samt projektkostnaderÄndamålsbestämda medel samt projektkostnaderÄndamålsbestämda medel samt projektkostnader
Reservation av ändamålsbestämda medel 0 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 6 000

Kvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkning 0000 0000

Balansräkning per 2010-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

TillgångarTillgångarTillgångarTillgångar NotNotNotNot 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelsbevis 5 5
Byggnader och mark 1 309 901 314 575

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARSUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARSUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARSUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 309 906309 906309 906309 906 314 580314 580314 580314 580

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringarKortfristiga fordringarKortfristiga fordringarKortfristiga fordringar
Övriga fordringar 15 064 22 185
Avräkning equmenia 4 241 050 5 197 556
Summa Kortfristiga fordringarSumma Kortfristiga fordringarSumma Kortfristiga fordringarSumma Kortfristiga fordringar 4 256 1144 256 1144 256 1144 256 114 5 219 7405 219 7405 219 7405 219 740

BanktillgodohavandenBanktillgodohavandenBanktillgodohavandenBanktillgodohavanden
Banktillgodohavanden 4 809 0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 260 9234 260 9234 260 9234 260 923 5 219 7405 219 7405 219 7405 219 740

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 4 570 8304 570 8304 570 8304 570 830 5 534 3205 534 3205 534 3205 534 320

Eget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulder 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

EGET KAPITALEGET KAPITALEGET KAPITALEGET KAPITAL
Fritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapital
Balanserat kapital 0 0
Summa Fritt disponibelt eget kapitalSumma Fritt disponibelt eget kapitalSumma Fritt disponibelt eget kapitalSumma Fritt disponibelt eget kapital 0000 0000

Eget kapital reserverat för särskilda ändamålEget kapital reserverat för särskilda ändamålEget kapital reserverat för särskilda ändamålEget kapital reserverat för särskilda ändamål
Skräddartorp 266 076 266 076

SUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITAL 266 076266 076266 076266 076 266 076266 076266 076266 076

SKULDERSKULDERSKULDERSKULDER
FörmedlingsanslagFörmedlingsanslagFörmedlingsanslagFörmedlingsanslag
Ungdomsstyrelsen 4 304 754 5 268 244

SUMMA SKULDERSUMMA SKULDERSUMMA SKULDERSUMMA SKULDER 4 304 7544 304 7544 304 7544 304 754 5 268 2445 268 2445 268 2445 268 244

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 570 8304 570 8304 570 8304 570 830 5 534 3205 534 3205 534 3205 534 320

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga
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1. Finansiella instrument
Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde 

2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31
Marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde 

2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31
AvvikelseAvvikelseAvvikelseAvvikelse Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde 

2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

Ansvar Aktiefond 556 704 448 724
Sverige Index Etisk fond 227 143 243 123 15 980 220 251
Klick Sverige 90 219 533 194 211 -25 322 215 166
Summa Finansiella instrumentSumma Finansiella instrumentSumma Finansiella instrumentSumma Finansiella instrument 439 382439 382439 382439 382 967 861967 861967 861967 861
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Revisionsberättelse

Fastställande av resultat- och 
balansräkning för 2009/10
Styrelsen föreslår årskonferensen
att fastställa resultaträkning för verksamhetsåret 2009/10 och balansräkning per  
 2010-08-31.

8
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Presentation av valkommitténs 
förslag, samt eventuella 
ytterligare nomineringar
Valkommitténs förslag presenteras senare.

12

13
Val av två revisorer och två  
revisorssuppleanter
Ordinarie
1. Jonas Grahn – Auktoriserad revisor

2. Matts Samuelsson

Suppleanter
1. Erik Albenius – Auktoriserad revisor

2. Valkommitténs förslag presenteras senare
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Förslag till Verksamhetsplan för 
SBUF 2011-09-01 till 2012-08-31
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.

SBUF ska därutöver stödja moderkyrkorna/modersamfunden i deras strävan att bilda ett 
nytt kyrkosamfund och verka för att samgåendeprocessen mellan MKU, SBUF och SMU 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 SBUF-styrelsen 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 2011/12.

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 takt med 
att equmenia allt mer övertar ansvaret för insamlingarna minskar punkten i omfattning, men 
däremot inte i betydelse. Arbetet fortsätter!

Styrelsen föreslår årskonferensen
att fastställa verksamhetsplan för 2011/12 enligt förslaget.

