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Avslutning

Välkommen till Mer13, equmenias
riksstämma 2013!
Under några dagar i juni har vi möjlighet att fokusera på riktigt viktiga
saker. Saker som har betydelse för hela vår rörelse – och mer därtill! Vi
får stanna upp i vardagen och lyssna lite extra efter Guds inspiration.
I år har vi en fullmatad dagordning att se fram emot. Förhandlingar,
påverkanstorg, diskussioner. Utöver det så finns det en massa andra
spännande saker på agendan. Gudstjänster, seminarier, kvällshäng,
konserter…Men viktigast av allt är du som kommer till riksstämman.
Det är vi alla tillsammans som sätter stämningen och fattar besluten.
Det här är inte vilka dagar som helst. Det är dagar som kommer vara
fyllda med mer Jesus, mer engagemang, mer demokrati, mer glädje – ja
mer helt enkelt.
Just nu har jag fastnat för ett särskilt brev i Bibeln. Det finns en hel del
bra så ibland är det svårt att välja. Men just nu är det alltså Jakobs brev
som gäller för mig. Jag gillar det för att det är rakt på sak. Texten väjer
inte för jobbiga saker utan tar sig an några av de riktigt stora frågorna i
livet.
Ett hyfsat känt citat ur Jakobs brev kan man hitta i kapitel 1 vers 22. Där
står det: Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den
korta meningen beskriver rätt bra varför jag är engagerad i equmenia.
För att jag vill göra saker – inte bara höra saker.
Och som tur är hänger det inte bara på mig. Det kryllar av människor
i equmenia som varje vecka gör fantastiska insatser för barn och unga
runt om i Sverige. Som anordnar läger och arrangemang, som leder
barnkörer, som pratar strunt och allvar med tonåringar, som gör
bibelberättelser levande. Som är equmenia.
Jag jobbar för och tror på att equmenia är något mer än en vanlig
förening. Att vi tillsammans utgör något större än våra sammanlagda
medlemssiffror, verksamhetstimmar och arrangemang. Vi är mer än
delarna, helt enkelt.
Så välkommen till årets riksstämma. En riksstämma där vi tillsammans
kan göra equmenia till något mer än vad det har varit förut!

Ida Hennerdal
ordförande

Bilder från riksstämman Någonting Större som var i
Vännäs förra året. Foton: Sverker Rundquist med flera.
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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.

equmenia
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Upprättande av röstlängd
Röstlängden föredras muntligt vid riksstämman, varpå generalsekreteraren föreslår
riksstämman
att fastställa röstlängden i enligt med föredragning

Val av mötesfunktionärer för
riksstämman
Ordförande
1.

Rebecca Sundberg Lund

2.

Aron Widforss

3.

Sofia Eklund

Protokollssekreterare
4.

Erik Wagnborg

5.

Maria Andersson

Redaktionsutskott
Presenteras på stämman

Justerare
Presenteras på stämman

Rösträknare
Presenteras på stämman
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Vem är vem?
Ombuden är de som fattar beslut på riksstämman. Ombud är utsedda av en förening som är
medlem i equmenia. För att vara ombud måste du vara anmäld av din ordförande på www.
equmenia.se/mer13
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 och rösträknare väljs bland ombuden. De håller koll på vad som händer
på mötet och samlas igen några veckor efter riksstämman på equmenias nationella 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 påverkanstorget, där det finns en
inflytandepunkt för varje fråga som vi ska ta beslut om. På inflytandepunkten kan du säga
vad du tycker, diskutera med andra ombud och fråga styrelsen hur de tänker om frågan. Här
kan du ställa hur många frågor som helst och verkligen få veta hur det är tänkt att fungera,
vad förslaget innebär och så vidare. Det är här du förklarar varför du är för eller emot
förslaget. Alla får använda klotterplanket och skriva sina tankar och idéer.
Alla förslag finns uppsatta med en lista där ombuden kan markera att de stödjer förslaget.
Ombud kan också ge egna förslag (det kallas yrkande). Då går du till 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 så snart som möjligt.
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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 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 redaktionsutskottet. 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 då så väntar man med att gå till beslut
tills alla otydligheter är utredda.
Varje förslag består av två frågor som har motsatt
betydelse.
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,
genrealsekreteraren och alla som är valda till ett uppdrag i
equmenia nationellt.
Rätt att begära ordet har ombuden, styrelsen, alla som
är valda till ett uppdrag i equmenia, 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.
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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
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anse riksstämman stadgeenligt utlyst.

Föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse
2011-09-01 till 2012-08-31
equmenia har under det gångna verksamhetsåret både legat i
förberedelsefas och i slutförandefas. Den federation equmenia
funnits i under några år har utvärderats och erfarenheterna från
de senaste åren ledde fram till att det stora och viktiga beslutet
att lämna federationsformen vi levt med i några år fattades på
riksstämman i Vännäs 2012. Tillsammans bildade vi då equmenia
som en gemensam organisation. Under året har beslutet börjat få
konkreta resultat i form av bildandet av equmeniaföreningar runt
om i landet.
Sommaren 2012 gick vi äntligen i mål med processen att hitta
nya former för att organisera den svenska scoutrörelsen. I augusti
skrev equmenia och Scouterna under ett samverkansavtal som
förklarar hur vi ska samarbeta i framtiden. Strukturprocessen
har varit långdragen och det känns nu väldigt bra att ha en bra
uppgörelse i hamn.
Verksamhetsplanen för året har innehållit färre verksamhetsmål
än någonsin tidigare. Inte för att equmenia drar ner på
verksamheten utan för att det ger en chans att fokusera och
medvetet välja bort vissa saker.
Gemensam Framtids och equmenias regioner är också en fråga
som har utretts ordentligt under det aktuella verksamhetsåret.
Resultatet där blev att equmenia inrättade sju regioner och
fastställde dessas övergripande uppdrag på riksstämman 2012.
Under året har också Gemensam Framtid börjat ta form. Vi gläds
över att den nya kyrkan växer fram och att equmenia får vara med
i den processen.
Den kanske viktigaste och mest glädjande nyheten var dock att
vi under året kunde konstatera att vi växer i deltagarantal igen!
Målet att bli fler är inte ett självändamål utan en förutsättning för
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att vi ska kunna leva upp till vår vision om att equmenia ska vara
en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och
Jesus. Med de här positiva nyheterna i ryggen kan vi gå vidare och
jobba för att ännu fler barn ska få lära känna Jesus, möta vuxna
som ser dem och få en vettig fritid. Det är barn och ungdomar i
Sverige idag värda!
Ida Hennerdal, ordförande equmenia
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org nr 802440-8117 avseende
Räkenskapsåret 2011-09-01--2012-08-31
Styrelsen för equmenia avger härmed följande årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Det här är styrelsens årsredovisning för equmenia, som har organisationsnummer 802440-8117.
Årsredovisningen gäller räkenskapsåret 2011-09-01 – 2012-08-31. 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 bildades av riksorganisationerna Metodistkyrkans Ungdomsförbund, MKU, Svenska
Baptisternas Ungdomsförbund, SBUF, och Svenska Missionskyrkans Ungdom, SMU som
en federation, alltså en förening av riksorganisationer. Den 1 september 2008 tog equmenia
över ansvaret för all verksamhet från de tre grundarorganisationerna. Under 2012 bestämde
grundarorganisationerna att det är bättre att lokalföreningarna kopplas direkt till equmenia i
stället för att gå via sin riksorganisation. Det betyder att equmenia ombildas från federation till en
riksorganisation. Den nya organisationen trädde i kraft 1 oktober 2012.
equmenia finns till för riksorganisationernas lokala föreningar, som bedriver verksamhet för barn
och ungdomar i hela Sverige. equmenia vill vara en plats där barn och unga växer, i gemenskap
med varandra och Jesus. 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, ungdomar, PULS – tro och idrott, musik, scouting, internationella
relationer och utbildning. Andra grundläggande uppgifter är insamling, ansökan om statsbidrag,
information och föreningsservice. equmenia samarbetar mycket nära med kyrkan Gemensam
Framtid och med scoutrörelsen, och genom grundarorganisationernas internationella samarbeten
har equmenia kontakt med elva ”kompiskyrkor” i Afrika, Asien och Sydamerika.
Resultat och ställning
Årets verksamhetsresultat är – 1 523 495 kronor, det syns i nedre delen av resultaträkningen. Det
betyder att när alla intäkter och kostnader från den grundläggande verksamheten under 2011/12
har räknats samman, så har equmenias tillgångar minskat 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 – 1 172 609 kronor.
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 utbildning av personal eller pengar för arbete med funktionshinder.
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. Nettot (alltså summan av utnyttjade och reserverade pengar) finns
direkt under de finansiella posterna, och påverkar årets resultat med totalt – 50 166 kronor. Det
”kvarstående beloppet för året”, alltså verksamhetsåret 2011/12 års påverkan på equmenia, blir då –
1 222 776 kronor.
equmenias arbete planeras utifrån olika resultatmål. Generalsekreteraren har i sin rapport till
styrelsen skrivit att 22 av 38 mål klarades av under 2011/12. I de flesta av de övriga 16 målen
gjordes olika aktiviteter som var kopplade till resultatmålen, men exempelvis deltog 90 i stället för
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Årsredovisning för equmenia
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100 deltagare eller bara 3 av 6 delar hanns med. Även om de målen inte är uppnådda har alltså equmenia
jobbat i den riktning som riksstämman angett och på 35 av 38 mål har alla aktiviteter som var planerade
har genomförts.
Vilka mål som nås påverkas så klart av att vissa tjänster inte varit bemannade. Därför blev det
internationella områdets mål för svåra att klara av eftersom en av de internationella tjänsterna på
equmenia dragits in redan 2010/11. Tre andra mål kunde inte genomföras eftersom equmenias
samarbetspartners inte ville eller kunde delta på det sätt som var tänkt.
Ett tydligt trendbrott gäller målet om att deltagarantalet i lokalföreningarnas verksamhet ska öka. Målet
har funnits med under flera år, men har aldrig varit riktigt nära att uppnås. Men 2011/12 är det fler
deltagare än året innan!
Ett annat sätt att gå igenom vad som har hänt är att jämföra det ekonomiska resultatet (den spalt som
kallas ”utfall” i de ekonomiska rapporterna) och budgeten. Verksamhetens intäkter blev 1 004 884 kronor
lägre än planerat. Verksamhetskostnaderna var 2 591 389 kronor mindre (alltså billigare) än vad som var
planerat. En viktig förklaring till det är att flera tjänster delvis varit utan anställda eller bytt personal under
året. När det saknas anställda eller när personal ska börja på ett nytt jobb blir det ofta så att en hel del
verksamhet inte kan genomföras på samma sätt som det var tänkt. De minskade lönekostnaderna och
verksamheten håller de totala kostnaderna nere.
I år gäller det särskilt inom Internationellt och Ekonomi & Föreningsservice. De internationella projekten
tar ofta lång tid att genomföra och det är viktigt att ha mycket tid för att prata med våra kompiskyrkor.
Ungefär 204 000 kronor som skulle delas ut under året kommer nu att sparas till kommande år genom
så kallad reservation (se ovan). Andra orsaker var att det var färre sökande än vanligt av internationella
stipendiet och att flera typer av utlandsresor inte hanns med.
Inom Ekonomi & Föreningsservice tog rekryteringen av en insamlingsansvarig mycket lång tid. Det
gjorde att insamlingsarbetet fortsatte ”på vanligt sätt”, det blev inga insamlingskampanjer och därmed
blev både kampanjkostnaderna och de insamlade medlen lägre än budgeterat. Autogirot var tänkt att öka
till 2 000 000 kronor men blev bara 1 765 000 kr. Bön- och offerdagen gjorde oväntat ett mycket lägre
resultat än tidigare år och blev bara 536 000 kronor mot planerade 900 000 kronor. En glädjande skillnad
mot budget var att bidrag till vissa tjänster samt försäljning av vissa av de anställdas arbetestid gav intäkter
på 286 000 kronor utöver budget.
Viktiga händelser under räkenskapsåret
Den största händelsen under året var att equmenia ombildades från en federation av tre ungdomsförbund
till en organisation dit lokalföreningarna är direkt anslutna och där deras medlemmar också är
equmenias medlemmar. Samtidigt delades hela Sverige in i sju regioner och på sikt kommer det bildas
regionföreningar där lokalföreningarna också kan få stöd. Nu kan också lokalföreningarna byta namn till
equmenia.
Men redan under hösten 2011 hände stora saker. För andra året i rad samlade Face to Face ungefär 450
ungdomar i Skövde, för att möta Gud och människor ansikte mot ansikte. Även om målsättningen var ett
högre deltagarantal var Face to Face 2011 en tydlig framgång för equmenia som en plats där unga växer,
tillsammans med varandra och med Gud.
I januari 2012 hölls den första Fjällkursen, en ledarkurs i fjällmiljö där equmenias arbete med PULS –
tro och idrott ansvarar. Fjällkursen fick också stöd av Gustaf V:s 90-årsfond, som gjorde det möjligt att
erbjuda ett spännande innehåll med bra talare och där ledare fick mötas och prata om sånt som känns
viktigt hemma i den egna lokalföreningen. Det blir en ny fjällkurs 2013.
Arbetet med en ny struktur för den svenska scoutrörelsen har pågått under en lång rad år, det har
ofta varit svårt att peka på resultatet men arbetet med förankring har tagit mycket tid. Efter beslut på
riksstämman i Vännäs har equmenia äntligen kunnat skriva under ett samarbetsavtal med Scouterna
Riksorganisationen som blir den nya samlingsplatsen för alla scoutförbund.
Vid riksstämman 2012 valdes Ida Hennerdal till ny ordförande för equmenia. Ida Hennerdal är equmenias
tredje ordförande efter Sara Flodkvist och Johan Arenius.
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Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut

Den 1 november började equmenia och Gemensam Framtid samarbeta kring musik och dans på ett nytt
sätt. Det betyder att all musikpersonal jobbar i en gemensam enhet, och tillsammans har de ansvar för
både equmenias och kyrkans resultatmål. Det görs också en satsning på dans. Samarbetet gäller i första
hand till 2013-08-31 men förhoppningen är att det ska förlängas.
I januari 2013 beslutade Ungdomsstyrelsen om statsbidrag för 2013. Trots att SBUF och SMU gått
samman har Ungdomsstyrelsen bestämt att båda organisationerna får statsbidrag för 2013. Tillsammans
blir bidraget 5 002 019 kronor. Det är en minskning med 525 188 kronor från förra året, men equmenia
hade räknat med att få ett enda bidrag så minskningen blev mindre än väntat.
I januari beslutade även kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid att med början under 2013 ge ett
verksamhetsstöd till equmenia. Stödet ska motsvara en stor del av equmenias verksamhet inom Ekonomi
& Föreningsservice, inklusive insamling. Styrelsen har ställt sig positiva till erbjudandet och förslaget
kommer att konkretiseras i samtal med Gemensam Framtid under våren 2013.
Medlemmar och styrelse
Den 31 december 2011 hade equmenias lokalföreningar totalt 22 849 medlemmar (25 243 under 2010).
En del av minskningen beror på att sättet att redovisa medlemsstatistik har förändrats. Räknar man alla
deltagare – oavsett om de blivit medlemmar eller ej – var equmenia 36 226 personer. Det är drygt 1 048
fler deltagare än år 2010!
Eftersom statsbidraget bland annat beror på hur många medlemmar organisationen har i åldern 6-25 år
är det intressant att veta att ungefär 78 % av medlemmarna finns i den åldern. Det är en ökning med 8
procentenheter sen förra året och ytterligare 5 % av medlemmarna är 0-5 år och alltså är på väg in i den
bidragsgrundande åldern.
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 sju sammanträden under
verksamhetsåret. Till alla styrelsemöten inbjuds även en representant från Gemensam Framtids
kyrkostyrelse. 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, barn- och ungdomsstaget samt musikstaget.
Disposition av årets resultat
Efter reservation av ändamålsbestämda medel och utnyttjande av tidigare reserverade medel återstår
alltså – 1 222 776 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 2 februari 2013.

equmenia

Den 1 oktober 2012 började riksstämmans beslut att göra om equmenia till en organisation dit
lokalföreningarna är direkt anslutna och där deras medlemmar är equmenias medlemmar att gälla.
equmenia Gamla Uppsala blev första lokalförening att anta ett nytt namn där equmenia ingår. Ett stort
arbete med att uppdatera alla föreningars stadgar har påbörjats. Från november 2012 – februari 2013 hålls
bildarmöten för sju nya equmeniaregioner, varav equmenia Syd har sitt möte samma dag som styrelsen
skriver under den här årsredovisningen.
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Resultaträkning för equmenia
2011-09-01 – 2012-08-31
Alla belopp i kronor
Not

