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Välkommen till riksstämman ”någonting 
större”
”följ mig” sa Jesus för ca 2000 år sedan. Och några gjorde det. Fler och 
fler. Idag är vi väldigt många som har nappat på utmaningen att följa 
Jesus. På lite olika sätt och med lite olika tolkningar här och var, men 
med drömmen om att mer och mer efterlikna Jesus gemensamt. Och med 
längtan att få dela vår tro med fler. 

Vid läsning av Bibeln, och inte minst evangelierna och apostlagärningarna, 
slås jag ofta av att det blev någonting större. Lärjungarnas naiva ”ja” på 
Jesus kallelse ledde dem in på ett äventyr som på alla sätt överträffade 
det äventyr deras liv blivit om de valt att stanna kvar där de befann sig. 
Hur många av dem insåg första dagen tillsammans med Jesus att detta 
skulle förändra deras liv? Att bejakandet av Jesu kallelse skulle göra att 
de fick vara med och grunda den kristna kyrkan. Hur många insåg att det 
skulle innebära deras död? Genom hela Bibeln gör Gud tydligt att han 
är någonting större. Alltid annorlunda mot våra förenklande bilder. Ofta 
överaskande. Alltid någonting större. 

I årets riksstämma har vi många stora frågor: Regionstruktur, scoutstruktur 
och stadgar. equmenia kommer förmodligen sluta vara en federation. Och 
som vanligt skall vi besluta om verksamhetsplan och budget. När vi tittar 
tillbaka om några år hoppas jag att vi kan säga ”wow, det blev någonting 
större ”. Det blir nog inte som vi tänkt oss. Förhoppningsvis blir det bättre. 

Hela tanken med demokrati, delaktighet och inflytande är att besluten 
skall bli någonting större. Någonting större än de blivit om jag själv 
bestämde. Tillsammans kan vi vara både klokare och djärvare, vilket är en 
bra kombination. När fler blir delaktiga och finns med i beslutsfattande så 
blir resultatet någonting större. 

Jag hoppas att vi lägger grunden för en struktur där stödet till de lokala 
föreningar som utgör equmenia kan fördelas och genomföras på ett bra 
sätt.  De stadgar vi tar definierar equmenias roll och uppdrag. Jag hoppas 
att vi väljer en styrelse som kan leda equmenia på nästa steg, in i framtiden. 
Framtiden kan såklart beskrivas som oviss och svårförutspådd. Absolut. 
Men en sak kan vi vara helt säkra på. Jesus kallar fortfarande med ett ”följ 
mig” och han upphör inte att kalla oss att verka för växande föreningar 
där barn och ungdomar möter goda ledare och får evangeliet presenterat 
på ett någorlunda begripligt sätt. Den framtidsutsikten och det uppdraget 
kan vi vara rätt trygga med. 

När vi möts i Vännäs är jag helt övertygad om att vi kommer få gå på bra 
konserter, utmanande gudstjänster och andakter, vi kommer få träffa nya 
och gamla vänner. Seminarierna kommer vara bra, och förhoppningsvis får 
vi del av lite norrländsk vårsol. Hur totalupplevelsen av årets riksstämma 
blir beror på dig och mig. Det beror på om vi är beredda på Någonting 
större. 

Johan Arenius  
ordförande



I Skövde anordnades höstens konferens; Face to 
Face. Foto:Rebecca Miana Olsson

Under Hönökonferensen anordnades Pulsloppet. 
Foto:Erik Olesund

Annie Alexsson reste på en av equmenias 
folkhögskolors fältstudier i Indien.



Kom närmare världen genom att åka som fotbollsvolontär. Foto:Martin Vind.

Jamboree var årets scouthöjdpunkt. En gång scout, alltid scout. Foto:Rebecca Miana Olsson 



Kom närmare himlen med Bibelfjäll. En av equmenias folkhögskolors 
utbildningar. Foto: Judit Ernvik

Susanna och Lisa i Kina, där de är 
equmeniapraktikanter. 



Varje dag året om. Gemenskap och 
utveckling. Från ung till mindre ung. 
Djupa samtal och bön, teater och en 
match. Visst hänger det ihop. Precis som 
livet i stort. Foto: Oskar Ohlsson
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equmenia

MKU

SBUF

SMU

3-69

70-79

80-88

89-99
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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.
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Val av mötesfunktionärer för 
riksstämman
ordförande

1. Rebecca Sundberg Lund 

2. Marcus Boberg 

3. Sofia Eklund 

Protokollssekreterare

4. Niklas Björklund

5. Anders Wretblad

redaktionsutskott

Presenteras på stämman

Justerare

Presenteras på stämman

rösträknare

Presenteras på stämman

upprättande av röstlängd
röstlängden föredras muntligt vid riksstämman, varpå generalsekreteraren föreslår 
riksstämman 

att fastställa röstlängden i enligt med föredragning

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. 

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.

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

alla förslag finns uppsatta med en lista där ombuden kan markera att de stödjer förslaget. 

ombud kan också ge egna förslag (det kallas yrkande). då går du till redaktionsutskottet 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 redaktionsutskottet 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 söndag 
morgon. 

5
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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 gemensam Framtids 
kyrkostyrelse utsett till riksstämman. alla equmenias 
anställda får också begära ordet. 

i plenum kan riksstämman bestämma att andra personer 
får rätt att begära ordet.

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

equmenias styrelse föreslår riksstämman besluta

att anta förslaget till arbetsordning.

5
forts

alla frågor har diskuterats på 
påverkanstorgen så det räcker 
oftast med den diskussion som 
redan varit. ordförande frågar 
då om vi kan gå till beslut. se 
”så beslutar vi”!

5. att prata i plenum. Plenum är 
framför allt till för att fatta beslut. 
alla frågor har ju diskuterats på 



1515

eq
um

en
ia

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 2011 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
2010-09-01 till 2011-08-31 

8
Jag har aldrig varit speciellt bra på att meka med motorer. Trots 
mitt genuina ointresse så har jag förstått att en av de viktigaste 
egenskaperna för att få en riktigt snabb, effektiv och bränslesnål 
motor är finjusteringarna. Det är finjusteringen som avgör. 

Man skulle kunna säga att equmenia under verksamhetsåret 10-11 
ägnade sig åt finjustering. Arbetssättet med verksamhetsplanstyrning 
både ekonomiskt och arbetsmässigt var i full gång. Kansliet 
var tillsatt, styrelsen i full gång med sitt arbete och ordförande 
varm i kläderna i sitt uppdrag. Jag skulle säga att equmenia som 
organisation var inne i en finjusteringsfas.

Samtidigt så bjöd omgivningen på stora utmaningar. Det mest 
tydliga exemplet organisationsmässigt var den process som kom att 
få namnet Gemensam Framtid. Våra tre  modersamfund beslutade 
under året att tillsammans skapa en ny gemensam kyrka. Väldigt 
mycket av både styrelsens och kansliets arbete har naturligtvis 
påverkats av detta. Samtidigt så har det i scoutrörelsen funnits en 
omorganisationsprocess som vi arbetat mycket med.  

När det gäller det omgivande samhället så är utmaningen ofta 
kopplad till hur tron på Jesus söker nya former. Vad innebär det att 
vara kristen församling och kristen ungdom i dagens Sverige? Det 
är stora och svåra, men viktiga frågor. 

Kansliet har under året fortsatt att prioritera föreningsbesök. Det 
är viktigt att kansliet 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 arbetet skedde utifrån den av riksstämman 
beslutade verksamhetsplanen med 50 mätbara verksamhetsmål. 
Det har gjorts en speciell utvärdering utav arbetet med dessa som 
jag vill hänvisa till. 
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Årsredovisning för equmenia

org nr 802440-8117 avseende 
räkenskapsåret 2010-09-01--2011-08-31 

styrelsen för equmenia avger härmed följande årsredovisning

se inlaga. 

Några speciella nedslag i den kan vara Face to Face, den första 
riksstäckande stora ungdomskonferens som equmenia satsade på 
under året. Skövde nya fina arena var platsen för detta. Under Face 
to Face arrangerade equmenia också världens största morotsmobb. 

Vi har också sett att arbetet med Kyrka Idrott (som under året fick 
namnet Puls) har börjat få fart med bland annat flera idrottsläger. 
En annan stor verksamhetspunkt under året var hur equmenia 
tillsammans med de tre modersamfunden tog fram ett arbete kring 
konfirmationsarbetet. 

En naturlig höjdpunkt under verksamhetsåret var naturligtvis 
World Scout Jamboree som samlade ungefär 40.000 deltagare 
från hela världen (fler länder var representerade än under en 
sommarolympiad). Många från equmenia hade viktiga funktioner 
och vi hade representanter ända in i lägerledningen. 

I samband med riksstämman 2011 i Stockholm fanns equmenia 
med i en internationell musikkonferens som också märktes under 
stämman. 

När equmenia i slutet av detta verksamhetsår kan fira sin 3-års dag 
så gör vi det med glädje, tillförsikt och starkare än någonsin. 

Patric Forsling, generalsekreterare equmenia
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Förvaltningsberättelse 

Det här är styrelsens årsredovisning för equmenia, som har organisationsnummer 802440-8117. 

Årsredovisningen gäller räkenskapsåret 2010-09-01 –  2011-08-31. I förvaltningsberättelsen kan 

du läsa vilka equmenia är och vad vi gör, hur det har gått för oss under verksamhetsåret och hur 

läget är för organisationen nu när året är slut, om det har hänt något särskilt under året eller sen 

det tog slut och vad styrelsen föreslår att equmenia ska göra med årets ekonomiska resultat. 

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, 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. 

Från och med 1 september 2008 har de tre grundarorganisationerna lämnat över ansvaret för all 
sin verksamhet till equmenia. Det viktigaste arbetet är att utbilda och inspirera ledare genom att ta 
fram nya metoder och programmaterial samt utbilda och inspirera ledare för deras uppdrag. De 
största verksamhetsområdena är barn, ungdom, idrott (PULS), musik, scouting, internationella 
relationer och utbildning. Andra grundläggande uppgifter är insamling, ansökan om statsbidrag, 
information och föreningsservice. Under 2010/11 har equmenia också lagt stor energi på att 
hjälpa Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan att bilda 
en ny kyrka. Sedan juni 2011 finns den nya kyrkan och har fått namnet Gemensam Framtid. 

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 2 059 549 kronor. Det betyder att när alla intäkter och kostnader 
från den grundläggande verksamheten under 2010/11 har räknats samman, så har equmenias 
tillgångar ökat med den summan. För att få hela bilden måste man även lägga till det som kallas 
finansiella poster, i equmenias fall är det framför allt räntor. Resultatet efter finansiella poster är 
2 487 745 kronor. Det är ett bra resultat ekonomiskt sett. 

Tidigare år har equmenia öronmärkt pengar för särskilda ändamål. Det kan till exempel handla 
om gåvor som styrelsen velat försäkra sig om att de verkligen kommer till användning på det sätt 
givaren tänkt sig, pengar som avsatts för Skräddartorps drift eller pengar för handikapparbete. 
Pengarna har reserverats inför framtiden genom att de flyttats från resultaträkningen till 
balansräkningen. I år har styrelsen beslutat att använda en del av de gamla pengarna, men också 
att reservera en del nya pengar. Beloppet syns längst ned på resultaträkningen. När reservationer 
och utnyttjande av ändamålsbundna medel är färdigt ska – 2 642 230 kronor föras över till nästa 
års bokföring. Verksamhetsåret 2010/11 års påverkan på equmenia (”kvarstående belopp för 
året”) blir då – 154 485 kronor. 

Genom att jämföra resultatet (den spalt som kallas ”utfall” i de ekonomiska rapporterna) och 
budgeten går det att ta reda på vissa orsaker till varför resultatet blev som det blev. Den absolut 
största skillnaden beror på att Ungdomsstyrelsen bett equmenia att förändra hur statsbidragen 
redovisas. Tidigare har equmenia sparat en del av statsbidraget i åtta månader för att använda det 
under nästa verksamhetsår. Ungdomsstyrelsen vill i stället att pengarna används direkt, och i 
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stället spara andra pengar från till exempel gåvor och kollekter. Det här syns i resultaträkningen 
genom att utfallet på raden statsbidrag ökat med nästan 2 700 000 kronor i år jämfört vad som 
var budgeterat. För att inte glömma bort förändringen och se till att equmenia även i framtiden 
kan planera sin ekonomi långt i förväg har styrelsen beslutat att de kollekter och gåvomedel som 
inte använts ska reserveras. Det syns också i resultaträkningen, nästan längst ned, på raden 
Reservation och utnyttjande av ändamålsbestämda medel. 

Det är inte tillåtet att räkna bort sådana här ovanliga händelser från verksamhetsresultatet, men 
det kan vara viktigt att veta att om allt redovisats på samma sätt som förut så hade årets 
verksamhetsresultat varit – 626 810 kronor. Även då blir det en stor skillnad mot budget. Den 
beror framför allt på att kostnaderna inte nått upp till den nivå som de hade kunnat göra. Den 
största orsaken till det är att flera tjänster har varit utan anställda under delar av året. När det 
saknas anställda blir det ofta så att en hel del verksamhet inte kan genomföras på samma sätt som 
det var tänkt. De minskade lönekostnaderna och den minskade verksamheten bidrar till att hålla 
de totala kostnaderna nere. 

equmenias arbete planeras utifrån olika resultatmål. Generalsekreteraren har i sin rapport till 
styrelsen skrivit att 32 av 53 mål klarades av under 2010/11. I de flesta av de övriga 21 målen 
gjordes olika aktiviteter som var kopplade till resultatmålen. Även om de inte är uppnådda har 
alltså equmenia jobbat i den riktning som riksstämman angett. Hur många mål som uppnås 
påverkas naturligtvis av att vissa tjänster inte varit bemannade. 

Under 2010/11 har det bland annat saknats arbetskraft inom det internationella området. Det har 
gjort att equmenia inte hunnit med att hitta lämpliga samarbetsprojekt med kompisorganisationer 
i andra länder. Därför har Latinamerikafonden och Alla på samma kula inte delat ut lika mycket 
pengar som det varit tänkt. 

Ett stort projekt där kostnaderna inte blivit så stora som tänkt är arbetet med en ny och utvecklad 
webbnärvaro. Den nya webbsidan har inte kunnat slutföras i tid och därför är kostnaderna lägre 
än budget. Ytterligare ett stort projekt som fått mindre omfattning än väntat är equmenias 
satsning på en fundraiser som ska hitta nya intäktskällor. Även här har en tjänst varit ledig under 
stora delar av året. 

Till sist kan också sägas att alla pengar som avsatts för det demokratiska arbetet inte har använts. 
Det gäller riksstämma, styrelse och stag och det är bra! Det ska finnas gott om resurser för de 
förtroendevalda att arbeta och möjligheter för styrelsen att tillsätta arbetsgrupper om det behövs. 
Samtidigt är det roligt att tillsammans kunna ta ansvar för resurserna och inte använda mer 
pengar än vad som behövs. 

Intäkterna följer budgeten ganska väl, statsbidragen fortsätter att minska. Allmänna gåvor till 
equmenia ökar inte på samma sätt som förut, men i gengälld har en del gåvor till projekt och 
några sponsorsintäkter kommit in. 

Viktiga händelser under räkenskapsåret 

Det största projektet under året är Face to Face, där 450 ungdomar samlades i Skövde i oktober 
2010 för att möta Gud och människor ansikte mot ansikte. Ekonomin i projektet räddades tack 
vare att en stor gåva avsattes för just det ändamålet. Även om målsättningen var många fler 
deltagare var det en tydlig framgång för equmenia och sedan dess har Face to Face anordnats 
ännu en gång. 

Många av de projekt som genomförts under åren har tagit mycket arbetskraft i anspråk, både 
bland ideella och anställda. Den nya internetbaserade plattformen för metoder och program har 
utvecklats och kommer vara klar i början av 2012, det samma gäller en ny webbplattform. Inom 
scoutstaget och styrelsen har en ny struktur för scoutrörelsen varit en sådan fråga där resultatet är 
svårt att peka på men där arbetet med förankring har tagit mycket tid. 
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I januari 2011 meddelade Ungdomsstyrelsen sitt beslut om statsbidrag för 2011. equmenia har 
försökt få till en förändring i statsbidraget så att kopplingen till Svenska Spel AB avskaffas och 
nivån blir mera stabil och förutsägbar, och det har nu lyckats. Men ändringarna ger konsekvenser.  
Bidraget till Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans Ungdom 
minskade med närmare 1 500 000 kronor. Det är inte bara regeländringarna som påverkat 
summan. Flera andra organisationer har ökat sitt medlemsantal kraftigt samtidigt som equmenias 
medlemmar minskat lite grann. Arbetet med bidrags- och statistiksystemen, inte minst genom 
föreningarnas matrikelprogram Repet, har varit stort under året. 

equmenias riksstämma hölls i Stockholm i juni 2011 tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige, 
Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan under rubriken ”Avstamp”. För 
equmenias del var det en utmaning att kunna planera en konferens i Stockholm. Beslutet om en 
ny kyrka betydde mycket för konferensen, och på olika sätt har styrelsen och även flera av sstagen 
arbetat med förslag och idéer kring den nya kyrkan, Gemensam Framtid.  

Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut 

I september 2011 beslutade equmenias styrelse att börja jobba med att avveckla de tre 
grundarorganisationerna. I federationsavtalet står att equmenia ska utvärderas under 2012 och det 
arbetet pågår nu. I och med att den nya kyrkan bildats finns det inte något hinder för equmenia 
att bli en enda organisation på riktigt. 

I januari 2012 meddelade Ungdomsstyrelsen sitt beslut om statsbidrag för 2012. Bidraget till 
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans Ungdom minskade med 
sammanlagt 468 000 kronor. Minskningen var väntad och beror till stor del på att flera andra 
organisationer har ökat sitt medlemsantal kraftigt medan SBUF och SMU minskat litegrann. 

Medlemmar och styrelse 

Den 31 december 2010 visade equmenias statistik att det under 2010 funnits 35 178 deltagare. Av 
dem var 25 248 medlemmar i 414 aktiva föreningar. Ett år tidigare, den 31 december 2009, var 
siffrorna 39 420 deltagare, 27 723 medlemmar och 438 aktiva föreningar. 

Medlemmarna gör en stor insats genom ideellt arbete i riksorganisationen och under året har över 
hundra personer arbetat ideellt för equmenia i styrelse, stag och arbetsgrupper samt som 
representanter för equmenia i olika sammanhang. Dessutom finns en stor mängd ideellt 
engagerade i lokalföreningarna och på distriktsnivå. 

equmenias styrelse har under året bestått av nio personer. Styrelsen har haft sex sammanträden 
under verksamhetsåret. Till alla styrelsemöten inbjuds även representanter från Metodistkyrkans i 
Sverige, Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans styrelser. 

Stagen, equmenias strategiska arbetsgrupper, har träffats flera gånger under året och spelar en stor 
roll för planeringen och genomförandet av verksamheten. Det finns fem stag: internationella 
staget, scoutstaget, idrottsstaget, musikstaget och barn- och ungdomsstaget. Dessutom har SciFi 
jobbat med en idéskiss för equmenias framtid som presenterades på riksstämman. 

Disposition av årets resultat 

Efter reservation av ändamålsbestämda medel och utnyttjande av tidigare reserverade medel  
återstår alltså – 154 485 kronor som equmenia tar med sig in i nästa års bokföring. Styrelsen 
föreslår att denna summa tas från balanserat kapital, vilket betyder att årets förlust bekostas med 
tidigare års vinster. Det är helt i linje med styrelsens plan för equmenias egna kapital. 

Stockholm, den 15 januari 2012. 
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Resultaträkning för equmenia 
2010-09-01  –  2011-08-31 
Alla belopp i kronor 

 

 

Not 
 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall              
2010-2011 

INTÄKTER 
    Insamlade medel nationellt 1 2 735 000 

 
2 594 527 

Insamlade medel internationellt 3 500 000 
 

260 113 

Statsbidrag Ungdomsstyrelsen 2 2 270 000 
 

2 118 416 

Statsbidrag Ungdomsstyrelsen, återredovisningskrav 2 5 190 000 
 

7 877 324 

Statsbidrag Sida 3 10 000 
 

504 025 

Övriga bidrag & anslag 
 

600 000 
 

600 000 

Medlemsavgifter 
 

2 570 000 
 

2 442 131 

Internationellt, övriga intäkter 3 340 000 
 

151 163 

Scout 4 905 000 
 

738 198 

Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik 5 1 303 000 
 

784 935 

Information 6 60 000 
 

4 500 

Utbildning 7 30 000 
 

0 

Ekonomi & Föreningsservice 8 550 000 
 

361 571 

Ledning 9 90 000 
 

167 653 

Summa: Intäkter   17 153 000   18 604 556 

     

     VERKSAMHETSKOSTNADER 
    Internationellt 3 -2 540 000 

 
-2 011 200 

Scout 4 -2 225 000 
 

-1 937 927 

Nationellt: Barn & unga, Puls, Musik 5 -3 107 000 
 

-2 234 837 

Information 6 -1 365 000 
 

-1 024 770 

Utbildning 7 -625 000 
 

-521 492 

Ekonomi & Föreningsservice 8 -5 190 000 
 

-4 609 627 

Ledning 9 -1 965 000 
 

-1 691 320 

Aktivitetsstöd till föreningarna 2 -2 440 000 
 

-2 513 834 

Summa: Kostnader   -19 457 000   -16 545 008 

     
Verksamhetsresultat   -2 304 000   2 059 549 

     

     FINANSIELLA POSTER 
    Ränteintäkter 
 

475 000 
 

429 524 

Räntekostnader 
 

0 
 

-1 328 

Resultat efter finansiella poster   -1 829 000   2 487 745 

     

     FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT 
    Reservation & utnyttjande av ändamålsbestämda medel 10 572 000 

 
-2 642 230 

  
  

  
 

Kvarstående belopp för året   -1 257 000   -154 485 
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Balansräkning för equmenia 
2011-08-31 
Alla belopp i kronor 

 

Tillgångar 
 

Not 2011-08-31 
 

2010-08-31 

      ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
     Inventarier 
 

12 119 217 
 

142 428 

      

      
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     119 217   142 428 

      

      OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
     

      Kortfristiga fordringar 
     Kundfordringar 
  

521 184 
 

794 086 

Övriga fordringar 
 

13 18 573 661 
 

19 976 848 

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 
 

14 473 762 
 

704 434 

Summa Kortfristiga fordringar 
  

19 568 608 
 

21 475 367 

      

      Banktillgodohavanden 
     Banktillgodohavanden 
  

1 192 467 
 

861 815 

      

      
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     20 761 075   22 337 182 

      
SUMMA TILLGÅNGAR     20 880 292   22 479 610 
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Eget kapital & Skulder 
 

Not 2011-08-31 
 

2010-08-31 

      EGET KAPITAL 
 

15 
   Fritt disponibelt eget kapital 

     Balanserat kapital 
  

8 767 480 
 

9 954 409 

Dispositionsfond 
  

3 345 000 
 

645 000 

Årets resultat 
  

2 487 745 
 

1 455 302 

Summa Fritt disponibelt eget kapital 
  

14 600 225 
 

12 054 711 

      Eget kapital reserverat för särskilda ändamål 
 

16 
   Skräddartorp 

  
115 408 

 
144 990 

Personalutveckling 
  

174 986 
 

174 986 

Informationsinsatser 
  

55 000 
 

55 000 

Internationella insatser 
  

369 475 
 

367 771 

Nationell verksamhet 
  

800 000 
 

800 000 

Utvecklingsarbete 
  

363 112 
 

363 112 

Handikapparbete 
  

48 568 
 

53 068 

Scoutdax 
  

33 816 
 

33 816 

Ungdomsledarnätverk 
  

48 766 
 

41 166 

Summa Eget kapital reserverat för särskilda ändamål 
  

2 009 131 
 

2 033 909 

      Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål 
 

17 
   Internationellt arbete 

  
62 572 

 
75 500 

Humanitära stödinsatser 
  

24 320 
 

24 320 

Alla på samma kula 
  

629 639 
 

649 702 

Valdagsinsamlingen  
  

238 480 
 

238 480 

Insatser i Latinamerika 
  

204 858 
 

204 858 

Utveckling tonår 
  

559 772 
 

559 772 

Summa Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål 
  

1 719 641 
 

1 752 633 

      
SUMMA EGET KAPITAL     18 328 996   15 841 252 

      

      SKULDER 
     Pågående projekt 
     Pågående arrangemang och projekt 
  

86 190 
 

78 271 

      Förmedlingsanslag 
     Sidaanslag 
  

828 906 
 

1 351 519 

Övriga anslag 
  

144 738 
 

50 787 

Summa förmedlingsanslag 
  

973 644 
 

1 402 305 

      Kortfristiga skulder 
     Leverantörsskulder 
  

694 854 
 

62 988 

Övriga skulder 
 

18 216 384 
 

4 458 598 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

19 580 225 
 

636 197 

Summa Kortfristiga skulder 
  

1 491 463 
 

5 157 782 

      
SUMMA SKULDER     2 551 296   6 638 358 

      SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

20 880 292 
 

22 479 610 

      Ställda säkerheter 
  

inga 
 

inga 

Ansvarsförbindelser 
  

inga 
 

inga 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd. 

Intäkter 

equmenia intäktsredovisar medlemsavgifter och försäljningsintäkter när fordran har uppstått eller 

när betalning inkommit vid kontantförsäljning. 

Gåvor redovisas när equmenia tagit emot och kan disponera över gåvan. 

Externa bidrag som avser ett särskilt projekt eller viss verksamhet, exempelvis statsbidrag från 

Ungdomsstyrelsen med krav på återredovisning 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 statsbidrag från 

Ungdomsstyrelsen till riksorganisationer eller anslag från Svenska Baptisternas Utvecklingsfond, 

intäktsredovisas över den tid som bidraget är avsett att täcka. Arbetssättet stödjer sig på 

Bokföringsnämnden Rekommendation 5 om redovisning av statliga stöd. 

En större del av statsbidraget har tidigare använts med åtta månaders förskjutning, med 

Ungdomsstyrelsens goda minne. På uppmaning av Ungdomsstyrelsen har dock detta sätt att 

använda pengarna upphört under detta verksamhetsår, vilket bör räknas med när jämförelse görs 

mot tidigare år. 

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. 

Fordringar 

Samtliga fordringar värderas till det belopp som equmenia räknar med att erhålla. 
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Noter 

1. Insamlade medel nationellt 
 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall               
2010-2011 

Bön- & offerdag 
 

800 000 
 

691 870 

Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna) 
 

1 800 000 
 

1 754 465 

Riksstämmogåvor 
 

85 000 
 

65 638 

Övriga insamlade medel 
 

50 000 
 

82 554 

     
Resultat: Insamlade medel nationellt   2 735 000   2 594 527 

     
2. Statsbidrag 

 
Budget           

2010-2011 

 

Utfall               
2010-2011 

Statsbidrag Ungdomsstyrelsen 
 

2 270 000 
 

2 118 416 

Statsbidrag Ungdomsstyrelsen, med återredovisningskrav 
 

5 190 000 
 

7 877 324 

     
Resultat: Statsbidrag & Bidrag från Svenska Spel AB   7 460 000   9 995 740 

     Användning av bidraget från Svenska Spel AB 
    

     Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mm 

    Lokalt aktivitetsstöd 
 

-2 440 000 
 

-2 510 000 

Subvention, anslutning till scoutrörelsen 
 

-265 000 
 

-335 000 

Internationella stipendier 

 
-- 

 
-40 000 

     Riksstämma & övriga demokratiska organ 
    Riksstämman 
 

-240 000 
 

-224 000 

Riksstämmans organ (styrelse, NK, VGU) 
 

-180 000 
 

-95 000 

Riksstämmans ombud 
 

-150 000 
 

-30 000 

Stämmosamordnare  --  -15 000 

Ordförandes arvode 
 

-- 
 

-290 400 

Generalsekreterare  --  -431 167 

Stag (strategiska arbetsgrupper) 
 

-275 000 
 

-110 000 

     Information 
    Föreningsutskick 
 

-70 000 
 

-90 000 

Webbsida 
 

-80 000 
 

-45 000 

Utvecklad webbnärvaro 
 

-420 000 
 

-233 000 

Informationsverksamhet 
 

-175 000 
 

-226 350 

Informatör  --  -500 000 

     Föreningsutveckling, Utbildningsarbete 
    Personalens föreningsbesök mm 
 

-70 000 
 

-68 050 

Föreningsutvecklare / Fundraiser  --  -260 000 

Utbildningskoordinator 
 

-390 000 
 

-490 752 

     Ekonomi & Föreningsservice, Ledning, Övriga program 
    Matrikel & register 
 

-310 000 
 

-481 378 

Deltagarförsäkringar 
 

-80 000 
 

-69 000 

Material 
 

-- 
 

-1 170 

Personalens arbete, medlemsstatistik 
 

-- 
 

-485 000 

Medlemskap, nationella & internationella förbund 
 

-45 000 
 

-95 000 

Internationellt erfarenhetsutbyte 
 

-- 
 

-80 000 

Personalens arbete, internationellt praktikprogram 
 

-- 
 

-362 964 

Personalens arbete, internationell samverkan  --  -345 093 

Summa Användning, Svenska Spel AB   -5 190 000   -7 877 324 
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3. Internationell verksamhet 
 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall              
2010-2011 

Administration, Internationellt 
    Intäkter: Anslag 
 

80 000 
 

80 000 

Intäkter: Sidabidrag 
 

0 
 

0 

Löner, administration, resor 
 

-990 000 
 

-795 881 

  
-910 000 

 
-715 881 

Internationella staget 
    

Intäkter 
 

0 
 

0 

Kostnader 
 

-50 000 
 

-25 681 

  
-50 000 

 
-25 681 

Alla på samma kula 3, 49 
   Intäkter: Insamlade medel 

 
400 000 

 
213 718 

Kostnader 
 

-600 000 
 

-233 782 

  
-200 000 

 
-20 064 

Insatser i Latinamerika 3 
   Intäkter: Insamlade medel 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-100 000 
 

0 

  
-100 000 

 
0 

WorldWide 3 
   Intäkter: Insamlade medel 

 
100 000 

 
46 395 

Kostnader 
 

-100 000 
 

-24 159 

  
0 

 
22 236 

Stöd till samarbetspartners 1, 25 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader: Kongo-Kinshasa 
 

-25 000 
 

-2 694 

Kostnader: Kongo-Brazzaville 
 

-20 000 
 

0 

  
-45 000 

 
-2 694 

Internationellt erfarenhetsutbyte 1, 2, 48 
  Intäkter: Externa medel & Deltagaravgifter 

 
10 000 

 
13 940 

Kostnader 
 

-140 000 
 

-104 025 

  
-130 000 

 
-90 085 

Mångfald & integration 8 
   Intäkter: Externa medel 

 
75 000 

 
0 

Intäkter: Deltagaravgifter 
 

25 000 
 

0 

Kostnader 
 

-100 000 
 

-739 

  
0 

 
-739 

equmenias praktikantprogram 27 
   Intäkter: Sidabidrag 

 
10 000 

 
504 025 

Intäkter: Deltagaravgifter 
 

0 
 

20 000 

Intäkter: Övriga intäkter 
 

0 
 

9 484 

Kostnader 
 

-35 000 
 

-569 967 

  
-25 000 

 
-36 458 

European Voluntary Service 2, 27 
   Intäkter 

 
150 000 

 
25 000 

Kostnader 
 

-175 000 
 

-50 431 

  
-25 000 

 
-25 431 
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3. Internationell verksamhet (fortsättning)  
Budget           

2010-2011  
Utfall               

2010-2011 

     

Apg29 27 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-170 000 
 

-161 955 

  
-170 000 

 
-161 955 

Rätt Vis Helg 9 
   Intäkter 

 
0 

 
2 740 

Kostnader 
 

-15 000 
 

-2 740 

  
-15 000 

 
0 

Medlemskap i internationella organisationer 9, 48 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-20 000 
 

-39 147 

  
-20 000 

 
-39 147 

               

Summa: Insamlade medel 
 

500 000 
 

260 113 

Summa: Bidrag från Sida 
 

10 000 
 

504 025 

Summa: Övriga intäkter 
 

340 000 
 

151 163 

Summa: Kostnader   -2 540 000   -2 011 200 

Resultat: Internationell verksamhet   -1 690 000   -1 095 899 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

4. Scoutverksamhet 
 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall              
2010-2011 

Administration, Scout 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Löner, administration, resor 
 

-750 000 
 

-657 558 

  
-750 000 

 
-657 558 

Scoutstaget 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Kostnader 
 

-80 000 
 

-54 106 

  
-80 000 

 
-54 106 

Svenska Scoutrådet (SSR) 9, 12, 48 
  Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar 

 
565 000 

 
475 793 

Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar 
 

-785 000 
 

-794 282 

Kostnader: Samverkan inom SSR 
 

-30 000 
 

-18 081 

  
-250 000 

 
-336 570 

Programmaterial 37 
   Intäkter 

 
0 

 
1 905 

Kostnader 
 

-20 000 
 

-2 838 

  
-20 000 

 
-933 

Rekryteringskampanjen 12 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-90 000 
 

-196 201 

  
-90 000 

 
-196 201 
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4. Scoutverksamhet (fortsättning) 
 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall              
2010-2011 

     

Scoutstämma 23 
   Intäkter 

 
10 000 

 
0 

Kostnader 
 

-10 000 
 

-713 

  
0 

 
-713 

Scout & Kristen tro 21 
   Intäkter: Deltagaravgifter 

 
30 000 

 
20 000 

Kostnader 
 

-75 000 
 

-369 

  
-45 000 

 
19 631 

Internationellt erfarenhetsutbyte 2 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-30 000 
 

-4 750 

  
-30 000 

 
-4 750 

World Scout Jamboree 49 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-35 000 
 

-17 694 

  
-35 000 

 
-17 694 

Ledarutbildning 24 
   Intäkter: Deltagaravgifter 

 
300 000 

 
193 500 

Intäkter: Övriga intäkter 
 

0 
 

47 000 

Kostnader: Kurser 
 

-300 000 
 

-182 984 

Kostnader: Ledarteam 
 

-20 000 
 

-8 352 

  
-20 000 

 
49 164 

          

Summa: Intäkter 
 

905 000 
 

738 198 

Summa: Kostnader   -2 225 000   -1 937 927 

Resultat: Scoutverksamhet   -1 320 000   -1 199 729 

 

 

 

 

 