14
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Förslag till Budget för SBUF, 
verksamhetsåret 2011/12
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 
Visionsbärarna

• 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

15

Not 1. Insamlade medel

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

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 2011.

Not 3. Nationell 
verksamhet

Federationsavtalet ger möjlighet 
att undanta viss verksamhet från 

Förslag till Budget för SBUF, 2011-09-01 - 2012-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Not
Budgetförslag Budgetförslag Budgetförslag Budgetförslag 

2011/20122011/20122011/20122011/2012
Budget Budget Budget Budget 

2010/20112010/20112010/20112010/2011
Utfall   Utfall   Utfall   Utfall   

2009/20102009/20102009/20102009/2010
Verksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkter
Insamlade medel 1 75 000 30 000 75 970
Statsbidrag 2 409 000 450 000 463 604
Svenska spel 2 830 000 1 182 000 1 181 952
Anslag & Bidrag 0 0 1 923
Övriga intäkter 0 0 696

Summa Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkter 1 314 0001 314 0001 314 0001 314 000 1 662 0001 662 0001 662 0001 662 000 1 724 1451 724 1451 724 1451 724 145

Verksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnader
Nationell verksamhet 3 -2 500 -2 500 0
Personalkostnader 0 0 -9 977
Anslag till equmenia 4 -1 339 000 -1 684 500 -1 759 274

Summa Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnader -1 341 500-1 341 500-1 341 500-1 341 500 -1 687 000-1 687 000-1 687 000-1 687 000 -1 769 251-1 769 251-1 769 251-1 769 251

Årets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultat -27 500-27 500-27 500-27 500 -25 000-25 000-25 000-25 000 -45 106-45 106-45 106-45 106

Resultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper 25 000 25 000 45 106
Räntekostnader 0 0 0

Summa Finansiella investeringarSumma Finansiella investeringarSumma Finansiella investeringarSumma Finansiella investeringar 25 00025 00025 00025 000 25 00025 00025 00025 000 45 10645 10645 10645 106

Årets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella poster -2 500-2 500-2 500-2 500 0000 0000

Ändamålsbestämda medel samt projektkostnaderÄndamålsbestämda medel samt projektkostnaderÄndamålsbestämda medel samt projektkostnaderÄndamålsbestämda medel samt projektkostnader
Reservation av ändamålsbestämda medel 0 0 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 5 2 500 2 500 0

Kvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkning 0000 2 5002 5002 5002 500 0000
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Beslut om styrelsen förslag till 
förändring av SBUF:s stadgar, 
andra läsningen
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 nu går samman till en ny kyrka.

På SBUFs årskonferens 2010 togs de första besluten om en eventuell upplösning genom att göra 
ett antal ändringar i SBUFs stadgar. En av paragraferna, § 11, kräver två likalydande beslut på 
två efter varandra följande årskonferenser. Därför behöver årskonferensen 2011 besluta att vi 
konfirmerar fjolårets stadgändring av nämnda § 11.

Stadgeändringarna 2010 följdes av ett andra beslut, att konfirmeringen 2011, skulle gälla med 
omedelbart för att kunna lägga ner SBUF. Under våren 2010 tänkte SBUFs styrelse och equmenia 
lite för fort och vi ser nu att en upplösning av grundarorganisationerna kommer att ske först 
2012, varför ändringen föreslås gälla från och med det nya verksamhetsåret 2011-2012.

SBUF:s styrelse föreslår därför årskonferensen
att ta ett andra beslut, och konfirmera beslutet om stadgeändringen i § 11, enligt beslutet  
 från 2010, samt

att stadgeändringen gäller från och med det nya verksamhetsåret, som inleds 2011-09-01.

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.

Not 4. equmenia

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

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.

Styrelsen föreslår årskonferensen
att anta budget för verksamhetsåret 2011/12 enligt förslaget.
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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.

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.

§ 3 Omfattning
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
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Inbjudan till årskonferens 2012
Tid och plats presenteras på årskonferensen. 

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

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. 

§ 7 Extra årskonferens
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.

§ 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.

Därutöver utser årskonferensen två verksamhetsgranskare som har till 
uppgift att granska styrelsens arbete under året.