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

Utfall
2010-2011

Insamlade medel nationellt

1

2 514 625

3 035 000

2 594 527

Insamlade medel internationellt

3

279 832

350 000

260 113

Statsbidrag Ungdomsstyrelsen

2

1 901 769

1 850 000

2 118 416

Statsbidrag Ungdomsstyrelsen, återredovisningskrav

2

3 835 033

4 030 000

7 877 324

0

0

504 025

INTÄKTER

Statsbidrag SIDA
Övriga bidrag & anslag
Medlemsavgifter

600 000

600 000

600 000

2 209 577

2 300 000

2 442 131

Internationellt, övriga intäkter

3

133 443

95 000

151 163

Scout

4

694 574

575 000

738 198

Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik

5

835 815

740 000

784 935

Information

6

0

60 000

4 500

Utbildning

7

45 625

0

0

Ekonomi & Föreningsservice

8

170 058

765 000

361 571

Ledning

9

264 767

90 000

167 653

13 485 116

14 490 000

18 604 556

SUMMA INTÄKTER

VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt

3

-997 587

-1 552 000

-2 011 200

Scout

4

-1 426 019

-1 687 000

-1 937 927

Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik

5

-2 144 997

-2 486 000

-2 234 837

Information

6

-762 367

-890 000

-1 024 770

Utbildning

7

-560 010

-580 000

-521 492

Ekonomi & Föreningsservice

8

-4 913 026

-6 260 000

-4 609 627

Ledning

9

-1 876 148

-1 845 000

-1 691 320

Aktivitetsstöd till föreningarna

2

-2 328 457

-2 300 000

-2 513 834

-15 008 611

-17 600 000

-16 545 008

-1 523 495

-3 110 000

2 059 549

Ränteintäkter, Vinst vid avyttring av värdepapper

364 711

350 000

429 524

Räntekostnader

-13 826

0

-1 328

-1 172 609

-2 760 000

2 487 745

-50 166

215 000

-2 642 230

-1 222 776

-2 545 000

-154 485

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSRESULTAT

FINANSIELLA POSTER

ÅRETS RESULTAT

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation och utnyttjande av ändamålsbestämda medel

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET

10
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Balansräkning för equmenia
2012-08-31

Tillgångar

Not

2012-08-31

2011-08-31

12

186 798

119 217

186 798

119 217

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

13

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

14

217 412

521 184

16 239 161

18 573 661

599 867

473 762

17 056 441

19 568 608

1 657 334

1 192 467

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

18 713 774

20 761 075

SUMMA TILLGÅNGAR

18 900 573

20 880 292

Summa Kortfristiga fordringar

Banktillgodohavanden
Banktillgodohavanden

equmenia

Alla belopp i kronor
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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.

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.
Tidigare har en större del av statsbidraget använts med åtta månaders förskjutning, denna praxis
korrigerades redan i bokslutet 2010/11 och bör tas med i beräkningen vid jämförelser med det
räkenskapsåret.
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.

equmenia

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

20

9

Noter
1. Insamlade medel nationellt
Bön- & offerdag
Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna, Enkronasbanken)

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

536 313

900 000

1 764 892

2 000 000

Riksstämmogåvor

110 150

85 000

Övriga insamlade medel

103 270

50 000

2 514 625

3 035 000

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

Statsbidrag Ungdomsstyrelsen

1 901 769

1 850 000

Statsbidrag Ungdomsstyrelsen, med återredovisningskrav

3 835 033

4 030 000

Resultat: Statsbidrag från Ungdomsstyrelsen

5 736 802

5 880 000

-2 170 000

-2 300 000

-130 000

-225 000

Resultat: Insamlade medel nationellt

2. Statsbidrag från Ungdomsstyrelsen

Användning av statsbidrag med återredovisningskrav
Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mm
Lokalt aktivitetsstöd
Subvention, anslutning till scoutrörelsen
Riksstämma & övriga demokratiska organ
-195 000

-240 000

Riksstämmans organ (styrelse, NK, VGU)

-11 500

-21 000

Riksstämmans ombud

-83 000

-15 000

Styrelsens möten och påverkansarbete

-170 000

-90 000

Generalsekreterare

-214 500

0

-85 000

-244 000

-60 000

-70 000

Riksstämman

Stag (strategiska arbetsgrupper)
Information
Föreningsutskick

-125 000

-80 000

Informationsverksamhet

-40 000

-185 000

Kommunikatör

-60 000

0

-24 000

-48 000

Webbsida

Föreningsutveckling, Utbildningsarbete
Konsulentträffar
Medlemsrekrytering
Utbildningskoordinator

-60 000

-112 000

-135 705

0

-201 507

-400 000

-69 820

0

-3 835 033

-4 030 000

Ekonomi & Föreningsservice
Matrikel & register
Statistikhandläggare
Summa Användning, statsbidrag med återredovisningskrav

21

10
3. Internationell verksamhet

Mål

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

Administration, Internationellt
Intäkter: Anslag
Intäkter: Sidabidrag
Löner, administration, resor

80 000

0

0

0

-496 764

-495 000

-416 764

-495 000

Intäkter
Kostnader
Alla på samma kula

0
-43 000

-36 285

-43 000

3

Intäkter: Insamlade medel
Kostnader
Insatser i Latinamerika

0
-36 285

244 152

250 000

-140 000

-300 000

104 152

-50 000

3

Intäkter: Insamlade medel

0

0

Kostnader

0

-100 000

0

-100 000

WorldWide

3

Intäkter: Insamlade medel
Kostnader
Stöd till samarbetspartners

35 680

100 000

-19 469

-40 000

16 211

60 000

1, 25

Intäkter

0

0

Kostnader: Kongo-Kinshasa

0

-25 000

Kostnader: Kongo-Brazzaville

0

-15 000

0

0

Internationellt erfarenhetsutbyte

1, 2, 27, 32

Intäkter: Externa medel & Deltagaravgifter
Kostnader
Mångfald & integration

2 983

20 000

-98 021

-185 000

-95 038

-165 000

6

Intäkter

0

0

Kostnader

0

-10 000

0

0

43 388

75 000

-37 808

-95 000

5 580

-20 000

European Voluntary Service

2

Intäkter
Kostnader
Apg29

17

Intäkter
Kostnader
Rätt Vis Helg
Intäkter
Kostnader

0

0

-126 051

-202 000

-126 051

-202 000

5
7 072

0

0

-20 000

7 072

-20 000

equmenia

Internationella staget
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3. Internationell verksamhet (fortsättning)

Mål

Medlemskap i internationella organisationer

5, 32

Intäkter
Kostnader

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

0

0

-29 651

-22 000

-29 651

-22 000

Avslutade projekt
Intäkter
Kostnader

Summa: Insamlade medel
Summa: Bidrag från Sida
Summa: Övriga intäkter

0

0

-13 539

0

-13 539

0

279 832

350 000

0

0

133 443

95 000

Summa: Kostnader

-997 587

-1 552 000

Resultat: Internationell verksamhet

-584 312

-1 107 000

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

4. Scoutverksamhet

Mål

Administration, Scout
Intäkter
Löner, administration, resor

134 002

0

-580 535

-625 000

-446 532

-625 000

0

0

-33 706

-70 000

-33 706

-70 000

507 582

575 000

-579 906

-765 000

Scoutstaget
Intäkter
Kostnader
Svenska Scoutrådet (SSR)
Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar
Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar
Kostnader: Samverkan inom SSR
Rekryteringskampanjen
Kostnader

Kostnader

Intäkter
Kostnader

-220 000

0

0

-61 714

-112 000

-61 714

112 000

11, 34

Intäkter: Deltagaravgifter

Internationellt erfarenhetsutbyte

-30 000

-136 311
7, 24

Intäkter

Scout & Kristen tro

-63 987

51 600

0

-60 344

-10 000

-8 744

-10 000

2
0

0

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000
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4. Scoutverksamhet (fortsättning)

Ledarutbildning

Utfall
2011-2012

Mål

Budget
2011-2012

16

Intäkter

1 390

0

Kostnader: Kurser

- 1 390

-10 000

Kostnader: Ledarteam

-10 633

-35 000

-10 633

-45 000

Intäkter
Kostnader

Summa: Intäkter
Summa: Kostnader
Resultat: Scoutverksamhet

5. Nationell verksamhet

Mål

0

0

- 3 805

0

- 3 805

0

694 574

575 000

-1 426 019

-1 687 000

-731 445

-1 112 000

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

Administration, Nationellt
Intäkter
Löner, administration, resor

108 628

0

-1 263 901

-1 215 000

-1 155 272

-1 215 000

Barn- & Ungdomsstaget
Intäkter
Kostnader

0

0

-4 505

-43 000

-4 505

-43 000

0

0

-8 396

-43 000

-8 396

-43 000

Idrottsstaget
Intäkter
Kostnader
Musikstaget
Intäkter
Kostnader

Kostnader

-45 000

Budget
2011-2012

0

0

-98 803

-65 000

-98 803

-65 000

29

Intäkter
Kostnader
Framtidens evangelister

-10 906

4

Intäkter

Stöd för anställda ledare

0
-45 000

Utfall
2011-2012

5a. Barn & Unga
Våga tro

0
-10 906

0

0

-11 683

-30 000

-11 683

-30 000

19

Intäkter: Kursavgifter

19 759

30 000

Kostnader

19 759

-30 000

0

-30 000

equmenia

Avslutade projekt
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5a. Barn & Unga (fortsättning)