5. Nationell verksamhet 
 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall               
2010-2011 

Administration, Nationellt 
    Intäkter 
 

300 000 
 

234 598 

Löner, administration, resor 
 

-1 485 000 
 

-1 347 465 

  
-1 185 000 

 
-1 112 866 

Barn- & Ungdomsstaget 
    Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-50 000 
 

-10 285 

  
-50 000 

 
-10 285 

Idrottsstaget 
    Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-40 000 
 

-11 750 

  
-40 000 

 
-11 750 

Musikstaget 
    Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-45 000 
 

-7 996 

  -45 000  -7 996 
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5a. Barn & Unga 

 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall               
2010-2011 

Våga tro 6 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-45 000 
 

-38 262 

  
-45 000 

 
-38 262 

Stöd för anställda ledare 29, 42 
  Intäkter 

 
5 000 

 
10 600 

Kostnader 
 

-65 000 
 

-19 563 

  
-60 000 

 
-8 963 

Framtidens evangelister 36 
   Intäkter: Kursavgifter 

 
30 000 

 
19 941 

Kostnader 
 

-30 000 
 

-19 941 

  
0 

 
0 

Face to face 34 
   Intäkter: Externa medel 

 
180 000 

 
53 253 

Intäkter: Gåvor 
 

0 
 

109 465 

Intäkter: Deltagaravgifter 
 

590 000 
 

288 285 

Kostnader 
 

-770 000 
 

-483 723 

  
0 

 
-32 720 

Kristet ledarskap 28 
   Intäkter: Deltagaravgifter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-22 000 
 

0 

  
-22 000 

 
0 

Materialbanken 22, 46 
  Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-130 000 
 

-94 516 

  
-130 000 

 
-94 516 

Barn- & ungdomsledare 5, 33 
   Intäkter 

 
10 000 

 
0 

Kostnader 
 

-38 000 
 

-11 918 

  
-28 000 

 
-11 918 

     

5b. Idrott 

 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall               
2010-2011 

     Idrottsläger 19 
   Intäkter: Externa medel 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-30 000 
 

-12 103 

  
-30 000 

 
-12 103 

Idrottsledarutbildning 17 
   Intäkter: Externa medel 

 
10 000 

 
0 

Intäkter: Deltagaravgifter 
 

20 000 
 

0 

Kostnader 
 

-55 000 
 

-17 136 

  
-25 000 

 
-17 136 

Idrott i föreningen 16, 38 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-10 000 
 

-1 145 

  
-10 000 

 
-1 145 

Kyrka Idrott 38 
   Intäkter 

 
30 000 

 
0 

Kostnader 
 

-100 000 
 

-38 456 

  
-70 000 

 
-38 456 

Idrottssamverkan 18, 48 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-25 000 
 

-18 762 

  
-25 000 

 
-18 762 
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5c. Musik 

 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall               
2010-2011 

     Kulturledare och kulturella förebilder 30, 31, 32 
  Intäkter: Deltagaravgifter 

 
28 000 

 
0 

Kostnader 
 

-67 000 
 

-7 308 

  
-39 000 

 
-7 308 

     Internationellt erfarenhetsutbyte 26 
   Intäkter 

 
100 000 

 
68 793 

Kostnader 
 

-100 000 
 

-94 507 

  
0 

 
-25 714 

          

Summa: Intäkter 
 

1 303 000 
 

784 935 

Summa: Kostnader 
 

-3 107 000   -2 234 837 

Resultat: Nationell verksamhet   -1 804 000   -1 449 902 

     
   

 
 

   
 

 

   
 

 

6. Information 
 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall              
2010-2011 

     Administration, Information 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Löner, administration, resor 
 

-495 000 
 

-507 555 

  
-495 000 

 
-507 555 

Referensgrupp, Information 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Kostnader 
 

-10 000 
 

-3 303 

  
-10 000 

 
-3 303 

Webbplats 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Kostnader 
 

-80 000 
 

-46 185 

  
-80 000 

 
-46 185 

     Informationsverksamhet 1, 39 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-175 000 
 

-136 300 

  
-175 000 

 
-136 300 

     Föreningsinformation 
    Intäkter: Externa medel 
 

60 000 
 

4 500 

Kostnader 
 

-130 000 
 

-98 411 

  
-70 000 

 
-93 911 

     Utvecklad webbnärvaro 45 
   Intäkter: Externa medel 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-475 000 
 

-233 017 

  
-475 000 

 
-233 017 

          

Summa: Intäkter 
 

60 000 
 

4 500 

Summa: Kostnader   -1 365 000   -1 024 770 

Resultat: Information   -1 305 000   -1 020 270 
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7. Utbildning 
 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall              
2010-2011 

Administration, Utbildning 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Löner, administration, resor 
 

-525 000 
 

-501 319 

  
-525 000 

 
-501 319 

Referensgrupp, Utbildning 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Kostnader 
 

-10 000 
 

-1 658 

  
-10 000 

 
-1 658 

Huvudmannaskap, Folkhögskolorna 36, 43 
  Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-25 000 
 

-17 065 

  
-25 000 

 
-17 065 

Kyrka & Skola 4 
   Intäkter: Deltagaravgifter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-10 000 
 

-87 

  
-10 000 

 
-87 

Jämställdhet & mångfald 7 
   Intäkter 

 
30 000 

 
0 

Kostnader 
 

-40 000 
 

-267 

  
-10 000 

 
-267 

Föreningsutvecklingsprogrammet 14 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-15 000 
 

-1 097 

  
-15 000 

 
-1 097 

          

Summa: Intäkter 
 

30 000 
 

0 

Summa: Kostnader   -625 000   -521 492 

Resultat: Utbildning   -595 000   -521 492 

     
8. Ekonomi & Föreningsstöd 

 
Budget           

2010-2011 

 

Utfall              
2010-2011 

Administration, Ekonomi & Föreningsstöd 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Löner, administration, resor 
 

-2 000 000 
 

-1 726 159 

  
-2 000 000 

 
-1 726 159 

Expeditionen 
    Intäkter 
 

240 000 
 

234 151 

Personalrekrytering 
 

-50 000 
 

-56 527 

Lokalkostnader 
 

-570 000 
 

-617 450 

Ekonomi- och personaladministration 
 

-720 000 
 

-648 415 

Förbrukningsmaterial, Inventarier 
 

-170 000 
 

-112 736 

Datorsupport 
 

-320 000 
 

-284 433 

Insamlingskostnader 
 

-180 000 
 

-94 038 

Kopiering 
 

-65 000 
 

-50 978 

Telefon, Porto 
 

-215 000 
 

-146 244 

Försäkringar, Övriga expeditionskostnader 
 

-170 000 
 

-157 244 

  
-2 220 000 

 
-1 933 914 

Register & Matrikel 44 
   Intäkter: sponsring 

 
150 000 

 
1 080 

Kostnader: Prenumeration IKON1931 
 

-150 000 
 

-105 929 

Kostnader: Licensavgift Repet 
 

-100 000 
 

-100 000 

Kostnader: Registerunderhåll 
 

-100 000 
 

-230 646 

Kostnader: Registersupport & statistik 
 

-20 000 
 

-20 000 

Kostnader: Utveckling & Utbildning Repet 
 

-90 000 
 

-26 949 

Kostnader: Trycksaker (matrikel) 
 

0 
 

0 

  
-310 000 

 
-482 444 



16 
 

     
8. Ekonomi & Föreningsstöd (fortsättning)  

Budget           
2010-2011  

Utfall              
2010-2011 

Materialförsäljning 
    Intäkter: Försäljning 
 

10 000 
 

0 

Kostnader 
 

-40 000 
 

-9 475 

  
-30 000 

 
-9 475 

Deltagarförsäkringar 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Kostnader 
 

-80 000 
 

-72 281 

  
-80 000 

 
-72 281 

Skräddartorp 
    Intäkter: Uthyrning 
 

150 000 
 

126 340 

Kostnader 
 

-150 000 
 

-150 122 

  
0 

 
-23 782 

     Summa: Intäkter 
 

550 000 
 

361 571 

Summa: Kostnader   -5 190 000   -4 609 626 

Resultat: Ekonomi & Administration   -4 640 000   -4 248 055 

 

 

 

 

 

9. Ledning 
 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall            
2010-2011 

Administration, Ledning 
    Intäkter 
 

30 000 
 

50 738 

Löner, administration, resor 
 

-1 150 000 
 

-1 151 485 

  
-1 120 000 

 
-1 100 747 

Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider 
    Intäkter 
 

60 000 
 

116 915 

Kostnader 
 

-450 000 
 

-350 248 

  
-390 000 

 
-233 333 

Styrelse, AU samt grundarorganisationernas styrelser 36, 41 
  Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-180 000 
 

-95 746 

  
-180 000 

 
-95 746 

Projekt & kurser 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Kostnader 
 

-130 000 
 

-31 309 

  
-130 000 

 
-31 309 

Medlemskap, Nationella organisationer 
    Intäkter 
 

0 
 

0 

Kostnader 
 

-45 000 
 

-59 395 

  
-45 000 

 
-59 395 

Sci-Fi 23 
   Intäkter 

 
0 

 
0 

Kostnader 
 

-10 000 
 

-3 136 

  
-10 000 

 
-3 136 

          

Summa: Intäkter 
 

90 000 
 

167 653 

Summa: Kostnader   -1 965 000   -1 691 320 

Resultat: Ledning   -1 875 000   -1 523 667 
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10. Förändringar av ändamålsbestämda medel 
 

Budget           
2010-2011 

 

Utfall           
2010-2011 

Dispositionsfond  --  -2 700 000 

Internationella insatser 
 

115 000 
 

11 224 

Skräddartorp 
 

0 
 

29 582 

Alla på samma kula 
 

200 000 
 

20 064 

Handikapparbete 
 

0 
 

4 500 

Ungdomsledarnätverk 
 

0 
 

-7 600 

Insatser i Latinamerika 
 

100 000 
 

0 

Informationsinsatser 
 

55 000 
 

0 

Pågående projekt - Ledarguiden 
 

22 000 
 

0 

Medel till personalutbildning 
 

80 000 
 

0 

     
Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel   572 000   -2 642 230 

 
 
 
 
 

    
11. Trampolin 2013 (Riksscoutläger) 

 
Budget           

2010-2011 

 

Utfall           
2010-2011 

 
  

 
 

Lägerkommitténs arbete 50 
   Intäkter 2009/10 

 
0 

 
0 

Intäkter 2010/11 
 

0 
 

0 

Kostnader 2009/10 
 

0 
 

-3 358 

Kostnader 2010/11 
 

-35 000 
 

-28 985 

  
-35 000 

 
-32 343 

     Sommaren 2013 ordnar equmenia Trampolin, vårt första riksscoutläger. Här redovisas lägrets ekonomi för 

de två första åren. Lägret är ett flerårigt projekt där kostnaderna uppstår under hela projekttiden (ungefär 

tre år) medan intäkterna nästan enbart kommer till equmenia under själva lägersommaren. Om equmenia 

redovisar kostnader och intäkter samma år som de uppstår kommer det se ut som att equmenia går med 

kraftig förlust ett år och kraftig vinst nästa år. För att matcha intäkter och kostnader är riksscoutlägret 

därför ”bortplockat” från equmenias resultaträkning. I stället redovisas den på ett särskilt konto i 

balansräkningen (se not 14), där pengarna tas upp till dess det är dags att redovisa dem.  

 

12. Inventarier  2011-08-31 2010-08-31 

Ingående anskaffningsvärde  690 621 745 735 

Inköp under året  68 159 66 668 

Avyttringar under året  0 -121 782 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   758 780 690 621 

    

Ingående avskrivningar  -548 193 -595 101 

Årets avskrivningar  -91 370 -71 474 

Återförda avskrivningar  0 118 382 

Utgående ackumulerade avskrivningar   -639 563 -548 193 

    

Utgående restvärde enligt plan   119 217 142 428 
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13. Övriga fordringar  2011-08-31 2010-08-31 

Avräkning anställda/ideella  12 721  

Avräkning Svenska Missionskyrkan  10 597 937 17 006 757 

Avräkning Metodistkyrkans Ungdomsförbund  332 316 293 345 

Avräkning Svenska Baptisternas Ungdomsförbund  4 330 702 2 597 221 

Avräkning Svenska Missionskyrkans Ungdom  3 285 439 -- 

Övriga fordringar  14 546 79 525 

Summa övriga fordringar   18 573 661 19 976 848 

 

 

14. Upplupna intäkter, Förutbetalda kostnader 2011-08-31 2010-08-31 

Upplupna ränteintäkter  13 312 0 

Upplupna intäkter Praktikantprogrammet  0 480 924 

Övriga upplupna intäkter  1 750 0 

Riksscoutläger 2013  32 343 3 358 

Övriga Förutbetalda kostnader  426 358 220 152 

Summa övriga fordringar   473 763 704 434 

 

 

 

 

 

15. Eget kapital 

Det egna kapitalet har delats in i tre olika avdelningar: 

Fritt disponibelt eget kapital består av equmenias samlade ekonomiska överskott (årets resultat och 

balanserat resultat). Om equmenia gör en ekonomisk förlust och inga särskilda åtgärder görs är det i första 

hand de här pengarna som kommer att användas för att täcka förlusten. Den ”dispositionsfond” som 

finns är bara en frivillig uppdelning av kapitalet och har inget med de dispositionsfonder som finns i 

företag att göra. 

Eget kapital reserverat för särskilda ändamål är pengar som equmenia ”öronmärkt” för att komma 

ihåg att de är tänkta till ett särskilt projekt eller ändamål. När ett visst projekt utförts kan pengarna 

utnyttjas. Pengarna är egentligen inte bundna, men på det här sättet skapar equmenia ett ekonomiskt 

minne som hjälper oss att komma ihåg vad tidigare styrelser och riksstämmor tänkt sig. De flesta av 

reservationerna har equmenia ”ärvt” från grundarorganisationerna. 
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Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål är pengar som equmenia tagit emot och där givaren har 

sagt att pengarna ska användas på ett visst sätt. equmenia är försiktig med att ta emot gåvor som är alldeles 

för upplåsta med många villkor eller som ska gå till projekt där equmenia inte deltar. 

 

16. Eget kapital reserverat för särskilda ändamål 

Skräddartorp 

equmenia hyr lägergården Skräddartorp av SMU. Överskott från verksamheten reserveras för att täcka 

kommande investeringar och eventuella förluster. Även SMU har reserverat pengar för Skräddartorp. 

Personalutveckling 

De här pengarna används för att finansiera utbildningar, studieresor och annan kompetensutveckling för 

equmenias personal. equmenia övertog reservationen från SMU. 

Informationsinsatser 

Medlen var ursprungligen reserverade för att utveckla en webbplats samt lansering av det nya webbaserade 

medlemsregistret Repet. equmenia övertog avsättningen från SMU. 

Internationella insatser 

Reservationen är tänkt att bekosta internationella samarbetsprojekt, och då främst utanför Sverige. Det 

kan gälla 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 

behövdes inte för det projektet. 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. I år delades pengar 

ut till en SMU-förening som ville satsa på att hela kåren skulle kunna delta på World Scout Jamboree. 

equmenia övertog avsättningen från SMU. 

Scoutdax 

Scoutdax har varit ett återkommande arrangemang inom SMU, överskottet 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. I år har pengar samlats in för nya ungdomsledarprojekt. 
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17. Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål 

Internationellt arbete 

Genom U-trossen och senare WorldWide har gåvor samlats in till Internationellt arbete. Pengarna 

används på samma sätt som avsättningen Internationella insatser under Eget kapital reserverat för 

särskilda ändamål. equmenia övertog avsättningen från SBUF. 

Humanitärt stöd 

Från början har pengarna reserverats för att göra det möjligt för SBUF:s förbundsstyrelse att skicka pengar 

till humanitärt hjälparbete i krissituationer. equmenia övertog reservationen från SBUF. 

Alla på samma kula 

”För barn till barn” är Alla på samma kulas slogan. Här finns pengar till barnprojekt hos equmenias 

kompisorganisationer. equmenia övertog reservationen från SMU. 

Valdagsinsamlingen 

I samband med allmänna val har scoutförbunden tillsammans gjort en Valdagsinsamling. Pengarna 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 insamlingar har SMU byggt upp en reservation för arbete i Latinamerika. Tidigare har pengar 

använts för att stötta ett musikprojekt anordnat av AJECIM i Nicaragua samt till scoutkoordinatörer och 

ett extra nationellt möte hos JNJ i Ecuador. equmenia övertog reservationen från SMU. 

Utveckling Tonår 

I samband med sitt 90-årsfirande tog SMU emot gåvor för ett ungdomsprojekt med fokus på att bygga 

broar mellan ungdomsförening och församling. Projektet finansieras på andra sätt och medlen finns kvar 

till kommande ungdomsprojekt. equmenia övertog alltså denna avsättning från SMU. 

 

 

18. Övriga skulder  2011-08-31 2010-08-31 

Avräkning Svenska Missionskyrkans Ungdom  -- 4 241 050 

Personalens källskatt, Pensionsskatt  216 384 217 547 

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 216 384 4 458 598 

 

 

 

19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-08-31 2010-08-31 

Semesterlöner, pensionskostnader, sociala avgifter 342 970 374 364 

Övriga interimsskulder  237 254 261 833 

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 580 225 636 197 
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21. Uppgifter om anställda, löner och sjukfrånvaro 

Personalutveckling under året 

Under året har en viss rörlighet förekommit. En tillsvidaretjänst (heltid), tre visstidstjänster (två på heltid, 

en på deltid) och två vikariat har tillsatts. De sex tjänsterna har tillkommit genom att en person valt att 

lämna equmenia, två personer begärt föräldraledigt samt att styrelsen inrättat tre tillfälliga tjänster för att 

driva arbetet med fundraising, förstärka idrottsarbetet och förstärka föreningsservice i samband med 

statistikhanteringen och riksstämman. Tre personer har också lämnat equmenia, en på egen begäran under 

pågående provanställning och två i samband med att en visstidstjänst upphörde. 

Genom samverkan med Svenska Missionskyrkan har två tjänster kunnat delfinansieras med externa medel. 

 

Medelantal anställda 2010/2011 

Totalt Varav kvinnor Varav män 

13 (16) 5  (8) 8  (8) 

(Heltidsekvivalenter, närmaste heltal, timanställda undantagna. 

Siffror inom parentes avser 2009/10.) 

 

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. 

Löner & ersättningar 2010/2011 2009/2010 

Ordförande 327 684 320 832 

Generalsekreterare 456 625 435 814 

Övriga anställda 3 966 012 4 118 234 

Total, löner & ersättningar 4 750 321 4 798 874 

   

Sociala kostnader 1 821 999 1 771 642 

   

Pensionskostnadens andel av de sociala kostnaderna 256 551 289 503 

Varav Ordförande 0 0 

Varav Generalsekreterare 29 298 33 863 
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Underskrifter 

Stockholm, den 15 januari 2012 

 

 

 

 

Johan Arenius Ida Hennerdal Annika Bergmark 

ordförande vice ordförande 

 

 

 

 

Jacob Carlbäcker  Maja Floberg Maria Hedman 

 

 

 

 

 

Ludvig Jonsson Joakim Lundqvist Amanda Östman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse 

Vår revisionsberättelse har avgivits den  

 

 

 

 

Jonas Grahn Matts Samuelsson Johan Sundqvist 

auktoriserad revisor  verksamhetsgranskande 

  utskottet 
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11
Föredragning av 
verksamhetsgranskande 
utskottets rapport

Verksamhetsgranskande utskottets rapport till equmenias ordinarie 
Riksstämma i Stockholm 2012

Från vänster: Erik Elfgren, Oskar Johansson, Johannes Henriksson, Jakob Larsson. Ej på bilden: Malin 

Iwarsson, Johan Sundqvist.

− Vad gör VGU?

− Vi kollar att och att Riksstämmobesluten genomförs och funderar på hur organisationen kan bli bättre.

− 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 feed-back till styrelsen och Riksstämman.

− Du låter entusiastisk, tycker du verkligen om det här?

− Jag tycker det är jätteroligt!

− Hur har det gått i år då?

− Toppen! Styrelsen har gjort ett suveränt arbete!

− Vad är det som styrelsen gjort så bra?

− Ett exempel är att verksamhetsplanen nu blivit bättre genomförd och budgeten verkar stämma bättre. 

Ett annat är att de har jobbat med kontakten med stagen och även funderat mycket på det som varit 

bra med equmenia och försökt utveckla organisationen.

− I styrelsens stadgeförslag så ska VGU avvecklas. Vad tycker ni om det då?

− Nja, styrelsen vill att en viss verksamhetsgranskning ska ligga på de ordinarie revisorerna. I vilket fall 

tror vi att det vore bra att ha kvar en separat verksamhetsgranskning (men i förminskat format) annars 

är det stor risk att verksamhetsgranskningen kommer i skymundan vid den ekonomiska granskningen 

som de ordinarie revisorerna gör.

− Hmm, det kanske skulle räcka med två verksamhetsgranskare? På så vis kan man få en god  

diskussion, och även överföra erfarenheter till nästa generation verksamhetsgranskare.

− God idé! Vi är ju trots allt en ungdomsorganisation.

− Några sista ord?

− TACK, TACK, TACK! till alla er som på olika sätt bidrar till att göra Jesus känd och älskad! Det har 

varit ett nöje att dra vårt strå till stacken!

Hugg tag i oss under Riksstämman om du undrar 

över något!

(eller skriv till vgu@equmenia.se)
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Föredragning av 
revisionsberättelse
Presenteras på riksstämman.

12

13
Fastställande av resultat- och 
balansräkning

Fastställande av resultat- och balansräkning

styrelsen föreslår riksstämman

att fastställa resultaträkning för verksamhetsåret 2010/11 
och balansräkning per 2011-08-31.

att föra  – 154 485 kronor till balanserat kapital.
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16
Presentation av 
nomineringskommitténs förslag
Nomineringskommittén förbereder alla val till riksstämman. Nomineringskommittén är vald av 
föregående Stämma.

Nomineringskommitté inför Riksstämman 2012 har varit:

1. Klara Holmin (SBUF) 
2. Charlie Sporre (SMU) 
3. Paulina Norup (SMU) 
4. Emile Lagergren (SMU) 
5. Henrik Fransson (MKU) 
6. Jakob Törneke (SMU)

 

equmenias styrelse
Som ordförande för equmenia föreslår nomineringskommittén Ida Hennerdal. Ida har en 
lång erfarenhet av organisationen, både på lokal nivå och på riksnivå, vilket gör att hon är väl 
förankrad i equmenias arbetssätt, och välkänd bland våra medlemmar. Ida är positiv, öppen och 
driven och vi tror att hon kommer att göra ett mycket bra jobb som equmenias ordförande.

I fråga om styrelsen har vi arbetat för att få en så bred gemensam kompetens som möjligt. 
Den nuvarande styrelsen fungerar mycket bra och kunskap och engagemang finns inom så 
gott som alla equmenias verksamhetsområden och intressen. Det enda som tyckts saknats har 
varit ekonomisk kompetens, och vi har därmed glädjen att föreslå Stina Lindkvist som den sista 
kompletterande delen.

Vi i nomineringskommittén känner oss mycket nöjda med vårt förslag och vi tror att dessa 
människor kommer att leda equmenia på ett förtroendeingivande och engagerande sätt. 

ordförande 
1. Ida Hennerdal, Stockholm (SMU) nyval

övriga styrelseledamöter 
2. Maja Floberg, Göteborg (SBUF/MKU) omval 
3.  Maria Öst, Järfälla, (SMU) vald till 2013 
4. Ludvig Jonsson, Vännäs (SMU) vald till 2013 
5. Stina Lindqvist, Tibro (SMU) nyval 
6. Amanda Östman, Göteborg (SMU) vald till 2013 
7. Joakim Lundkvist, Örbyhus (SMU) omval 
8. Jakob Carlbäcker, Gävle  (SBUF) omval 
9. Annika Bergmark, Malmö (MKU) omval

revisorer

Enligt styrelsen för equmenia ska stämman välja tre ordinarie revisorer, varav en ska vara 
kvalificerad. 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
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2. Lekmannarevisor presenteras på riksstämman

3. Lekmannarevisor presenteras på riksstämman

revisorssuppleanter
1.Erik Albenius, Auktoriserad revisor

4. Lekmannarevisor presenteras på riksstämman

5. Lekmannarevisor presenteras på riksstämman

nomineringskommittén

1. Klara Holmin (Sammankallande, omval)

2. Henrik Franssom (Omval)

3. Paulina Norup(Omval)

4. Emilie Lagergren (Omval)

5. Fredrik Södertun(Nyval)

6. Maria Olsson (Nyval) 

7. Presenteras på riksstämman
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Presentation av kandidater till styrelsen
   

 NAMN Joakim Lundqvist

Född 1987

BOR Örbyhus

AKTUELL FÖRENING Örbyhus SMU 
 
SySSELSäTTNING Ungdomsledare

BIBELORD Pred 3:11 ”Allt vad Gud 
har gjort är skönt i rätta stunden. 
Han låter människor urskilja ett 
sammanhang, men aldrig kan de fatta 
Guds verk från början till slut.”

VAD äR VIKTIGT FÖR DIG? Kärlek, 
familj och vänner

HUR PåVERKAR TRON DITT LIV? 
Vad påverkar den inte?

VILKEN ROLL VILL DU ATT 
EqUMENIA SKA HA I SVERIGE? En 
tydlig röst för barn och ungas bästa

VAD DRÖMMER DU OM KRING 
EqUMENIA? Jag drömmer om att 
varje lokal equmeniaförening ska 
möta barn och unga med kärlek, att 
föreningar ska nå ännu fler och att 
medlemmarna får växa tillsammans 
med varandra och med Jesus.

NAMN Ida Hennerdal

Född 1988 i Örebro

BOR Stockholm

AKTUELL FÖRENING Abrahamsbergskyrkans 
SMU

SySSELSäTTNING Just nu gör jag praktik på 
Kristna Fredsrörelsen och jobbar som franskalärare. 

BIBELORD Jes 41:10 Var inte rädd, jag är med dig. 
ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och 
hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

ANDRA ENGAGEMANG Jag lägger ner en 
hel del engagemang på att vara scoutledare 
I Abrahamsbergskyrkan. Jag är också med i 
Ska’uthandledarteamet i Mälardalen. Utöver 
det finns det mycket som engagearar mig – 
mest framträdande är migrationspolitik och 
vapenhandel. 

VAD äR VIKTIGT FÖR DIG? Det är mycket som är 
viktigt, men på olika sätt. Gud, Pontus, equmenia 
fred på jorden, apelsiner, återvinning, värme, 
äventyr, utmaningar..och en massa annat också. 

HUR PåVERKAR TRON DITT LIV? Den finns med 
i hela livet. Det är tron som har gjort mig till den 
jag är idag. 

VILKEN ROLL VILL DU ATT EqUMENIA SKA 
HA I SVERIGE? Jag skulle vilja att föreningarna 
fick större betydelse och inflytande i sina lokala 
sammanhang. Att vi tillsammans är en viktig del av 
det svenska civila samhället och att equmenia som 
helhet kan påverka i frågor som är viktiga för oss. 

VAD DRÖMMER DU OM KRING EqUMENIA? 
Jag drömmer om att fler barn och unga ska få höra 
talas om Jesus och välja att följa honom, att fler 
ska få möta ledare som ser dem och uppskattar 
dem, att fler ska upptäcka det fantastiska i att vara 
med i en demokratisk förening, att gemenskapen 
mellan föreningarna ska växa sig starkare och att 
equmenia ska bli en kraft att räkna med i samhället. 

NAMN Maria öst

Född 1985

BOR Bromma, Stockholm

AKTUELL FÖRENING Kvibro Ungdom 

SySSELSäTTNING Studerar på THS och 
blir ordinerad pastor vid kyrkokonferensen i 
Linköping.  

BIBELORD Ps 139, 1 Joh 4:9-12  

ANDRA ENGAGEMANG Jag engagerar 
mig just nu som ungdomsledare i Kvibro 
Ungdom och i engagemang som rör 
pastorsutbildningen.  

VAD äR VIKTIGT FÖR DIG? Min familj, mina 
vänner, församlingen och Gud är oerhört 
viktiga för mig. Dessutom får demokrati-, 
jämställdhets- och miljöfrågor mitt hjärta att 
banka.

HUR PåVERKAR TRON DITT LIV? På alla 
sätt, alltifrån vilket kaffe jag dricker och hur 
jag förhåller mig till andra människor till 
hur jag röstar i riksdagsvalet och läser min 
dagstidning.  

VILKEN ROLL VILL DU ATT EqUMENIA 
SKA HA I SVERIGE? Jag vill att equmenia 
genom både det lokala och nationella arbetet 
verkligen ska förmedla Guds kärlek i ord och 
handling.  

VAD DRÖMMER DU OM KRING 
EqUMENIA? Jag drömmer om att equmenia 
ska vara en tydlig röst i samhället, att vår 
kompetens i barn- och ungdomsfrågor ska 
efterfrågas. Jag drömmer också om att fler 
lokalföreningar får hjälp med att utveckla 
andra typer av verksamheter som passar för 
just dem och att alla ledare ska få möjlighet att 
utvecklas och växa i sin ledarroll.
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NAMN Amanda östman

Född 1987

BOR Göteborg

AKTUELL FÖRENING SMU i Redbergskyrkan 
som spårarscoutledare

SySSELSäTTNING Pluggar Globala studier med 
inriktning Internationella relationer

BIBELORD Mika 6:8 om Guds uppmaning och 
utmaning till oss att leva i kärlek, göra det som är 
rätt och leva i närhet med Gud själv. 

ANDRA ENGAGEMANG är med i Diakonias 
aktivistgrupp i Göteborg och i Kristna Fredsrörelsen 
som ungdomsutbildare i projektet ”Salaams 
vänner”. Ingår även i Krf:s ickevåldstränarnätverk. 
Aktiv i min lokala församling. 

VAD äR VIKTIGT FÖR DIG? Andra människor är 
för mig livsviktiga. Utan dem klarar vi inte av mycket 
här i världen. De får mig att känna mig älskad och 
sedd och det ger mig möjligheten att återspegla den 
känslan i mötet med någon annan. Därmed följer 
nästintill automatiskt ett engagemang för fred och 
rättvisa. För försoning och mod att sätta stopp 
för det som kränker en annan. Plus en obönhörlig 
uppmaning att aldrig ge upp.

HUR PåVERKAR TRON DITT LIV? Min tro gör 
just detta, får mig att inte ge upp. Tron utmanar mig 
något enormt och gör mig ibland obekväm inför, 
ledsen och arg på allt som är felvridet i världen. Men 
ger också en tillförsikt om att oavsett alla de fel jag 
själv gör så finns Gud där hos mig och ger av sin 
nåd. 

VILKEN ROLL VILL DU ATT EqUMENIA SKA HA 
I SVERIGE? Jag vill att equmenia framför allt annat 
ska vara den lokala föreningen. Där medlemmarna 
får växa i tro och med varandra. Men jag önskar 
också att equmenia ska ha en betydande roll i 
Sverige, inte bara inom kyrkliga kretsar utan som en 
medlemsstark organisation som utan att lätta från 
vår förankring i Jesus finns med som en viktig aktör 
i samhället.

VAD DRÖMMER DU OM KRING EqUMENIA? Jag 
drömmer om ett equmenia som tillsammans med 
Gemensam Framtid satsar på övergången från tro 
till församling, från passion till engagemang lokalt 
och nationellt.

NAMN Ludvig Jonsson

Född 1991

BOR Vännäs

AKTUELL FÖRENING Vännäs 
SMU

SySSELSäTTNING Ungdomsledare 
i Missionskyrkan Vännäs.

ANDRA ENGAGEMANG       
Projektledare för Någonting Större 
och equmenias riksstämma 2012.

VAD äR VIKTIGT FÖR DIG?  
Familjen, tron, ungdomarna och 
MODO Hockey.

HUR PåVERKAR TRON DITT LIV? 
Jag snackar varje dag med Jesus och 
jobbar i en församling. Svårt att inte 
låta tron påverka mig. Och det är 
fantastiskt.  

VILKEN ROLL VILL DU ATT 
EqUMENIA SKA HA I SVERIGE? 
Jag vill att equmenia ska vara en 
stor organisation som man lyssnar 
på som inte glömt bort kärnan, 
lokalföreningarna.  

VAD DRÖMMER DU OM KRING 
EqUMENIA? Jag drömmer att 
equmenia ska få växa genom att 
berätta för barn och unga om Jesus.

NAMN Annika Bergmark

Född 1989

BOR Stockholm

AKTUELL FÖRENING Wesleykyrkan Malmö 
MKU, Filadelfiakyrkan Rörstrand

SySSELSäTTNING      
Balettakademiens dansarutbildning

BIBELORD Psalm 139:9-10 (gärna på engelska)

ANDRA ENGAGEMANG Ungdomsrådet och 
söndagsskolan i Malmö MKU

VAD äR VIKTIGT FÖR DIG? Varje individs rätt 
till att vara unik, lyssnad på och respekterad. Jag 
är konstnärlig av mig och värdesätter personligt 
uttryck, på många olika sätt. Jag tror att utlopp 
för kreativitet och spontanitet är grundpelare för 
vårt välbefinnande. Oavsett om det handlar om 
demokrati eller att koreografera dans.

HUR PåVERKAR TRON DITT LIV? Min tro är 
fundamentet i mitt liv, på vilken jag lutar mig mot 
när stormen kommer. Med fokus på Gud, vågar 
jag drömma större, nå längre och behöver inte vara 
beroende bara av min egen kraft. Det är inte jag 
som väljer Gud, utan Han har valt mig och har en 
plan för mitt liv! Det är stort.

VILKEN ROLL VILL DU ATT EqUMENIA SKA 
HA I SVERIGE? Utbredd och med låg tröskel för 
input. Tjänstemännen ska pyssla med det som 
är relevant och önskvärt underifrån. Jag vill att 
equmenia ska bidra med en stark profil (allt ifrån 
vision till logotype) och påverka många områden/
medier i samhället med sitt glädjebudskap. 
Medlemmar/deltagare i equmenia ska känna sig 
delaktiga och medryckta av det som equmenia 
gör, så att de vill dra med sig sina vänner på våra 
aktiviteter!