§ 9 Firmatecknare
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. 
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Förslag till 
föredragningslista 
vid SMU:s 101:e 
riksmöte
2 juni 2011, Stockholm

1. Riksmötet öppnas

2. Hälsningsord av SMU-styrelsens ordförande

3. Val av funktionärer för riksmötet

 a. ordförande

 b. vice ordförande

 c. två sekreterare

 d. två protokollsjusterare

 e. två rösträknare

4. Fastställande av föredragningslistan samt kort  
 genomgång av arbetssätt

5. Beslut om riksmötets stadgeenliga utlysande

6. Redogörelse för förvaltningsberättelse 2009- 
 09-01 – 2010-08-31

7. Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret  
 2009-09-01 – 2010-08-31

8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009- 
 09-01 – 2010-08-31

9. Fastställande av balans- och resultaträkning  
 för verksamhetsåret 2009-09-01 – 2010-08-31

10. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret  
 2009-09-01 – 2010-08-31

11. Beslut om verksamhetsplan för  
 verksamhetsåret 2011-09-01 – 2012-08-31

12. Beslut om budget för verksamhetsåret 2011- 
 09-01 – 2012-08-31

13. Val av ledamöter till SMU-styrelsen

14. Val av två revisorer och två  
 revisorssuppleanter

15. Val av 2012 års valkommitté

16. Tid och plats för ordinarie riksmöte år 2012

17. Mötets avslutande
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Val av funktionärer för riksmötet
Valberedningens förslag till funtionärer presenteras senare.

Beslut om riksmötets 
stadgeenliga utlysande
Enligt SMU:s stadgar ska kallelse till riksmötet gå ut senast sex månader före mötets öppnande. 
Utlysandet skedde första gången på Utmanad i Örebro i maj 2010. Därefter har riksmötet även 
utlysts via equmenias hemsida och i equmenias medlemsinformation.

Styrelsen föreslår riksmötet
att anse riksmötet stadgeenligt utlyst
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Svenska Missionskyrkans Ungdom, SMU 
Org nr 802006-8048 
Bokslut för perioden 2009-09-01 – 2010-08-31

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svenska Missionskyrkans Ungdom (org.nr. 802006-8048) får härmed avge följande 
bokslut för räkenskapsåret 2009-09-01 – 2010-08-31. Alla belopp redovisas i svenska kronor.

Information om verksamheten
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.

SMU har därför framför allt 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.

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 även om 
statsbidraget minskat sedan toppåret 2008/09 står autogiroinsamlingen fast. Kostnaderna har i 
allt väsentligt överförts till equmenia, även det i enlighet med federationsavtalet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
De aktiviteter som genom federationsavtalet bevarats inom SMU, nämligen huvudmannaskapet 
i folkhögskolorna samt ägandet av Skräddartorp, har fortgått löpande. SMU:s riksmöte avhölls i 
Örebro i maj 2010 samtidigt med equmenias riksstämma.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Sedan räkenskapsårets utgång har SMU tagit emot kallelse till bouppteckning efter en testator 
som i sin sista vilja efterlämnat 5 % av kvarlåtenskapen till SMU. I boet ingår bland annat en 
bostadsrätt i Alingsåstrakten. I nuläget finns dock inga uppgifter om övriga tillgångar och skulder.

Disposition av årets resultat
Verksamhetsårets resultat uppgår till 0 kronor varför styrelsen inte har något förslag om 
disposition att lämna.

Stockholm, den 31 januari 2011
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Resultaträkning, perioden 2009-09-01 - 2010-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Resultat 2009/2010Resultat 2009/2010Resultat 2009/2010Resultat 2009/2010 Resultat 2008/2009Resultat 2008/2009Resultat 2008/2009Resultat 2008/2009

Verksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkter

Insamlade medel nationellt 12 210 2 468

Insamlade medel internationellt 6 560 6 725

Insamlade medel Konferensgåvor 0 1 500

041 017 1796 727 1)navågsnoissiM( origotua ledem edalmasnI

Statsbidrag 1 899 567 2 060 319

Svenska spel 5 102 158 4 517 532

Anslag & Bidrag 0 15 142

Övriga intäkter 4 673 13 422

Summa Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkter 8 752 8658 752 8658 752 8658 752 865 8 327 2488 327 2488 327 2488 327 248

Verksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnader

Anslag till equmenia -8 745 596 -8 263 931

Ledning, Administration, Information -7 292 -63 426

Summa Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnader -8 752 887-8 752 887-8 752 887-8 752 887 -8 327 357-8 327 357-8 327 357-8 327 357

Årets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultat -22-22-22-22 -109-109-109-109

Resultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringar

Ränteintäkter & Utdelning värdepapper 22 109

Räntekostnader 00

Årets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella poster 000 00 000

Reservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationer

Reservation av ändamålsbestämda medel 00

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 00

Kvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkning 000 00 000

Balansräkning per 2010-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

TillgångarTillgångarTillgångarTillgångar NotNotNotNot 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelsbevis 5 5

575 413109 9031kram hco redanggyB

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARSUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARSUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARSUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 309 906309 906309 906309 906 314 580314 580314 580314 580

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAROMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringarKortfristiga fordringarKortfristiga fordringarKortfristiga fordringar
Övriga fordringar 15 064 22 185

655 791 5050 142 4ainemuqe gninkärvA
Summa Kortfristiga fordringarSumma Kortfristiga fordringarSumma Kortfristiga fordringar 411 652 4ragnirdrof agitsirftroK ammuS 4 256 1144 256 1144 256 114 5 219 7405 219 7405 219 7405 219 740

BanktillgodohavandenBanktillgodohavandenBanktillgodohavandenBanktillgodohavanden
Banktillgodohavanden 4 809 0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARSUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 260 9234 260 9234 260 9234 260 923 5 219 7405 219 7405 219 7405 219 740

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 4 570 8304 570 8304 570 8304 570 830 5 534 3205 534 3205 534 3205 534 320

Eget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulderEget kapital och skulder 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

EGET KAPITALEGET KAPITALEGET KAPITALEGET KAPITAL
Fritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapitalFritt disponibelt eget kapital
Balanserat kapital 0 0
Summa Fritt disponibelt eget kapitalSumma Fritt disponibelt eget kapitalSumma Fritt disponibelt eget kapital 0latipak tege tlebinopsid ttirF ammuS 000 0000

Eget kapital reserverat för särskilda ändamålEget kapital reserverat för särskilda ändamålEget kapital reserverat för särskilda ändamålEget kapital reserverat för särskilda ändamål
Skräddartorp 266 076 266 076

SUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITALSUMMA EGET KAPITAL 670 662LATIPAK TEGE AMMUS 266 076266 076266 076 266 076266 076266 076266 076

SKULDERSKULDERSKULDERSKULDER
FörmedlingsanslagFörmedlingsanslagFörmedlingsanslagFörmedlingsanslag
Ungdomsstyrelsen 4 304 754 5 268 244

SUMMA SKULDERSUMMA SKULDERSUMMA SKULDER 457 403 4REDLUKS AMMUS 4 304 7544 304 7544 304 754 5 268 2445 268 2445 268 2445 268 244

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 570 8304 570 8304 570 8304 570 830 5 534 3205 534 3205 534 3205 534 320

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga
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1. Byggnader och mark 2010-08-312010-08-312010-08-312010-08-31 2009-08-312009-08-312009-08-312009-08-31

Ingående anska�ningsvärdeIngående anska�ningsvärdeIngående anska�ningsvärdeIngående anska�ningsvärde 380 000 380 000
Inköp under året 0 0
Avyttringar under året 0 0
Utgående ackumulerade anska�ningsvärdenUtgående ackumulerade anska�ningsvärdenUtgående ackumulerade anska�ningsvärdenUtgående ackumulerade anska�ningsvärden 380 000380 000380 000380 000 380 000380 000380 000380 000

Ingående avskrivningarIngående avskrivningarIngående avskrivningarIngående avskrivningar -65 425-65 425-65 425-65 425 -60 752-60 752-60 752-60 752
Årets avskrivningar -4 673 -4 673
Återförda avskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningarUtgående ackumulerade avskrivningar -70 099-70 099-70 099-70 099 -65 425-65 425-65 425-65 425

Utgående restvärde enligt planUtgående restvärde enligt planUtgående restvärde enligt planUtgående restvärde enligt plan 309 901309 901309 901309 901 314 575314 575314 575314 575

SMU äger frilu�sgården Skräddartorp, bestående av fastigheterna Malingsbo 1:80 (Skräddartorp N:a) och
Björsjö skog 1:15 (Söndagssjönäset) med tillhörande tomter. Skräddartorp N:a är skattebefriat och har
därmed inget taxeringsvärde. Byggnadsvärdet för torpet på Björsjö skog är under 50 000 kronor, därför
saknas registrerat taxeringsvärde även för denna fastighet. Markvärdet är taxerat till 156 000 kronor i
i Fastighetstaxeringen 2010.