Face to face

Mål

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

23

Intäkter: Externa medel
Intäkter: Gåvor
Intäkter: Deltagaravgifter

52 660

30 000

126 997

50 000

263 910

350 000

-478 189

-590 000

-34 622

-160 000

Intäkter: Deltagaravgifter

0

0

Kostnader

0

-20 000

0

-20 000

Kostnader
Kristet ledarskap

Materialbanken

19

10, 36

Intäkter

0

0

Kostnader

0

-105 000

0

-105 000

Barn- & ungdomsledare

22
0

0

-6 751

-10 000

-6 751

-10 000

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

0

20 000

Intäkter: Externa medel

-17 176

-50 000

Kostnader

-17 176

-30 000

Intäkter
Kostnader

5b. PULS – tro och idrott
Idrottsläger

Idrottsledarutbildning

Mål

9

15

Intäkter: Externa medel

34 000

0

127 960

160 000

-169 891

-160 000

-7 931

0

Intäkter

100 000

100 000

Kostnader

-18 143

-30 000

81 857

70 000

Intäkter: Deltagaravgifter
Kostnader
Idrott i föreningen

Kyrka Idrott

8, 12, 26

25

Intäkter
Kostnader

0

0

-11 202

-20 000

-11 202

-20 000

Avslutade projekt
Intäkter
Kostnader

5c. Musik
Kulturledare och kulturella förebilder
Intäkter
Kostnader

Summa: Intäkter

Mål

0

0

-7 371

0

-7 371

0

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

1 900

0

-18 322

-30 000

-16 422

-30 000

14, 20

835 815

740 000

Summa: Kostnader

-2 144 997

-2 486 000

Resultat: Nationell verksamhet

-1 309 183

-1 746 000
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6. Information

Mål

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

0

0

-469 455

-485 000

-469 455

-485 000

0

0

-2 164

-10 000

-2 164

-10 000

Administration, Information
Intäkter
Löner, administration, resor

Intäkter
Kostnader
Webbplats
Intäkter
Kostnader
Informationsverksamhet

0

0

-128 557

-80 000

-128 557

-80 000

40

Intäkter
Kostnader

0

0

-100 164

-185 000

-100 164

-185 000

Föreningsinformation
Intäkter: Externa medel
Kostnader

0

60 000

-62 027

-130 000

-62 027

-70 000

0

60 000

Summa: Kostnader

-762 367

-890 000

Resultat: Information

-762 367

-830 000

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

Summa: Intäkter

7. Utbildning

Mål

Administration, Utbildning
Intäkter
Löner, administration, resor

45 625

0

-519 553

-505 000

-473 928

-505 000

Referensgrupp, Utbildning
Intäkter
Kostnader
Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS

0
-10 000

-2 285

-10 000

0

0

-38 172

-55 000

-38 172

-55 000

24, 29

Intäkter
Kostnader
Föreningsutvecklingsprogrammet

0
-2 285

7

Intäkter

0

0

Kostnader

0

-10 000

0

-10 000

Summa: Intäkter

45 625

0

Summa: Kostnader

-560 010

-580 000

Resultat: Utbildning

-514 385

-580 000

equmenia

Referensgrupp, Information
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8. Ekonomi & Föreningsservice
Administration, Ekonomi & Föreningservice

Mål

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

0

250 000

-1 511 239

-2 390 000

-1 511 239

-2 140 000

30, 31

Intäkter
Löner, administration, resor
Expeditionen
Intäkter
Personalrekrytering
Lokalkostnader (inklusive kostnader för flytt av kansliet)

78 042

215 000

-55 605

-50 000

-1 235 902

-1 015 000

Ekonomi- och personaladministration

-516 069

-680 000

Förbrukningsmaterial, Inventarier

-146 604

-261 000

Datorsupport

-222 376

-270 000

-74 375

-310 000

Kopiering

-114 444

-55 000

Telefon, Porto

-195 113

-243 000

Försäkringar, Övriga expeditionskostnader

-131 466

-161 000

-2 613 911

-2 830 000

0

150 000

Kostnader: Prenumeration IKON1931

-166 608

-160 000

Kostnader: Licensavgift Repet

-100 000

-100 000

Kostnader: Registerunderhåll

-100 000

-100 000

Insamlingskostnader

Register & Matrikel
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30, 31

Intäkter: sponsring

Kostnader: Registersupport & statistik

-19 996

-20 000

Kostnader: Utveckling & Utbildning Repet

-76 829

-180 000

-463 433

-410 000

Materialförsäljning
Intäkter: Försäljning
Kostnader

0

0

-1 595

-35 000

-1 595

-35 000

Deltagarförsäkringar
Intäkter
Kostnader

0

0

-74 550

-80 000

-74 550

-80 000

92 017

150 000

-170 256

-150 000

-78 239

0

Skräddartorp
Intäkter: Uthyrning
Kostnader

170 058

765 000

Summa: Kostnader

-4 913 026

-6 260 000

Resultat: Ekonomi & Administration

-4 742 968

-5 495 000

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

Summa: Intäkter

9. Ledning

Mål

Administration, Ledning
Intäkter
Löner, administration, resor

32 529

30 000

-1 070 793

-1 120 000

-1 038 264

-1 090 000

Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider
Intäkter
Kostnader

232 238

60 000

-566 170

-450 000

-333 933

-390 000
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9. Ledning (fortsättning)

Mål

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

Styrelse, AU samt grundarorganisationernas styrelser
Intäkter
Kostnader

0
-135 000

-181 671

-135 000

0

0

-24 892

-110 000

-24 892

-110 000

28, 35

Intäkter
Kostnader
Medlemskap, Nationella organisationer
Intäkter
Kostnader

0

0

-32 622

-30 000

-32 622

-30 000

264 767

90 000

Summa: Kostnader

-1 876 148

-1 845 000

Resultat: Ledning

-1 611 382

-1 755 000

Utfall
2011-2012

Budget
2011-2012

Summa: Intäkter

10. Förändringar av ändamålsbestämda medel

Mål

Internationella insatser

-70 695

-50 000

Insatser i Latinamerika

0

-100 000

Skräddartorp

-78 239

0

Alla på samma kula

104 152

-50 000

ScoutDax
Pågående projekt: Ledarguiden
Resultat: Förändringar av ändamålsbestämda medel

11. Trampolin 2013 (Riksscoutläger)

Projektekonomi verksamhetsåren 2009/10 – 2011/12
Intäkter
Kostnader: Lägerkommitté, Lägersekreterare
Kostnader: Infrastruktur
Kostnader: Program
Kostnader: Information
Kostnader: Kaplan
Kostnader: Internationellt
Kostnader: Funktionär
Kostnader: Support

Mål

-5 384

-5 000

0

-10 000

-50 166

-215 000

Utfall
2011-2012

Rambudget
2009-2013

0

7 695 000

-271 139

-900 000

33

-1 250
-7 294
-69 546
-6 311

-3 743 000

-676
0
-3 864

-3 052 000

-360 080

0

Trampolin 2013 är equmenias första riksscoutläger. Lägret är ett flerårigt projekt där kostnaderna uppstår
under hela projekttiden (ungefär fyra år) medan intäkterna nästan enbart kommer under själva lägret. Om
equmenia redovisar kostnader och intäkter samma år som de uppstår kommer det alltså se ut som en
kraftig förlust i tre år och en kraftig vinst det fjärde året. 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 finns matchande intäkter. Här
redovisas lägrets kostnader de tre första åren. När årsredovisningen lämnas har anmälan till lägret öppnat.