VAD DRÖMMER DU OM KRING EqUMENIA? 
Att barn och unga ska få höra evangeliet om 
Jesus, via den verksamhet equmenia bedriver. Jag 
drömmer om att man söker sig till equmenia när 
man har en bra idé man skulle vilja förverkliga och 
att det är fortsatt högt i tak för olikheter i åsikter 
och mångfald!
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NAMN Stina Lindqvist

Född Januari 1989

BOR I en lägenhet i Tibro

AKTUELL FÖRENING Tibro SMU

SySSELSäTTNING    
Pluggar ekonomprogramet på Högskolan 
i Skövde

BIBELORD Ordspråksboken 19:14 och 
Filipperbrevet 4:4-7

ANDRA ENGAGEMANG Med i 
församlingsstyrelsen, scoutledare och 
ledare på vår ungdomssamling Cafét

VAD äR VIKTIGT FÖR DIG? För mig är 
min tro viktigast, jag försöker i alla fall 
sätta den främst. Sen så är  min fästman 
och min familjen viktiga. Men utan min 
församling och mina vänner så skulle jag 
inte kunna klara mig heller. 

HUR PåVERKAR TRON DITT LIV?  Min 
tro är inte en del av mitt liv, den är mitt liv, 
även om man inte lyckas med att sätta den 
främst alla dagar så är det ändå målet. Jag 
vill att den ska påverka alla delar i mitt 
liv. Jag försöker att inte dölja min tro och 
försöker vara öppen med den. 

VILKEN ROLL VILL DU ATT 
EqUMENIA SKA HA I SVERIGE?  Jag 
vill att equmenia ska vara bäst på att få ut 
budskapet om Jesus. Jag vill att vi inte ska 
fastna i gamla hjulspår att inte vara rädda 
att bryta upp från sådant som varit och 
inte längre fungerar, men att vi ska kunna 
ta till vara på det som fungerar och göra 
det ännu bättre

VAD DRÖMMER DU OM KRING 
EqUMENIA? Att alla barn och ungdomar 
som kommer till equmenia ska känna sig 
sedda, att alla ledare ska känna att de 
har stöd och hjälp när det behövs och 
att vi ska berätta om att Jesus är herre 
på bästa sätt. Att det aldrig bara blir en 
verksamhet som vilken som helst utan att 
den genomsyras av Jesus. 

NAMN Jacob Carlbäcker

Född Samma år som Sverige har 
ekonomisk kris, Kalla kriget trappas ner, 
Hubbleteleskopet, Windows 3.0 lanseras, 
Namibia blir självständigt och yemen enas. 
Ralph Abernathy, Greta Garbo, Sarah 
Vaughan och BF Skinner dör också.

BOR Uppväxt i Gävle men är rastlös och 
har svårt för att inte resa så jag befinner mig 
sällan där. Flyttar till Skåne snart, insha’Allah.

AKTUELL FÖRENING Immanuelskyrkans 
Ungdom, Gävle.

SySSELSäTTNING Sysselsätter mig för 
tillfället som människa, frilansande ideell 
resurs och kringresande kunskapssökare, 
men funderar på att sluta åtminstone 
någon av dessa till förmån för fred- och 
konfliktstudier.

BIBELORD Matt 5:3–11. Helst i engelsk 
översättning, särskilt vers 9. Vad betyder 
dessa verser för hur vi ska leva efterföljelse 
idag?

ANDRA ENGAGEMANG Förhoppningsvis 
nyss vald till styrelsen för Kristna 
Fredsrörelsen.

VAD äR VIKTIGT FÖR DIG? Jag brinner 
för barn och ungdomars rätt att bli älskade 
och bli erbjudna en tro, för fungerande 
lokalföreningar, för fred och rättvisa, för 
ekumenik och religionsdialog.

HUR PåVERKAR TRON DITT LIV? Tänk om 
jag ärligt kunde säga att allt jag gör, gör jag till 
Guds ära. Någon dag vill jag kunna säga det.

VILKEN ROLL VILL DU ATT EqUMENIA 
SKA HA I SVERIGE? Vi ska finnas mitt i 
vardagen och möta ungas behov.

VAD DRÖMMER DU OM KRING 
EqUMENIA? Att varje lokalförening får 
förkroppsliga Jesus kärlek i mötet med barn, 
ungdomar och lokalsamhället. Att vi alla 
tillsammans får bli en genuin och äkta rörelse 
som med glädje och kärlek delar med oss av 
budskapet om Jesus.

NAMN Maja Floberg 

Född 11 december 1992 

BOR Just ni i Jönköping, till hösten vet jag 
ej... 

AKTUELL FÖRENING Förening inte riktigt 
någon, men kommer till hösten igen! 

SySSELSäTTNING Pluggar 

BIBELORD 1 Tim 4:12 ”Låt ingen se ner på 
dig för att du är ung, utan var en förebild för 
de troende i allt du säger och gör, i kärlek, 
tro och renhet.”  

ANDRA ENGAGEMANG är inte engagerad 
i någon förening eller så just nu, men i mitt 
vardagliga liv försöker jag påverka mig själv 
och andra att leva lite mer klimatsmart och 
rättvist. 

VAD äR VIKTIGT FÖR DIG? Mina 
hjärtefrågor är miljö och rättvisa, men det 
finns så mycket mer som är viktigt för mig! 

HUR PåVERKAR TRON DITT LIV? den 
påverkar på alla sätt, när på verkar den inte? 
Tron är ju mitt liv! 

VILKEN ROLL VILL DU ATT EqUMENIA 
SKA HA I SVERIGE? Vi skall framförallt 
finnas till för barn och ungdomar så att 
det får en positiv uppväxt och så att det får 
upptäcka och växa in i tron. 

VAD DRÖMMER DU OM KRING 
EqUMENIA? Att vi skall bli större! Att alla 
i Sverige vet vilka vi är och vet att vi gör bra 
grejer. Och jag hoppas att vi kan bli en allt 
viktigare del i samhällsdebatten.
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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 Stockholm förra året 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 penninggåvor med ombuden som 
läggs i riksstämmokollekten.

Under riksstämman kommer du även kunna 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.

18
motion från

smu kristianstad 
smu i norrhult-klavereström

gällande den svenska 
scoutrörelsens framtida struktur
Denna motion rör det förslag till förändring av den svenska scoutrörelsens struktur som för 
närvarande diskuteras inom scoutrörelsen och som equmenias riksstämma förväntas ta beslut 
om. 

Sedan Svenska scoutrådets årsmöte 2010 har denna fråga satts på dagordningen även för vårt 
scoutförbund. Vid riksstämman 2011 togs ett första inledande inriktningsbeslut, men sedan 
dess har mycket hänt. Trots att vi vid riksstämman uttryckligen sade att tiden inte var mogen 
för stadgediskussioner ännu, så antog Svenska Scoutförbundet endast fem månader senare ett 
helt nytt stadgepaket, som är tänkt att gälla samtliga scoutförbund. Vilken möjlighet vi har att 
faktiskt påverka dessa stadgar är ytterst otydligt. Vad händer exempelvis i ett tänkbart scenario 
där equmenia skulle kunna tänka sig att ansluta sig till en ny riksorganisation, men enbart om 
man gör vissa ändringar i stadgarna?

Argumenten för denna omstrukturering är vidare väldigt vaga. Man skyller saker som dålig 
medlemsutveckling och krånglig demokrati på att vi är fem självständiga scoutförbund, när 
det i nuvarande struktur inte finns några som helst hinder att förbättra demokratiska former 
och medlemstapp väl rimligen får skyllas på att vi inte är bra nog på att rekrytera – oavsett 
riksorganisation. Det enda faktiska argumentet verkar vara att om Svenska Scoutförbundets och 
Svenska Scoutrådets ekonomi låg under en och samma juridiska person skulle denna få större 
likviditet, man skulle ”ha mer pengar på banken”, och därmed ha lättare att locka till sig externa 
finansiärer.

Vi tycker först och främst att det är väldigt tråkigt att en sådan ekonomisk fråga får ligga som 
grund för en strukturomvandling av denna magnitud. Pengar är ett redskap, inte ett mål och en 
struktur bör anpassas så att den i första hand passar rörelsen, inte dess externa finansiärer.
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Vidare anser vi att nuvarande strukturförslag inte går i linje med vad som beslutades på equmenias riksstämma 2011. Vi är väl medvetna 
om att det är en process med många parter, och att man inte kan räkna med att alla våra beslut går hem hos de andra förbunden. Av de 
beslut som riksstämman tog 2011 (utöver det som de andra förbunden redan beslutat om) har vi dock svårt att se att något finns med 
över huvud taget i nuvarande så kallade ”kompromissförslag”. 

Ett av de beslut som togs var att det skulle vara en tydlig separering av den del av en ny riksorganisation som sysslar med stöd till kårerna, 
konsulenter exempelvis, och den del som sysslar med det gemensamma utvecklingsarbetet, där framtagandet av det nya scoutprogrammet 
är ett exempel. Som det ser ut nu finns det inga planer på att göra någon strukturell åtskillnad mellan stödstruktur för nuvarande SSF-
kårer och utvecklingsdelen för samtliga scoutkårer. Rent konkret är tanken alltså att när vi equmenia-scouter ska åka på även ”Scouternas” 
årsmöte ska vi där diskutera dels frågor som rör alla scouter, dels frågor som bara rör nuvarande SSF-kårer. å andra sidan kommer vi att 
ha full möjlighet att påverka hur nuvarande SSF ska sköta sina konsulenter, men inte omvänt.

Vi beslutade vidare att medlemskapet i världsscoutorganisationerna WOSM och WAGGS även i fortsättningen skulle finnas 
i en paraplyorganisation, liknande dagens scoutråd. Detta till skillnad från föreslagen struktur där equmenias kårer är medlemmar i 
världsscoutrörelsen eftersom equmenia slutit avtal med ”Scouterna”, f.d. SSF, om det. Med andra ord att equmenia i praktiken ska bli en 
sektion inom SSF likt EFS-scout idag är en sektion inom KFUK-KFUMs scoutförbund. Av detta beslut från vår förra riksstämma syns 
således heller inget i nuvarande strukturförslag.

Vi vill med denna motion understryka att de beslut vi tog förra året inte får falla bort från styrelsens perspektiv på frågan, i såväl internt 
arbete som i kommunikationen med övriga förbund. En tydligt separerad stöd- och utvecklingsdel av riksorganisationen är ett måste om 
den ska kunna bildas, liksom att medlemskapet i WOSM och WAGGGS – vår rätt att kalla oss scouter – inte beror på ett avtal med SSF. 
Medlemskapet bör ägas lika mycket av samtliga förbund, precis som vi tog beslut om förra året.

I övriga scoutförbund har denna fråga väckt intensiv diskussion och vi har sett en mycket öppen process innan de gått till beslut 
i frågan. Tyvärr kan man inte säga det om equmenia. Hos oss verkar diskussionen sedan förra riksstämman ha stannat i styrelsens 
sammanträdesrum och inte riktigt nått ut till kårerna. Det är sorgligt att se att så lite diskussion har förts inom förbundet när det berör 
oss så pass mycket som det gör. Som det ser ut nu ska vi gå från en diskussion förra riksstämman där prat om stadgar var att gå för långt, 
till en diskussion denna riksstämma där vi förväntas besluta om att godkänna SSF’s nya stadgar. Det duger inte – vi i equmenia måste få 
en rimlig chans att diskutera det här förslaget ordentligt inom förbundet innan vi kan ta ett sådant beslut. 

Vi anser att den här diskussionen måste få ta tid, och den tiden tror vi inte att årets riksstämma kommer att erbjuda. En riksstämma är 
ett utmärkt forum då det gäller att avhandla många mindre frågor och större frågor som är väl genomlysta på förhand, men för frågor 
av denna magnitud tror vi helt enkelt att det innan måste ha skett en betydligt djupare diskussion inom förbundet än vad det gjort inför 
denna riksstämma. Vad vi föreslår är därför att givetvis diskutera frågan på riksstämman, men att ett skarpt beslut om anslutning får 
vänta tills vi hunnit arrangera en beredningskonferens för samtliga medlemmar som är intresserade där denna fråga specifikt diskuteras 
och vi inom equmenia får en tydlig chans att skapa oss en egen vision om hur framtidens scoutrörelse ska vara organiserad, snarare än 
att ta beslut om andras visioner. Detta helt i enighet med equmenias stadgar § 14. Denna vision förs sedan fram till antingen ordinarie 
riksstämma 2013 eller en extrainsatt riksstämma för att där fatta ett skarpt beslut om hur equmenia vill se framtidens scoutrörelse i 

Sverige. 

sammanfattningsvis vill vi alltså yrka:

att betrakta beslutet från förra årets riksstämma om tydligt separerad stöd- och utvecklingsdel som krav för en ny riksorganisation.

att betrakta beslutet från förra årets riksstämma om medlemskap i WOSM och WAGGGS genom en paraplyorganisation som  

 krav för en ny riksorganisation.

att hänskjuta skarpt beslut om anslutning till en ny riksorganisation till riksstämman 2013, alternativt till en extrainsatt riksstämma.

att Inför denna riksstämma hålla en beredningskonferens för att låta equmenias scouter skapa en egen vision om hur vi vill se  

 scoutrörelsen organiserad i Sverige i framtiden.
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styrelsens svar på motionen
Vi vill börja med att tacka för motionen! Diskussionerna kring en eventuell ny scoutstruktur har pågått länge på riksnivå. Vissa förbund 
har känt ett stort behov av en omorganisering. De har drivit frågan framåt och tyckt att processen går alldeles för långsamt. Andra, 
bland annat equmenia, har inte sett samma behov av en ny struktur, och har i sin tur istället försökt att bromsa processen. Motionärerna 
uttrycker förvirring kring underliggande argument, dålig underbyggd diskussion och ett högt tempo i den strukturprocess som hela 
Scoutsverige just nu är inne i. Allt detta säger ganska mycket om hur komplex den här frågan är och hur många olika viljor som är 
inblandade. Scoutrörelsen i Sverige är en stor rörelse med många intressenter. När en majoritet förordar en förändring har vi inte 
uppfattat det som rimligt för en minoritet att helt sätta stopp för hela processen. Vi tycker att de förbund som behöver en ny struktur ska 
få möjlighet att genomföra de förändringar de anser nödvändiga. Samtidigt ska vi se till att equmenia ska få bedriva scouting precis som 
tidigare, med en riksorganisation som erbjuder oss det som Svenska Scoutrådet (SSR) erbjuder oss idag. Processen har nu landat i ett år 
med skarpa beslut och ett kompromissförslag. Vissa tycker att det har gått alldeles för snabbt, medan andra har väntat otåligt i flera år.

Att många av de beslut som fattades av equmenias riksstämma inte återfinns i vår proposition medger vi, vilket också framgår direkt av 
propositionen. Det är helt sant att det förslag som nu ligger inte är som vi hade hoppats. Det är en kompromiss av många organisationers 
viljor. Styrelsen har sedan senaste riksstämman drivit den linje som riksstämman beslutade om. Vi har inte lyckats genomföra medskicken 
om att säkerställa att varje samverkansorganisation har rätt till en plats i valberedningen, att proxyröster inte ska införas och att 
medlemskapet i världsscoutrörelserna ska finnas i en paraplyorganisation. Precis som motionärerna skriver kan man inte räkna med att 
alla sina beslut går hem hos de andra förbunden, och just detta har vi dessvärre inte lyckats med. Men det betyder inte att vi har fått ge 
oss på alla plan. Frågor som vi ansett viktiga och också fått med i liggande förslag är:

• att equmenia som organisation administrerar medlemskapet för de kårer som är kopplade till equmenia. equmenia betalar 
medlemsavgift till scouterna, det sker alltså ingen direktfakturering till kårerna. Detta för att minimera den lokala föreningens 
administration. 

• att särskilja på stöd och utveckling har vi lyckats med till viss del. I propositionen syns att ansvaret för utveckling lipper på  
Scouterna, medan ansvaret att stödja lokala kårer ligger på  equmenia. För equmenias kårer kommer det alltså  vara en uppdelning. Men 
inte för de kårer som väljer att få sitt stöd via Scouternas regioner.  

• Vi har inte lyckats driva igenom att inte tillåta proxyröster, men däremot gäller en person en röst, det kommer alltså inte att vara 
möjligt för en person att representera flera. 

• att vi har samma rätt som scouter från andra förbund att rösta på Scouternas årsmöte, något vi tycker är viktigt. Alla ska ha 
samma demokratiska rätt, det ska inte spela någon roll om man är direktansluten eller ansluten via en samverkansorganisation.  

Motionärerna konstaterar att den process som lett fram till styrelsens proposition om “nytt sätt att organisera den svenska scoutrörelsen” 
kunde ha varit annorlunda. Vi medger gärna det, och vill samtidigt påpeka att flera möjligheter att delta i processen funnits. Diskussioner 
har förts på nyascouterna.se, på scoutforum.se, på SSRs årsmöte, på dialogprojektets facebooksida, arrangemanget scoutforum och på 
möte med representanter för SMU:s och SBUF:s distrikt våren 2010. Våren 2010 genomfördes, på Svenska Scoutförbundets initiativ, en 
samrådsturné genom Sverige för att ge alla god möjlighet att påverka processen. Tidningen Sändaren har skrivit om processen och den 
har även diskuterats på både equmenia och missionskyrkoknutna bloggar. 

Motionärens förslag att skjuta på processen tror vi inte leder till att något nytt kommer fram.. Vi tror att det som är viktigt för oss nu är att 
ta kloka beslut och skriva ett avtal där vi säkerställer att vi får fortsätta bedriva scouting precis som tidigare. Det är bra att vara med från 
början av bildandet av Scouterna för att kunna få vara med och påverka. Och just att påverka hoppas vi skall bli enklare, och kännas mera 
angeläget, i framtiden. Och vill därför redan nu utmana Dig/er som läser detta att funder över hur ni vill påverka Scouterna i framtiden.  

mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till vår proposition föreslår 
styrelsen stämman:

att  avslå motionen i sin helhet
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Proposition om bildande av 
equmenia och nya stadgar för 
equmenia
En förenings stadgar reglerar bland annat vad föreningen har för mål och syften med sin verksamhet, vad 
någon ska göra för att bli medlem i föreningen och vilka saker som ska tas upp på årsmötet. Stadgarna 
utgör grunden för föreningens verksamhet. 

Sedan equmenia bildades 2007 har vi varit en federation av tre organisationer, MKU, SBUF och SMU. 
Vid bildandet bestämdes det att equmenia efter några år skulle utvärderas och att det så skulle tas beslut 
på riksstämman om att fortsätta som federation, gå tillbaka till att vara tre fristående organisationer 
eller gemensamt bilda en organisation. Sedan dess har det hänt en hel del. Bland annat så har våra tre 
modersamfund fattat det stora och viktiga beslutet att gå samman och bilda ett nytt samfund, det som 
än så länge heter Gemensam Framtid. Med de senaste årens erfarenheter av equmenia och våra tre 
modersamfunds beslut i ryggen så anser styrelsen att det är dags att ta steget fullt ut och bilda en gemensam 
organisation. Det innebär att de tre grundarorganisationerna successivt avvecklas och att lokalföreningarna 
istället direktansluts till equmenia.

En viktig del av den utvärdering av equmenias verksamhet och organisation som styrelsen lett under det 
senaste verksamhetsåret har varit att ta fram nya stadgar. Stadgar som passar för den organisationsförändring 
som det innebär att gå från att vara en federation till att bli en gemensam organisation. Det har skett en hel 
del förändringar jämfört med de stadgar equmenia antog när vid bildandet år 2007, så se till att läsa igenom 
förslaget ordentligt! 

Förslaget innehåller bland annat en ny portalparagraf  (den paragrafen som står först i stadgarna) där 
equmenias roll dels på riksplan och dels på lokalplan beskrivs. I förslaget finns också en begränsning för hur 
länge någon får vara ordförande, förändringar i samband med de föreslagna regionerna, hur kopplingen till 
övriga scoutsverige ser ut samt att vi genom Gemensam Framtids bildande har ett nytt samfund att förhålla 
oss till. 

En annan förändring är att det Verksamhetsgranskande utskottet har tagits bort. Istället är det tänkt 
att de revisorer som undersöker verksamheten ska få ett tydligare mandat och att deras uppdrag som 
verksamhetsgranskande ska tydliggöras. Styrelsen har också avsatt pengar i budgeten för nästa verksamhetsår 
för att arbeta med demokratifrågor inom equmenia. 

Organisationsförändringen innebär också att det blir nödvändigt för de lokala föreningarna som ansluts 
till equmenia att ändra sina stadgar. Styrelsen har därför tagit fram nya så kallade normalstadgar för 
lokalföreningarna. 

Hur en förenings stadgar formuleras är viktigt dels eftersom de utgör är föreningens mest grundläggande 
dokument och dels för att de är tänkta att fungera på lång sikt. De formuleringar vi tar beslut om på årets 
riksstämma är med andra ord tänkta att gälla ett bra tag. Det innebär inte att det är omöjligt att ändra dem, 
utan att det är viktigt att tänka sig för när man bestämmer vad som ska stå i stadgarna.  

styrelsen föreslår riksstämman att besluta

att ombilda equmenia från en federation för riksorganisationerna Metodistkyrkans Ungdomsförbund, 
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans Ungdom till en riksorganisation 
dit equmenias lokalföreningarna är direkt anslutna och där lokalföreningarnas medlemmar räknas som 
equmenias medlemmar.

att anta förslaget till stadgar för equmenia.
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stadgar för equmenia

§1 ändamål

1.1 JESUS KRISTUS äR HERRE

Denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 delar equmenia med 
kristna genom alla tider..

Barn- och ungdomsföreningar med nära koppling till kristna 
församlingar har bildat equmenia för att med gemensamma 
resurser stödja, uppmuntra och inspirera de lokala föreningarna 
i deras uppdrag att:

• föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga 
människor,

• hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja 
gemenskap och medlemskap i den kristna församlingen,

• verka för Kristi kyrkas synliga enhet genom att stödja 
en mångfald av arbetssätt, uttryckssätt och kristna traditioner,

• hävda individens unika värde och frihet samt visa på 
hennes ansvar för hela Guds skapelse,

• utveckla människors förmåga till självständiga 
ställningstaganden, samt

• hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för 
människors levnadsvillkor i Sverige och världen, nu och för 
kommande generationer, genom ett aktivt engagemang och 
ansvarstagande i samhälls- och kulturliv.

1.2 Lokalföreningarna har uppdragit åt equmenia att ansvara för 
den gemensamma nationella och internationella verksamheten. 
Det innebär att:

• leda och stödja det gemensamma arbetet tillsammans 
med lokalföreningar och regioner,

• utveckla och tillhandahålla metoder och verktyg för 
barn- och ungdomsföreningars verksamhet och demokratiska 
delaktighet

• utrusta och inspirera ledare, till att skapa en plats där 
barn och ungdomar får möta Jesus,

• inspirera till och skapa mötesplatser för barn och unga, 
samt

• ansvara för nationell och internationell samverkan och 
representation

§2 tillhörighet och medlemskap

2.1 Som lokalförening räknas förening eller fristående grupp 
som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i nära koppling 
till en församling inom Gemensam Framtid eller annan kristen 
församling.

En förening eller grupp som vill tillhöra equmenia skickar en 
ansökan till equmenias styrelse, som prövar om föreningens 
stadgar och verksamhet är förenliga med equmenias ändamål. 
Styrelsen ska bevilja eller avslå ansökan. Styrelsen får kräva 

stadgar för equmenia

§ 1 inledning

JESUS KRISTUS äR HERRE.

Denna bekännelse från Filipperbrevet 2 delar equmenia med 
kristna genom alla tider.

Metodistkyrkans Ungdomsförbund, MKU, Svenska Baptisternas 
Ungdomsförbund, SBUF och Svenska Missionskyrkans Ungdom, 
SMU har bildat equmenia som gemensam riksfederation för att:

• Förmedla evangelium om Jesus Kristus till barn och 
unga.

• Hjälpa människor till en personlig kristen tro och till 
gemenskap och medlemskap i en kristen för-samling.

• Visa på individens unika värde och frihet samt hennes 
ansvar för hela Guds skapelse, genom engage¬mang i samhälls- 
och kulturliv.

• Genom en mångfald av arbetssätt, en bredd av kristna 
traditioner och olika uttryckssätt anta Jesu utmaning om att bli ett 
genom att verka för Kristi kyrkas synliga enhet.

equmenia är en federation mellan MKU, SBUF och SMU, och har 
som uppdrag att ansvara för MKU:s, SBUF:s och SMU:s nationella 
och internationella samordning vilket innebär:

• Ansvara för det gemensamma utvecklingsarbetet enligt 
intentionerna som finns i respektive grundar¬organisations 
stadgar.

• Inspirera till och skapa mötesplatser för barn och unga 
utifrån equmenias lokalföreningar och försam¬lingar inom 
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska 
Missions-kyrkan.

• Ansvara för nationell representation gentemot 
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska 
Missionskyrkan samt övriga nätverk och samarbetsorganisationer.

§ 2 medlemskap och tillhörighet

a)  Grundarorganisation

 equmenia är en federation bestående av MKU, 
SBUF och SMU vilka utgör  grundarorganisationerna. 
Grundarorganisationerna representeras i equmenias demokratiska 
struktur  av lokalföreningarna och dess medlemmar.

b)  Lokalförening

 Som lokalförening räknas:

 Lokalförening, som bedriver barn- och ungdomsarbete 
och är knuten till församling inom  Metodistkyrkan i Sverige, 
Svenska Baptistsamfundet eller Svenska Missionskyrkan och är 
ansluten  till MKU, SBUF och/eller SMU.

 Fristående grupp, som bedriver barn- och ungdomsarbete 
och är ansluten till MKU, SBUF och/eller  SMU.

NuvarandeFörslag på nya stadgar
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att hela eller delar av lokalföreningens stadgar anpassas till de 
normalstadgar för equmenias lokalföreningar som riksstämman 
beslutat om.

2.2 Som medlem räknas den som är medlem i en av equmenias 
lokalföreningar.

2.3 equmenia tar ut medlemsavgift. Avgiften beslutas av 
equmenias riksstämma. 

§3 riksstämma

3.1 Riksstämman är equmenias högsta beslutande organ och 
sammanträder minst vart annat år.

3.2 Styrelsen ska kalla lokalföreningarna till riksstämma senast 
sex månader före riksstämmas öppnande.

3.3 I samband med kallelse till riksstämma skall styrelsen 
uppmana lokalföreningar och regioner inom equmenia att senast 
tre månader före riksstämmans öppnande nominera kandidater 
till de personval som sker på riksstämman.

3.4 Riksstämmohandlingar med förslags- och beslutsunderlag 
ska finnas tillgängliga för ombuden senast en månad före 
riksstämmans öppnande.

§4 deltagande i riksstämman

4.1 yttrande-, förslags- och rösträtt har ombud för lokalförening 
tillhörande equmenia. 

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:

upp till 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 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Ombud ska vara medlem i den lokalförening han/hon 
representerar. Ombud ska utses av årsmöte, föreningsmöte 
eller styrelse. Ledamot i equmenias styrelse eller andra organ 
instiftade av riksstämman samt equmenias och regionernas 
anställda kan inte vara ombud.

4.2 yttrande- och förslagsrätt har:

• ledamot av styrelsen eller andra organ instiftade av 
riksstämman,

• ledamot av organ instiftade av styrelsen,

• revisorerna,

• motionär; dock endast vid behandling av egen motion, 
samt

• generalsekreteraren.

4.3 Yttranderätt har:

• equmenias anställda,

c)  Medlem

 Som medlem räknas:

 Enskild medlem i lokalförening som finns registrerad i 
equmenias förteckning över  grundarorganisationernas 
lokalföreningar.

 equmenia uppbär medlemsavgift av lokalföreningarna. 
Avgiftens storlek beslutas av equmenias  riksstämma.

§ 3 riksstämman

Riksstämman är equmenias högsta beslutande organ och 
sammanträder årligen. Kallelse till riksstämman ska utgå senast 
sex månader före riksstämmans öppnande. Handlingar avseende 
frågor för behandling på riksstämman ska finnas tillgängliga för 
ombuden senast en månad före riksstämmans öppnande.

§ 4 deltagande i riksstämman

Deltagande med yttrande- och rösträtt har:

• lokalförening tillhörande equmenia enligt följande:

till och med 50 medlemmar ger rätt till två ombud

51 – 100 medlemmar ger rätt till tre ombud

101 – 300 medlemmar ger rätt till fyra ombud

301 – 600 medlemmar ger rätt till fem ombud

601 – medlemmar ger rätt till sex ombud

• Varje distrikt-/regionsorganisation, inom respektive 
grundarorganisation, med två ombud vardera.

Ombud ska vara medlem i den lokalförening han/hon 
representerar. Ombud för distrikt ska vara med-lem i lokalförening 
inom distriktet. Ombud ska utses av årsmöte, föreningsmöte eller 
styrelse. Ledamot i equmenias styrelse kan inte vara ombud för 
lokalförening.

Deltagande med yttrande- och förslagsrätt i riksstämman har 
dessutom:

• Ledamot av styrelsen eller andra organ instiftade av 
riksstämman eller styrelsen

• Styrelseledamot i grundarorganisationerna

• Revisorerna

• Motionär vid behandling av egen motion

Deltagande med yttranderätt i riksstämman har dessutom:

• Medarbetare på equmenias kansli

• Av styrelsen inbjudna gäster

• Utsedda representanter och befattningshavare för 
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsam-fundet och Svenska 
Missionskyrkan.
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• av styrelsen inbjuden gäst,

• upp till tre personer utsedda av Gemensam Framtids 
kyrkostyrelse, samt

• övriga som riksstämman beslutar att bevilja yttranderätt.

§5 röstning vid riksstämman

5.1 Alla ärenden vid riksstämman avgörs genom enkel majoritet 
om inte annat anges i dessa stadgar.

5.2 Vid röstning kan en person endast inneha en röst. 

5.3 Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. 

5.4 Vid lika röstetal har riksstämmans ordförande utslagsröst, 
utom vid personval där avgörande sker genom lottdragning. 

§6 ärenden vid riksstämman

6.1 Vid riksstämman ska följande ärenden förekomma

Val av mötesfunktionärer

• val av mötespresidium, som består aven 
mötesordförande, två vice mötesordförande och två 
mötessekreterare, 

• val av fyra protokolljusterare tillika rösträknare, samt

• val av minst fyra ledamöter i redaktionsutskottet.

6.2 Formaliaärenden

• fastställande av föredragningslista,

• riksstämmans stadgeenliga utlysande 

• föregående års verksamhetsberättelse, samt

• bekräftelse av protokoll från eventuella 
beredningskonferenser 

6.3 Beslutsärenden:

• föredragande av revisionsberättelse,

• fastställande av balans- och resultaträkning för 
föregående år,

• beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,

• beslut om verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår,

• beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår,

• beslut om budget för kommande verksamhetsår,

• behandling av styrelsens förslag och inlämnade 
motioner,

• beslut om eventuella arvoderingar, 

• beslut om instruktion för nomineringskommittén,

• beslut om de förslag styrelsen lagt fram, samt

Efter beslut av riksstämman kan annan person beviljas yttranderätt 
vid förhandlingarna.

§ 5 Röstning vid riksstämman

Alla ärenden vid riksstämman avgörs genom enkel majoritet med de 
undantag som särskilt anges i dessa stadgar. Vid röstning har varje 
ombud en röst. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning 
begärs. Vid lika röstetal har riksstämmans ordförande utslagsröst, 
utom vid personval där avgörande sker genom lottdragning.

§ 6 ärenden vid riksstämman

Vid riksstämman ska följande ärenden förekomma:

• Inledning med upprättande av förteckning över 
närvarande ombud, som utgör röstlängd

• Val av ordförande och vice ordförande för riksstämman

• Val av sekreterare och övriga funktionärer för 
riksstämman

• Fastställande av föredragningslista för riksstämman

• Val av justerare

• Val av rösträknare

• Fråga om riksstämmans stadgeenliga utlysande

• Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

• Föredragning av styrelsens förslag till resultat- och 
balansräkning

• Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets 
rapport och revisionsberättelsen

• Fastställande av resultat- och balansräkning

• Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

• Bekräftelse av protokoll från beredningskonferens

• Behandling av styrelsens förslag och inlämnade motioner

• Fastställande av planer för kommande verksamhetsår

• Fastställande av medlemsavgift

• Fastställande av arvode för ordförande

• Fastställande av budget

• Val av ordförande

• Val av övriga ledamöter i styrelsen

• Val av verksamhetsgranskande utskott

• Val av revisorer

• Val av nomineringskommitté och sammankallande 
ledamot‚ för kommande riksstämma

• Avslutning
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• beslut om inkomna motioner.

6.4 Valärenden:

• val av equmenias ordförande, som också är styrelsen 
ordförande,

• val av övriga styrelseledamöter,

• val av revisorer, samt

• val av nomineringskommitté.

De valdas mandat träder i kraft då det nya verksamhetsåret 
börjar, eller vid den tidpunkt som riksstämman beslutar. 

§7 motion till riksstämman

7.1 Motionsrätt till riksstämman har:

• equmenias lokalföreningar

• equmenias medlemmar 

7.2 Motion ska innehålla ett förslag som riksstämman kan 
besluta om.

7.3 Motion till riksstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 
tre månader före riksstämmans öppnande. Styrelsen har dock 
rätt att lägga fram en motion till riksstämman även om den 
inkommit senare. 

§8 nomineringskommitté

8.1 Riksstämman väljer en nomineringskommitté bestående 
av sju ledamöter. Riksstämman utser en av ledamöterna till 
sammankallande. En ledamot kan sitta max tre år i följd.

8.2 Nomineringskommittén ska förbereda de personval 
som förrättas på riksstämman, utifrån den instruktion som 
riksstämman fastställt.

8.3 Nomineringskommittén sammanställer de nomineringar 
som inkommit från lokalföreningar och regioner, och kan även 
föra fram egna kandidater.

§9 räkenskaper och revision

9.1 equmenias räkenskapsår varar från den 1 september till den 
31 augusti. Verksamhetsberättelse, bokslut med resultat- och 
balansräkning, samt revisionsberättelse ska vara tillgängliga 
för riksstämmans ombud senast en månad före riksstämmans 
öppnande.

9.2 Granskning av styrelsens förvaltning ska utföras av tre 
revisorer utsedda av riksstämman. Minst en  av revisorerna ska 
vara kvalificerad revisor. Lekmannarevisorer och kvalificerad 
revisor ska lämna en gemensam revisionsberättelse till 
riksstämman.

§10 styrelsen

10.1 Styrelsen består av:

• Ordförande som väljs för ett år i taget. En ordförande 
kan väljas max fem år.

Förrättade val träder i kraft omedelbart efter riksstämmans 
avslutning.