6 + 7
forts
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Revisionsberättelse

Förslag till beslut om bokslut

Styrelsen föreslår riksmötet
att fastställa resultaträkning för verksamhetsåret 2009/10 och  
 balansräkning per 2010-08-31
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Verksamhetsplan för SMU 
2011-09-01 till 2012-08-31
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 stödja moderkyrkorna/modersamfunden i deras strävan 
att bilda ett nytt kyrkosamfund och verka för att samgåendeprocessen mellan MKU, SBUF och 
SMU kan fullföljas.

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 SMU-styrelsen även fortsättningsvis kommer bära det 
juridiska ansvaret för ansökan så väl 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 undersöka 
möjligheterna att stärka scoutkårers, föreningars och distrikts delaktighet i gården.

Styrelsen föreslår riksstämman
att fastställa verksamhetsplan för 2011/12 enligt förslaget.

11

Förslag till budget för SMU, 
verksamhetsåret 2011/12
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

12
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Budgetförslag för SMU, perioden 2011-09-01 - 2012-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Budgetförslag Budgetförslag Budgetförslag Budgetförslag 
2011/20122011/20122011/20122011/2012

Budget Budget Budget Budget 
2010/20112010/20112010/20112010/2011

Utfall   Utfall   Utfall   Utfall   
2009/20102009/20102009/20102009/2010

Verksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkterVerksamhetens intäkter
Insamlade medel 1 1 750 000 3 646 034
Statsbidrag 2 1 441 000 1 805 440
Svenska spel 2 3 200 000 4 149 385 5 102 158
Anslag & Bidrag 0 0 0
Övriga intäkter 3 5 000 5 000 4 673

Summa Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkterSumma Verksamhetens intäkter 4 646 0004 646 0004 646 0004 646 000 7 709 8257 709 8257 709 8257 709 825 8 752 8658 752 8658 752 8658 752 865

Verksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnader
Ledning, Administration, Information 3 -5 000 -5 000 -7 292
Anslag till equmenia 4 -4 641 000 -7 704 825 -8 745 596

Summa Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnaderSumma Verksamhetens kostnader -4 646 000-4 646 000-4 646 000-4 646 000 -7 709 825-7 709 825-7 709 825-7 709 825 -8 752 887-8 752 887-8 752 887-8 752 887

Årets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultatÅrets verksamhetsresultat 0000 0000 -22-22-22-22

Resultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringarResultat från �nansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper 0 0 22
Räntekostnader 0 0 0

Årets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella posterÅrets resultat e�er �nansiella poster 0000 0000 0000

Reservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationerReservationer och utnyttjande av tidigare reservationer
Reservation av ändamålsbestämda medel 0 0 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0 0

Kvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkningKvar att balansera i ny räkning 0000 0000 0000

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 2011 beslut om 
utdelning av det bidrag som tidigare 
kallats Överskott från Svenska Spel 
AB. Anslaget kommer användas i 
equmenia under 2011/12.

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.

Styrelsen föreslår riksmötet
att anta budget för verksamhetsåret 2011/12 enligt förslaget.
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Val av ledamöter till SMU-
styrelsen
Valberedningens förslag till ledamöter till SMU-styrelsen presenteras senare.

Val av två revisorer och två  
revisorssuppleanter
Ordinarie
1. Jonas Grahn – Auktoriserad revisor

2. Matts Samuelsson

Suppleanter
1. Erik Albenius – Auktoriserad revisor

2. Valberedningens förslag presenteras senare

Val av 2012 års valkommitté
Valberedningens förslag till 2012 års valkommitté presenteras senare.

Tid och plats för ordinarie 
riksmöte år 2012
Presenteras på riksmötet.



omslag finns i dokumentet “equmenia_handlingar_omslag_inlaga_UTSKJUTET.pdf”

Bilder från equmenias riksstämma i Örebro 2010 
Fotograf: Erik Olesund
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Detta är hanDlingarna till equmenias riksstämma i 
stockholm anDra till femte juni tjugohunDraelva. 

De innehåller också årsmöteshanDlingar för 
metoDistkyrkans ungDomsförbunD, svenska 
baptisternas ungDomsförbunD och svenska 

missionskyrkans ungDom. grafisk formgivning nils 
lyckanDer och rebecka hellquist.

jesus kristus är herre. nu och för alltiD.