equmenia

Projekt & kurser

0
-181 671
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12. Inventarier

2012-08-31

2011-08-31

Ingående anskaffningsvärde

758 780

690 621

Inköp under året

189 723

68 159

-218 921

0

729 582

758 780

Ingående avskrivningar

-639 563

-548 193

Årets avskrivningar

-113 791

-91 370

210 570

0

-542 784

-639 563

186 798

119 217

2012-08-31

2011-08-31

1 748

12 721

59 692

0

5 619 465

10 597 937

11 592

332 316

Avräkning Svenska Baptisternas Ungdomsförbund

5 857 640

4 330 702

Avräkning Svenska Missionskyrkans Ungdom

3 660 015

3 285 439

Reverslån Ekumeniska Centret

1 000 000

0

29 010

14 546

Summa övriga fordringar

16 239 161

18 573 661

14. Upplupna intäkter, Förutbetalda kostnader

2012-08-31

2011-08-31

Upplupna ränteintäkter

10 442

13 312

Övriga upplupna intäkter

37 845

1 750

360 081

32 343

Övriga Förutbetalda kostnader

191 500

426 358

Summa övriga fordringar

599 867

473 763

Avyttringar under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Återförda avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

13. Övriga fordringar
Avräkning anställda/ideella
Avräkning Svenska Baptistsamfundet
Avräkning Svenska Missionskyrkan
Avräkning Metodistkyrkans Ungdomsförbund

Övriga fordringar

Riksscoutläger 2013

(se även not 11)
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15. Eget kapital
Det egna kapitalet har delats in i tre olika avdelningar:

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.
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 framtida underskott. 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.

Stöd till föreningars arbete med och stöd till personer med funktionsnedsättning
Medlen skall användas för att stödja människor med funktionsnedsättning att kunna delta i equmenias
verksamhet samt föreningars arbete med funktionsnedsättning, dock inte till anpassning av lokaler.
Tidigare har medel bland annat använts till en scoutkår som ville satsa på att alla i kåren skulle kunna
delta på World Scout Jamboree. equmenia övertog avsättningen från SMU.
Scoutdax

equmenia

Fritt disponibelt eget kapital består av equmenias samlade ekonomiska överskott (årets resultat och
balanserat resultat). Om equmenia gör en ekonomisk förlust 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. Syftet med
den är att ha en omställningsbuffert om det skulle ske stora förändringar i till exempel bidragsintäkterna.
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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.

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.
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18. Övriga skulder

2012-08-31

2011-08-31

196 011

216
20384

196 011
2012-08-31

216 384
2011-08-31

Personalens källskatt, Pensionsskatt

196 011

216 384

Summa Övriga skulder

196 011

216 384

2012-08-31

2011-08-31

Semesterlöner, pensionskostnader, sociala avgifter

359 368

342 970

Övriga interimsskulder
19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

307 742
2012-08-31

237 254
2011-08-31

Summa Upplupna
kostnader och
förutbetalda
Semesterlöner,
pensionskostnader,
sociala
avgifter intäkter

667
109
359
368

580
225
342
970

Övriga interimsskulder

307 742

237 254

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

667 109

580 225

Personalens källskatt, Pensionsskatt
18.Summa
ÖvrigaÖvriga
skulderskulder

19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20. Uppgifter om anställda samt löner och ersättningar

20. Uppgifter om anställda samt löner och ersättningar

Personalutveckling under året

Personalutveckling under året

20.Under
Uppgifter
lönerförekommit.
och ersättningar
åretom
haranställda
en viss samt
rörlighet
En

person har valt att lämna sin heltidstjänst på equmenia för

Under året annan
har en viss
rörlighet
förekommit.
En personhar
harskett.
valt att
lämna
sin heltidstjänst
på equmenia
för annan
tjänst
i branschen,
nyrekrytering
Två
heltidsanställda
personer
har varit
föräldralediga. I
Personalutveckling
under
året
tjänst i branschen, nyrekrytering har skett. Två heltidsanställda personer har varit föräldralediga. I det ena fallet
det ena fallet anställdes en vikarie på heltid, i det andra fallet en deltidsvikarie kompletterat med att vissa
anställdes en vikarie på heltid, i det andra fallet en deltidsvikarie kompletterat med att vissa tjänster köptes från några
tjänster
köptes
SMU-distrikt.
visstidsanställningar
har
gjorts
för kortare
eller längre
Under
har enfrån
vissnågra
rörlighet
förekommit.
person
har
valt projekt,
att(deltid)
lämna
heltidstjänst
på equmenia
för
SMU-distrikt.
Treåret
visstidsanställningar
(deltid)
har gjortsTre
förEn
kortare
eller
längre
detsin
mest
omfattade
som
projekt,
det
mest
omfattade
som
insamlingsansvarig
på
60
%
under
två
års
tid.
I
tre
fall
har
tjänstegraden
insamlingsansvarig
på 60
% under tvånyrekrytering
års tid. I tre fallhar
harskett.
tjänstegraden
justerats inompersoner
befintlig tjänst.
annan tjänst
i branschen,
Två heltidsanställda
har varit föräldralediga. I

justerats
inom
befintligentjänst.
det
ena fallet
anställdes
vikarie på heltid, i det andra fallet en deltidsvikarie kompletterat med att vissa

Genom samverkan med Svenska Missionskyrkan, Gemensam Framtid, Svenska Scoutrådet och Bilda har fyra tjänster
tjänster köptes
några
SMU-distrikt.
Tre visstidsanställningar
(deltid)
gjorts
för kortare eller längre
kunnat delfinansieras
medfrån
externa
medel.
I två fall
innebär
det att den
tid som arbetats
förhar
annan
organisation
Genom samverkan
med
Svenska
Missionskyrkan,
Gemensam
Framtid,
Svenska
Scoutrådeträknats
och Bilda har
projekt, det
mest omfattade
som
insamlingsansvarig
påheltid).
60 % under två års tid. I tre fall har tjänstegraden
bort vid beräkning
av
medelantal
anställda
(motsvarande
37
%
av
en
fyra tjänster kunnat delfinansieras med externa medel. I två fall innebär det att den tid som arbetats för

justerats inom befintlig tjänst.
annan organisation räknats bort vid beräkning av medelantal anställda (motsvarande 37 % av en heltid).
Genom samverkan med Svenska Missionskyrkan, Gemensam Framtid, Svenska Scoutrådet och Bilda har
fyra tjänster kunnat delfinansieras med externa medel. I två fall innebär det att den tid som arbetats för
Medelantal
anställda 2011/2012
annan organisation räknats bort vid beräkning
av medelantal
anställda (motsvarande 37 % av en heltid).
Totalt
12 (13)
Totalt
12 (13)

Varav kvinnor
5 (5)
Medelantal anställda
2011/2012

Varav män
7 (8)

(Heltidsekvivalenter,
närmaste Varav
heltal, män
tre timanställda
Varav
kvinnor
undantagna. Siffror inom parentes avser 2010/2011.)
5 (5)

7 (8)

(Heltidsekvivalenter, närmaste heltal, tre timanställda
undantagna. Siffror inom parentes avser 2010/2011.)

equmenia
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Löner och ersättningar

21

Under
året har
ett hundra personer arbetat ideellt för equmenia. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i
Löner
ochöver
ersättningar
resultaträkningen. equmenias ordförande är arvoderad för sitt uppdrag enligt beslut av Riksstämman, uppgifter om ordförandes
ersättningar
redovisas
nedan
med motsvarande
uppgifter
för generalsekreterarens
ersättning.
Under året
har över
etttillsammans
hundra personer
arbetat ideellt
för equmenia.
Värdet av dessa
ideella Övriga
insatserstyrelseledamöter
har
erhåller
inget
arvode.
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
Ordförande
September 2011 – April 2012
Maj - Augusti 2012
Generalsekreterare

2011/2012

2010/2011

328 160

327 684

222 560
105 600
427 788

456 625

Övriga anställda

3 474 928

3 966 012

Total, löner & ersättningar

4 230 876

4 750 321

Sociala kostnader

1 616 309

1 821 999

229 133

256 551

0

0

27 482

29 298

Pensionskostnadens andel av de sociala kostnaderna
Varav Ordförande
Varav Generalsekreterare

equmenia
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Föredragning av
revisionsberättelse
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Fastställande av resultat- och balansräkning

Styrelsen föreslår riksstämman
att

fastställa resultaträkning för verksamhetsåret 2011/12
och balansräkning per 2012-08-31.

att

föra – 1 222 776 kronor till balanserat kapital.