§ 7 motion till riksstämman

Motionsrätt till riksstämman har lokalföreningar, distrikts-/
regionorganisationer med tillhörighet till equmenia, enskilda 
medlemmar i lokalföreningar med tillhörighet till equmenia, samt 
av riksstämman inrättade beredningskonferenser. Motion till 
riksstämman ska vara styrelsen tillhanda senast tre måna¬der före 
riksstämmans öppnande. Om styrelsen anser det nödvändigt, på 
grund av uppkommen situa¬tion, äger styrelsen dock rätt att lägga 
fram motion som inkommit senare.

§ 8 nomineringskommitté

Riksstämman väljer nomineringskommitté, bestående av 
sex personer, för kommande riksstämma. En ledamot väljs 
som sammankallande. Ledamot kan omväljas två gånger. 
Nomineringskommittén ska för riksstämman framlägga förslag 
till ordförande, övriga styrelseledamöter, ledamöter till organ 
inrättade av riksstämman samt revisorer. Nomineringskommittén 
ska eftersträva en representativ spridning sär-skilt gällande 
kön och geografi. Nomineringarna ska följa de riktlinjer som 
överenskommits i federa-tionsavtalet.

§ 9 styrelsen

Styrelsen består av följande ledamöter:

• Ordförande väljs för ett år till och med nästföljande 
riksstämma.

• åtta ledamöter valda för en tid av två år. Dessa väljs 
rullande. Vart annat år väljs fyra ledamöter som nyval eller återval 
och vart annat år väljs fyra ledamöter som nyval eller återval. 
Avgår leda¬mot under sin mandattid och det återstår minst ett 
år av mandatperioden ska fyllnadsval ske vid nästkommande 
riksstämma.

• Generalsekreteraren är adjungerad till styrelsen.

• Styrelsen kan till sig adjungera annan person.

• Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och 
Svenska Missionskyrkan har rätt att utse en person vardera som 
adjungeras till styrelsen.

 Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

§ 10 styrelsens uppgifter

Styrelsen har minst fyra protokollförda möten per år och har som 
sina huvudsakliga uppgifter att:

• Verkställa riksstämmans beslut.

• Mellan riksstämmorna ansvara för, leda och följa 
upp arbete, organisation och ekonomiska angelägen¬heter för 
equmenia.

• Organisera och ansvara för utvecklings- och 
informationsfrågor.
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• åtta ledamöter valda för en tid av två år. Val av 
ledamöter sker rullande så att det varje år väljs fyra ledamöter. 
Har en ledamot avgått under sin mandattid och det återstår ett 
år av mandatperioden ska fyllnadsval ske vid nästkommande 
riksstämma.

10.2 Styrelsen utser inom sig vice ordförande

10.3 Till styrelsens sammanträden är följande personer 
adjungerade med yttrande- och förslagsrätt:

• generalsekreteraren,

• en representant för Gemensam Framtid, utsedd av 
Gemensam Framtids kyrkostyrelse, samt

• den eller de personer styrelsen beslutar.

10.4 Styrelsen har minst fyra protokollförda sammanträden 
per år. Styrelsen får hålla konstituerande sammanträden innan 
verksamhetsårets början.

10.5 Riksstämman kan besluta om arvodering av ordförande 
och andra styrelseledamöter.

§11 styrelsens uppgifter

11.1 Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:

• verkställa riksstämmans beslut,

• mellan riksstämmorna ansvara för, leda och följa upp 
equmenias verksamhet, organisation och ekonomi,

• organisera och ansvara för utvecklings- och 
strategifrågor,

• ta fram styrdokument i form av arbetsordning, 
årsbudget, verksamhetsplan, delegationsordning och 
instruktioner för generalsekreteraren och arbetsutskottet, samt

• välja medlemmar till organisationens arbetsgrupper 
och övriga uppdrag där detta inte skett på riksstämman. 

11.2 Styrelsen tillsätter de arbetsgrupper som styrelsen anser 
nödvändiga

§12 styrelsens beslut

12.1 Styrelsen är beslutsmässig då minst sex av ledamöterna är 
närvarande vid planerat styrelsesammanträde. Ordförande eller 
vice ordförande ska vara en av dessa sex. 

12.2 Endast ledamot av styrelsen äger rösträtt vid 
styrelsesammanträde.

12.3 Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid 
personval där avgörande sker genom lottdragning.

12.4 Beslut i styrelsen skall protokollföras. 

§13 arbetsutskottet

13.1 Arbetsutskottet, AU, består av ordförande, vice ordförande 
samt ytterligare en styrelseledamot.

13.2 Till AU:s sammanträden är följande personer adjungerade 

• Skriftligen ta fram styrande dokument bestående av 
arbetsordning, årsbudget, verksamhetsplan och delegationsordning 
också innefattande instruktion för generalsekreteraren och 
arbetsutskottet.

• Välja medlemmar till organisationens arbetsgrupper, 
organ och projekt där detta inte skett på riks-stämman.

• Handha arbetsgivaransvar och arbetsledning för 
generalsekreteraren.

Styrelsen tillsätter de arbetsgrupper som styrelsen anser 
nödvändiga.

§ 11 styrelsens beslut

Styrelsen är beslutsmässig då minst sex av ledamöterna är 
närvarande.

Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Generalsekreteraren deltar i styrelsens behandling av frågor. Vid 
behov deltar den kanslipersonal eller annan person som styrelsen 
beslutar om, eller angivit i arbetsordning.

§ 12 arbetsutskott

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

AU har till uppgift att:

• I samarbete med kansliet bereda styrelsens ärenden

• Besluta i ärenden som styrelsen hänskjutit till AU

• Fortlöpande öva tillsyn över de ekonomiska 
angelägenheterna

• Besluta i kansliets personalfrågor enligt delegationsordning

§ 13 scoutverksamheten

a)  Grunder

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

b)  SSR:s årsmöte

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

c)  Scoutkår

 Varje lokalförening som rapporterat att de 
bedrivit scoutverksamhet räknas som en scoutkår.  
Samtliga rapporterade medlemmar inom scoutverksamheten i 
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med yttrande- och förslagsrätt:

• generalsekreteraren, samt

• den eller de  personer AU beslutar.

13.3 AU har till uppgift att:

• i samarbete med generalsekreteraren och kansliet 
förbereda styrelsens ärenden,

• besluta i ärenden som styrelsen överlåtit till AU att 
avgöra, samt

• kontinuerligt  bedriva tillsyn över organisationens 
ekonomi.

13.4 Beslut i AU ska protokollföras

§14 Generalsekreterare

14.1 equmenias chefstjänsteman är generalsekreterare, som tillsätts 
av styrelsen efter samråd med Gemensam Framtids kyrkostyrelse.

14.2 Generalsekreteraren förordnas för en viss tidsperiod, som 
fastställs av styrelsen. Förordnandet kan förnyas en eller flera 
gånger. Inför varje nytt förordnande skall AU tillsammans 
med generalsekreteraren utvärdera den gångna perioden och 
att generalsekreterarens kompetens och förmåga fortfarande 
stämmer överens med kravprofilen för uppdraget. Beslut om nytt 
förordnande fattas av styrelsen.

14.3 Generalsekreterarens uppgifter fastställs i styrelsens 
delegationsordning.

§15 Firmateckning

15.1 equmenias firma tecknas av:

• ordförande,

• generalsekreteraren, samt

• den eller de som styrelsen utser.

§16 regioner

16.1 equmenia indelas i regioner. Regionernas uppdrag och 
geografiska omfattning fastställs av riksstämman på förslag 
av equmenias styrelse efter samråd med Gemensam Framtids 
kyrkostyrelse.

§17 scoutverksamheten

17.1 equmenias scoutverksamhet följer scoutmetoden och delar 
scoutings värdegrund så som den uttrycks i scoutlagen och 
scoutlöftet.

17.2 equmenias scoutarbete leds av styrelsen. Styrelsen har rätt 
att delegera hela eller delar av ansvaret vidare på det sätt som 
styrelsen finner lämpligt.

17.3 Varje lokalförening som rapporterat att de bedrivit 
scoutverksamhet räknas som en scoutkår. Samtliga rapporterade 
medlemmar inom scoutverksamheten i dessa scoutkårer utgör 
tillsammans equmenias scoutverksamhet.

dessa scoutkårer utgör tillsammans equmenias  
scoutverksamhet.

d)  Ledning av scoutverksamheten

 equmenias scoutarbete leds av styrelsen. Styrelsen har 
rätt att delegera detta ansvar på det sätt som  sty¬relsen finner 
lämpligt. equmenias ordförande, alternativt vice ordförande, 
utses av styrelsen att  leda equmenias scoutverksamhet 
och representerar även equmenias scoutverksamhet externt.

§ 14 Beredningskonferens

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

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

§ 15 Firmateckning

equmenias firma tecknas av:

• Generalsekreteraren

• Ordförande

• Den eller de som styrelsen utser

§ 16 Verksamhetsgranskande utskott

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

§ 17 räkenskaper och revision

equmenias räkenskapsår varar från den 1 september till den 31 
augusti. Verksamhetsberättelse, bokslut inkluderande resultat- 
och balansräkning samt revisionsberättelse ska vara tillgängliga 
för riksstäm¬mans ombud senast en månad före riksstämmans 
öppnande.

Granskning av styrelsens förvaltning ska utföras av tre revisorer 
utsedda av riksstämman. En av reviso-rerna ska vara godkänd 
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§18 Beredningskonferens

18.1 För verksamheter inom equmenia som är omfattande, 
kräver ett visst självbestämmande samt är beroende av 
andra organisationer finns möjligheten att tillsätta en 
beredningskonferens. Till beredningskonferensen delegeras 
beslut från riksstämman för att skapa möjlighet för större 
självbestämmande inom särskilda verksamhetsområden. 
Tillsättande av beredningskonferens sker efter förslag från 
lokalförening eller styrelse och beslutas av riksstämman med 
2/3 majoritet. Beslutet gäller tills annat beslut fattats.

18.2 En beredningskonferens skall äga rum senast tre månader 
före riksstämman och kallelse till beredningskonferensen 
ska vara lokalföreningarna tillhanda senast tre månader före 
beredningskonferensens öppnande. Handlingar skall vara 
utskickade senast en månad före beredningskonferensens 
öppnande.

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

§19 ändring av stadgar

19.1 Beslut om ändring av stadgar kan endast fattas av 
riksstämman med minst 2/3 majoritet.

19.2 ändring av equmenias stadgar kan föreslås av styrelsen 
eller lokalförening. Sådant förslag ska lämnas till styrelsen 
inom riksstämmans motionstid. Styrelsen skall yttra sig i en 
rekommendation till beslut vid riksstämman. Förslag på ny 
lydelse och styrelsens yttrande ska ingå i de handlingar som 
finns tillgängliga för riksstämmans ombud.  De paragrafer som 
föreslås få ny lydelse kan diskuteras och ändras av riksstämman.

19.3 §1, §19 och §20 kan endast ändras efter beslut om ändring  
av två på varandra följande riksstämmor, med minst sex 
månaders mellanrum, och med minst 2/3 majoritet på båda 
riksstämmorna

§20 upplösning

20.1 Upplösning av equmenia kan föreslås av styrelsen eller 
lokalförening. Sådant förslag ska lämnas till styrelsen inom 
riksstämmans motionstid. Efter samråd med Gemensam 
Framtid yttrar sig styrelsen i en rekommendation till beslut 
vid riksstämman. Senast två månader före riksstämmans 
öppnande sänds förslag och yttrande ut till lokalföreningarna 
och Gemensam Framtids styrelse.

20.2 Upplösning kräver beslut i två på varandra följande 
riksstämmor, med minst sex månaders mellanrum, och fodrar 
minst 2/3 majoritet på båda riksstämmorna.

20.3 Vid upplösning tillfaller equmenias tillgångar Gemensam 
Framtid.

eller auktoriserad. En av de tre revisorerna ska vara ledamot i det 
verksamhets-granskande utskottet.

Ansvarsfrihet beviljas av riksstämman.

§ 18. Befattningshavare

equmenias generalsekreterare tillsätts efter beslut i styrelsen efter 
samråd med Metodistkyrkan i Sveri-ges, Svenska Baptistsamfundets 
och Svenska Missionskyrkans ledande befattningshavare. Tillsättande 
av generalsekreterare bekräftas av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan enligt det sätt de själva 
finner lämpligt. Övriga befattningshavare på kansliet tillsätts efter 
beslut av styrelsen. AU har dessutom möjlighet att under begränsad 
tid tillsätta andra befattnings-havare för speciella uppgifter.

§ 19. ändring av stadgar

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

ändringsförslag ska inkomma inom riksstämmans motionstid, 
beredas och ny lydelse ska ingå i de handlingar som finns tillgängliga 
för riksstämmans ombud.

Beslut om ändring kan endast fattas av riksstämman med minst 2/3 
majoritet av de röstberättigade om-buden. Detta gäller ej §§ 1, 19 
och 20 där beslut om ändringar endast kan fattas vid två på varandra 
följande riksstämmor, med minst sex månaders mellanrum, och 
fordrar minst 2/3 majoritet av de röst-berättigade ombuden.

§ 20. upplösning

Upplösning av equmenia kan föreslås av styrelsen, 
grundarorganisationerna, eller lokalförening. Sådant förslag 
ska lämnas till styrelsen inom riksstämmans motionstid. Efter 
samråd med grundarorganisatio-nerna, Metodistkyrkan i Sverige, 
Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, yttrar sig 
styrelsen i en rekommendation till beslut vid riksstämma. Senast 
två månader före riksstämma sänds förslag och yttrande ut till 
grundarorganisationerna, lokalföreningar, Metodistkyrkan i Sverige, 
Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

Upplösning kräver beslut på två på varandra följande riksstämmor, 
med minst sex månaders mellan¬rum, och fodrar minst 2/3 
majoritet av de röstberättigade ombuden.

Vid upplösning tillfaller tillgångarna grundarorganisationerna enligt 
det fördelningstal som fastställts vid bildandet av riksfederationen. 
Om någon av grundarorganisationerna inte längre existerar tillfaller 
tillgångarna dess modersamfund (Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet respektive Svenska Missionskyrkan)

(Stadgarna tagna på equmenias första riksstämma i Stockholm, 17 
november 2007. Reviderade på equmenias riksstämma 2010.)

         

NuvarandeFörslag på nya stadgar
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20
Proposition om normalstadgar 
för equmenias lokalföreningar
En förenings stadgar reglerar vad föreningen har för mål och syften med sin verksamhet, vad 
någon ska göra för att bli medlem i föreningen och vilka saker som ska tas upp på årsmötet. 
Stadgarna utgör grunden för föreningens verksamhet.

Sedan equmenia bildades 2007 har vi varit en federation av tre organisationer, MKU, SBUF och 
SMU. I MKU:s rikskonvent, SBUF:s årskonferens och SMU:s riksmöte beslutar vi att successivt 
avveckla de tre grundarorganisationerna och att lokalföreningarna i stället ansluts direkt till 
equmenia. Därför behöver vi nya normalstadgar, där kopplingen till grundarorganisationerna 
och de gamla samfunden byts ut mot equmenia, dess regioner och Gemensam Framtid.

Styrelsen och regionutredningen har arbetat utifrån synen att alla lokalföreningar, regioner och 
equmenia är en helhet, en rörelse som arbetar tillsammans. Det är också utgångspunkten för 
förslaget till nya normalstadgar.

Många föreningar vill börja använda equmenia som namn på lokalföreningen och i och med dessa 
normalstadgar blir det äntligen möjligt. De nya normalstadgarna innehåller också skrivningar 
som gör det lättare att jobba med medlemsrekrytering via webb och SMS. Samtidigt passar vi 
också på att stryka kravet på att firmatecknaren ska vara myndig, eftersom vi tror på ungas kraft 
och statliga Ungdomsstyrelsen i en utredning visat att det inte alls är ett krav.

Ungdomsstyrelsen har även informerat SBUF och SMU kring hur equmenia ska kunna fortsätta 
att söka de statsbidrag som SBUF och SMU hittills ansöker om. Därför har styrelserna för MKU, 
SBUF, SMU och equmenia tillsammans föreslagit de tre grundarorganisationernas årsmöten att 
besluta att uppdra åt respektive styrelse att från och med 1 oktober 2012 ansöka om att samtliga 
lokalföreningar ansluts som lokalföreningar till equmenia. Ungdomsstyrelsen vill att alla de nya 
föreningarna ska anta nya stadgar som visar att de tillhör equmenia inom ett och ett halvt år. 
Styrelsen vill därför att riksstämman beslutar om ett uppdrag att hjälpa och uppmana att ta de 
nödvändiga besluten.

Hur en förenings stadgar formuleras är viktigt dels eftersom de utgör är föreningens mest 
grundläggande dokument och dels för att de är tänkta att fungera på lång sikt. De formuleringar 
vi tar beslut om på årets riksstämma är med andra ord tänkta att gälla ett bra tag och eftersom 
åtminstone delar av normalstadgarna ska antas av varje förenings årsmöte är ändringsprocessen 
mycket lång. Det innebär inte att det är omöjligt att ändra dem, utan att det är viktigt att tänka sig 
för när man bestämmer vad som ska stå i stadgarna.

styrelsen föreslår riksstämman att besluta:

att anta normalstadgar för equmenia.

att uppdra åt styrelsen att hjälpa och uppmana lokalföreningarna att senast 2014-04-01   
göra nödvändiga stadgeändringar för att föreningen ska tillhöra equmenia och dess regioner 
samt uppdatera stadgarna om medlemskap, stadgeändring och upplösning av föreningen ( §§ 1, 
4, 13 och 14 i normalstadgarna).

normalstadgar för equmenias lokalföreningar

I normalstadgarna används equmenia [ortens namn] som föreningens namn. Andra varianter är 
equmenia [församlingens namn] eller föreningens namn följt av – en del av equmenia. Exempel: 
equmenia Lidingö, equmenia Ansgarskyrkan, Scoutkåren Gripen – en del av equmenia. 
equmenia kan inte skrivas samman med andra ord. Exempel: equmeniaföreningen BappeN eller 
Tierpequmenia. Föreningar får gärna använda andra namn, men för att skydda varumärket ska 
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alla varianter som innehåller ”equmenia” godkännas av equmenias styrelse innan de börjar användas.

Stadgar för equmenia [ortens namn] 

§ 1 Föreningens grund, namn och ändamål

JESUS KRISTUS äR HERRE. equmenia [ortens namn] delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. 
Den är också grunden för vår nära relation med X-församlingen som tillhör [Gemensam Framtid].

Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill equmenia [ortens namn]:

• föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,

• hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i den kristna församlingen,

• verka för Kristi kyrkas synliga enhet,

• hävda individens unika värde och frihet samt visa på hennes ansvar för hela Guds skapelse,

• utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden, samt

• hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen, nu och för kommande 
generationer, genom ett aktivt engagemang och ansvarstagande i samhälles- och kulturliv.

§ 2 Förening och församling i ömsesidigt arbete

equmenia [ortens namn] har anförtrotts ansvaret för X-församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Församlingen har ett andligt 
ansvar för barn- och ungdomsarbetet och bär dess ledare och funktionärer i bön och omsorg. Styrelsen ansvarar för att hålla församlingen 
underrättad om verksamhetens utveckling, val av styrelse samt års- och kassaberättelse.

§ 3 tillhörighet

Föreningen tillhör equmenia och dess region Y.

Föreningens årsmöte kan även besluta att föreningen ska tillhöra eller vara medlem i annan organisation, under förutsättning att den 
organisationens ändamål stämmer överens med equmenia [ortens namn]s stadgar.

§ 4 medlemskap

Med medlem i föreningen avses den som under året

1) deltagit eller varit ledare i någon av föreningen beslutad verksamhet, och som

2) betalt av föreningen fastställd medlemsavgift, eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap.

Medlemskap gäller för innevarande kalenderår.

§ 5 Beslutsordning

Beslut om föreningens verksamhet och ekonomi fattas av årsmöte, föreningsmöte och styrelse. årsmötet är föreningens högsta beslutande 
organ.

Beslut i årsmöte, föreningsmöte och styrelse avgörs genom omröstning med enkel majoritet, det vill säga att det förslag som fått hälften 
+ 1 av de avlagda rösterna ska gälla som beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden röstar för, utom vid personval då 
avgörandet sker genom lottning. 

Beslut om förslag om stadgeändring och upplösning av föreningen regleras i §§ 13-14. 

§ 6 Årsmöte

Styrelsen skall kalla medlemmarna till årsmöte, som ska hållas senast den ______ varje år. 

Kallelsen ska ske senast fyra veckor före årsmötet och mötet fattar beslut om de ärenden som angetts i dessa stadgar. Medlemmar som 
vill få ett ärende behandlat av årsmötet ska lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en kort beskrivning till styrelsen senast två 
veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet.

I årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och 
yttranderätt, men däremot inte rösträtt.
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§ 7 Årsmötets ärenden

I årsmötet behandlas följande ärenden:

a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga funktionärer för årsmötet,

b) fastställande av dagordning,

c) fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt,

d) verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår samt revisorernas berättelse,

e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

f) riktlinjer för kommande verksamhetsår,

g) fastställande av eventuell medlemsavgift,

h) val av styrelsens ordförande, tillika ordförande för föreningen,

i) val av övriga styrelseledamöter,

j) val av två revisorer och en revisorssuppleant,

k) val av ledare och övriga funktionärer,

l) val av __ ledamöter till valkommittén,

m) val av ombud till equmenias riksstämma samt region y:s regionstämma,

n) val av ombud till övriga organisationer,

o) förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen, samt

p) övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.

§ 8 Föreningsmöte

Styrelsen kan under året kalla medlemmarna till föreningsmöte för diskussion eller beslut i en viss fråga. Om minst ____ av medlemmarna 
eller de båda revisorerna begär det måste styrelsen kalla till föreningsmöte inom två månader.

Kallelse till föreningsmöte ska ske senast två veckor före föreningsmötet och innehålla de ärenden som ska behandlas i föreningsmötet. 
Handlingarna ska finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet.

I föreningsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- 
och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

§ 9 Föreningsmötets ärenden

I föreningsmötet behandlas följande ärenden:

a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga funktionärer för föreningsmötet,

b) fråga om föreningsmötet är sammankallat på rätt sätt, samt

c) det eller de ärenden som angetts i kallelsen.

Föreningsmötet får enbart behandla det eller de ärenden som angetts i kallelsen.

§ 10 Föreningens styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och ____ övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör 
samt övriga funktionärer som styrelsen eller årsmötet beslutat om.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsens ledamöter har närvaro-, yttrande- och rösträtt. För att kunna fatta beslut ska 
styrelsemötet varit sammankallat i förväg och minst hälften av styrelsens ledamöter ska vara närvarande.
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Revisorerna samt eventuell pastor, diakon eller anställda ungdomsledare i föreningen och församlingen har närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Dessutom skall en representant som utsetts av församlingen kallas till styrelsens möten. 
Församlingsrepresentanten har närvaro- och yttranderätt.

§ 11 styrelsens uppgifter

Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med strategier, visioner, planering av verksamhet och 
ekonomi, ledarstöd samt rekrytering.

Styrelsen ska också förbereda års- och föreningsmötets ärenden, verkställa de beslut som fattats av års- och föreningsmötet, hålla kontakt 
med såväl X-församlingen, region y och equmenia, tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper som styrelsen anser nödvändigt samt i 
övrigt företräda föreningen.

§ 12 Firmateckning, ekonomisk förvaltning, revision

equmenia [ortens namn]s firma tecknas var för sig eller två i förening av den eller de personer  som styrelsen utser.

Styrelsen ansvarar gemensamt för den ekonomiska förvaltningen och att upprätta års- och kassaberättelser till årsmötet. Styrelsen ska 
också upprätta medlemsstatistik och skicka in den till equmenia.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och hur styrelsen verkställt de beslut som årsmöte, 
föreningsmöte och styrelse fattat. Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse till årsmötet, som avslutats med ett förslag till årsmötet att 
bevilja eller avslå styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 ändring av stadgar

ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte och kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för 
ändringsförslaget. X-församlingen ska underrättas om förslag och beslut.

För ändring av §§ 1, 4, 13 och 14 krävs att den av equmenias riksstämma valda styrelsen underrättats och godkänt förslaget till stadgeändring.

§ 14 upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte och efter att X-församlingen har underrättas om förslaget. Upplösning av föreningen 
kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för framlagt förslag om upplösning. Församlingen skall underrättas om 
beslutet.

Vid upplösning av equmenia [ortens namn] tillfaller föreningens tillgångar X-församlingen. Om församlingen vid tillfället för föreningens 
upplösning inte existerar tillfaller tillgångarna i stället equmenia.

----

Dessa stadgar har antagits av equmenia [ortens namn]s årsmöte den ________. X-församlingen har underrättats den ________.
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21
Proposition angående nytt sätt 
att organisera den svenska 
scoutrörelsen
Bakgrund
under några år har en diskussion förts inom scoutrörelsen kring hur vi på bästa sätt skall organisera det 
gemensamma arbetet för att den lokala verksamheten skall få bästa möjliga stöd. 

idag är det gemensamma arbetet samt sveriges medlemskap i världsscoutorganisationerna Wosm och 
Wagggs organiserat inom svenska scoutrådet, vari fem scoutförbund är medlemmar. där bland smu 
scout. 

svenska scoutrådets årsmöte 2010 beslutade att ställa sig bakom principerna för en ny scoutorganisation, 
enligt den till årsmötet inkomna motionen från svenska scoutförbundet, kFuk- kFum:s scoutförbund 
och Frälsningsarméns scoutförbund. enligt dessa principer skulle en gemensam riksorganisation 
”scouterna”, där samtliga scoutkårer är direktanslutna, bildas. genom samverkansavtal skulle andra 
organisationer kunna ansluta sina kårer till ”scouterna”.

motionärernas syfte med organisationsförändringarna är att förbättra stöden till den lokala 
scoutverksamheten och att förbättra demokratin i rörelsen. 

Vid equmenias riksstämma 2011 diskuterades frågan. stämman gav styrelsen i uppdrag att gå vidare i 
processen utifrån en rad medskick: 

-att arbeta för att varje samverkansorganisation skall ha rätt till en representant i valberedningen.

-att ta kontakt med sau, royal rangers m.fl. organisationer som bedriver scoutliknande verksamheter. 

-att jobba för att proxyröster inte införs

-att verka för att ská ut även fortsatt är en viktig del av smu-scout och bedrivs i equmenias regi.

-att medlemskapet i de globala scoutorganisationerna Wosm och Wagggs finns i en paraplyorganisation. 

av ovanstående medskick har equmenias styrelse inte förmått säkerställa samverkansorganisationers 
plats i valberedningen. inte heller gällande proxyröster och medlemskapet i Wosm och Wagggs. 

svenska scoutförbundet beslutade vid sin förbundsstämma hösten 2011 att ändra sina stadgar så att det 
blir möjligt för dem att byta namn till ”scouterna” och skriva samverkansavtal med andra organisationer. 
se kapitel 3 i scouternas stadgar. 

Vid svenska scoutrådets årsmöte hösten 2011 beslutades att processen att bilda den nya 
scoutorganisationen bejakades och att svenska scoutrådet fortsätter utgöra aren för processen. 

Viktigt att understryka att intentionen med omorganisationen är att det som tidigare gjorts i svenska 
scoutrådet fortsättningsvis skall göras i scouterna. 

grundprinciper för scouter inom equmenia
enligt detta förslag blir man som scout i equmenia också medlem i scouterna. equmenia fakturerar 
equmeniaföreningen en samlad faktura där både medlemsavgift till equmenia och en scoutavgift ingår. 

scoutkårer inom equmenia ges samma stadgemässiga rätt som alla andra kårer i scouterna att delta i den 
demokratiska processen inom scoutrörelsen. 

det gemensamma arbetet inom scoutrörelsen föreslås ske i scouterna. medan stödet till den lokala 
verksamheten sker genom equmenias regioner. regionerna inom equmenia och scouterna kan med 
fördel samverka där det uppfattas förbättra stödet till den lokala verksamheten. 

equmenia föreslås skriva ett samverkansavtal med scouterna i enlighet kapitel 3 scouternas stadgar. 

medlemsavgiften i svenska scoutrådet har legat på samma nivå under flera år. under senare år har viss 
del av verksamheten i svenska scoutrådet samfinansierat med världsscoutjamboreen. nu är jamboreen 
över vilket resulterar i att en viss höjning kan motiveras. eftersom scouterna föreslås göra vad svenska 
scoutrådet gjort tidigare, inte mer, så är det logiskt att medlemsavgiften ligger på en nivå som liknar 
senaste års nivå. 

equmenias kårer har samma rätt som alla andra kårer att rösta vid scouternas årsmöte, scoutstämman. 
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styrelsen föreslår stämman: 
att  bejaka att scouterna riksorganisationen tar över medlemskapet i världsscoutorganisationerna,  
 Wosm och Wagggs.

att  ge styrelsen i uppdrag att skriva ett samverkansavtal med scouterna förutsatt att följande   
 tillgodoses i ett sådant avtal:

medlemskap – genom att vara medlem i equmenias scoutverksamhet är man per automatik medlem i 
scouterna. 

equmenia ansvarar för att ett medlemsregister över equmenias scouter och scoutkårer fungerar. 
uppgifterna i registret skall ligga till grund för medlemsfakturan från scouterna. 

equmenia är ansvarigt för att inneha kontaktuppgifter till samtliga kårer inom equmeniascout. dessa 
uppgifter brukas endast av scouterna då årsmöteshandlingar skall skickas ut, eller då särskild 
överenskommelse träffats. 

medlemsavgiften för equmenias scouter är densamma som för alla andra scouter och fastställs av 
scoutstämman. 

genom samverkansavtalet regleras den verkliga kostnaden till nivå med dagens medlemsavgift till 
svenska scoutrådet 50 kronor per år och scout 2013, 55 kr 2014 och 60 kr 2015. och att denna avgifts 
utveckling därefter följer inflationen. 

equmenia äger full rätt att bedriva scoutledarutbildningar, under förutsättning att de görs i 
överensstämmelse med scouternas ”ramverk för utbildningar”
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Proposition om regioner i equmenia

22
inledning
Tillsammans med Gemensam Framtids styrelse tillsatte equmenias styrelse en regionutredning i 
maj 2011 med uppgift att ta fram beslutsunderlag rörande Gemensam Framtid och equmenias 
regioner med avseende på bl. a. deras uppgift och roll, struktur, ekonomi och övergångslösningar. 
Denna proposition grundar sig på utredningens förslag. Vill du läsa hela utredningen hittar du 
den  på www.gemensamframtid.se

Regionutredningen har tagit del av en mängd förberedande studier. Alla svar som kom in på 
den remiss equmenia skickade ut vårvintern 2010 har utgjort ett viktigt underlag. Under hösten 
hölls 21 regionala samlingar där många engagerade människor tog chansen att säga sin mening. 
Till detta kommer rådslag som hållits med företrädare för rörelsens folkhögskolor, ordförande i 
bildarsam-fundens distrikt, Bilda, Röda korset och många fler. Enskilda och organisationer har 
sänt in ett stort antal synpunkter och på Gemensam Framtids hemsida har processen kunnat 
följas och kommenteras. I allt detta har arbetsgruppen fått ta emot många uttryck för både 
längtan efter förnyelse och en önskan om att känna igen sig i det nya

Styrelsen hoppas att besluten i denna fråga skall leda till att föreningarna som tillhör equmenia 
skall få ett ännu bättre stöd. Och att det genom ökad tydlighet och helhetstänkande skall bli 
enklare att påverka. Stort fokus har lagt på att diskutera regionernas uppdrag och roll i de sju 
regioner vi föreslår rikssstämman fatta beslut om att tillskapa.  

uppdrag 
I korthet kan regionernas uppdrag sammanfattas i att stödja, inspirera och utmana de lokala före-
ningarna och församlingarna till utveckling, förnyelse och fördjupning. 

Under hela processen fram till detta förslag har helhetstänkande varit en bärande idé. Betoningen 
på att vi är en rörelse. De resurser som finns i rörelsen, både i form av engagemang och ekonomi 
bör samordnas på bästa sätt. 

Församlingen är den plats där den kristna kyrkan primärt fullgör sin kallelse. Det gäller även 
Gemensam Framtids församlingar och equmenias föreningar. Att ge stöd och inspiration till att 
fullgöra denna blir därför utgångspunkten för de nationella och regionala insatserna. Genom en 
nära samverkan tydliggörs de båda nivåernas uppdrag, nationellt och regionalt. I detta arbete har 
den nationella och regionala nivån olika men ändå samverkande roller. 

indelning 
Följande sju regioner föreslås: 

- Region Nord (Västerbottens och Norrbottens län)

- Region Mitt (Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län samt Tierps,  
 älvkar-leby och Östhammars kommuner)

- Region Svealand (Värmlands, Örebro, Västmanlands och Södermanlands län)

- Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län samt Uppsala, Knivsta och Håbo  
 kommu-ner)

- Region Östra Götaland (Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och  
 Blekinge län)
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- Region Västra Götaland (Västra Götalands län och Hallands län)

- Region Skåne (Skåne län)

i ett försök att beskriva de sju regionerna kan man dela in dem enligt följande:
- Två regioner med särskild profil: storstadsregionen Stockholm med en fjärdedel av landets befolkning och en tydlig 
storstadskaraktär och pionjärregionen Skåne, en starkt expansiv region där equmenia idag har sin allra svagaste förankring

- Två regioner i Norrland: region Mitt och region Nord som tillsammans omfattar 2/3 av lan-dets yta och där avstånden kräver 
två regioncentra för kommunikationen med föreningarna

- Tre likartade regioner i resterande delar av Götaland och Svealand: region Östra Götaland, region Västra Götaland och region 
Svealand, med jämförbart underlag i antal församlingar av varierande storlek och antal medlemmar. 

organisatoriska form
Styrelsen föreslår att Gemensam Framtid och equmenia även regionalt 
är två organisationer som samlokaliseras och arbetar i nära samverkan. 
Denna strävan till nära samverkan bör synas i exem-pelvis samlokalisering 
av regionernas kanslier. 

equmenias regioner bör organiseras som egna juridiska personer, med 
föreningarna som huvudmän, för att säkerställa möjligheten att söka 
regionala verksamhetsbidrag och för att föreningarna skall ha en enkel 
väg för att påverka beslut och verksamhet. Formerna för årsmöten bör 
ses över och möjligheten att samarrangera nationella och regionala 
stämmor bör prövas. Detta för att öka delaktigheten och för att förenkla 
strukturerna. 

ledningsfunktion
Varje region leds av en anställd regionsamordnare och en förtroendevald 
styrelse. För anställning och arbetsledning av regionsamordnaren ansvarar 
equmenia generalsekreteraren. Rekrytering av regionsamordnare skall 
ske på ett sätt som säkerställer att den regionala styrelsen och equmenias 
gene-ralsekreterare delar uppfattning.  Rekrytering och tillsättning bör 
ske snarast efter att beslut om regioner fattats. Tillträde sker så snart 
finansieringen fått sin lösning.