equmenia

12

Fastställande av resultat- och
balansräkning
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Presentation av
nomineringskommitténs förslag
Nomineringskommittén förbereder alla val till riksstämman. Nomineringskommittén är vald av
föregående stämma.
Nomineringskommitté inför riksstämman 2013 har varit:
1. Klara Holmin (sammankallande)
2. Henrik Fransson
3. Paulina Norup
4. Emilie Lagergren
5. Fredrik Södertun
6. Maria Olsson
7. Johan Arenius

equmenias styrelse
I arbetet med att ta fram en styrelse för det kommande verksamhetsåret har
nomineringskommittén strävat efter att kompetens och engagemang för så många av
equmenias verksamhetsområden som möjligt ska finnas representerade. Det vi fann
bristfälligt var engagemanget för att arbeta med kultur i equmenia, då Annika Bergmark
valde att avsluta sin mandatperiod. Som fyllnadsval för henne föreslås Kim Lillskog, som
kommer in i equmenias styrelse med erfarenhet och engagemang i fråga om dans och annan
kultur, men också med stor vana av förenings- och styrelsearbete. Då puls, arbetet med tro
och idrott, är en snabbt växande gren inom equmenia vill nomineringskommittén också att
detta engagemang ska finnas representerat i styrelsen, för ökad synlighet och möjlighet till
utveckling. Nomineringskommittén föreslår för att täcka upp detta att Filip Hammar, med sitt
engagemang för tro, idrott och samverkan däremellan. Styrelsen tillsammans ger en bred bild
av vad equmenia strävar mot. Ida Hennerdal har under året gjort ett utomordentligt arbete i att
leda styrelsen och dess arbete, samt tydligt klivit fram och blivit ett positivt och pålitligt ansikte
utåt för equmenia. Nomineringskommittén är mycket nöjda med sitt förslag till ordförande och
styrelse, och vi tackar avgående styrelseledamöter Annika Bergmark och Maja Floberg för en
mycket god insats.

Ordförande
Omval:
Ida Hennerdal, Stockholm

Övriga styrelseledamöter
Omval:
Amanda Östman
Maria Öst
Ludvig Jonsson

Avgår:
Annika Bergmark
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Nyval:
Filip Hammar

Fyllnadsval 1 år:
Kim Lillskog

Stina Wikström
Jacob Carlbäcker
Joakim Lundqvist

Revisorer
Enligt stadgarna ska stämman välja tre till fyra ordinarie revisorer, varav en ska vara
kvalificerad. Eftersom det ekonomiska redovisningssystemet är nära sammankopplat med
gemensam framtid föreslås samma ordinarie revisorer som för gemensam framtid.

Omval:
Jonas Grahn (Auktoriserad)
Erik Albenius (Auktoriserad, suppleant)
Gunnar Sjödelius

Avgår:
Sonia Nilsson

Nyval:
Erik Elfgren

Nomineringskommittén
Omval:
Klara Holmin (Sammankallande)
Johan Arenius
Maria Olsson
Fredrik Södertun

Nyval:
Karin Bylund
Joel Jonsson
Anton Mannerfelt

equmenia

Sitter till 2014:
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Presentation av kandidater till styrelsen

Namn Ida Malin Maria Hennerdal

Namn Joakim Lundqvist

Namn: Maria Öst

Född 1988 i Örebro

Född 1987

Bor i Stockholm med Pontus

Bor örbyhus

Född: I Kungälv, 8 augusti 1985 (japp, jag fyller
28 under Trampolin!)

Sysselsättning Ordförande för equmenia

Sysselsättning Ungdomsledare

Bibelord Jakobs brev

Bibelord rom 10:9

Vad brinner du för? Fred, rättvisa, demokrati,
öppna gränser, scouting, gott ledarskap,
friluftsliv, kyrkan, religionsfrihet, min familj
(utan inbördes ordning)

Vad brinner du för? Mina tonåringar

Vad vill du bidra med in i styrelsen? Det
främsta och viktigaste: glädje och engagemang.
Jag tycker det är roligt att vara engagerad i
equmenia. Sedan är jag bra på att se strukturer
och mönster och tänka strategiskt. Jag är inte
rädd att säga vad jag tycker och jag har haft
möjlighet att skaffa mig en del rutin i föreningsoch kyrksvängen som jag tror kan vara till nytta.

Hur ser du equmenia om tio år?
Ett Equmenia som har planerat
sig ordentligt i församlingar
och lokalföreningar. Som ger
föreningarna en god chans att
fördjupas och växa

Hur ser du equmenia om tio år? Jag ser fler
föreningar och växer och förnyas. Som har nära
och goda relationer med en lokal församling
och som har förmågan att engagera ännu fler
unga i Sverige, från alla samhällsgrupper och
områden. Jag ser en rörelse som är en av de
riktigt stora och goda krafterna i samhället. Att
vi är en röst att räkna med och att vi visar alltid
på Jesus.
Vad betyder det för dig att barn och unga får
höra om Jesus? Som jag ser det så borde alla
barn ska få möjligheten att lära känna Gud.
Få chansen att höra om Jesus och möta goda
förebilder. Det har varit och är väldigt viktigt
för mig i mitt liv, utan det så skulle jag inte vara
den jag är och göra det jag gör idag. Jag tror
equmenia kan spela en viktig roll där. Att ge en
första insikt om vad Gud är och en möjlighet
att lära känna honom. Det är en viktig del av
varför jag vill vara engagerad i equmenia.

Vad vill du bidra med in i styrelsen?
Min kompetens som ungdomsledare

Vad betyder det för dig att barn och
unga får höra om Jesus? Allt

Bor: Tillsammans med Andreas i Bromma,
Stockholm.
Sysselsättning: Pastor med barn- och
ungdomsinriktning i Abrahamsbergskyrkan,
Stockholm.
Bibelord: Två av de bibelord som jag återkommer
till är Ps 139:5 ”Du omger mig på alla sidor, jag är
helt i din hand” och Joh 15:12 ”Mitt bud är detta:
att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er”.
Vad brinner du för? Gud och människor.
Vad vill du bidra med in i styrelsen? Jag önskar
kunna bidra med min teologiska kompetens, mitt
mogna barnasinne, mitt skarpa intellekt och min
slående humor.
Hur ser du equmenia om tio år? Jag ser ett
equmenia som tar sin utgångspunkt i Jesu
kärlek och som lever ut den kärleken i ord och
handling. Jag ser ett starkt, inspirerat och roligt
equmenia som fångar upp och utvecklar bra
verksamhetsformer, utbildningar och material
utifrån lokalföreningarnas behov. Jag ser ett
lokalt, regionalt och nationellt equmenia som
utmanar kyrkan, samhället och världen.
Vad betyder det för dig att barn och unga får
höra om Jesus? Jag tycker inte att det viktiga är
vad det betyder för mig att barn och unga får
höra om Jesus, utan vad det betyder för dem.
För mig betydde det väldigt mycket att få höra
bibelberättelserna, och att jag hela min uppväxt
har fått lära mig mer, utmanats på en bra nivå, fått
ifrågasätta och diskutera, och inte minst fått lära
mig att be och fått lära känna Gud och uppleva
Guds kärlek. Jag önskar att alla barn, unga och
vuxna skulle få det som jag fått och fortfarande
får, för det är det bästa som hänt mig.
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Namn Amanda Östman
Namn Ludvig Jonsson.
Namn: Stina Wikström

Född Vännäsby.

Född: Januari 1989

Bor Flyttade de knappa tre kilometerna till
centrala Vännäs för två år sedan.

Bor: Tillsammans med min man i det
västgötska Tibro
Sysselsättning: Pluggar ekonomi på Högskolan
i Skövde och i sommar jobbar jag på SEB i
Skövde. Fritiden sysselsätter jag med Tibro
missionsförsamlingen, familj och virkning.
Bibelord: Låt Kristi frid råda i era hjärtan,
den som ni kallades till som lemmar i en och
samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi
ord bo hos er i hela sin rikedom och med
all sin vishet. Lär och vägled varandra, med
psalmer, hymner och andlig sång i kraft av
nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt
allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren
Jesu namn och tacka Gud fadern genom
honom. (Kolosserbrevet 3:15-17)
Vad brinner du för: Min man skulle på skoj
säga moms, men det är inte sant. Jag brinner
för att budskapet om Jesus ska komma ut till
alla människor. Att unga ska få en plats där de
blir sedda och älskade för de de är. Att de ska
förstå att Jesus alltid är med dem.
Vad vill du bidra med in i styrelsen: Min
erfarenhet av att jobba i församling, vara gift
med en som jobbar i församling och den
kompetens som jag får genom min utbildning
till ekonom.
equmenia om tio år: Brinner fortfarande för
att barn och unga växer i gemenskap och med
Jesus. Att vi inte fastnat i något för att vi gjort
så förut att vi fortsätter tänka nytt och vågar
utmana vårt modersamfund. Vi är föreningar
som gör den bästa tänkbara verksamhet och vi
vågar stå upp för vårt fantastiska budskap.
Vad betyder det att barn och unga får höra
om Jesus: det betyder allt, för att vår rörelse
ska finnas kvar, för vår kyrkas framtid men
framför allt betyder det allt för barnen och de
ungas framtid.

Sysselsättning Gör mitt tredje år
som ungdomsledare i Missionskyrkan
Vännäs.
Bibelord Ska man ha ett favoritbibelord?
Jag gillar många. Psalm 56:4 gillar jag. ”När
jag är rädd förtröstar jag på dig.”
Vad brinner du för? Jag brinner för att
ungdomar ska få en plats i församlingen.
Att de blir sedda, lyssnade på och att man
förstår hur viktiga de är. Jag brinner för
att ungdomarna ska vilja ta en plats, vilja
bli sedda och förstå hur viktiga de är i
församlingen.
Vad vill du bidra med in i styrelsen? Jag
vill bidra med min erfarenhet från arbetet i
en församling med ungdomar. Den lokala
föreningen är det viktigaste equmenia har.
Och jag jobbar mitt i det. Jag bidrar också
genom att inte vara allt för styrelsevan.
Det gör att jag kan se på saker på ett annat
sätt.
Hur ser du equmenia om tio år? Jag vill
att equmenia ska vara en plats för barn
och unga. Där föräldrar känner att här
kan jag lämna mina barn och veta att de är
väl omhändertagna. Att samhället har en
positiv bild av equmenia som organisation
och som lokala föreningar. Det vore också
roligt om vi har växt en hel massa.
Vad betyder det för dig att barn och unga
får höra om Jesus? Det betyder inte så
mycket för mig. Men det betyder såklart
mycket för de som får höra om Jesus.
Jag vet hur mycket tron har påverkat mig
och mitt liv under min uppväxt. Därför
vill jag att så många som möjligt ska få
möjligheten har höra det glada budskapet
om Jesus Kristus.

Född 1987
Bor i Göteborg
Sysselsättning Studerar Globala studier
Bibelord Rom 12:9-21
Vad brinner du för? Jag brinner för att
ge unga verktyg för att göra sina röster
hörda så att de kan våga påverka och
på så vis bli en kraft att räkna med i
samhället.
Vad vill du bidra med in i styrelsen? Jag
kan bidra med min kunskap om den
värld equmenia är en del av så att vi som
rörelse kan bli relevanta för fler.
Hur ser du equmenia om tio år? Som
en tung röst i bland svenska barn- och
ungdomsorganisationer och en naturlig
del av ungas vardag.
Vad betyder det för dig att barn och
unga får höra om Jesus? För mig är det
en glädje för varje person som får ta del
av det jag fick som liten; vetskapen om
att Jesus älskar oss och vill vara en del i
våra liv.
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Namn Jacob Carlbäcker
Född 1982 i den etiopiska kalendern och
1410 i den muslimska.
Bor I husförsamling i vackra Rosengård,
Malmö.
Sysselsättning Syndare i jakt på
förlåtelsen. Hoppas rädda världen.
Misslyckas med att älska min fiende.
BibelordPsalm 88 – de känslorna får
rymmas i vårt liv, det är okej att prata
med Gud också så.
Vad brinner du för?Fred, frid, frihet,
frustration, framtid, feminism, F^9(b5),
fantasi, friluftsliv, flit, fest, försoning och
Fredsfursten.
Vad vill du bidra med in i styrelsen?Jag
vill bidra med ett strategiskt och
långsiktigt tänkande, analysförmåga
och helhetssyn. Föreningsteknik och
paragrafrytteri, men också plattform
och utrymme för fantasi och stöd för att
omsätta andras goda idéer i handling.
Hur ser du equmenia om tio år? Jag
ser ett equmenia som är ännu bättre än
idag. Vi förstår bättre våra gemensamma
behov, utvecklar oss efter det och driver
mer riktat stöd där det behövs. Vi har
en stabil decentraliserad organisation
med välfungerande regioner och ett
gott ömsesidigt utbyte med samfund
och församlingar. Vi för samtal med en
annan kristen ungdomsorganisation om
samgående.
Vad betyder det för dig att barn och
unga får höra om Jesus? Vi behöver
varandra! Det behövs trygga och
kärleksfulla mötesplatser där barn och
unga kan få vila, styrka och en möjlighet
att höra berättelsen om Jesus. Samtidigt
behöver de hjälpa oss med fler tankar
och röster om vad den berättelsen
innebär idag.

Namn: Filip Hammar

Namn Kim Lillskog

Född: 1990 så jag blir 23 år till hösten.

Född 1992

Bor: Jag bor just nu hemma hos föräldrarna
på Öckerö utanför Göteborg. Byter med
största sannolikhet ort till Stockholm till
hösten.

Bor I Rävlanda, fyra mil öster om Göteborg.

Sysselsättning: Fram till sommaren jobbar
jag som elevassistent på Betelskolan
på Hönö. Har tidigare arbetat som
ungdomsledare i Nimbuskyrkan som är
Öckerö missionsförsamling.

Bibelord Ps 27:14 Hoppas på Herren! Var
stark, fatta mod och hoppas på Herren! För
de där dagarna då inte allt går som en dans.

Bibelord: Ett bibelord som är gött att luta
sig tillbaka mot är Matt 11:28-30 ”Kom till
mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag
skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär
av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta,
så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är
skonsamt och min börda är lätt.”
Vad brinner du för? Mina stora intressen
i livet är fotboll, min flickvän, vänner och
självklart min tro. Jag lirar fotboll i Öckerö
IF och är ledare för en bönegrupp med ett
gäng grabbar som är världsklass. Vi spelar
FIFA och ber. Dom gubbarna brinner jag
för.
Vad vill du bidra med in i styrelsen? Den
delen av equmenia som jag har haft mest
kontakt med är Puls - tro och idrott. Och
där känner jag mig hemma. Jag kan inte
bidra med styrelseerfarenhet men jag kan
bidra med kärlek till ungdomar och idrott.
Hur ser du equmenia om tio år? Jag vill att
det ska vara ännu mer tydigt vad equmenia
är i våra församlingar och i hela Sverige.
Om tio år hoppas jag att equmenia har satt
än mer ordentliga spår i vårt samhälle. Det
behövs!
Vad betyder det för dig att barn och unga
får höra om Jesus? Att jag fick höra om
Jesus i tonåren har betytt oerhört mycket för
mig. Därför känns det hur gött som helst
när jag får hjälpa ungdomar till tro idag.

Sysselsättning Läser till webbredaktör vid
Högskolan i Borås.