Regionsamordnarna har till uppgift att

o leda och utveckla equmenias verksamhet i regionen i enlighet 
med det uppdrag riksstämman fastställer.

Region                   GF                     equmenia      Folkmängd  Medl Yta

   Förs Medl Fören Medl tusen % tusen km2

Region Stockholm  86 10 134 43 2 942 2 343 0,4 12,3

Region Östra Götaland 188 17 430 96 5 871 1 338 1,3 43,7

Region Skåne  35 3 414 23 1 295 1 243 0,3 11,0

Region Västra Götaland 189 18 611 101 6 526 1 879 1,0 29,4

Region Svealand  150 12 143 76 4 106 1 130 1,1 39,7

Region Mitt  145 7 306 43 1 888 974 0,7 120,6

Region Nord  36 2 143 18 375 508 0,4 153,4
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o hålla kontakt och samverka med Gemensam Framtids regionala kyrkoledare samt Bilda, Scouterna, folkhögskolor och andra 
närstående organisationer

Utöver regionsamordnare föreslår styrelsen att det skall finnas en funktion som jobbar med föreningsutveckling. Detta gärna i nära 
samverkan med Gemensam Framtids församlingsutveckling. 

Finansiering
Styrelsen föreslår att regionerna organiseras på ett sätt som gör det möjligt att söka bidrag för verksamheten. Idag får SMU:s och SBUF:s 
distrikt ca 4,7 miljoner kronor i bidrag för landsting. Utöver bidrag har de flesta av dagens distrikt en rekommenderad avgift per medlem. 
Medlemsavgiften kan med fördel användas för verksamhet i regioner som riksstämman beslutar att satsa extra på.

För att hela landet ska kunna arbeta med regioner bidrar equmenias regioner till den gemensamma finansieringen av equmenias regioner. 
Hur omfördelningen av resurser ska se ut och vilka åtaganden den medför avtalas mellan equmenia och regionerna. 

Under övergångsfasen sker finansieringen via nuvarande distrikt och de bidrag och medlemsavgifter som finansierar dessa. 

övergången till nya organisationsformer 
Övergången till nya regioner består av flera processer som är beroende av varandra och ska genomföras i nära samråd med bildarsamfundens 
nuvarande distriktsorganisationer:

• Efter beslut i equmenias riksstämma och Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012 om in-delning, uppdrag och 
organisationsform för regionerna hålls bildarmöten i varje region under perioden november 2012 till mars 2013 med bl. a. val av regionala 
styrelser som medverkar i uppbyggnaden av regionerna

• Regionsamordnare rekryteras snarast möjligt efter beslut för att kunna inleda uppbyggnaden av de nya regionerna under hösten 
2012

• Fackliga förhandlingar om hanteringen av personalfrågor i samband med övergången till ny organisation inleds under hösten 
2012 

• När de nya regionerna bildats kan avvecklingen av grundarorganisationernas distriktsorganisationer inledas under våren 2013 

• Målet är att all verksamhet på regional nivå bedrivs i de nya regionerna från och med 1 september 2013. Under 2014 håller de 
nya regionerna sina första ordinarie regionstämmor/regionkonferenser. 

Beslut om hantering av gårdar och annan egendom i grundarorganisationernas distriktsorganisationer fattas successivt i relation till 
den gårdsutredning som equmenias styrelse beslutat tillsätta tillsammans med Gemensam framtids kyrkostyrelse. Det innebär att 
avvecklingstiden för grundarorganisationernas distrikt kan komma att variera.   

stadgereglering
I det förslag på nya stadgar som equmenias styrelse lägger fram till stämman finns en paragraf  som säger att det skall finnas regioner inom 
equmenia, och att det ät riksstämman som fastställer geografisk indelning samt uppdrag. 

mot bakgrund av ovanstående föreslår equmenias styrelse 
riksstämma besluta:

att inrätta sju regioner inom equmenia i nära samverkan med Gemensam framtid

att fastställa regionernas uppdrag enligt följande: 

• stödja lokalföreningar till fördjupning och utveckling 

• uppmärksamma vad som gynnar, respektive hindrar, en positiv utveckling i lokalföreningarna och lyfta detta för gemensam  
 analys i equmenia.  

• initiera och stödja arrangemang, nätverksbyggande och delande av goda idéer inom  regionen

• ge stöd till ideella ledare och medarbetare i form av regelbundna träffar, inspiration  och bildningsarbete
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• Ansvara för regional samverkan och representation.

att fastställa equmenias styrelses förslag till organisatorisk form för regionerna

att fastställa equmenias styrelses förslag till regionindelning

att  riksstämman fastställer normalstadgar för equmenias regioner.

att ge styrelsen i uppdrag att i genomförandet av besluten ovan betrakta brödtexten i   
 denna proposition som vägledande. 

23
Proposition om 
normalstadgar för 
regioner i equmenia

Inom equmenia finns 7 regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. 
Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker i Gemensam 
Framtids regioner, vilka har precis samma geografiska indelning. 

I normalstadgarna används equmenia [regionens namn] som föreningens namn, till exempel 
equmenia Svealand.

Stadgar för equmenia [regionens namn] 

§ 1 regionens grund, namn och uppdrag

JESUS KRISTUS äR HERRE. equmenia [regionens namn] delar denna bekännelse från 
Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider.

Barn- och ungdomsföreningar med nära koppling till kristna församlingar har bildat equmenia 
och dess regioner för att med gemensamma resurser stödja, uppmuntra och inspirera de lokala 
föreningarna i deras uppdrag att

• föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,

• hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i 
den kristna församlingen,

• verka för Kristi kyrkas synliga enhet genom att stödja en mångfald av arbetssätt, 
uttryckssätt och kristna traditioner,

• hävda individens unika värde och frihet samt visa på hennes ansvar för hela Guds 
skapelse,

• utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden, samt

• hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och 
världen, nu och för kommande generationer, genom ett aktivt engagemang och ansvarstagande 
i samhälls- och kulturliv.
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Lokalföreningarna har uppdragit åt equmenia  [regionens namn] 
att ansvara för den gemensamma verksamheten inom det 
geografiska område och utifrån det uppdrag som fastställs av 
equmenias riksstämma. Det innebär att inom regionen:

• stödja lokalföreningar till fördjupning och utveckling 

• uppmärksamma vad som gynnar, respektive hindrar 
en positiv utveckling i lokalföreningarna och lyfta detta för 
gemensam analys i equmenia.  

• initiera och stödja arrangemang, nätverksbyggande och 
delande av goda idéer inom regionen

• ge stöd till ideella ledare och medarbetare i form av 
regelbundna träffar, inspiration och bildningsarbete

• Ansvara för regional samverkan och representation.

§ 2 Förening och kyrka i ömsesidigt arbete

equmenia har anförtrotts ansvaret för Gemensam Framtids 
barn- och ungdomsverksamhet. De lokala församlingarna har ett 
andligt ansvar för barn- och ungdomsarbetet och bär dess ledare 
och funktionärer i bön och omsorg.

Regionstyrelsen ansvarar för att hålla Gemensam Framtids 
region X underrättad om verksamhetens utveckling och ta emot 
motsvarande information från Gemensam Framtids region.

§ 3 relation till andra regionala strukturer

Regionen har ansvar för att skapa och utveckla relationer till 
regionala strukturer inom scoutrörelsen, Bilda och andra kristna 
barn- och ungdomsorganisationer.

§4 tillhörighet och medlemskap

Som lokalförening räknas förening eller fristående grupp som 
tillhör equmenia.

Som medlem räknas den som är medlem i en av equmenias 
lokalföreningar.

Regionen tar ut medlemsavgift. Avgiften beslutas av 
regionstämman. 

§ 5 Beslutsordning

Beslut om regionens verksamhet och ekonomi fattas av 
regionstämma och regionstyrelse. Regionstämman är regionens 
högsta beslutande organ. 

Beslut i regionstämma och styrelse avgörs genom omröstning med 
enkel majoritet, det vill säga att det förslag som fått hälften + 1 
av de avlagda rösterna ska gälla som beslut. Vid lika röstetal gäller 
den mening som ordföranden röstar för, utom vid personval då 
avgörandet sker genom lottning. 

§ 6 regionstämma

Regionstyrelsen skall kalla medlemmarna till regionstämma, som 
ska hållas senast den ______ varje år. 

Kallelsen ska ske senast sex månader före regionstämmans 
öppnande. Handlingar till regionstämman ska finnas tillgängliga 
senast en månad innan årsmötet. 

I regionstämman har ombud för lokalföreningarna yttrande-, 
förslags- och rösträtt. Lokalföreningen har rätt att skicka ombud 
enligt följande:

upp till 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 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Ombud ska vara medlem i den lokalförening han/hon 
representerar. Ombud ska utses av årsmöte, föreningsmöte 
eller styrelse. Ledamot i regionstyrelsen, ledamot i andra organ 
instiftade av regionstämman, ledamot i equmenias styrelse eller 
equmenias anställda kan inte vara ombud.

yttrande- och förslagsrätt har:

• ledamot av regionstyrelsen eller andra organ instiftade 
av regionstämman,

• ledamot av organ instiftade av regionstyrelsen,

• revisorerna, samt

• regionsamordnaren och generalsekreteraren.

4.3 Yttranderätt har:

• alla regionens medlemmar,

• equmenias styrelse och anställda,

• av regionstyrelsen inbjuden gäst,

• Gemensam Framtids regionala kyrkoledare i regionen. 

• övriga som regionstämman beslutar att bevilja 
yttranderätt.

§ 7 regionstämmans ärenden

I regionstämman behandlas följande ärenden:

a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
justeringspersoner samt övriga funktionärer för regionstämman,

b) fastställande av dagordning,

c) fråga om regionstämman är sammankallat på rätt sätt,

d) verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk 
redogörelse för föregående verksamhetsår samt revisorernas 
berättelse,

e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

f) regional verksamhetsplan utifrån de riktlinjer som 
equmenias riksstämma beslutat för kommande verksamhetsår,
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g) medlemsavgift utifrån beslut fattat av equmenias 
riksstämma,

h) val av regionstyrelsens ordförande, tillika ordförande för 
regionen,

i) val av regionstyrelsens övriga ledamöter,

j) val av två revisorer och en revisorssuppleant,

k) val avvalkommittén till nästkommande regionstämma, 
samt

l) övriga förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av 
medlemmar eller styrelsen.

§8 motion till regionstämman

Motionsrätt till regionstämman har:

• lokalföreningar

• medlemmar 

Motion ska innehålla ett förslag som regionstämman kan besluta 
om.

Motion till regionstämman ska vara styrelsen tillhanda senast två 
månader före riksstämmans öppnande. Regionstyrelsen har dock 
rätt att lägga fram en motion till regionstämman även om den 
inkommit senare. 

§ 9 regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av ordförande och ______ övriga ledamöter. 
Regionstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare 
och kassör samt övriga funktionärer som regionsstyrelsen eller 
regionstämman beslutat om.

Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. 
Regionstyrelsens ledamöter har närvaro-, yttrande- och rösträtt. 
För att kunna fatta beslut ska styrelsemötet varit sammankallat i 
förväg och mer än hälften av regionsstyrelsens ledamöter ska vara 
närvarande.

Revisorerna, anställd regionsamordnare samt den regionstyrelsen 
beslutar har närvaro- och yttranderätt vid regionstyrelsens 
sammanträden.

§ 10 regionstyrelsens uppgifter

Regionstyrelsen leder regionens verksamhet och ansvarar för 
det långsiktiga arbetet med strategier, visioner, planering av 
verksamhet och ekonomi i enlighet med vad som anges i §1 i dessa 
stadgar. Detta sker utifrån den verksamhetsplan som equmenias 
riksstämma beslutat om och i nära samverkan med equmenias 
styrelse.

Regionstyrelsen ska också förbereda regionstämmans ärenden, 
verkställa de beslut som fattats av regionstämman, tillsätta 
de kommittéer och arbetsgrupper som regionstyrelsen anser 
nödvändigt, samråda med generalsekreteraren vid anställning av 
regionsamordnare samt i övrigt företräda regionen.

§ 11 Firmateckning, ekonomisk förvaltning, 
revision

equmenia [regionens namn]s firma tecknas var för sig eller två i 
förening av den eller de personer regionstyrelsen utser.

Regionstyrelsen ansvarar gemensamt för den ekonomiska 
förvaltningen och att upprätta års- och kassaberättelser till 
regionstämman.

Regionens räkenskapsår är kalenderår. Revisorerna ska granska 
regionstyrelsens förvaltning och hur regionstyrelsen verkställt de 
beslut som regionstämma och regionstyrelse fattat. Revisorerna 
ska lämna en revisionsberättelse till regionstämman, som 
avslutats med ett förslag till regionstämman att bevilja eller neka 
regionstyrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 ändring av stadgar

ändring av stadgar kan endast ske vid regionstämma och 
kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för 
ändringsförslaget. equmenias riksstämma skall därefter godkänna 
förändringarna för att de skall träda i kraft.

§ 13 upplösning av regionen

Upplösning av regionen kan endast ske vid regionstämman. 
Upplösning av regionen kräver att minst 2/3 av de närvarande 
röstberättigade röstar för framlagt förslag om upplösning. 
equmenias riksstämma skall underrättas om och yttra sig över 
förslaget.

Vid upplösning av regionen tillfaller regionens tillgångar 
equmenia. Om equmenia vid tillfället för föreningens upplösning 
inte existerar tillfaller tillgångarna i stället Gemensam Framtid. 

----

Dessa stadgar har antagits av regionstämman den ________ och 
bekräftats av equmenias riksstämma _________________.
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24
Proposition om gemensamt 
medlemsregister för equmenia
I år är ett historiskt år, i år bildar vi equmenia på riktigt och alla blir medlemmar i vår gemensamma 
riksorganisation istället för i MKU, SBUF och SMU. För att det ska bli enklare att samarbeta vill 
styrelsen införa ett gemensamt medlemsregister för hela equmenia.

Föreningarna vill bli fler medlemmar!
Det viktigaste skälet är att lokalföreningar vill att det blir lättare att bli medlem och att hantera 
föreningens medlemsadministration. Fler och fler föreningar vill att equmenia hjälper dem att 
kontakta alla deltagare som inte betalat medlemsavgiften. Andra föreningar vill ha möjlighet att 
registrera medlemmar via webben eller SMS. Den funktionen vill även deltagare i equmenias olika 
arrangemang ha, det märktes till exempel på Face to Face 2011 när Ny Generations skolgrupper 
men inte equmenias lokalföreningar kunde rekrytera medlemmar via SMS.

det handlar om equmenias identitet
Med ett gemensamt medlemsregister blir det lättare att berätta vad som är på gång inom 
equmenia, både för lokalföreningen, regionen och equmenia. Föreningar ska kunna skicka 
ut kallelse till årsmöten och information till föräldrar. Regioner behöver kunna nå alla ledare 
inom ett verksamhetsområde med information om utbildningar och arrangemang. equmenias 
scoutstag konstaterade inför Jamboreen att de gärna hade velat skicka ut info till alla scouter, nu 
vill vi kunna göra det inför riksscoutlägret.

Vi vet vilka vi är!
Ett gemensamt register kan användas för att söka landstingsbidrag och statsbidrag. Redan idag 
jobbar equmenia nära SMU-distrikten med medlemsstatistik. När equmenia får nya regioner 
behöver vi kunna jobba ännu närmare. Det måste också bli lättare att rapportera medlemsstatisk 
och att hjälpa föreningar som tas ut för stickprov vid bidragsgranskningar.

Att veta vilka som är medlemmar är också grunden för vår demokrati. Alla som finns i equmenias 
gemensamma medlemsregistret får skriva motioner – till föreningens årsmöte, regionstämman 
och riksstämman. Antalet medlemmar i registret avgör dessutom hur många ombud föreningen 
får skicka till regionstämman och riksstämman.

Finns det några hinder?
Egentligen finns det inga hinder, men vi måste ha bra styrdokument som skyddar medlemmarna 
från ett felaktigt användande av deras personuppgifter. Det handlar till exempel om riktlinjer mot 
extern reklam och spam. I vissa fall har en person skyddad adress eller andra skäl att inte synas 
i ett register. Det ska vi också kunna hantera. Här behöver även Gemensam Framtid göra en 
genomgång av sina riktlinjer och vi kan tillsammans med kyrkan få ett riktigt bra skydd.

Ett hinder skulle kunna vara att någon förening inte vill finnas med i registret. Det är tråkigt, men 
grunden för vår rörelse är demokratiska beslut. Lika lite som en förening kan välja bort att betala 
medlemsavgift kan de välja bort att vara med i det gemensamma medlemsregistret. Som vi redan 
sagt ovan är det självklart att vi som rörelse vet vilka vi är.

hur ska vi göra då?
I januari 2012 använde 214 av equmenias föreningar Repet som sitt medlemsregister. Det är mer 
än hälften av oss, och därför är det smart att använda det som grund. Repet togs i bruk fullt 
ut för något år sedan och har nu testkörts, därför känner vi till både styrkor och svagheter. De 
närmaste åren måste vi satsa på att utveckla Repets användarvänlighet.

Men vi kan inte räkna med att alla ansluter sig till Repet direkt och ibland finns det skäl att ha 
andra system, till exempel när en förening är dubbelansluten till equmenia och ett annat kristet 
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ungdomsförbund. Alltså behöver vi ha enkla övergångslösningar som gör att alla kan komma med i systemet.

styrelsen föreslår riksstämman att besluta

att equmenia från och med 2013/2014 ska ha ett gemensamt medlemregister för alla equmenias medlemmar.

att grunden för det gemensamma medlemsregistret ska vara Repet, och att systemet därför behöver utvecklas så att det blir  
 lättare för föreningarna att använda.

att det ska finnas enkla övergångslösningar för de föreningar som ännu inte kan ansluta sig till Repet.

att uppdra åt styrelsen att tillsammans med Gemensam Framtid ta fram tydliga styrdokument för hur registret får användas och  
 hur vi hanterar medlemmar vars identitet behöver skyddas på ett särskilt sätt.

att uppdra åt styrelsen att se över hur statistikrapporteringen kan underlättas ytterligare för föreningarna.
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25
Beslut om verksamhetsplan 
för perioden 2012-09-01 – 
2013-08-31

inledning
Kärnan i equmenias verksamhet beskrivs av verksamhetsplanen. Den styr hur vi prioriterar, 
budgetssätter och arbetar. Ambitionen vid planerandet av 

den föreslagna verksamhetsplanen har varit att arbeta mer långsiktigt och fokuserat. Samtidigt så 
visar verksamhetsplanen på den stora variation av arbete som equmenia är del utav.

equmenias kärleksförklaring
Allt equmenia planerar och genomför har Jesus kärlek som inspiration och drivkraft. Jesus 
utmanar oss att möta behov i samhället och equmenias verksamhet syftar till att stödja föreningar 
och ledare i denna utmaning. Som kristna är vi kallade att vara Jesu händer och fötter in i denna 
söndrade värld. Jesus säger i Matteus 25:35-36 ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var 
törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav 
mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’  Hela equmenias 
verksamhetsplan genomsyras av Jesu uppmaning om att visa omsorg om de behövande.

 

gemenskaP
att den lokala föreningen skall ha glädje av att vara med i equmenia.

(1 kor. 14:7-8, 26, 33) 

1 . att föreningsbesök efterfrågas av lokalföreningarna och att 
minst 300 besök genomförs av equmenias anställda och ideellt 
engagerade.

2. att minst 300 föreningar är anslutna till repet.

3. att representera lokalföreningarnas intressen och vara med och 
påverka i kyrkornas internationella samarbetsorgan. (gäller till och 
med 2013/14)

4. att arrangera riksscoutläger trampolin 2013 där minst 200 
föreningar är representerade.

5. 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 
2012/13) 

6. att med ”så funkar det” som utgångspunkt utarbeta ett förenings- 
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och församlingsutvecklingsprogram tillsammans med gemensam 
framtid. (gäller till och med 2013/14)

7. att samarbeta med salt runt lanseringen av det norska 
söndagsskolematerialet skatten – På äventyr med gud.

8. att utarbeta och använda sig utav en varumärkesstrategi.

9. att 30% av alla församlingsanställda berikar riksscoutlägret 
trampolin 2013 med sin närvaro.

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) 

10. att utifrån ”Vi vill växa” och Färdplan för framtiden arbeta för 
att vid 31 december 2013 kunna redovisa tillväxt i deltagarantalet 
inom lokalföreningarnas idrotts-, musik-, barn-, scout- respektive 
ungdomsverksamhet. 

11. att, i samarbete med gemensam Framtid och karlskoga 
folkhögskola genomföra en utbildning för pionjärarbete med 
sammanlagt tjugo deltagare och fem team. (gäller till 2014/15)

12. att ytterligare 25 föreningar använder sig av Puls-metoden i sin 
församling.

13. att tillsammans med församlingar och föreningar anordna minst 
sju idrottsläger för olika målgrupper och inom olika idrotter. 

14. 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)

15. att genomföra ungdomskonferensen Face to Face till 2013 med 
minst 500 deltagare.

16. att vid de skolor där equmenia är huvudman eller intressent delta 
aktivt i relevanta utbildningar. (gäller till 2014/15) 
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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) 

17. att genomföra 200 antal studiecirklar i det 
förbundsgemensamma scoutprogrammet och glöd. 

18. att utrusta minst 25 barnkörledare och lovsångsledare så att de 
fungerar bättre i sina sammanhang. 

19. att minst 50 ungdomar per år deltar i apg29 (gäller till 2013/14)

20. att utrusta ledare i minst 10 föreningar så att de kan utveckla 
kulturella verksamheter.

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

22. att genomföra 10 aktiviteter för att stärka församlingsanställda 
som arbetar med barn och unga.

23. att utveckla arbetet med praktiska team och att få igång minst 
ett team under 2012/13.

24. att i egen regi eller tillsammans med lämplig samarbetspartner 
planera och genomföra utbildningar där minst 300 ideella ledare 
deltar. 

25. att minst 10 svenska och 8 internationella ungdomar per år deltar 
i exchange (gäller till 2013/14)

26. att minst 15 ungdomar per år deltar i en bibellinje med 
idrottsprofil (gäller till 2014/15)

27. att tillsammans med gemensam Framtid utveckla och 
genomföra en kurs om hur föräldrar förmedlar tro till sina barn.

28. att stärka samarbetet med partners i kongo & ecuador genom 
att erbjuda scoutledarutbildning i samband med trampolin med minst 
30 deltagare från 4 länder.

29. att genomföra 8 aktiviteter i syfte att utveckla nätverken och 
relationerna mellan equmenia, (individ, föreningar och nationellt) och 
våra kompiskyrkor.

30. att med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva internationella 
partnerskapssamarbeten och samarbeta kring minst fyra projekt varje 
år. (gäller till och med 2013/14).
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26
Proposition om medlemsavgift, 
scoutavgift och verksamhetsstöd

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 2012/13, det vill säga 100 kronor per medlem i föreningen 
eller verksamhetsgruppen.

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.

Verksamhetsgrupper ska också få vara med!

Tidigare har några verksamhetsgrupper påpekat att de inte kan delta i finansieringen, eftersom 
de inte registrerar medlemskap. Därför har riksstämman infört en rekommenderad deltagaravgift 
som verksamhetsgrupper utan medlemskap kan använda. Då kan alla vara med och stödja 
equmenias gemensamma verksamhet! Styrelsen föreslår att den lämnas oförändrad och på 
samma nivå som medlemsavgiften, det vill säga till 100 kronor per deltagare.

scoutavgiften går mot full kostnadstäckning

Scoutsverige fortsätter utvecklingen mot ett tydligare samarbete. Sedan 2009 har equmenia 
jobbat medvetet med att equmenias scoutavgift ska närma sig nivån för medlemsavgiften till 
Svenska Scoutrådet, som varit oförändrad 50 kr under en längre tid. Styrelsen föreslår därför att 
equmenias scoutavgift höjs från 40 till 45 kronor per scout.

oförändrat verksamhetsbidrag!

Verksamhetsbidrag betalas ut till alla föreningar som uppfyller kraven för att vara bidragsgrundande 

enligt Ungdomsstyrelsen. I år föreslår styrelsen att bidraget ska vara oförändrat 140 kronor.

styrelsen föreslår riksstämman att besluta

att fastställa medlemsavgiften för 2012/13 till 100 kronor per medlem.

att fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte registrerar 
medlemskap för 2012/13 till 100 kronor per deltagare.

att fastställa scoutavgiften för 2012/13 till 45 kronor per scout.

att fastställa verksamhetsbidraget till bidragsgrundande föreningar för 2012/13 till 140 
kronor per medlem i åldern 0-25 år som tagit aktiv ställning till medlemskap genom underskrift 
eller betald medlemsavgift.



5353

eq
um

en
ia

Proposition om arvode för 
ordförande27
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 2012/13 ska beräknas på 
samma sätt som det gjort sedan 2009/10. Det innebär att vi fortsätter att bestämma arvodet 
storlek med hjälp av prisbasbeloppet (1). 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. Tänk dig att det handlar om att equmenias ordförande ska kunna 
köpa exakt lika många glassar med sitt arvode oavsett om priset på glass stiger eller sjunker från 
ett år till nästa.

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.

Tanken med systemet är att arvodets nivå inte ska behöva förhandlas varje år och att alla ska veta 
i förväg veta vad som gäller för equmenias ordförande. Riksstämman har också beslutat att en 
ordförande som får förtroendet att bli omvald ett andra, tredje eller fjärde år får ett lite högre 
arvode.

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

styrelsen föreslår riksstämman att besluta

att equmenias ordförande får ett månatligt arvode.

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

Från tillträdet   60 % av det vid tillträdet gällande prisbasbeloppet

Andra året   62 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet

Tredje året   64 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet

Fjärde året och varje följande år 65 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet

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

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

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

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

(1) = Prisbasbeloppet för 2012 uppgår till 44 000 kronor.
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Proposition om budget för 
perioden 2012-09-01 –  
2013-08-31

28
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, du hittar den framför allt under 
rubrikerna Information, Ekonomi & Föreningsservice 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 mer information 
om hur pengarna används. Till varje rubrik hör en siffra (1-30) som talar om vilket resultatmål 
rubriken hör samman med och en kort text där du även kan se vilka resultatmål den hör samman 
med.

Budgeten är indelad i två spalter. Den första är budgetförslaget för 2012/13 som riksstämman 
ska besluta om. Sen kommer budget för 2011/12. 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 bokslut, där du hittar resultatet för 
2010/11!

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. Om vi lägger pengar på rekrytering i år kanske det ger fler medlemmar först nästa år, 
och statsbidragen kommer inte förrän året därpå. Då får vi en stor kostnad första året, stor 
verksamhetseffekt andra året och först tredje året blir det ökade intäkter. Därför är det bra att 
försöka tänka långsiktigt – vad händer i år, nästa år och om två år?

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 den första sammanställningen 
av budgeten.

För att kunna ha större kostnader än intäkter använder vi den ränta vi får av vår bank på 
equmenias sparpengar. Men det räcker inte, så vi måste också ta av våra sparade reserver. 
Det finns två sorters sparade reserver. De första är sådana som vi fått eller avsatt för ett visst 
ändamål och som vi nu har behov av. Det kan till exempel vara insamlade medel till arbetet i 
Latinamerika. Du hittar dem näst längst ner på budgetens första sida, under raden ”utnyttjande 
av ändamålsbestämda medel”. Den andra sortens reserver är helt enkelt överskott från tidigare 
år. Det är dessa pengar som används för att täcka underskottet som syns på sista raden, alltså – 2 
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268 000 kr.

Det är mycket pengar, men equmenia har gjort bra resultat tidigare år och genom att statsbidraget 
betalas ut i förväg har vi också en buffert som ska räcka ungefär 8 månader framåt. 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. Hittills har equmenia faktiskt gått plus de tre första 
åren så en viss satsning är rimligt.

helhetsbilden av equmenias ekonomi 2012/13

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. även i år räknar vi med en minskning. Därför blir det ännu 
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. Det har bland annat lett till att vi i år fått pengar till Fjällkursen och vi har kunnat slutföra 
vårt EU-projekt European Voluntary Service under våren 2012. Styrelsen  hoppas också att vi 
ska kunna börja arbeta mer med insamlingar, det projektet ska pågå i två år innan det 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 våra 
distriktsorganisationer göra en rekryteringskampanj. Flera föreningar vill att equmenia ska 
kunna hjälpa till att rekrytera medlemmar, till exempel genom att skicka brev till deltagare med 
information om hur de kan bli medlemmar i lokalföreningen och möjlighet att bli medlem via 
SMS. Därför gör vi en satsning på 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! Och prata med föräldrar och andra vuxna som 
finns nära er förening om hur de kan stödja equmenia via autogiro!

I de flesta noterna finns posten ”Löner & Föreningsbesök”. Där redovisas kostnader som hör ihop 
med att equmenia har anställd personal: löner, sociala avgifter, pensioner, personalförsäkringar. 
En heltidstjänst beräknas kosta 503 000 kr i genomsnitt. Det är en liten ökning mot tidigare år, 
som täcker lönehöjningar, kompetensutveckling och en marginal för att kunna resa mycket till 
föreningarna. 

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 finns en särskild 
proposition om en rambudget för lägret. Lägret får en egen projektbudget som hålls helt utanför 
equmenias löpande ekonomi. 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 något skulle strula så att kostnaderna blir högre än 
intäkterna kan inte equmenia kräva pengarna från någon annan. Därför är det här sättet att 
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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.

Beslutsförslag

styrelsen föreslår riksstämman

att fastställa budget för perioden 2012-09-01 – 2013-08-31.

1. insamlade medel nationellt

Här finns offrande till den egna rörelsen. Glädje & Tack, equmenias bön- och offerdag, hålls den 
14 oktober 2012. Det mest stabila sättet att stödja equmenia är att ansluta sig till autogirot och 
vi räknar med att göra en satsning på det under året. Resultatmål: insamlingsmål enligt budget.

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. I den här 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, det är 
framför allt finansieringen som förändras. Resultatmål: se övriga noter.

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. Resultatmål: 30

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: 30

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. Under året hoppas vi att kunna föra in WorldWide i equmenias 
vanliga kommunikation, därför minskar kostnaderna. Resultatmål: 30

Internationellt erfarenhetsutbyte

För att stödja utbyten mellan olika länder deltar equmenia i Metodistkyrkans och 
baptiströrelsens europeiska ungdomsverksamhet. Här ingår även Caravanen och möten med 
våra samarbetspartners. Internationella stipendiet finansieras med tidigare insamlade medel (se 
not 11). Resultatmål: 1, 3, 29

Internationella praktikantutbildningar
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equmenias nya internationella praktikantutbildning heter Exchange och planeras tillsammans 
med Lidingö Folkhögskola. equmenia kommer söka bidrag för att starta upp projektet, framför 
allt för att bekosta resor till Sverige för de utländska praktikanterna.  Resultatmål: 25

Apg29

Apg29 är lärjungaskolor inriktade på praktisk evangelisation. equmenia ger kurserna 
tillsammans med Svenska Missionskyrkan, Karlskoga folkhögskola och våra internationella 
samarbetspartners. Folkhögskolan står för de flesta kostnaderna, equmenia har ansvar för 
styrgrupp och marknadsföring. equmenia går också in med personal och riktade insatser i 
utbildningen. Resultatmål: 19

Medlemskap i internationella organisationer

Här finns kostnader för medlemskap i European Baptist Federation for youth and Children och 
European Methodist youth Conference. Resultatmål: 3

Avslutade projekt

Rubriken finns med för att kunna jämföra med tidigare år. Här finns equmenias det kontantstöd 
till samarbetsländerna som equmenia tidigare betalat ut, ett mångfaldsprojekt som nu avvecklas 
och Rätt Vis Helg som inte kunnat genomföras på flera år på grund av för lågt intresse bland 
lokalföreningarna inom equmenia och övriga arrangörer. 

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 45 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. Vid en förändring av scoutrörelsens 
struktur kommer denna post att förändras, men i nuläget är det alltså SSR:s årsmöte som tar 
beslut.

Rekryteringskampanjen

Scoutrörelsens rekryteringskampanj kommer tillbaka i höst. equmenia har i flera år drivit stenhårt 
att detta arbete ska ingå i medlemsavgiften till Svenska Scoutrådet, därför sänks posten rejält. 
Resultatmål: 10

Scout & Kristen tro

Scouting är en metod för att berätta för fler barn och unga om Jesus. I år avsätts pengar för att 
stödja föreningar som jobbar med scoutkonfirmation. Resultatmål: 17, 21

Internationellt erfarenhetsutbyte

I samband med Trampolin 2013 planeras för en ledarutbildning där våra scoutkompisar från 
andra länder möter svenska scoutledare och utvecklar scouting tillsammans. Projektet ska 
finansieras med externa bidrag. För scouter och scoutkårer som vill bjuda in till scoututbyten 
i Sverige eller genomföra en utbytesresa i ett annat land finns scoutstipendiet. Stipendierna 
finansieras med tidigare insamlade medel (se not 11). Resultatmål: 28, 29 

Ledarutbildning

Under året ska equmenia stödja och vara med och utveckla ledarutbildningarna Treklöver 
Gilwell, Ska’Ut och Ska’Ut Mera. Här finns också deltagaravgifter och kostnader för Ska’Ut Mera 
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Ecuador som går av stapeln i november 2012. Resultatmål: 24, 27

Trampolin 2013

Här finns kostnader för att styrelse, stag och anställda ska kunna 
delta i Trampolin 2013. Under denna post finns även pengar för att 
arrangera mötesplatser för pastorer, diakoner  och ungdomsledare 
under lägret. Resultatmål: 4, 9

5. nationell verksamhet

5a. Barn & unga

Våga tro

Våga tro-terminen är en folkhögskolekurs i pionjärt 
församlingsarbete med mycket praktik ute i församlingar. 
equmenia ger kursen tillsammans med Svenska Missionskyrkan 
och Karlskoga folkhögskola. Folkhögskolan 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: 11

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 inom Gemensam Framtid. Resultatmål: 22

Framtidens evangelister

Framtidens evangelister är inspirationsdagar för unga förkunnare 
och ungdomsledare. equmenia anordnar kursen tillsammans med 
Teamevangelisation och Svenska Missionskyrkan. Resultatmål: 22

Face to Face

Face to Face rullar vidare till en ny ort och med ett nytt koncept. 
Alla detaljer är inte klara än, men räkna med info om projektet 
under riksstämman! Resultatmål: 15

Kristet ledarskap

Här finns ett samarbetsprojekt med Gemensam Framtid 
kring en kurs i hur föräldrar tro till sina barn. Själva kursen 
finansieras av Gemensam Framtid, equmenias budget handlar om 
planeringskostnader. Resultatmål: 27

Materialbanken

äntligen är Materialbanken på plats och lösenordet har skickats ut 
till alla föreningar. Nu fortsätter utvecklingen av material, bland 
annat satsar vi på att ta fram ett material kring drama. Resultatmål: 
14

Barn- & ungdomsledare

Kursen ”Att Växa i Tro” för barnledare genomförs för tredje 
året i rad, equmenia stöttar distrikt som vill satsa på barnledare 
och hjälper till med ett kurskoncept speciellt riktat mot dem. Nu 
vill vi också gå vidare med en ny kurs riktad mot tonårsledare. 
Resultatmål: 27

5b. Puls

Idrottsläger

PULS går ut starkt och ökar! I år vill equmenia vara med och stötta 
minst sju idrottsläger inom olika idrotter och målgrupper. Här 
ryms kostnader för marknadsföring och vissa riktade insatser på 
lägren. Resultatmål: 13

Idrottsledarutbildning

Fjällkursen kommer tillbaka. Den grymmaste kursen någonsin, en 
stark kristen profil och hög PULS! Resultatmål: 24

Idrott i föreningen

För att öka antalet föreningar som har idrottsaktiviteter fortsätter 
satsningen på föreningsbesök kring idrottstemat. Vi fokuserar 
också på stöd till föreningar som jobbar med idrottskonfa. Intäkten 
på 100 000 kr är det verksamhetsbidrag Gemensam Framtid ger till 
Puls. Resultatmål: 12, 13

Idrottsutbildningar

Tillsammans med en folkhögskola planerar vi för en bibellinje 
med idrottsinriktning. equmenia fortsätter också att promota 
utbildningen för idrottskaplaner. Resultatmål: 24, 27

5c. musik

Kulturledare och kulturella förebilder

Här ryms equmenias stöd till distriktens barnkörledardagar och 
lovsångsledardagar och utbildningar kring dans och drama. Utöver 
de pengar som avsätts under denna rubrik finns även pengar för 
föreningsbesök, föreningsbesök och fler föreningsbesök, eftersom 
det är vad som efterfrågas av lokalföreningarna. Resultatmål: 18, 
20

6. kommunikation

Webbplats

Här finns kostnaderna för servrar, mjukvara, avgifter för 
domännamn mm.

Informationsverksamhet

Under Informationsverksamhet ryms kostnader för equmenias när 
equmenia visar upp sig på festivaler och konferenser, annonsering, 
profilprodukter och trycksaker. Under året ska equmeniakatalogen 
ges ut. Här finns också en del materialkostnader.

Föreningsinformation

Under 2011/12 skulle medlemsinformationen utvärderas. Nu 
har vi en plan för hur den ska förnyas och kompletteras med 
e-postlistor som varit hett efterlängtat av många stag och ideellt 
aktiva. Häng med! Resultatmål: 8

Identitet & Varumärke

äntligen får lokalföreningarna möjlighet att använda equmenia 
som en del av sitt namn. Dessutom tar equmenia över ansvaret för 
att vårda varumärkena MKU, SBUF och SMU. Och på scoutsidan 
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ska ett nytt namn och en ny dräktordning ta fram. Resultatmål: 8

7. utbildning

Huvudmannaskap, Folkhögskolorna

equmenia deltar i det gemensamma folkhögskolerådet för våra och 
Gemensam Framtids folkhögskolor. 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: 16

Praktiskt team

Sugen på att jobba med händerna? Kanske renovera ett tonårsrum 
samtidigt som du går en bra utbildning, eller åka till en vänkyrka 
i ett annat land för att snickra på deras dagis? Under året ska 
equmenia starta upp arbete med praktiska team och tillsammans 
med en folkhögskola börja jobba med en ny kurs för dig som gillar 
att jobba praktiskt. Resultatmål: 23

Avslutade projekt

Rubriken finns med för att kunna jämföra med tidigare år. Här 
finns det gamla föreningsutvecklingsprogrammet som equmenia 
genomfört tillsammans med Svenska Missionskyrkan.

8. ekonomi & Föreningsservice

Expeditionen

Under 2011/12 fick equmenia edtt nytt kontor i Ekumeniska 
Centret i Stockholm. Tillsammans med bland annat Diakonia och 
Kristna Freds delar vi på moderna lokaler med bra möjligheter att 
ta emot både gäster och konferenser. Samtidigt som riksstämman 
genomför Gemensam Framtid sin flytt till Ekumeniska Centret 
och vi ser fram emot att få hälsa dem välkomna med ett praktkalas. 
Vi har ett praktiskt, smart och effektivt kontor och det är vi mycket 
glada för. En effekt är att vi sänkt kostnaderna för datorsupport 
med ungefär 100 000 kr, trots att vi höjt standarden på våra datorer!

equmenias samverkansavtal med Svenska Missionskyrkan kommer 
övertas av Gemensam Framtid. Här syns framför allt kostnader 
för ekonomi- och personaladministration. Kyrkostyrelsen och 
equmenias styrelse arbetar med en gemensam grundsyn för hur 
det ekonomiska stödet till barn- och ungdomsverksamheten ska 
se ut.

Insamlingskostnaderna innehåller en satsning på autogiro, det 
mest strategiska sättet att ge pengar till equmenia. Resultatmål: 28

Register & Matrikel

Flera lokalföreningar vill att equmenia ska skicka ut påminnelser 
om att bli medlem till deras medlemmar, andra efterfrågar 
möjlighet att bli medlem via SMS. Nu när equmenia bildas som 
en egen organisation har styrelsen också föreslagit att Repet ska 
byggas om till ett gemensamt medlemsregister. Resultatmål: 2

Materialförsäljning

equmenias materialförsäljning är en förlustaffär, för allt material vi 
producerar är gratis! Det handlar om 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 om försäkringen 
finns på de medlemskort som kan beställas gratis på www.
equmenia.se.

Skräddartorp

Efter en rejäl remissrunda med svar från över 100 föreningar har 
equmenias styrelse beslutat att avveckla Skräddartorp som en 
nationell lägergård och uthyrningen avslutas den 31 augusti 2012. 
Styrelsen har även föreslagit SMU att sälja gården, i första hand till 
föreningar och distrikt inom equmenia. Tanken är att de föreningar 
som finns i området och faktiskt använder gården är bättre på att 
driva den än en hel riksorganisation. Men ett hus måste vårdas, 
därför finns pengar i budget för underhåll mm även detta år.

9. ledning

Riksstämma

Här budgeteras kostnader för möteshandlingar samt kostnader för 
funktionärer, ideella och anställda. Intäkter och kostnader för lokal, 
mat, boende och deltagaravgifter beräknas gå med nollresultat 
och har inte tagits med i budget. Vi tror fortfarande att intäkter 
från annonsering och utställningsplatser måste öka och det syns i 
budgetförslaget.

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 ”Arvode, Löner 
& Föreningsbesök”. Övriga styrelseledamöter får inget arvode för 
sina uppdrag. 

Demokratiutveckling

Demokratiutveckling är en ny rubrik. I stadgeförslaget föreslår 
styrelsen att Verksamhetsgranskande Utskottet ska läggas ned och 
att revisorerna får en tydligare roll som verksamhetsgranskare. 
Dessutom ska equmenia fortsätta att arbeta med framtidsfrågor. 
Tidigare har ett särskilt Sci-Fi-stag och en Visionsgrupp jobbat med 
equmenia 2022. I år vill styrelsen prioritera demokratiutveckling. 
Hur ska vi besluta om vår verksamhet i framtiden?

Projekt & kurser

Under rubriken Projekt & kurser finns generalsekreterarens pengar 
för samverkan med distrikten. Den stora skillnaden mot förra årets 
budget beror på att Gemensam Framtids vårturné aldrig blev av.

Medlemskap i nationella organisationer

Här finns equmenias medlemsavgifter till LSU Sveriges 
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Ungdomsorganisationer samt Arbetsgivaralliansen.

10. reservation av ändamålsbestämda medel

De pengar som equmenia får för ett särskilt ändamål och som inte 
används under året ska reserveras. Summan motsvarar insamlingen 
från WorldWide och är ett sätt att skydda dessa pengar så att de 
kommer till rätt användning senare (se not 3).

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, 
de internationella stipendierna, arbetet med varumärkesfrågor, 
Skräddartorps drift samt en del av den internationella 
scoutledarutbildningen i samband med Trampolin 2013 finansieras 
med ändamålsbestämda medel. Resultatmål: se not 3, 4, 6, 8
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styrelsen 17-19 februari 2012

Budgetförslag för equmenia, verksamhetsåret 2012/13
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

INTÄKTER
 1 3 235 000 3 035 000
Insamlade medel internationellt 3 380 000 350 000
Statsbidrag Ungdomsstyrelsen 2 1 660 000 1 850 000
Statsbidrag Ungdomsstyrelsen, återredovisningskrav 2 3 315 000 4 030 000
Övriga bidrag & anslag 600 000 600 000
Medlemsavgifter 2 300 000 2 300 000
Internationellt, övriga intäkter 3 442 000 95 000
Scout 4 1 200 000 575 000
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik 5 540 000 740 000
Information 6 15 000 60 000
Utbildning 7 50 000 0
Ekonomi & Föreningsstöd 8 0 765 000
Ledning 9 70 000 90 000
Summa: Intäkter 13 807 000 14 490 000

VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt 3 -1 672 000 -1 552 000
Scout 5 -2 272 000 -1 687 000
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik 4 -2 060 000 -2 486 000
Information 6 -1 100 000 -890 000
Utbildning 7 -653 000 -580 000
Ekonomi & Föreningsstöd 8 -5 190 000 -6 260 000
Ledning 9 -1 428 000 -1 845 000
Aktivitetsstöd till föreningarna 2 -2 300 000 -2 300 000
Summa: Kostnader -16 675 000 -17 600 000

Verksamhetsresultat -2 868 000 -3 110 000

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter 300 000 350 000
Räntekostnader 0 0
Resultat efter finansiella poster -2 568 000 -2 760 000

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel 10 -80 000 -60 000
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 11 380 000 285 000

Kvarstående belopp för året -2 268 000 -2 535 000
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1. Insamlade medel nationellt Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Insamlade medel nationellt
Bön- & offerdag 900 000 900 000
Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna) 2 200 000 2 000 000
Riksstämmogåvor 85 000 85 000
Övriga insamlade medel 50 000 50 000

För insamlade medel internationellt, se not 3.

Resultat: Insamlade medel nationellt 3 235 000 3 035 000

2. Statsbidrag Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Statsbidragens sammansättning
Statsbidrag, Ungdomsstyrelsen 1 660 000 1 850 000
Statsbidrag, Ungdomsstyrelsen, återredovisningskrav 3 315 000 4 030 000

För statsbidrag från Sida, se not 3.

Resultat: Statsbidrag 4 975 000 5 880 000

Användning av statsbidrag med återredovisningskrav 3 315 000 4 030 000

Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mm
Lokalt aktivitetsstöd -2 300 000 -2 300 000
Subvention, anslutning till scoutrörelsen -55 000 -225 000

Riksstämma & övriga demokratiska organ
Riksstämman -215 000 -255 000
Riksstämmans organ (styrelse, NK, revision) -207 000 -111 000
Stag (strategiska arbetsgrupper), demokratiutveckling -265 000 -244 000

Information
Föreningsutskick -150 000 -70 000
Webbsida -- -80 000
Informationsverksamhet -117 000 -185 000

Föreningsutveckling
Konsulentträffar -- -48 000

Rekryteringsarbete
Medlemsrekryterare - kostnader och lön -- -112 000

Ekonomi & Föreningsstöd
Matrikel & register -- -400 000

Kvar att redovisa 6 000 0

equmenia, budgetförslag
styrelsen 17-19 februari 2012

3. Internationell verksamhet Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet
Intäkter 0 0
Kostnader -503 000 -495 000

-503 000 -495 000
Internationella staget
Intäkter 0 0
Kostnader -42 000 -43 000

-42 000 -43 000
Alla på samma kula 30 3
Intäkter: Insamlade medel 300 000 250 000
Kostnader -300 000 -300 000

0 -50 000

Insatser i Latinamerika 30 3
Intäkter: Insamlade medel 0 0
Kostnader -100 000 -100 000

-100 000 -100 000

WorldWide 30 3
Intäkter: Insamlade medel 80 000 100 000
Kostnader 0 -40 000

80 000 60 000

Internationellt erfarenhetsutbyte 1, 3, 29 1, 2, 27, 32
Intäkter 27 000 20 000
Kostnader -159 000 -185 000

-132 000 -165 000

Internationella praktikutbildningar 25 2
Intäkter 415 000 75 000
Kostnader -470 000 -95 000

-55 000 -20 000

Apg29 19 17
Intäkter 0 0
Kostnader -82 000 -202 000

-82 000 -202 000

Medlemskap i internationella organisationer 3 5, 32
Intäkter 0 0
Kostnader -16 000 -22 000

-16 000 -22 000

Avslutade projekt 6
Intäkter 0 0
Kostnader 0 -70 000

0 -70 000

Summa: Insamlade medel 380 000 350 000
Summa: Övriga intäkter 442 000 95 000
Summa: Kostnader -1 672 000 -1 552 000
Resultat: Internationell verksamhet -850 000 -1 107 000
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4. Scoutverksamhet Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet
Intäkter 0 0
Kostnader -747 000 -625 000

-747 000 -625 000
Scoutstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -62 000 -70 000

-62 000 -70 000
Svenska Scoutrådet (SSR)
Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar 570 000 575 000
Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar -590 000 -765 000
Kostnader: Samverkan inom SSR -30 000 -30 000

-50 000 -220 000

Rekryteringskampanjen 10 7, 24
Intäkter 0 0
Kostnader -22 000 -112 000

-22 000 -112 000

Scout & Kristen tro 17, 21 11, 34
Intäkter 0 0
Kostnader -15 000 -10 000

-15 000 -10 000

Internationellt erfarenhetsutbyte 28, 29 2
Intäkter 200 000 0
Kostnader -290 000 -30 000

-90 000 -30 000

Ledarutbildning 27, 24 16
Intäkter 400 000 0
Kostnader -412 000 -45 000

-12 000 -45 000

Trampolin 2013 (styrelse, stag & kansli) 4, 9
Intäkter 30 000 0
Kostnader -104 000 0

-74 000 0

Summa: Intäkter 1 200 000 575 000
Summa: Kostnader -2 272 000 -1 687 000
Resultat: Scoutverksamhet -1 072 000 -1 112 000

5. Nationell verksamhet Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Löner & Föreningsbesök, Nationell verksamhet
Intäkter 250 000 0
Kostnader -1 509 000 -1 215 000

-1 259 000 -1 215 000
Barn- & Ungdomsstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -39 000 -43 000

-39 000 -43 000
Idrottsstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -50 000 -43 000

-50 000 -43 000
Musikstaget
Intäkter 0 0
Kostnader -42 000 -45 000

-42 000 -45 000

equmenia, budgetförslag
styrelsen 17-19 februari 2012

5a. Barn & Unga

Våga tro 11 4
Intäkter 0 0
Kostnader -65 000 -65 000

-65 000 -65 000

Stöd för anställda ledare 22 29
Intäkter 0 0
Kostnader -20 000 -30 000

-20 000 -30 000

Framtidens evangelister 22 19
Intäkter: Kursavgifter 30 000 30 000
Kostnader -30 000 -30 000

0 0

Face to Face 15 23
Intäkter: Externa medel 0 80 000
Intäkter: Deltagaravgifter 0 350 000
Kostnader 0 -590 000

0 -160 000

Kristet ledarskap 27 19
Intäkter: Deltagaravgifter 0 0
Kostnader -15 000 -20 000

-15 000 -20 000

Materialbanken 14 10, 36
Intäkter 0 0
Kostnader -45 000 -105 000

-45 000 -105 000

Barn- & ungdomsledare 27 22
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -10 000

-10 000 -10 000

5b. Puls

Idrottsläger 13 9
Intäkter: Externa medel 0 20 000
Kostnader -25 000 -50 000

-25 000 -30 000

Idrottsledarutbildning 24 15
Intäkter 160 000 160 000
Kostnader -160 000 -160 000

0 0

Idrott i föreningen 12, 13 8, 12, 26
Intäkter 100 000 100 000
Kostnader -20 000 -30 000

80 000 70 000

Idrottsutbildningar 24, 27 25
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 -20 000

-10 000 -20 000

5c. Musik

Kulturledare och kulturella förebilder 18, 20 14, 20
Intäkter: Deltagaravgifter 0 0
Kostnader -20 000 -30 000

-20 000 -30 000

Summa: Intäkter 540 000 740 000
Summa: Kostnader -2 060 000 -2 486 000
Resultat: Nationell verksamhet -1 520 000 -1 746 000
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6. Kommunikation Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Löner & Föreningsbesök, Kommunikation
Intäkter 0 0
Kostnader -503 000 -485 000

-503 000 -485 000
Referensgrupp, Information
Intäkter 0 0
Kostnader -20 000 -10 000

-20 000 -10 000
Webbkommunikation
Intäkter 0 0
Kostnader -80 000 -80 000

-80 000 -80 000

Informationsverksamhet 40
Intäkter 0 0
Kostnader -217 000 -185 000

-217 000 -185 000

Föreningsinformation 8
Intäkter 15 000 60 000
Kostnader -165 000 -130 000

-150 000 -70 000

Identitet & Varumärke 8
Intäkter 0 0
Kostnader -115 000 0

-115 000 0

Summa: Intäkter 15 000 60 000
Summa: Kostnader -1 100 000 -890 000
Resultat: Kommunikation -1 085 000 -830 000

7. Utbildning Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Löner & Föreningsbesök, Utbildning
Intäkter 0 0
Kostnader -528 000 -505 000

-528 000 -505 000
Referensgrupp, Utbildning 22
Intäkter 0 0
Kostnader 0 -10 000

0 -10 000
Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS 16 24, 29
Intäkter 0 0
Kostnader -35 000 -35 000

-35 000 -35 000

Praktiskt team 23
Intäkter 50 000 0
Kostnader -90 000 0

-40 000 0

Avslutade projekt
Intäkter 0 0
Kostnader 0 -30 000

0 -30 000

Summa: Intäkter 50 000 0
Summa: Kostnader -653 000 -580 000
Resultat: Utbildning -603 000 -580 000

equmenia, budgetförslag
styrelsen 17-19 februari 2012

8. Ekonomi & Föreningsservice Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Löner & Föreningsbesök, Föreningsservice 30, 31
Intäkter 0 250 000
Löner, administration, resor -2 070 000 -2 390 000

-2 070 000 -2 140 000

Expeditionen
Intäkter 0 215 000
Personalrekrytering -50 000 -50 000
Lokalkostnader -732 000 -1 015 000
Ekonomi- och personaladministration -408 000 -680 000
Förbrukningsmaterial, Inventarier -245 000 -261 000
Datorsupport -167 000 -270 000
Insamlingskostnader -325 000 31 -310 000
Kopiering -35 000 -55 000
Telefon, Porto -140 600 -243 000
Försäkringar, Övriga expeditionskostnader -192 400 -161 000

-2 295 000 -2 830 000

Register & Matrikel 2 30, 31
Intäkter: sponsring 0 150 000
Kostnader: Prenumeration IKON1931 -200 000 -160 000
Kostnader: Licensavgift Repet -100 000 -100 000
Kostnader: Registerunderhåll -100 000 -100 000
Kostnader: Registersupport & statistik -50 000 -20 000
Kostnader: Utveckling & Utbildning Repet -120 000 -180 000
Kostnader: Medlemskap via SMS -80 000 0

-570 000 -410 000

Materialförsäljning
Intäkter: Försäljning 0 0
Kostnader -15 000 -35 000

-15 000 -35 000

Deltagarförsäkringar
Intäkter 0 0
Kostnader -80 000 -80 000

-80 000 -80 000
Skräddartorp
Intäkter: Uthyrning 0 150 000
Kostnader -80 000 -150 000

-80 000 0

Summa: Intäkter 0 765 000
Summa: Kostnader -5 190 000 -6 260 000
Resultat: Ekonomi & Föreningsservice -5 190 000 -5 495 000

9. Ledning Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning
Intäkter 10 000 30 000
Löner, administration, resor -950 000 -1 120 000

-940 000 -1 090 000
Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider
Intäkter 60 000 60 000
Kostnader -275 000 -450 000

-215 000 -390 000

Styrelse, AU samt grundarorganisationeras styrelser
Intäkter 0 0
Kostnader -123 000 -135 000

-123 000 -135 000

Demokratiutveckling
Intäkter 0 0
Kostnader -10 000 0

-10 000 0

Projekt & kurser 28, 35
Intäkter 0 0
Kostnader -30 000 -110 000

-30 000 -110 000

Medlemskap, Nationella organisationer
Intäkter 0 0
Kostnader -40 000 -30 000

-40 000 -30 000

Summa: Intäkter 70 000 90 000
Summa: Kostnader -1 428 000 -1 845 000
Resultat: Ledning -1 358 000 -1 755 000

equmenia, budgetförslag
styrelsen 17-19 februari 2012

10. Reservation av ändamålsbestämda medel Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Internationella insatser -80 000 -60 000
Skräddartorp 0 0

Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel -80 000 -60 000

11. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Budget           
2012-13

Budget           
2011-2012

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Insatser i Latinamerika 100 000 100 000
Alla på samma kula 0 50 000
Informationsinsatser 55 000 0
Pågående projekt - Ledarguiden 0 10 000
Pågående projekt - Scoutdax 0 5 000
Pågående projekt - Rättvis Helg 0 10 000
Skräddartorp 80 000 0
Internationella insatser 145 000 110 000

Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 380 000 285 000
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Proposition om rambudget 
för riksscoutlägret 2013, 
trampolin

29
Riksstämman uppdrog 2011 åt styrelsen att återkomma med ett budgetunderlag för equmenias 
riksscoutläger till nästa riksstämma. Riksscoutlägret har under året fått namnet Trampolin 2013, 
och styrelsen och lägerkommittén lämnar här återrapportering i enlighet med det uppdrag 
riksstämman gav.

organisation och ansvar
Riksscoutlägret är ett projekt inom equmenia och precis som för alla andra projekt är det 
styrelsen som ansvarar för verksamhet och ekonomi. Verkställandet har styrelsen uppdragit åt 
lägerchefen och lägerkommittén. När lägerkommittén behöver råd och stöd delegerar styrelsen 
också många uppgifter till Scoutstaget, som har expertkunskaper om scoutverksamheten. Det 
gäller till exempel formuleringen av uppdraget och rekrytering av lägerkommitté.

Lägrets organisation består av sju sektioner samt en lägerkommitté bestående av lägerchefen, 
representanter för de sju sektionerna samt en anställd lägersekreterare. En av de sektionsansvariga 
är vice lägerchef.

lägerkommittén (mars 2012):
Torbjörn Jacobsson, älvsjö, lägerchef

Lovisa Sundemo, Göteborg, vice lägerchef  och sektionsansvarig för Kommunikation

Teresia Lenngren, Alingsås, representant för Kaplansektionen

Emma Lövström, Undersåker, sektionsansvarig för Funktionär

Mikael Nilsson, Fristad, sektionsansvarig för Infrastruktur

Lotta Strand, Vindeln, sektionsansvarig för Program

Göran Thunberg, Örebro, sektionsansvarig för Support

Linda Wallberg, Tierp, sektionsansvarig för Internationellt

Maria Fhager, Södertälje, lägersekreterare (anställd sedan 1 september 2011)

Dessutom har Lasse Andersson, Vrigstad, utsetts till sektionsansvarig för Kaplansektionen och 
Juhani Sammalisto, Sandviken, till ekonomiansvarig.

rambudget
Trampolin 2013 är ett projekt utöver det vanliga, med en stor omsättning, egen ekonomiansvarig 
och ett stort mandat till lägerkommittén. Ekonomin har hittills hanterats utanför equmenias 
budget, eftersom nästan alla intäkter beräknas komma först våren 2013 trots att många kostnader 
måste hanteras långt tidigare.

I stället har riksstämman uppdragit åt styrelsen att ta fram ett särskilt budgetunderlag för lägret, 
vilket redovisas här.

intäkter 
7 695 000 kr
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kostnader 
 Mat    -3 052 000 kr

 Anställda   -900 000 kr

 Övriga sektioners kostnader -3 743 000 kr

Summa    7 695 000 kr

Rambudgeten är beräknad med en säkerhetsmarginal för att minimera den ekonomiska risken, i underlagen till denna budget finns även 
alternativ för att hantera kraftigt minskade intäkter. Lägerinsamlingen hanteras utanför budget.

lägeravgift
Storleken på lägeravgiften är självklart av stort intresse för alla, men i dagsläget går det inte att ange någon summa. Det beror på hur 
mycket sponsring, försäljning, bidrag och andra intäkter som lägret kan generera. Att ange en preliminär avgift skapar förvirring och 
osäkerhet. Uppdraget till lägerkommittén är att planera för att hålla lägeravgiften på en rimlig nivå för den här storleken på läger. Den 
exakta lägeravgiften kommer att beslutas av styrelsen och meddelas senast i samband med att anmälan för lägret öppnar hösten 2012

Processen framåt
Styrelsen föreslår att rambudgeten bekräftas av riksstämman. Därefter kommer projektet följas upp löpande. Lägrets ekonomiansvarig 
har planerat för fullständig budgetrevision för samtliga sektioner i mars och oktober 2012 samt april 2013. Rapportering sker till 
lägerkommittén. Stora avvikelser rapporteras till styrelsen och vid behov kommer styrelsen även besluta om förändrad rambudget.

En rapport om lägret kommer lämnas på riksstämman 2013, som också kommer innehålla information om lägrets ekonomiska situation. 
Den slutliga ekonomiska avstämningen görs i samband med att projektet avvecklas under hösten 2013 och slutrapporteras på riksstämman 
2014.

Som stöd finns också Föreningsservice på equmenias kansli. Den löpande redovisningen hanteras med hjälp av ekonomienheten inom 
Gemensam Framtid.

tillsammans med lägerkommittén föreslår styrelsen riksstämman 
att besluta

att fastställa rambudget för riksscoutlägret Trampolin 2013 i enlighet med förslaget.
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30
Proposition om 
instruktion för equmenias 
nomineringskommitté

det ska vara lätt att kandidera till uppdrag inom equmenia!
utifrån denna grundidé har styrelsen parallellt med förslaget till nya stadgar arbetat för att utveckla och 
förtydliga nomineringskommitténs roll och uppdrag. nomineringskommittén är en av alla de viktiga 
delarna i equmenia, och arbetar med att förbereda de personval som ska göras på varje riksstämma. 
styrelsens arbete har lett fram till en instruktion som tydligare beskriver vad nomineringskommittén ska 
göra och hur, så att det blir lättare att förstå och sätta sig in i hur förtroendeuppdrag tillsätts. då hoppas 
vi att det också ska bli enklare att själv kandidera.

några nya saker som det står skrivet om i instruktionen är exempelvis rutiner för protokoll, tystnadslöfte, 
kravprofiler, motkandidater och utvärdering av styrelseledamöter. en sak som förtydligas i och med 
instruktionen är att det främst är lokalföreningar och regioner som ska nominera. genom att anta 
instruktionen ställer vi då också krav på oss och våra lokalföreningar att nominera. det är trots allt i det 
lokala sammanhanget som människorna finns.

tanken är att denna instruktion ska bekräftas varje år av riksstämman och då också ändras vid behov.

styrelsen föreslår riksstämman
att anta förslaget till instruktion för equmenias nomineringskommitté

instruktion för equmenias nomineringskommitté
uppdrag och grundförutsättningar

1. nomineringskommittén har i uppdrag att förbereda de val som görs på riksstämman. kommittén 
arbetar utifrån equmenias stadgar och denna instruktion.

2. kommittén väljs av riksstämman och arbetar alltså på uppdrag av lokalföreningarna. det 
betyder att nomineringskommittén inte ska driva egna åsikter utan fånga upp de idéer och tankar som 
finns i organisationen och använda dessa när de föreslår kandidater.

3. nomineringskommittén genomför sitt uppdrag under tystnadslöfte om information som rör 
kandidaters personliga förhållanden.

4. nomineringskommittén ska jobba för att alla ska uppleva att de får vara med, får vara sig själva, 
får bidra demokratiskt och känner sig delaktiga i equmenia.

arbetsformer
5. den som är sammankallande i nomineringskommittén har ansvar för att kalla till möten. mötena 
sker framför allt per telefon och över internet. Fysiska möten hålls vid behov, och genomförs inom ramen 
för budget. den som är sammankallande ser också till att det förs beslutprotokoll vid mötena.

6. i nomineringskommitténs protokoll ska man kunna läsa

a. vilka nomineringar som kommit in (namn, ort, uppdrag som den nomineras till, vem som 
nominerat, datum för när nomineringen kommit in samt uppgift om den nominerade förstått uppdraget 
och accepterat att kandidera),

b. vilka egna kandidater nomineringskommittén för fram (namn, ort, uppdrag som den nominerats 
till samt uppgift om den nominerade förstått uppdraget och accepterat att kandidera), samt

c. vilka kandidater som nomineringskommittén föreslår för respektive uppdrag samt en motivering 
till varför de personerna är lämpad för uppdraget.

Beslut om kravprofiler, frågeformulär och annat material som använts i urvalsprocessen ska också 
protokollföras. material som rör enskilda personer – till exempel svar på intervjuer eller frågeformulär, 
svar från referenser och liknande – ska sparas av nomineringskommittén till dess riksstämmans protokoll 
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är justerat. sedan ska materialet förstöras. endast beslut skall protokollföras. diskussionsprotokoll ska 
inte föras.

7. generalsekreteraren och den som är sammankallande ansvarar för samordningen av 
kommitténs arbete med equmenias kansli.

nomineringsprocessen
8. inför varje riksstämma ska nomineringskommittén lägga upp en plan för sitt arbete och en 
kravprofil för varje uppdrag som ska väljas under riksstämman. dessa dokument ska stämmas av med 
styrelsen och generalsekreteraren. de anställdas fackliga representanter skall involveras i arbetet med att 
ta fram en kravprofil för ordförandeposten.

9. equmenia ser ett värde i att lokalföreningarna och regionerna nominerar duktiga personer, men 
ibland kan nomineringarna behöva kompletteras med ytterligare förslag för att hitta en viss kompetens, 
skapa en bra grupp eller få en bred representativitet. därför får nomineringskommittén även lämna egna 
förslag på kandidater.

10. när nomineringskommittén tar fram sitt förslag ska de nominerade jämföras med kravprofilen 
för uppdraget. På så sätt minskas risken för att fördomar och ”vi kör på i gamla hjulspår”-mentalitet får 
råda. så långt det är möjligt ska de föreslagna kandidaterna spegla den mångfald som guds skapelse 
ger uttryck för och vara representativa för hela equmenia. nomineringskommittén ska sträva efter att 
kombinera förnyelse och inskolning med kontinuitet och erfarenhet.

11. om någon ställer upp för omval ska nomineringskommittén kontrollera att personens kompetens 
och förmåga fortfarande stämmer överens med kravprofilen för uppdraget. om en styrelseledamot vill 
ställa upp för omval ska han eller hon kontakta styrelsens ordförande och föra ett samtal om hur arbetet 
har gått under den senaste mandatperioden innan ledamoten meddelar sin kandidatur. om ordförande 
vill ställa upp för omval ska han eller hon föra motsvarande samtal med de båda styrelseledamöterna i 
arbetsutskottet.

12. innan nomineringskommittén föreslår en person för ett uppdrag skall den kontrollera att 
kandidaten förstår vad som förväntas och vilka krav uppdraget ställer.

13. För att betona att makten ligger hos riksstämman ska nomineringskommittén föreslå två 
kandidater fler än antalet platser som skall tillsättas i styrelsen (sammantaget mellan valen till ordförande 
och övriga styrelseledamöter) och nomineringskommittén.

riksstämman

14. nomineringskommittén tar fram ett beslutsunderlag för alla valärenden i så god tid att förslagen 
kan presenteras i riksstämmohandlingarna.

15. riksstämman uppskattar och har förtroende för nomineringskommitténs arbete, men ibland 
kan det finnas orsak att göra avsteg från kommitténs beslutsförslag. nomineringskommittén ska sträva 
efter att ombuden och alla kandidater ska vara trygga med hur valprocessen och motkandidaturer går till.

16. när det finns mer än en kandidat till ett uppdrag ska nomineringskommittén bara yttra sig 
positivt om den/de kandidater kommittén förordar och aldrig motivera varför en viss kandidat inte har 
föreslagits för ett uppdrag eller tala emot någon kandidat.

17. om någon vill motkandidera på riksstämman ska nomineringskommittén hjälpa kandidaten att 
ta fram en likvärdig presentation.

denna instruktion är fastställd av equmenias riksstämma [i Vännäs 2012-04-30].
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35
Presentation av 2013 års 
riksstämma
Tid och plats presentera på riksstämman 2012.

Följande sidor innehåller årmöteshandlingar för 
equmenias tre grundarorganistioner, 
metodistkyrkans ungdomsförbund mku 
svenska Baptisternas ungdomsförbund sBuF 
svenska missionskyrkans ungdom smu
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Föredragningslista för mku:s 
rikskonvent 2012

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 2010-09-01 – 2011-08-31 

7. Redogörelse av balans- och resultaträkning för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 

8. Redogörelse av revisionsberättelse för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 

9. Fastställande av förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Proposition om bildande av equmenia och stadgeändringar

12. Proposition om överförande av MKU:s namn & varumärke

13. Proposition om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012/13

14. Proposition om budget för verksamhetsåret 2012/13

15. Val av styrelse  (enligt stadgeförslaget)

16. Val av revisor  (enligt stadgeförslaget)

17. Val av valkommitté  (enligt stadgeförslaget)

18. Presentation av 2013 års rikskonvent.

19. 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
Valkommittén lämnar sitt förslag på rikskonventet.

6

7

metodistkyrkans ungdomsförbund, mku 
org nr 802450-0418 
Bokslut för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31

se inlaga.



Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Metodistkyrkans Ungdomsförbund (org.nr. 802450-0418) får härmed avge följande 
bokslut för räkenskapsåret 2010-09-01 – 2011-08-31. 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 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 begränsade och bestått av gåvomedel. Kostnaderna har i allt väsentligt förts 
över till equmenia, i enlighet med federationsavtalet. 
 
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 i år kom till 
Sverige från USA. Tillsammans med en tysk metodistisk ungdomsorganisation genomfördes ett 
utbyte inom ramen för European Voluntary Service, där en tysk metodisttjej kom till Sverige för 
att arbeta på equmenias kontor under sex månader. En av hennes arbetsuppgifter var att ordna 
ett metodutbyte (Swop-Shop) för MKU:s motparter i Europa. I slutet av året påbörjades ett nytt 
sexmånaders utbyte med en ny tysk deltagare. 
 
MKU:s rikskonvent avhölls i Stockholm i juni 2011 samtidigt med equmenias riksstämma. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Efter räkenskapsårets utgång har equmenia påbörjat den utvärdering av federationsbildningen 
som enligt federationsavtalet ska genomföras fram till 2012. equmenias styrelse har i samråd med 
styrelserna för MKU, SBUF och SMU även påbörjat arbetet med att avveckla grundarorganen 
och ombilda equmenia till riksorganisation. 
 
Då MKU under flera års tid har haft svårt att förfoga över sina egna bankmedel har föreningen 
tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige avslutat MKU:s bankkonton. Givarna har meddelats 
och hänvisats till equmenias övriga insamlingskanaler. 
 

Disposition av årets resultat 
Verksamhetsårets resultat uppgår till 0 kronor varför styrelsen inte har något förslag om 
disposition att lämna. 
  
Stockholm, den 15 januari 2012. 



Metodistkyrkans Ungdomsförbund
org. nr 802450-0418

Resultaträkning för perioden
2010-09-01 -- 2011-08-31

Resultaträkning, perioden 2010-09-01 - 2011-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Resultat 
2010/2011

Resultat 
2009/2010

Verksamhetens intäkter
Gåvomedel nationellt 2 525 3 471
Autogiro (Enkronasbanken) 19 604 20 704
Anslag & Bidrag 0 80 902

Summa Verksamhetens intäkter 22 129 105 077

Verksamhetens kostnader
Anslag till equmenia -22 129 -105 077

Summa Verksamhetens kostnader -22 129 -105 077

Årets verksamhetsresultat 0 0

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper 0 0
Räntekostnader 0 0

Årets resultat efter finansiella poster 0 0



Metodistkyrkans Ungdomsförbund
org.nr. 802450-0418

Balansräkning per 2011-08-31

Balansräkning per 2011-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Tillgångar 2011-08-31 2010-08-31

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kassa & Banktillgodohavanden
Banktillgodohavanden 332315,92 312 403
Kassa 0 40
Summa Kassa & Banktillgodohavanden 332 316 312 443

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 332 316 312 443

SUMMA TILLGÅNGAR 332 316 312 443

Eget kapital och skulder 2011-08-31 2010-08-31

EGET KAPITAL
Fritt disponibelt eget kapital
Balanserat kapital 0 0
Årets resultat 0 0
Summa Fritt disponibelt eget kapital 0 0

SUMMA EGET KAPITAL 0 0

SKULDER
Förmedlingsanslag
Anslag från Ungdomsstyrelsen 0 19 098

Kortfristiga skulder
Avräkning equmenia 332315,92 293 345

SUMMA SKULDER 332 316 312 443

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 332 316 312 443

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga



Underskrifter 
 

Stockholm, den 15 januari 2012 
 
 
 
Kerstin Berg Kristoffer Eklund Josefin Englund 
ordförande vice ordförande 
 
 
 
 
Lina Eriksson Emily Wallstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsberättelse  
 
Min revisionsberättelse har avgivits den  
 
 
 
 
Jonas Grahn 
auktoriserad revisor 
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8
redogörelse av 
revisionsberättelse för perioden 
2010-09-01 – 2011-08-31
Presenteras på rikskonventet

9
Fastställande av 
förvaltningsberättelse,  
balansräkning och resultaträkning
styrelsen föreslår rikskonventet att besluta

att fastställa resultaträkning för verksamhetsåret 2010/11 och balansräkning per 2011-08-31.

11
Vi är stolta över att Metodistkyrkans Ungdomsförbund, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund 
och Svenska Missionskyrkans Ungdom tillsammans bildat equmenia!

Under den nya organisationens första tid har de gamla organisationerna funnits kvar parallellt 
med equmenia. På så sätt har lokalföreningarna fått chansen att se om equmenia var en bra idé och 
samtidigt vänta in att våra modersamfund äntligen äntligen äntligen bildat en kyrka. Sommaren 
2011 beslutade nämligen en bildarkonferens med över 900 ombud att bilda Gemensam Framtid 
som vår nya kyrka. På equmenias riksstämma jublade vi högt när det beskedet kom!

Under hösten har styrelserna för grundarorganisationerna och equmenia arbetat med att 
utvärdera equmenia och att utreda möjligheterna att avsluta grundarorganisationerna för att fullt 
ut bilda vårt nya förbund. Slutsatsen av det arbetet är att de fyra styrelserna gemensamt föreslår 
att vi nu går de sista stegen i vår långa resa. Idag är equmenia en federation. Det betyder att det 
är de tre gamla riksorganisationerna som är medlemmar i equmenia och står i equmenias fokus. 
Vi menar att det är dags att ombilda equmenia till en enhetsorganisation, alltså en förening där 
lokalföreningarna och deras medlemmar står i fokus och där de gamla grundarorganisationerna 
inte längre har samma framträdande roll.

Proposition om bildande av 
equmenia och stadgeändring 
för mku, sBuF och smu
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Av flera skäl vill vi däremot inte lägga ned grundarorganisationerna, åtminstone inte ännu. Deras 
namn behöver skyddas under en tid framåt, vi vill kunna se till att arv kommer till rätt mottagare 
och göra det möjligt att på ett tryggt sätt föra över grundarorganisationernas ekonomiska 
förutsättningar hos Ungdomsstyrelsen till equmenia. Formellt står grundarorganisationerna 
också som huvudmän i våra folkhögskolor. Efter samråd med Ungdomsstyrelsen och på 
förslag av en särskild utredare som vi tillsatt föreslår vi därför flera stora stadgeändringar i våra 
grundarorganisationer.

De nya stadgarna innebär att det i första hand är equmenia som är medlem i MKU, SBUF och 
SMU. Lokalföreningarna har alltså kvar sitt inflytande över grundarorganisationerna, men det 
sker indirekt genom equmenias riksstämma och styrelse. Skulle vi behöva backa beslutet finns de 
gamla grunderna kvar, men vi renodlar våra demokratiska processer och gör det lättare att förstå 
att det är på vår enda, stora, gemensamma riksstämma som besluten i huvudsak fattas.

Precis som vid flera tidigare årsmöten kommer vi som styrelser att lägga gemensamma och 
likalydande förslag i alla tre grundarorganisationerna, med följdbeslut i equmenias riksstämma. 
Vi tror och hoppas att ombuden även denna gång är beredda att fatta varandras händer när vi 
föreslår att visionen om ”Unga kristna tillsammans” nu ska föras i hamn.

JESUS KRISTUS äR HERRE! 

styrelserna för metodistkyrkans 
ungdomsförbund, svenska Baptisternas 
ungdomsförbund, svenska missionskyrkans 
ungdomsförbund och equmenia föreslår att 
mku:s rikskonvent, sBuF:s årskonferens och 
smu:s riksmöte beslutar

att Metodistkyrkans Ungdomsförbund ska verka för att ombilda equmenia till en 
enhetsorganisation dit lokalföreningarna är direktanslutna och där deras medlemmar räknas som 
equmenias medlemmar.

att uppdra åt styrelsen för Metodistkyrkans Ungdomsförbund  att från och med den 1 
oktober 2012 ansöka om att organisationens samtliga lokalföreningar ansluts som lokalföreningar 
till equmenia i enlighet med dess stadgar.

att anta förslaget till nya stadgar för Metodistkyrkans Ungdomsförbund 

att de nya stadgarna skall gälla från och med 1 oktober 2012, förutom § 8 som ska anses 
omedelbart justerad.
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Förslag till stadgar 
för metodistkyrkans 
ungdomsförbund

Stadgarna återges som de beslutats av förbundets rikskonvent 
i Örebro (maj 2007), Stockholm (november 2007) och Vännäs 
(april 2012).

inledning

Jesus Kristus är Herre: Metodistkyrkans i Sverige arbete bland barn 
och ungdom bedrivs genom Metodistkyrkans Ungdomsförbund, 
MKU.

Utifrån Jesu Kristi försoningsverk och Hans närvarande omsorg 
i hela skapelsen vill MKU bland barn och ungdom genom en 
mångfald av arbetssätt

• föra evangelium om Jesus Kristus till unga människor,

• verka för ett personligt ställningstagande för Jesus 
Kristus såsom Frälsare och Herre och för medlemskap i den 
kristna församlingen,

• visa på människans unika värde och frihet tillsammans 
med hennes ansvar för hela Guds skapelse,

• stimulera till en kristen insats i samhälls- och kulturliv, 
samt

• verka för Kristi Kyrkas enhet.

§ 1 metodistkyrkans ungdomsförbund

Medlemmar i MKU är equmenia, samt sådan organisation som 
uppfyller föreningens verksamhet och mål och som har godkänts 
av equmenia.

MKU:s organ är rikskonventet och MKU-styrelsen. MKU:s 
räkenskapsår varar från den 1 september till den 31 augusti 
nästkommande år.

§ 2 rikskonventet

MKU:s högsta beslutande organ är rikskonventet, vilket hålls 
årligen på tid och plats som bestäms av MKU-styrelsen och 
meddelas medlemmarna senast en månad före rikskonventets 
öppnande. Handlingar till rikskonventet ska vara ombuden 
tillhanda senast en vecka före rikskonventet. 

§ 3 närvaro-, yttrande- och rösträtt i 
rikskonventet

Närvaro-, yttrande- och rösträtt i rikskonventet har medlemmarna, 
genom representation av ombud som utses så att equmenia 
alltid har minst 51 % och övriga medlemmar har max 49 % av 
rikskonventets röster. Antalet ombud beslutas av styrelsen och 
skall framgå av kallelse till rikskonventet.

Alla ärenden utom de som nämns i §§ 8 och 9 avgörs genom 
beslut med enkel majoritet, där varje närvarande ombud har en 
röst. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst.

Rätt att delta i rikskonventets förhandlingar men inte i besluten 
har dessutom ledamöter i MKU-styrelsen.

§ 4 ärenden i rikskonventet

Vid rikskonventet ska följande ärenden behandlas:

a) mötets stadgeenliga utlysande,

b) val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer 
för rikskonventet,

c) styrelsens verksamhetsberättelse,

d) styrelsens ekonomiska redogörelse,

e) revisorernas berättelse,

f) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,

g) fastställande av riktlinjer inför kommande arbetsperiod,

h) fastställande av budget,

i) val av ledamöter till MKU-styrelsen,

j) val av en revisor och en revisorssuppleant,

k) val av valkommitté,

l) ärenden som lagts fram av styrelsen, samt

m) förslag som väckts av medlemmarna senast tre månader 
före rikskonventet.

Val enligt punkterna i, j och k träder i kraft vid nästa räkenskapsårs 
början.

§ 5 Valkommitté

Valkommittén, som består av ordförande och två övriga 
ledamöter, ska upprätta förslag inför rikskonventets val till de 
förtroendeuppdrag som nämns i § 4 b, i, j och k. Förslag inför 
val av ledamöter till MKU-styrelsen enligt § 4 i ska offentliggöras 
senast en vecka före rikskonventet.

§ 6 mku-styrelsen

MKU-styrelsen består av tre ledamöter som väljs av rikskonventet. 
Styrelsen för equmenia utser någon av MKU-styrelsens ledamöter 
till ordförande.
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MKU-styrelsen har till uppgift att

- verkställa rikskonventets beslut,

- förbereda rikskonventets ärenden,

- ansvara för den ekonomiska förvaltningen, samt

- leda arbetet inom MKU.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter närvarar. 
equmenias personal har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens 
sammanträden.

§ 7 Firmateckning

Metodistkyrkans Ungdomsförbunds firma tecknas av den eller de 
som MKU-styrelsen utser.

§ 8 stadgeändring

ändring av MKU:s stadgar kan bara ske i rikskonvent och kräver 
att minst 2/3 av de närvarande ombuden röstar för en ändring.

Förslag om stadgeändring ska lämnas senast tre månader före 
rikskonvent till MKU-styrelsen, som efter samråd med styrelsen 
för equmenia lägger fram ett förslag till beslut.

§ 9 upplösning

För upplösning av MKU krävs att minst 2/3 av de närvarande 
ombuden röstar för ett framlagt förslag om upplösning. Innan 
upplösning sker skall kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid 
informeras om beslutsförslaget. Vid upplösning av MKU tillfaller 
dess tillgångar equmenia.
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Proposition om överförande av 
mku:s namn & varumärke12
Styrelserna för Metodistkyrkans Ungdomsförbund, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och 
Svenska Missionskyrkans Ungdom har tillsammans med equmenia tillsatt en utredare för att ta 
reda på hur de tre grundarorganisationerna kan ta steget fullt ut och avvecklas, samtidigt som 
equmenia övertar hela ansvaret för vår rörelses barn- och ungdomsverksamhet.

Som ett led i detta och för att skydda grundarorganisationernas namn och varumärken (logotyp 
och förkortningarna MKU, SBUF respektive SMU) från intrång eller olovligt användande har 
utredaren föreslagit att grundarorganisationerna ska överlåta rättigheterna till sina namn och 
varumärken till equmenia. För SBUF:s och SMU:s del gäller det även rättigheterna till namnen 
Baptistscout och SMU Scout.

styrelserna för metodistkyrkans 
ungdomsförbund, svenska Baptisternas 
ungdomsförbund, svenska missionskyrkans 
ungdomsförbund och equmenia föreslår att 
mku:s rikskonvent, sBuF:s årskonferens och 
smu:s riksmöte beslutar:

att överlåta samtliga immateriella rättigheter till Metodistkyrkans Ungdomsförbunds, 
Svenska Baptisternas Ungdomsförbunds respektive Svenska Missionskyrkans Ungdoms namn  
och varumärke, inklusive namnen Baptistscout och SMU Scout, till equmenia.
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Proposition om 
verksamhetsplan för 
verksamhetsåret 2012/13

13
Under året skall MKU

• verka för att föreningens mål och syften uppnås, genom nära samarbete 
med Svenska Baptisternas Ungdomsförbund, Svenska Missionskyrkans Ungdom 
och equmenia.

• tillsammans med Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Svenska 
Missionskyrkans Ungdom verka för att bilda equmenia som en enhetsorganisation 
dit alla föreningar direktansluts.

• från och med 1 oktober 2011 ansöka om att alla lokalföreningar ansluts till 
equmenia.

• ansvara för mottagande av gåvor och arv till MKU

• stödja Gemensam Framtids arbete med att visa på Kristi synliga enhet 
genom att bilda en ny kyrka ur de tre samfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

styrelsen föreslår rikskonventet

att fastställa verksamhetsplan för 2012/13 enligt förslaget.
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Förslag till budget för mku, perioden 2012-
09-01 - 2013-08-31    

Under året förväntas MKU ta emot några gåvor från trogna givare. Inkomna medel förs över till 
equmenia för att på så sätt uppfylla MKU:s syfte och mål.    

Styrelsen föreslår rikskonventet att fastställa budget för verksamhetsåret 2012/13 enligt 
förslaget.    

Förslag till budget för MKU, perioden 2012-09-01 - 2013-08-31

Styrelsen föreslår rikskonventet att fastställa budget för verksamhetsåret 2012/13 enligt förslaget.

Budget 
2011/2012

Budget 
2011/2012

Verksamhetens intäkter
Gåvomedel nationellt 5 000 5 000
Autogiro (Enkronasbanken) 5 000 20 000
Medlemsavgifter 0 0
Anslag & Bidrag 0 0

Summa Verksamhetens intäkter 10 000 25 000

Verksamhetens kostnader
Anslag till equmenia -10 000 -25 000
Övriga kostnader 0 0

Summa Verksamhetens kostnader -10 000 -25 000

Årets verksamhetsresultat 0 0

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper 0 0
Räntekostnader 0 0

Årets resultat efter finansiella poster 0 0

Reservationer och utnyttjande av tidigare reservationer
Reservation av ändamålsbestämda medel 0 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0

Kvar att balansera i ny räkning 0 0

Under året förväntas MKU ta emot några gåvor från trogna givare. Inkomna medel förs över till equmenia 
för att på så sätt uppfylla MKU:s syfte och mål.

Proposition om budget för 
verksamhetsåret 2012/1314
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Valärenden
Valkommitténs förslag presenteras på rikskonventet.

18
Presentation av 2013 års 
rikskonvent
Tid och plats presentera på rikskonventet

17

16

15
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Förslag till föredragningslista sBuF:s 
årskonferens 2012

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 styrelsens förvaltningsberättelse för 2010/11

7. Presentation av resultat- och balansräkning för 2010/11

8. Föredragning av revisionsberättelse för 2010/11

9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2010/11

10. Beslut om ansvarsfrihet

11. Proposition om bildande av equmenia och stadgeändringar

12. Proposition om överförande av SBUF:s namn & varumärke

13. Presentation av valkommitténs förslag, samt eventuella ytterligare nomineringar

14. Val av:

 a. Styrelse  (enligt stadgeförslaget)

 b. Revisor  (enligt stadgeförslaget)

 c. Valkommitté  (enligt stadgeförslaget)

15. Proposition om verksamhetsplan för 2012/13

16. Proposition om budget för 2012/13

17. Välkomnande av nya föreningar

18. Presentation av 2013 års årskonferens

19. Övriga frågor som mötet beslutat ta upp för behandling

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 besluta

att bevilja yttranderätt för revisorer, valkommitté, verksamhetsgranskare och styrelse

att bevilja yttranderätt för förbundets tjänstemän inom equmenia

att bevilja yttranderätt för utsedda representanter för Gemensam Framtid

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 stämman i Stockholm 2011. 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

svenska baptisternas ungdomsförbund, sBuF 
org nr 802005-7736 
Bokslut för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31

se inlaga.

6

7



Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (org.nr. 802005-7736) får härmed avge 
följande bokslut för räkenskapsåret 2010-09-01 – 2011-08-31. Alla belopp redovisas i svenska 
kronor. 
 

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

Resultat och ställning 
Årets verksamhetsresultat uppgår till 0 kronor, då det ekonomiska överskottet i enlighet med 
federationsavtalet överförts som ett anslag till equmenia. Statsbidraget har minskat något, de 
relativt blygsamma 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. 
 
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 Stockholm i juni 2011 samtidigt med equmenias riksstämma. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Efter räkenskapsårets utgång har equmenia påbörjat den utvärdering av federationsbildningen 
som enligt federationsavtalet ska genomföras fram till 2012. equmenias styrelse har i samråd med 
styrelserna för MKU, SBUF och SMU även påbörjat arbetet med att avveckla grundarorganen 
och ombilda equmenia till riksorganisation. 
 
Eftersom SBUF har brutet räkenskapsår har statsbidragen kunnat användas med 8 månaders 
förskjutning. Ungdomsstyrelsen har dock under en tid ansett att den delen av deras bidrag som 
återredovisas bör användas redan under det kalenderår bidraget erhållits. Efter bokslutsdatum har 
därför en överenskommelse med Ungdomsstyrelsen träffats, som innebär att SBUF använder åtta 
tolftedelar av de medel som erhållits för 2011 under verksamhetsåret 2010/11, med avsikten att 
använda resterande fyra tolftedelar under de fyra första månaderna av 2011/12. Detta påverkar 
naturligtvis bilden av organisationens ställning vid jämförelse över åren. 
 

Disposition av årets resultat 
Verksamhetsårets resultat uppgår till 0 kronor varför styrelsen inte har något förslag om 
disposition att lämna. 
  
Stockholm, den 12 januari 2011. 



SBUF
org. nr. 802005-7736

Resultaträkning för perioden
2010-09-01 -- 2011-08-31

Resultaträkning, perioden 2010-09-01 - 2011-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Resultat 
2010/2011

Resultat 
2009/2010

Verksamhetens intäkter
Insamlade medel nationellt 8 329 10 175
Insamlade medel Löftet 2 350 2 250
Insamlade medel WorldWide 34 825 39 505
Insamlade medel Autogiro (Visionsbärare) 24 672 24 040
Statsbidrag 432 801 463 604
Svenska spel 1 595 360 1 181 952
Anslag & Bidrag 0 1 923
Övriga intäkter 0 696

Summa Verksamhetens intäkter 2 098 337 1 724 145

Verksamhetens kostnader
Anslag till equmenia -2 174 033 -1 759 274
Personalkostnader 0 -9 977

Summa Verksamhetens kostnader -2 174 033 -1 769 251

Årets verksamhetsresultat -75 697 -45 106

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper 75 697 45 106
Räntekostnader 0 0

Summa Finansiella investeringar 75 697 45 106

Årets resultat efter finansiella poster 0 0

Ändamålsbestämda medel samt projektkostnader
Reservation av ändamålsbestämda medel 0 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0

Kvar att balansera i ny räkning 0 0



SBUF
org.nr. 802005-7736

Balansräkning per 2011-08-31

Balansräkning per 2011-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Tillgångar Not 2011-08-31 2010-08-31

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 423
Övriga fordringar 37 886 39 695
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 812 6 402
Summa Kortfristiga fordringar 54 699 46 520

Finansiella instrument
Finansiella instrument 1 1 058 193 1 003 380

Kassa & Banktillgodohavanden
Banktillgodohavanden 3 707 573 2 816 209

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 820 465 3 866 109

SUMMA TILLGÅNGAR 4 820 465 3 866 109

Eget kapital och skulder Not 2011-08-31 2010-08-31

EGET KAPITAL
Fritt disponibelt eget kapital
Balanserat kapital 0 0
Årets resultat 0 0
Summa Fritt disponibelt eget kapital 0 0

Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål
Aina & Olof Hammars stipendium 21 359 21 359

SUMMA EGET KAPITAL 21 359 21 359

SKULDER
Förmedlingsanslag
Anslag Ungdomsstyrelsen 138 972 154 856
Anslag Ungdomsstyrelsen, med återredovisningskrav 277 373 1 040 614
Nordisk Baptistungdomssamverkan 52 060 52 060
Summa förmedlingsanslag 468 405 1 247 530

Kortfristiga skulder
Avräkning equmenia 4 330 702 2 597 221
Summa Kortfristiga skulder 4 330 702 2 597 221

SUMMA SKULDER 4 799 107 3 844 750

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 820 465 3 866 109

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga



1. Finansiella instrument 
Bokfört värde 

2011-08-31 
Marknadsvärde 

2011-08-31 
Avvikelse  Bokfört värde 

2010-08-31 

       
Ansvar Aktiefond 592 406 994 850 402 445 556 704 
Sverige Index Etisk fond 239 078 240 538 1 460 227 143 
Klick Sverige 90 226 709 189 244 -37 465 219 533 
Summa Finansiella instrument 1 058 193  1 424 633 366 439 1 003 380 
 
 
 
 

Underskrifter 
 

Stockholm, den 12 januari 2012 
 
 
 
Nanko Stagnell Hanna Hägle Tove Lilled 
förbundsordförande 
 
 
 
 
Gunnel Näsfors Sara Wrang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsberättelse  
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den  
 
 
 
 
Jonas Grahn Matts Samuelsson 
auktoriserad revisor 
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revisionsberättelse
Presenteras på årskonferensen8

9
Fastställande av 
förvaltningsberättelse,  
balansräkning och resultaträkning
Förslag till beslut angående bokslut
att föreslå riksmötet att fastställa resultaträkning för verksamhetsåret 2010/11 och  
 balansräkning per 2011-08-31.

11
Vi är stolta över att Metodistkyrkans Ungdomsförbund, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund 
och Svenska Missionskyrkans Ungdom tillsammans bildat equmenia!

Under den nya organisationens första tid har de gamla organisationerna funnits kvar parallellt 
med equmenia. På så sätt har lokalföreningarna fått chansen att se om equmenia var en bra idé och 
samtidigt vänta in att våra modersamfund äntligen äntligen äntligen bildat en kyrka. Sommaren 
2011 beslutade nämligen en bildarkonferens med över 900 ombud att bilda Gemensam Framtid 
som vår nya kyrka. På equmenias riksstämma jublade vi högt när det beskedet kom!

Under hösten har styrelserna för grundarorganisationerna och equmenia arbetat med att 
utvärdera equmenia och att utreda möjligheterna att avsluta grundarorganisationerna för att fullt 
ut bilda vårt nya förbund. Slutsatsen av det arbetet är att de fyra styrelserna gemensamt föreslår 
att vi nu går de sista stegen i vår långa resa. Idag är equmenia en federation. Det betyder att det 
är de tre gamla riksorganisationerna som är medlemmar i equmenia och står i equmenias fokus. 
Vi menar att det är dags att ombilda equmenia till en enhetsorganisation, alltså en förening där 
lokalföreningarna och deras medlemmar står i fokus och där de gamla grundarorganisationerna 
inte längre har samma framträdande roll.

Av flera skäl vill vi däremot inte lägga ned grundarorganisationerna, åtminstone inte ännu. Deras 

Proposition om bildande av 
equmenia och stadgeändringar
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namn behöver skyddas under en tid framåt, vi vill kunna se till att arv kommer till rätt mottagare 
och göra det möjligt att på ett tryggt sätt föra över grundarorganisationernas ekonomiska 
förutsättningar hos Ungdomsstyrelsen till equmenia. Formellt står grundarorganisationerna 
också som huvudmän i våra folkhögskolor. Efter samråd med Ungdomsstyrelsen och på 
förslag av en särskild utredare som vi tillsatt föreslår vi därför flera stora stadgeändringar i våra 
grundarorganisationer.

De nya stadgarna innebär att det i första hand är equmenia som är medlem i MKU, SBUF och 
SMU. Lokalföreningarna har alltså kvar sitt inflytande över grundarorganisationerna, men det 
sker indirekt genom equmenias riksstämma och styrelse. Skulle vi behöva backa beslutet finns de 
gamla grunderna kvar, men vi renodlar våra demokratiska processer och gör det lättare att förstå 
att det är på vår enda, stora, gemensamma riksstämma som besluten i huvudsak fattas.

Precis som vid flera tidigare årsmöten kommer vi som styrelser att lägga gemensamma och 
likalydande förslag i alla tre grundarorganisationerna, med följdbeslut i equmenias riksstämma. 
Vi tror och hoppas att ombuden även denna gång är beredda att fatta varandras händer när vi 
föreslår att visionen om ”Unga kristna tillsammans” nu ska föras i hamn.

JESUS KRISTUS äR HERRE! 

styrelserna för metodistkyrkans 
ungdomsförbund, svenska Baptisternas 
ungdomsförbund, svenska missionskyrkans 
ungdomsförbund och equmenia föreslår att 
mku:s rikskonvent, sBuF:s årskonferens och 
smu:s riksmöte beslutar

att Svenska Baptisternas Ungdomsförbund ska verka för att ombilda equmenia till en 
enhetsorganisation dit lokalföreningarna är direktanslutna och där deras medlemmar räknas som 
equmenias medlemmar.

att uppdra åt styrelsen för Svenska Baptisternas Ungdomsförbund att från och med den 1 
oktober 2012 ansöka om att organisationens samtliga lokalföreningar ansluts som lokalföreningar 
till equmenia i enlighet med dess stadgar.

att anta förslaget till nya stadgar för Svenska Baptisternas Ungdomsförbund

att de nya stadgarna skall gälla från och med 1 oktober 2012, förutom § 8 som ska anses 
omedelbart justerad.
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Förslag till stadgar för svenska 
Baptisternas ungdomsförbund

§ 1 svenska Baptisternas ungdomsförbund

Förbundets namn är Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och 
förkortas SBUF.

Som målsättning citerar vi Filipperbrevet: ”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,

• 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, samt

• stimulera till ansvarigt engagemang i samhälls- och 
kulturliv.

Medlemmar i SBUF är equmenia, samt sådan organisation som 
uppfyller föreningens verksamhet och mål och som har godkänts 
av equmenia.

SBUF:s organ är årskonferensen och styrelsen. SBUF:s 
räkenskapsår varar från den 1 september till den 31 augusti 
nästkommande år.

§ 2 Årskonferens

SBUF:s högsta beslutande organ är årskonferensen, vilken hålls 
årligen på tid och plats som bestäms av styrelsen och meddelas 
medlemmarna senast en månad före årskonferensens öppnande. 
Handlingar till årskonferensen ska vara ombuden tillhanda senast 
en vecka före årskonferensen.

§ 3 närvaro-, yttrande- och rösträtt i 
årskonferensen

Närvaro-, yttrande- och rösträtt i årskonferensen har 
medlemmarna, genom representation av ombud som utses så 
att equmenia alltid har minst 51 % och övriga medlemmar har 
max 49 % av årskonferensens röster. Antalet ombud beslutas av 
styrelsen och ska framgå av kallelse till årskonferensen.

Alla ärenden utom de som nämns i §§ 8 och 9 avgörs genom 
beslut med enkel majoritet, där varje närvarande ombud har en 
röst. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst.

Rätt att delta i årskonferensens förhandlingar men inte i besluten 
har dessutom ledamöter i styrelsen.

§ 4 ärenden i årskonferensen

Vid årskonferensen ska följande ärenden behandlas:

a) mötets stadgeenliga utlysande,

b) val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer 
för årskonferensen,

c) styrelsens verksamhetsberättelse,

d) styrelsens ekonomiska redogörelse,

e) revisorernas berättelse,

f) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,

g) fastställande av riktlinjer inför kommande arbetsperiod,

h) fastställande av budget,

i) val av ledamöter till styrelsen,

j) val av en revisor och en revisorssuppleant,

k) val av valkommitté,

l) ärenden som lagts fram av styrelsen, samt

m) förslag som väckts av medlemmarna senast tre månader 
före årskonferensen.
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Val enligt punkterna i, j och k träder i kraft vid nästa räkenskapsårs 
början.

§ 5 Valkommitté

Valkommittén, som består av ordförande och två övriga 
ledamöter, ska upprätta förslag inför årskonferensens val till de 
förtroendeuppdrag som nämns i § 4 b, i, j och k. Förslag inför val 
av ledamöter till styrelsen enligt § 4 i ska offentliggöras senast en 
vecka före årskonferensen.

§ 6 styrelsen

Styrelsen består av tre ledamöter som väljs av årskonferensen. 
Styrelsen för equmenia utser någon av SBUF:s styrelses ledamöter 
till ordförande.

Styrelsen har till uppgift att

- verkställa årskonferensens beslut

- förbereda årskonferensens ärenden

- ansvara för den ekonomiska förvaltningen

- leda arbetet inom SBUF.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter närvarar. 
equmenias personal har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens 
sammanträden.

§ 7 Firmateckning

Svenska Baptisternas Ungdomsförbunds firma tecknas av den 
eller de som styrelsen utser.

§ 8 stadgeändring

ändring av SBUF:s stadgar kan bara ske i årskonferensen och 
kräver att minst 2/3 av de närvarande ombuden röstar för en 
ändring.

Förslag om stadgeändring ska lämnas senast tre månader före 
årskonferensen till styrelsen, som efter samråd med styrelsen för 
equmenia lägger fram ett förslag till beslut.

§ 9 upplösning

För upplösning av SBUF krävs att minst 2/3 av de närvarande 
ombuden röstar för ett framlagt förslag om upplösning. Innan 
upplösning sker skall kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid 
informeras om beslutsförslaget. Vid upplösning av SBUF tillfaller 
dess tillgångar equmenia.

--

Dessa stadgar antogs i SBUF:s årskonferens i Vännäs i april 
2012. Stadgarna har reviderats i SBUF:s årskonferens i Örebro 
i juni 1995, Stockholm i maj 1998, Bromma i maj 2003, Örebro 
i maj 2007, Stockholm i november 2007, Örebro i maj 2010 och 
Stockholm i juni 2011.

12
Proposition om överlåtelse av 
namn och varumärke
se under punkt 12 på mkus handlingar.
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Förslag till Verksamhetsplan för sBuF 2012-09-01 till 2013-08-31
Under året skall SBUF

• verka för att föreningens mål och syften uppnås, genom nära samarbete med Metodistkyrkans Ungdomsförbund, Svenska 
Missionskyrkans Ungdom och equmenia.

• tillsammans med Metodistkyrkans Ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans Ungdom verka för att bilda equmenia som 
en enhetsorganisation dit alla föreningar direktansluts.

• från och med 1 oktober 2011 ansöka om att alla lokalföreningar ansluts till equmenia.

• i enlighet med gåvobrevet överlämna Aina & Olof  Hammars stipendium till Svenska Baptistsamfundet för fortsatt utdelning till 
baptistiska ungdomsledare.

• ansvara för ansökan om och redovisning av statsbidrag från Ungdomsstyrelsen.

• ansvara för mottagande av gåvor och arv till SBUF.

• formellt bära huvudmannaskapet för SBUF:s folkhögskolor, men överlämna det praktiska ansvaret till equmenia och så snart 
det är möjligt även överföra ägandet / huvudmannarollen till equmenia.

• stödja Gemensam Framtids arbete med att visa på Kristi synliga enhet genom att bilda en ny kyrka ur de tre samfunden 
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.

styrelsen föreslår årskonferensen

att fastställa verksamhetsplan för 2012/13 enligt förslaget.

Proposition om 
verksamhetsplan för 2012/13

13
Presentation av valkommitténs 
förslag samt eventuella 
ytterliggare nomineringar
Presenteras på årskonferensen
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Förslag till Budget för SBUF, 2012-09-01 - 2013-08-31

Styrelsen föreslår årskonferensen att fastställa budget för verksamhetsåret 2012/13 enligt förslaget.

Budgetförslag 
2012/2013

Budget 
2011/2012

Verksamhetens intäkter
Insamlade medel 15 000 75 000
Statsbidrag 368 000 409 000
Svenska spel 735 000 830 000

Summa Verksamhetens intäkter 1 118 000 1 314 000

Verksamhetens kostnader
Nationell verksamhet 0 -2 500
Anslag till equmenia -1 143 000 -1 339 000

Summa Verksamhetens kostnader -1 143 000 -1 341 500

Årets verksamhetsresultat -25 000 -27 500

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper 25 000 25 000
Räntekostnader 0 0

Summa Finansiella investeringar 25 000 25 000

Årets resultat efter finansiella poster 0 -2 500

Ändamålsbestämda medel samt projektkostnader
Reservation av ändamålsbestämda medel 0 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 2 500

Kvar att balansera i ny räkning 0 0

Under året förväntas SBUF ta emot några gåvor från trogna givare. SBUF söker också om statsbidrag för 
barn- och ungdomsverksamhet. Inkomna medel skall föras över till equmenia för att på så sätt uppfylla 
SBUF:s verksamhetsplan, syfte och mål. Stipendieverksamheten överförs till Svenska Baptistsamfundet.

16
 
Under året förväntas SBUF ta emot några gåvor från trogna givare. SBUF söker också om 
statsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet. Inkomna medel skall föras över till equmenia 
för att på så sätt uppfylla SBUF:s verksamhetsplan, syfte och mål. Stipendieverksamheten 
överförs till Svenska Baptistsamfundet.     

     

styrelsen föreslår årskonferensen:

 att  fastställa budget för verksamhetsåret 2012/13 enligt förslaget.    
 

Proposition om styrelsens 
förslag till budget för 2012/13
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18
Presentation av 2013 års 
årskonferens
Tid och plats presentera på årskonferensen 2012.
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Föredragningslista vid svenska 
missionskyrkans ungdoms 102:e riksmöte

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 arbetssätt

5. Beslut om riksmötets stadgeenliga utlysande

6. Redogörelse för förvaltningsberättelse 2010-09-01 – 2011-08-31

7. Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2010-09-01 – 2011-08-31

8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010-09-01 – 2011-08-31

9. Fastställande av balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2010-09-01 – 2011-08-31

10. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-09-01 – 2011-08-31

11. Proposition om bildande av equmenia och stadgeändringar

12. Proposition om överförande av SMU:s namn & varumärke

13. Proposition och motion om Skräddartorp

14. Proposition om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2012-09-01 – 2013-08-31

15. Proposition om budget för verksamhetsåret 2012-09-01 – 2013-08-31

16. Val av ledamöter till SMU-styrelsen (enligt stadgeförslaget)

17. Val av revisor (enligt stadgeförslaget)

18. Val av valkommitté (enligt stadgeförslaget)

19. Presentation av 2013 års riksmöte

19. Mötets avslutande
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Val av funktionärer för riksmötet
Valkommitténs förslag till funtionärer presenteras på riksmötet.

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 riksmötet i Stockholm 2010. Därefter har riksmötet även 
utlysts via equmenias hemsida och i equmenias medlemsinformation.

styrelsen föreslår riksmötet
att anse riksmötet stadgeenligt utlyst

6
svenska missionskyrkans ungdom, smu 
org nr 802006-8048 
Bokslut för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31

Se inlaga.

7



Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Svenska Missionskyrkans Ungdom (org.nr. 802006-8048) får härmed avge följande bokslut 
för räkenskapsåret 2010-09-01 – 2011-08-31. 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 har fortsatt att minska 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. I samband med att SMU:s medlemskap i OIKO Credit 
avslutades utföll ett andelskapital till SMU, vilket i sin tur överförts till equmenia. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Efter räkenskapsårets utgång har equmenia påbörjat den utvärdering av federationsbildningen som enligt 
federationsavtalet ska genomföras fram till 2012. equmenias styrelse har i samråd med styrelserna för 
MKU, SBUF och SMU även påbörjat arbetet med att avveckla grundarorganen och ombilda equmenia till 
riksorganisation. 
 
I september 2011 begärde equmenias styrelse en utredning av hur rörelsen vill, kan och bör använda 
Skräddartorp i framtiden. Utredningen ska lämnas med beslutsförslag om hur gården kan utvecklas eller 
avvecklas. Förslaget kan komma att innebära att SMU:s reserverade medel för Skräddartorp tas i anspråk 
för nyinvesteringar på gården, alternativt till att equmenia säger upp sitt hyreskontrakt av gården och 
uppmanar SMU att sälja Skräddartorp. 
 
Eftersom SMU har brutet räkenskapsår har statsbidragen kunnat användas med 8 månaders förskjutning. 
Ungdomsstyrelsen har dock under en tid ansett att den delen av deras bidrag som återredovisas bör 
användas redan under det kalenderår bidraget erhållits. Efter bokslutsdatum har därför en 
överenskommelse med Ungdomsstyrelsen träffats, som innebär att SMU använder åtta tolftedelar av de 
medel som erhållits för 2011 under verksamhetsåret 2010/11, med avsikten att använda resterande fyra 
tolftedelar under de fyra första månaderna av 2011/12. Detta påverkar naturligtvis bilden av 
organisationens ställning vid jämförelse över åren. 
 

Disposition av årets resultat 
Verksamhetsårets resultat uppgår till 0 kronor varför styrelsen inte har något förslag om disposition att 
lämna. 
  
Stockholm, den 12 januari 2011. 



Svenska Missionskyrkans Ungdom
org.nr. 802006-8048

Resultaträkning för perioden
2010-09-01 -- 2011-08-31

Resultaträkning, perioden 2010-09-01 - 2010-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Resultat 
2010/2011

Resultat 
2009/2010

Verksamhetens intäkter
Insamlade medel nationellt 25 079 12 210
Insamlade medel internationellt 4 000 6 560
Insamlade medel Konferensgåvor 5 000 0
Insamlade medel autogiro (Missionsgåvan) 1 710 189 1 727 697
Statsbidrag 1 685 615 1 899 567
Svenska spel 6 281 964 5 102 158
Testamenten 19 575 0
Övriga intäkter 4 673 4 673

Summa Verksamhetens intäkter 9 736 095 8 752 865

Verksamhetens kostnader
Anslag till equmenia -9 810 769 -8 745 596
Ledning, Administration, Information -4 673 -7 292

Summa Verksamhetens kostnader -9 815 442 -8 752 887

Årets verksamhetsresultat -79 347 -22

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper 79 347 22
Räntekostnader 0 0

Årets resultat efter finansiella poster 0 0

Reservationer och utnyttjande av tidigare reservati oner
Reservation av ändamålsbestämda medel 0 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0

Kvar att balansera i ny räkning 0 0



Svenska Missionskyrkans Ungdom
org.nr. 802006-8048

Balansräkning per 2011-08-31

Balansräkning per 2011-08-31
Alla belopp är angivna i svenska kronor

Tillgångar Not 2011-08-31 2010-08-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelsbevis 4 5
Byggnader och mark 1 305 228 309 901

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 305 232 309 906

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 10 488 15 064
Avräkning equmenia -- 4 241 050
Summa Kortfristiga fordringar 10 488 4 256 114

Banktillgodohavanden
Banktillgodohavanden 4 442 705 4 809

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 453 193 4 260 923

SUMMA TILLGÅNGAR 4 758 425 4 570 830

Eget kapital och skulder 2011-08-31 2010-08-31

EGET KAPITAL
Fritt disponibelt eget kapital
Balanserat kapital 0 0
Summa Fritt disponibelt eget kapital 0 0

Eget kapital reserverat för särskilda ändamål
Skräddartorp 266 076 266 076

SUMMA EGET KAPITAL 266 076 266 076

SKULDER
Förmedlingsanslag
Ungdomsstyrelsen 1 206 911 4 304 754

Övriga kortfristiga skulder
Avräkning med equmenia 3 285 439 --

SUMMA SKULDER 4 492 350 4 304 754

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 758 425 4 570 830

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga



1. Byggnader och mark  2011-08-31 2010-08-31 
     
Ingående anskaffningsvärde  380 000 380 000 
Inköp under året  0 0 
Avyttringar under året  0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  380 000  380 000 
     
Ingående avskrivningar  -70 099  -65 425 
Årets avskrivningar  -4 673 -4 673 
Återförda avskrivningar  0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -74 772  -70 099 
     
Utgående restvärde enligt plan  305 228  309 901 
    
 
SMU äger friluftsgården Skräddartorp, bestående av fastigheterna Malingsbo 1:80 (Skräddartorp 
N:a) och Björsjö skog 1:15 (Söndagssjönäset) med tillhörande tomter. Gården hyrs ut till 
equmenia. Efter räkenskapsårets utgång har equmenias styrelse beställt en utredning om gårdens 
framtid, vilket ska resultera i två beslutsförslag om utveckling eller avveckling av gården. 
Taxeringsvärdet för 2011 är för Björsjö skog 156 000 kr (förslag för 2012 är 264 000 kr). 
Malingsbo är undantaget från skatte- och avgiftsplikt enligt 3 kap 4 § fastighetstaxeringslagen och 
har därför inget taxeringsvärde. 
 
 
 

Underskrifter 
 
Stockholm, den 12 januari 2012 
 
 
 
 
Viktoria Wennberg Anna Holmstrand Lisa Lannergård 
ordförande 
 
 
 
 
John Lidén Olle Mellbourn 
 
 
 
 

Revisionsberättelse  
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den  
 
 
 
 
Jonas Grahn Matts Samuelsson 
auktoriserad revisor 
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Vi är stolta över att Metodistkyrkans Ungdomsförbund, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund 
och Svenska Missionskyrkans Ungdom tillsammans bildat equmenia!

Under den nya organisationens första tid har de gamla organisationerna funnits kvar parallellt 
med equmenia. På så sätt har lokalföreningarna fått chansen att se om equmenia var en bra idé och 
samtidigt vänta in att våra modersamfund äntligen äntligen äntligen bildat en kyrka. Sommaren 
2011 beslutade nämligen en bildarkonferens med över 900 ombud att bilda Gemensam Framtid 
som vår nya kyrka. På equmenias riksstämma jublade vi högt när det beskedet kom!

Under hösten har styrelserna för grundarorganisationerna och equmenia arbetat med att 
utvärdera equmenia och att utreda möjligheterna att avsluta grundarorganisationerna för att fullt 
ut bilda vårt nya förbund. Slutsatsen av det arbetet är att de fyra styrelserna gemensamt föreslår 
att vi nu går de sista stegen i vår långa resa. Idag är equmenia en federation. Det betyder att det 
är de tre gamla riksorganisationerna som är medlemmar i equmenia och står i equmenias fokus. 
Vi menar att det är dags att ombilda equmenia till en enhetsorganisation, alltså en förening där 
lokalföreningarna och deras medlemmar står i fokus och där de gamla grundarorganisationerna 
inte längre har samma framträdande roll.

Av flera skäl vill vi däremot inte lägga ned grundarorganisationerna, åtminstone inte ännu. Deras 
namn behöver skyddas under en tid framåt, vi vill kunna se till att arv kommer till rätt mottagare 
och göra det möjligt att på ett tryggt sätt föra över grundarorganisationernas ekonomiska 

Proposition om bildande av 
equmenia och stadgeändring 
för mku, sBuF och smu

8
revisionsberättelse
Presenteras på riksmötet.

9
Fastställande av resultat- och 
balansräkning
styrelsen föreslår riksmötet

att fastställa resultaträkning för verksamhetsåret 2010/11 och balansräkning per 2011-08- 
 31.
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förutsättningar hos Ungdomsstyrelsen till equmenia. Formellt står grundarorganisationerna också som huvudmän i våra folkhögskolor. 
Efter samråd med Ungdomsstyrelsen och på förslag av en särskild utredare som vi tillsatt föreslår vi därför flera stora stadgeändringar i 
våra grundarorganisationer.

De nya stadgarna innebär att det i första hand är equmenia som är medlem i MKU, SBUF och SMU. Lokalföreningarna har alltså kvar 
sitt inflytande över grundarorganisationerna, men det sker indirekt genom equmenias riksstämma och styrelse. Skulle vi behöva backa 
beslutet finns de gamla grunderna kvar, men vi renodlar våra demokratiska processer och gör det lättare att förstå att det är på vår enda, 
stora, gemensamma riksstämma som besluten i huvudsak fattas.

Precis som vid flera tidigare årsmöten kommer vi som styrelser att lägga gemensamma och likalydande förslag i alla tre 
grundarorganisationerna, med följdbeslut i equmenias riksstämma. Vi tror och hoppas att ombuden även denna gång är beredda att fatta 
varandras händer när vi föreslår att visionen om ”Unga kristna tillsammans” nu ska föras i hamn.

JESUS KRISTUS äR HERRE! 

styrelserna för metodistkyrkans ungdomsförbund, svenska 
Baptisternas ungdomsförbund, svenska missionskyrkans 
ungdomsförbund och equmenia föreslår att mku:s rikskonvent, 
sBuF:s årskonferens och smu:s riksmöte beslutar

att Svenska Missionskyrkans Ungdom ska verka för att ombilda equmenia till en enhetsorganisation dit lokalföreningarna är 
direktanslutna och där deras medlemmar räknas som equmenias medlemmar.

att uppdra åt styrelsen för  Svenska Missionskyrkans Ungdom att från och med den 1 oktober 2012 ansöka om att organisationens 
samtliga lokalföreningar ansluts som lokalföreningar till equmenia i enlighet med dess stadgar.

att anta förslaget till nya stadgar för Svenska Missionskyrkans Ungdom

att de nya stadgarna skall gälla från och med 1 oktober 2012, förutom § 8 som ska anses omedelbart justerad.

Förslag till stadgar för svenska missionskyrkans ungdom

Antagna i riksmötet i Vännäs, april 2012.

inledning

JESUS KRISTUS äR HERRE.

Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans 
Ungdom (SMU) bedrivs Missionskyrkans arbete med barn och unga, som utformats med utgångspunkt i bekännelsen till Kristus som 
Herre och Frälsare.

Genom en mångfald av arbetssätt vill SMU

- föra evangelium om Kristus till unga människor,

- ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor,

- verka för Kristi kyrkas synliga enhet,

- främja personlig kristen tro och gemenskap i den kristna församlingen,

- hävda varje människas värde och utveckla förmågan till självständiga ställningstaganden, samt

- stimulera till ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv.
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§ 1 svenska missionskyrkans ungdom

Medlemmar i SMU är equmenia, samt sådan organisation som 
uppfyller föreningens verksamhet och mål och som har godkänts 
av equmenia.

SMU:s organ är riksmötet och SMU-styrelsen. SMU:s räkenskapsår 
varar från den 1 september till den 31 augusti nästkommande år.

§ 2 riksmötet

SMU:s högsta beslutande organ är riksmötet, vilket hålls årligen 
på tid och plats som bestäms av SMU-styrelsen och meddelas 
medlemmarna senast en månad före riksmötets öppnande. 
Handlingar till riksmötet ska vara ombuden tillhanda senast en 
vecka före riksmötet. 

§ 3 Närvaro-, yttrande- och rösträtt i riksmötet

Närvaro-, yttrande- och rösträtt i riksmötet har medlemmarna, 
genom representation av ombud som utses så att equmenia 
alltid har minst 51 % och övriga medlemmar har max 49 % av 
riksmötets röster. Antalet ombud beslutas av styrelsen och skall 
framgå av kallelse till riksmötet.

Alla ärenden utom de som nämns i §§ 8 och 9 avgörs genom 
beslut med enkel majoritet, där varje närvarande ombud har en 
röst. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst.

Rätt att delta i riksmötets förhandlingar men inte i besluten har 
dessutom ledamöter i SMU-styrelsen.

§ 4 ärenden i riksmötet

Vid riksmötet ska följande ärenden behandlas:

a) mötets stadgeenliga utlysande

b) val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer 
för riksmötet

c) styrelsens verksamhetsberättelse

d) styrelsens ekonomiska redogörelse

e) revisorernas berättelse

f) beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

g) fastställande av riktlinjer inför kommande arbetsperiod

h) fastställande av budget

i) val av ledamöter till SMU-styrelsen

j) val av en revisor och en revisorssuppleant

k) val av valkommitté

l) ärenden som lagts fram av styrelsen

m) förslag som väckts av medlemmarna senast tre månader 
före riksmötet

Val enligt punkterna i, j och k träder i kraft vid nästa räkenskapsårs 
början.

§ 5 Valkommitté

Valkommittén, som består av ordförande och två övriga ledamöter, 
ska upprätta förslag inför riksmötets val till de förtroendeuppdrag 
som nämns i § 4 b, i, j och k. Förslag inför val av ledamöter till 
SMU-styrelsen enligt § 4 i ska offentliggöras senast en vecka före 
riksmötet.

§ 6 smu-styrelsen

SMU-styrelsen består av tre ledamöter som valts av riksmötet. 
Styrelsen för equmenia utser någon av SMU-styrelsens ledamöter 
till ordförande.

SMU-styrelsen har till uppgift att

- verkställa riksmötets beslut

- förbereda riksmötets ärenden

- ansvara för den ekonomiska förvaltningen

- leda arbetet inom SMU.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter närvarar. 
equmenias personal har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens 
sammanträden.

§ 7 Firmateckning

Svenska Missionskyrkans Ungdoms firma tecknas av den eller de 
som SMU-styrelsen utser.

§ 8 stadgeändring

ändring av SMU:s stadgar kan bara ske i riksmöte och kräver att 
minst 2/3 av de närvarande ombuden röstar för en ändring.

Förslag om stadgeändring ska lämnas senast tre månader före 
riksmötet till SMU-styrelsen, som efter samråd med styrelsen för 
equmenia lägger fram ett förslag till beslut.

§ 9 upplösning

För upplösning av SMU krävs att minst 2/3 av de närvarande 
ombuden röstar för ett framlagt förslag om upplösning. Innan 
upplösning sker skall kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid 
informeras om beslutsförslaget. Vid upplösning av SMU tillfaller 
dess tillgångar equmenia.
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Proposition och motion om 
skräddartorp13
Proposition om försäljning av skräddartorp och näset
Bakgrund

Sedan en rad år har SMU-styrelsen diskuterat vad som ska göras med Skräddartorp och Näset, 
eftersom SMU-föreningarna inte använder gårdarna särskilt flitigt. Det görs ett eller två läger 
varje år och Ska’Ut i Mälardalen använder gården två gånger per år. Vart fjärde till femte år hålls 
ett distriktsscoutläger. Därutöver är SMU:s verksamhet på Skräddartorp ganska begränsad.

De senaste fem åren har diskussionen förts tillsammans med Skräddartorpstyrelsen, equmenias 
styrelse samt de föreningar och distrikt som använder gården. Hösten 2009 skickades nästan 200 
inbjudningar till ett visionsmöte ut. Det kom tre eller fyra lokalföreningar, två distrikt och en 
folkhögskola. Vi fick fram jättebra idéer, men efter mötet har föreningarnas intresse fortsatt att 
vara lika lågt som förut. Snarare har det minskat och som planerna ser ut just kommer det inte att 
ordnas ett distriktsscoutläger förrän 2015 eller 2016, sex eller sju år efter det senaste storlägret.

Idag utgör uthyrningen till andra föreningar, företag och privatpersoner en så stor del av de totala 
intäkterna att Skräddartorp gränsar till att klassas som en vinstdrivande näringsverksamhet.

gården avvecklad på inrådan av 100 föreningar

Under hösten gjorde equmenia ett nytt försök till dialog med föreningar och distrikt. Det är ju 
lätt att säga att marknadsföringen och informationen inte nått ut, eller att det bara är tillfälligheter 
som gör att det inte ordnas så stora läger eller så många hajker längre. Därför ställdes frågan rakt 
ut: vill er förening använda Skräddartorp de närmaste åren?

Med hjälp av en enkät fick equmenia in över 100 svar. Det är nästan dubbelt så många som svarade 
på equmenias enkät om regionsindelningen våren 2010, med andra ord ett starkt engagemang. 
Det blev också väldigt tydligt att intresset för gården är regionalt, ja nästan lokalt. Av de mer än 
100 svaren har 11 scoutkårer, 1 distrikt och 1 folkhögskola egna planer för att använda gården. 
Samtliga finns i Mälardalen eller i södra delen av Mellansvenska distriktet. Svaren från övriga 
Sverige är samstämmiga: det är inte aktuellt för föreningarna att boka in läger på gården eller 
engagera sig i arbetsgrupper där.

equmenias styrelse drog slutsatsen att Skräddartorp inte fungerar som en nationell gård och 
beslutade att avveckla den gemensamma verksamheten på gårdarna. Det betyder att uthyrningen 
till föreningar avslutas i och med verksamhetsårets slut den 31 augusti 2012.

Samtidigt visade enkäten på ett behov för några scoutkårer att få fortsätta driva gården. När 

12
Proposition om överlåtelse av 
namn och varumärke
se under punkt 12 på mkus handlingar.
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SMU nu ska avvecklas bör gårdarna säljas, men i första hand bör det ske till de föreningar och 
distrikt som har behov av dem.

rädda skräddartorp!

SMU-styrelsen vet att några lokalföreningar verkligen älskar sina två gårdar. Inte minst 
har Ansgarsförsamlingens Ungdom i Västerås visat det, genom åtaganden och beslut i sitt 
föreningsmöte men också genom en kampanj vid namn ”Rädda Skräddartorp!” I julas bildades 
patrullen skRäDDARNA. Flera andra kårer i närheten finns med i det arbetet. Det är dessa 
föreningar samt några till som ser Skräddartorp som ”sitt”.

SMU-gemenskapen handlar om att tjäna föreningarna med olika behov på bästa möjliga sätt. De 
flesta föreningar har nog med att fundera på ledarrekrytering, hur de ska lägga upp Söndagsskolan 
och kanske drömmen om ett internationellt utbyte i församlingen. Samtidigt förändras hela vår 
struktur, med kyrka, regioner och scoutrörelse. SMU-styrelsen tror att vi behöver samla kraft 
och fokusera våra resurser. Skräddartorp går att driva med ett ekonomiskt överskott, men det 
är inte SMU:s eller equmenias uppdrag. När gästerna från Livets ord, Svenska Scoutförbundet, 
kennelklubben och motorcykelföreningen är fler än SMU:arna är det något annat än en nationell 
angelägenhet vi pratar om. Då är det bättre att låta de föreningar som ser gården som ”sin” ta 
över den. På så sätt kan verksamheten vid Skräddartorp räddas långsiktigt.

hur ska det gå till?

Hur ska ett sånt övertagande göras då? Ekonomisk vinst är inte vårt uppdrag, så det finns 
ingen poäng i att maxa försäljningspriset. Om några föreningar eller distrikt ska kunna driva 
verksamheten krävs att villkoren blir fördelaktiga, annars har vi skapat ett ekonomiskt problem 
åt dem.

Samtidigt har vi ett gemensamt ansvar för våra resurser. Att ge bort gården vore också oansvarigt. 
Alla SMU-föreningar äger den gemensamt. Ett alltför lågt försäljningspris skulle drabba alla de 
föreningar som faktiskt varit med och betalat för gården, som avsatt av SMU:s resurser till 
investeringar och personal på gården.

Lösningen är en medelväg där villkoren förhandlas fram i samförstånd med köparna. Här kan 
säkert en del av de 276 000 kronor som finns i Skräddartorpsfonden användas för att hitta en bra 
lösning, bland annat har Skräddartorpstyrelsen fått i uppdrag att förbereda för nya dass på Näset 
vilket skulle vara till stor hjälp om några föreningar köper torpet. Den del av pengarna som inte 
behövs på gården ska däremot återföras utan några bindningar. Den tillhör hela SMU.

motionssvar

Några föreningar har tillsammans skrivit en motion om ”Skräddartorp – en pärla bland 
lägergårdar”. SMU-styrelsen vill tacka för förslagen som kommit in och svara på motionen. 

En av tankarna är att vänta med en överlåtelse till senare, för att låta de nya regionerna hitta sina 
former och se om någon av dem är beredd att ta över driften. Men beslutet om de nya regionerna 
fattas på equmenias riksstämma redan i år. I utredningen har distriktsgårdarna och Skräddartorp 
också ingått, och i förslaget finns minst en gård per region. SMU-styrelsen vill ändå ta till sig 
tanken om att skjuta upp genomförandet för att ge tid för demokratiska beslut i föreningarna. 
Samtidigt kommer SMU allt närmare en avveckling. Därför föreslår SMU-styrelsen en bortre 
tidsgräns för när försäljningen ska ske.

Motionärerna har föreslagit att gården i första hand ska överlåtas till någon inom våra egna led. 
SMU-styrelsen har formulerat kravet lite hårdare – det ska vara någon i våra led och det ska ske 
på ett sånt sätt att verksamheten kan bedrivas. Här är vi alltså överens med motionärerna.

Om vi säljer till någon inom rörelsen finns dock risken att gården säljs vidare med stor förtjänst. 
Motionärerna vill att vi ska försäkra oss mot det. SMU-styrelsen gillar idén och har tagit den till 
sig, men förändrat den lite. En sådan regel bör inte gälla i evig tid, då går den för långt och avtalet 
kan bli ifrågasatt som oskäligt enligt avtalslagen. SMU-styrelsen föreslår samma sak men med en 
tidsbegränsning på 20 år.

När det gäller ”den fond som hör till Skräddartorp” är det viktigt att veta att fonden faktiskt hör 
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till hela SMU. Den är uppbyggd genom stora mängder ideellt engagemang, hyresavgifter från 
många föreningar och arbete av SMU:s anställda personal. Pengarna kan självklart ingå vid en 
försäljning, men pengars värde är ju känt, så resultatet blir att vi måste höja försäljningspriset med 
lika mycket. Om några föreningar vill köpa en eller båda gårdarna är det bättre att SMU-styrelsen 
får möjlighet att använda delar av fonden för att göra bra investeringar i gårdarna. Överskottet 
från försäljningen och det som finns kvar i fonden ska sedan föras över till equmenia, precis som 
alla andra tillgångar som SMU har. 

SMU-styrelsen håller alltså med om motionärernas första, andra och tredje att-sats men inte om 
den fjärde. Eftersom vi har skärpt några av skrivningarna föreslår vi trots allt avslag på alla fyra 
att-satserna i motionen.

Beslutsförslag

smu-styrelsen föreslår riksmötet att besluta
att utifrån den utredning och enkät som genomförts bland föreningar, distrikt och 
folkhögskolor avveckla Skräddartorp som nationell lägergård.

att att uppdra till SMU-styrelsen att senast 2014-06-30 avyttra Skräddartorp Norra 
(Malingsbo 1:80) samt Söndagssjönäset (Björsjö skog 1:15).

att försäljningen av en eller båda gårdarna i första hand sker till föreningar och/eller 
distrikt (regioner) anslutna till equmenia som är intresserade av att fortsätta att driva gårdarna, i 
andra hand till andra organisationer som finns nära equmenia (församlingar, scoutrörelser m.fl.) 
och endast i tredje hand på en öppen marknad.

att vid försäljning till en lokalförening och/eller distrikt (regioner) inom equmenia ska 
de ekonomiska villkoren vara utformade så att det är realistiskt möjligt för köparen att fullfölja 
övertagandet och klara gårdens eller gårdarnas ekonomi, men utan att de säljande föreningarna 
missgynnas ekonomiskt på ett märkbart sätt vid försäljningen eller vid en vidareförsäljning inom 
20 år efter övertagandet.

att alla pengar som finns kvar i Skräddartorpsfonden vid försäljningen samt eventuell 
realisationsvinst från försäljningen överförs till equmenia utan ytterligare bindningar.

att vid försäljning till annan part än en lokalförening eller distrikt (regioner) inom equmenia 
av en eller båda gårdarna, ska försäljningen ske till bästa möjliga pris på marknaden.
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skräddartorp – 
en pärla bland 
lägergårdar
Det finns ett förslag att sälja Skräddartorp. Vi, de lokalföreningar 
som utgör Riksmötet och är det högsta beslutande organet, 
måste försäkra oss om att den verksamhet som bedrivs på 
Skräddartorp och som betyder så mycket för barn och unga 
även fortsättningsvis kommer vara möjlig även om formerna för 
ägandet av gården förändras. 

Skräddartorp är en friluftsgård i södra Dalarna som funnits 
inom SMU sedan slutet av 60-talet. Många barn och unga har 
under dessa drygt 40 år fått uppleva fantastiska lägerveckor med 
såväl naturupplevelser som Gudsnärvaro på denna plats. 

Vid bildandet av federationen equmenia överlät de tre 
grundarorganisationerna (MKU, SBUF och SMU) sina 
tillgångar till equmenia så när som på sådant ägande som var 
mer komplicerade att bara överlåta. Skräddartorp var en av de 
få tillgångar som SMU behöll i egen ägo. Den verksamhet och 
utveckling som bedrivits på gården sen federationens bildande 
har dock bedrivits genom equmenia. 

I dagsläget är trenden sådan att de flesta distrikt och församlingar/
föreningar gör sig av med de ”extra” fastigheter man äger utöver 
själva kyrkobyggnaden. Man har varken ekonomi eller personella 
resurser att underhålla dessa gårdar. Därför tror inte vi att något 
distrikt eller någon församling är beredd att betala en ganska stor 
summa pengar för Skräddartorp och Näset. Vår förhoppning är 
ändå att om gården överlåts så kan någon vara beredd att fortsätta 
driva den. Här tror vi dock att det kan vara svårt för något av 
dagens befintliga distrikt att åta sig detta arbete, då distrikten 
är föremål för en utredning och till år 2013 ska ombildas till 
regioner. Däremot hoppas vi att någon av regionerna kan tänka 
sig att överta Skräddartorp och fortsätta bedriva verksamhet där 
då dessa indelningar har stabiliserats något. Vi föreslår därför att 
man ska skjuta upp avyttrandet av gården till 2014.

På senare tid har arbetet vid Skräddartorp skötts av en särskilt 
utsedd styrelse, Skräddartorpsstyrelsen. För investeringar har man 
haft den så kallade Skräddartorpsfonden att tillgå. Denna fond 
har utgjort det kapital inom vilkens ramar Skräddartorpsstyrelsen 
har kunnat genomföra investeringar i gården. Det överskott som 
genereras vid uthyrningar har tillfallit fonden och på så sätt har 
en balans mellan utgifter och inkomster upprätthållits utan att 

gården belastat equmenia eller för den delen SMU:s ekonomi. 
Vi tycker att om gårdens ägande förändras så att den inte längre 
tillhör SMU-riks eller equmenia, men fortfarande någon annan 
inom vår organisation – som till exempel en region – så ska de 
fonderade medlen följa med gården så att utveckling kan ske och 
verksamhet fortsätta bedrivas. 

Vi är av tradition inte en organisation som främst ser till 
ekonomisk vinning utan till att vettig verksamhet bedrivs för 
barn och unga samt att de kommer inom hörhåll för budskapet 
om Jesus. 

därför föreslår vi riksmötet:

att vänta med en eventuell överlåtelse eller försäljning till 
dess nya regionerna hittat sina former år  2014.

att om beslut fattas av avyttra Skräddartorp från SMU-riks 
så bör den i första hand överlåtas till någon inom våra egna led 
så att den verksamhet som idag bedrivs där kan fortsätta.

att så snart Skräddartorp säljs, nu eller i framtiden, till 
någon utanför vår organisation ska vinsten tillfalla equmenia.

att  för det fall någon inom vår egen rörelse tar över 
ägandet av gården ska den fond som hör till Skräddartorp följa 
med gården.

Undertecknas av 

Ansgarsförsamlingens ungdom i Västerås (SMU/SBUF 
Västerås)

SMU-SBUF i Enköping kommun

Sala SMU

Möklinta SMU

Gotland östra SMU

Munktorps frikyrkoförsamlings scoutkår
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14
Verksamhetsplan för smu 2012-09-01 till 
2013-08-31

Under året skall SMU

• verka för att föreningens mål och syften uppnås, genom nära samarbete med 
Metodistkyrkans Ungdomsförbund, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och equmenia.

• tillsammans med Metodistkyrkans Ungdomsförbund och Svenska Baptisternas 
Ungdomsförbund verka för att bilda equmenia som en enhetsorganisation dit alla föreningar 
direktansluts.

• från och med 1 oktober 2011 ansöka om att alla lokalföreningar ansluts till equmenia.

• ansvara för ansökan om och redovisning av statsbidrag från Ungdomsstyrelsen.

• ansvara för mottagande av gåvor och arv till SMU

• formellt bära huvudmannaskapet för SMU:s folkhögskolor, men överlämna 
det praktiska ansvaret till equmenia och så snart det är möjligt även överföra ägandet / 
huvudmannarollen till equmenia.

• stödja Gemensam Framtids arbete med att visa på Kristi synliga enhet genom att 
bilda en ny kyrka ur de tre samfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och 

Svenska Missionskyrkan.

styrelsen föreslår riksstämman

att fastställa verksamhetsplan för 2012/13 enligt förslaget.

Proposition om verksamhetsplan 
för verksamhetsåret 2012-09-01 
– 2013-08-31
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15
Proposition om budget för 
verksamhetsåret 2012-09-01 – 
2013-08-31

19
Presentation av 2013 års 
riksmöte
Tid och plats presenteras på riksmötet 2012.

Budgetförslag för SMU, perioden 2012-09-01 - 2013-08-31

Styrelsen föreslår riksmötet att fastställa budget för verksamhetsåret 2012/13 enligt förslaget.

Budgetförslag 
2012/2013

Budget 
2011/2012

Verksamhetens intäkter
Insamlade medel 870 000 0
Statsbidrag 1 292 000 1 441 000
Svenska spel 2 580 000 3 200 000
Övriga intäkter 0 5 000

Summa Verksamhetens intäkter 4 742 000 4 646 000

Verksamhetens kostnader
Ledning, Administration, Information -5 000 -5 000
Anslag till equmenia -4 737 000 -4 641 000

Summa Verksamhetens kostnader -4 742 000 -4 646 000

Årets verksamhetsresultat 0 0

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter & Utdelning värdepapper 0 0
Räntekostnader 0 0

Årets resultat efter finansiella poster 0 0

Reservationer och utnyttjande av tidigare reservationer
Reservation av ändamålsbestämda medel 0 0
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0

Kvar att balansera i ny räkning 0 0

Under året förväntas SMU ta emot några gåvor från trogna givare, framför allt genom autogiro via 
Svenska Missionskyrkan som trots vad som tidigare planerats inte har kunnat överföras direkt till 
equmenia. SMU söker också om statsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet. Inkomna medel skall 
föras över till equmenia för att på så sätt uppfylla SMU:s verksamhetsplan, syfte och mål. För närvarande 
finns ingen hyresgäst till Skräddartorp. Därför har inga övriga intäkter tagits upp.