Vad brinner du för? Jag gillar att ha
många bollar i luften. Jag brinner för
Jesus, dans, scouting, friluftsliv, musikaler
(från åskådarplats), demokrati, grafisk
formgivning, typografi, webbdesign, böcker,
filmer, tv-serier och vintersport (mest på tv).
Vad vill du bidra med in i styrelsen? Jag
vill bidra med min dansglädje och skulle
med den vilja slå ett slag för dans inom
equmenia. Det är ett område som jag
tror behöver uppmärksammas. Som ny i
styrelsen hoppas jag även kunna bidra med
nya perspektiv på saker och ting.
Hur ser du equmenia om tio år? Om tio
år tror jag att equmenia är ännu större. Att
fler har fått lära känna Jesus. Jag hoppas att
equmenia blir, och kan ses som, en förebild
bland svenska organisationer för hur
lokalföreningarna stöttas.
Om tio år vill jag se att equmenia kan
erbjuda ett sammanhang där alla barn och
unga kan känna att de hör hemma; om
det så är i en dansklass, ett innebandylag,
en scoutpatrull, en teatergrupp, i en FIFA
13-turnering eller runt ett sällskapspel.
Vad betyder det för dig att barn och unga
får höra om Jesus? Oerhört mycket! Om jag
ser till mig själv har min tro gjort mig till
den jag är idag och för livet i stort har tron
betytt allt. Glädjen och tryggheten i det vill
jag att fler ska få känna. Jag vill att equmenia
ska finnas för alla barn och unga så de kan
känna sig sedda, trygga och får möjlighet
växa både i sig själva, med vännerna och
med Jesus.
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Riksstämmogåva
På riksstämman samlar vi in en särskild kollekt – riksstämmogåvan – som går direkt till
equmenias gemensamma arbete. På riksstämman i Vännäs förra året bestämdes att vi ska nå 85
000 kr. Det är ett ambitiöst mål och med gemensamma insatser så kommer vi uppnå det. Så ta
upp i föreningsstyrelsen 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 pengar med ombuden som läggs i
riksstämmokollekten.
Under riksstämman kommer du även kunna SMS:a in din gåva till equmenia. Vill du träna
redan nu? SMS:a ge30 eller ge100 till 72980 för att ge 30 eller 100 kr. SMS-kostnad tillkommer.
Nya regler gör att du behöver koppla ditt mobilnummer till wywallet.se Sms:a WW till 717 98
och svara JA på svars-sms:et så blir du WyWallet-användare. Läs mer på WyWallet.se
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Motion från equmenia Vännäs
och Centrumkyrkans Ungdom
angående Trygga Möten
Trygga möten-utbildning av ledare
År 2005 påbörjade Svenska Scoutrådet, SMU och ett antal andra organisationer ett projekt för
att motverka övergrepp i barn- och ungdomsverksamhet. Resultatet av projektet blev bland
annat utbildningsmaterialet ”Trygga möten” som ska ge ledare kunskap och verktyg för att
motverka övergrepp och skapa en trygg verksamhet för alla deltagare. Trygga möten-utbildning
finns idag både som webbkurs och fysisk utbildning, och ingår bland annat i equmenias Ska’utmaterial.
På Scouternas stämma 2012 beslutades att utbildning i Trygga möten ska vara ett krav
på alla aktiva ledare i verksamheten och att kursen ska genomföras på nytt vart tredje år
för att hålla kunskapen aktuell. I beslutet om policy uppmuntrar också Scouterna sina
samverkansorganisationer (bland annat equmenia) att ställa motsvarande krav i sin verksamhet.
Trygga möten är ett bra material som redan idag har stark förankring i stora delar av equmenias
verksamhet. Genom att fatta samma beslut som Scouterna visar vi i equmenia på vårt ansvar
för en trygg verksamhet som är fri från övergrepp, vilket kanske är det största ansvaret vi har
som barn- och ungdomsorganisation. Scouternas stämma har genom sitt beslut gjort en tydlig
markering att man tar det ansvaret på allvar och vi anser att equmenia bör göra detsamma.
Det långsiktiga målet bör vara att alla ledare inom equmenia utbildas i Trygga möten. För att nå
det målet föreslår vi att 50 procent av alla ledare inom equmenia ska vara utbildade vid slutet av
nästa verksamhetsår. Därefter får styrelsen föreslå riksstämman lämplig målsättning.

Vi föreslår därför riksstämman:
att

Trygga möten-utbildning ska vara obligatoriskt för ledare i equmenia.

att

varje ledare ska genomföra kursen på nytt vart tredje år.

att

uppdra åt styrelsen att definiera vem som räknas som ledare.

att

uppdra åt styrelsen att till nästkommande riksstämma ta fram en verksamhetspolicy
där equmenias arbete mot övergrepp förtydligas.

att

50 procent av alla ledare har utbildats inom Trygga möten vid slutet av 			
verksamhetsåret 2013-2014.

Motionärer
Anton Mannerfelt, equmenia Vännäs
Joel Jonsson, Centrumkyrkans Ungdom, Vindeln
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Styrelsens svar på motionen
Först och främst vill styrelsen tacka för motionen. Vi tycker som motionärerna att de teman som tas upp
i Trygga Möten är väldigt viktiga. Frågor om hur vi motverkar olika typer av övergrepp behöver på ett
ännu tydligare sätt finnas med i equmenias verksamhet i framtiden.

”Att minst 50 procent av ledarna inom equmenias verksamhet har genomgått kursen Trygga Möten i
någon form. (Gäller till och med 2015/2016)”
Vi tror att det är en nivå som är möjlig att uppnå under den angivna tidsperioden (fram till 2015/2016)
. Med skrivningen ”... minst 50 procent ...” markerar styrelsen också att vi självklart eftersträvar att alla
ledare i equmenia genomgått kursen Trygga Möten.
Motionärerna tar också upp frågan om vem ska räknas som ledare i equmenia. Det avgörs ytterst av
föreningarna i equmenia som själva väljer vilka personer som får ansvarsuppgifter i verksamheten och
vem som räknas som ledare. Att vi bedriver verksamhet på olika sätt i olika föreningar gör det också
krångligt att hitta en gemensam definition av ledare för hela rörelsen. Att göra Trygga Möten till en
obligatorisk kurs tycker vi därför blir svårt att göra på nationell nivå.
Det är fullt möjligt för en enskild förening att kräva att de som räknas som ledare i den verksamheten
ska ha genomgått olika sorters ledarutbildningar, exempelvis Ska’ut-kursen för scoutledare eller kursen
Trygga Möten.
Vi delar motionärernas uppfattning att equmenias arbete mot övergrepp behöver förtydligas men vi
skulle vilja bredda frågan och skapa en handlingsplan för att hantera olika typer av kriser, bland annat
vad gäller frågor som rör övergrepp. Redan nu pågår ett arbete tillsammans med Gemensam Framtid för
att ta fram en sådan plan. Den ska redogöra för hur equmenias nationella organisation ska hantera olika
typer av kriser och även vara ett stöd för utformande av krishanteringsplaner på regional och lokal nivå.

Styrelsen föreslår därför riksstämman:
att

avslå motionen i sin helhet

att

ge styrelsen i uppdrag att färdigställa equmenias krishanteringsplan

equmenia

Därför föreslår styrelsen ett nytt mål i verksamhetsplanen. Målet är tänkt att gälla fram till 2015/2016 och
lyder:
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Motion från equmenia Syds styrelse
angående reseutjämning

Alla till riksstämman NU!
- en motion om ökat föreningsdeltagande på riksstämman genom rättvis resesubventionering/reseutjämning
Riksstämman – equmenias högsta beslutande organ. Tidpunkten då, och platsen där ombud från alla equmenias lokalföreningar
träffas för att tillsammans staka ut framtiden för vårt ungdomsförbund. Den glädjefyllda årshögtiden som det är självklart att man som
lokalförening deltar i. Eller?
Tyvärr ser verkligheten inte riktigt ut så. equmenias riksstämma har de senaste åren haft ett bekymrande lågt antal föreningar som
faktiskt varit representerade på riksstämman, jämfört med hur många det skulle kunna ha varit. Där finns säkerligen flera anledningar till
hur det kan ha blivit så här, och om dessa tänker vi inte sia mer än nödvändigt - det har säkert equmenias styrelse gjort själva redan. En
sak vi däremot vill framföra är vår djupa förvåning och frustration över är vad som ägde rum inför riksstämman år 2012.
Många faktorer spelar som sagt in då en förening står inför valet att sända eller inte sända ombud till riksstämman. Tyvärr är en av de
tråkigare faktorerna pengar. Det kostar att skicka ombud på riksstämman, och om man råkar bo i en av landets geografiska ändar är det
allt som oftast inte deltagaravgiften som är det svåra, det är resekostnaderna. Tidigare år har equmenia skapat plats i sin budget för att
kunna subventionera omkostnaderna för unga ombud. Detta har uppskattats stort av föreningar i vår ända av landet, som då får samma
ekonomiska möjlighet att delta på riksstämma som föreningar med lägre resekostnader.
Även till 2012 års riksstämma fanns utrymme i budgeten avsatt för subventionering av ombudsomkostnader. Till vår mycket stora
besvikelse hade man dock frångått principen om att ombud fick subventionering efter hur stora deras kostnader faktiskt varit. Istället
hade man beslutat att ge var deltagande förening en klumpsumma om 1000kr, som någon form av ”tack för deltagandet”. Motiveringen
man fick till svar på varför detta hade gjorts var, att när det konstaterades att de avsatta pengarna tidigare inte använts fullt ut, skulle
man göra om fördelningen så att pengarna faktiskt användes. En fin tanke, måhända, men resultatet blev förödande. Dels ur ett rent
ekonomiskt perspektiv, då detta slog mycket hårt mot de föreningar som hade högst resekostnader. Men kanske framför allt ur ett
rättviseperspektiv, då en förening kunde behöva lägga ut fyrsiffriga belopp för att delta, samtidigt som en annan teoretiskt sett skulle
kunnat gå plus på att delta på riksstämman.
I equmenia har vi valt att lägga väldigt stor vikt vid riksstämman. Jämfört med organisationer som är mer stegvis uppbyggda, där man
påverkar ett distrikt som i sin tur påverkar riks, har vi i equmenia valt en mer direkt demokrati där tanken är att lokalföreningarna direkt
ska påverka förbundets verksamhet. Detta är ett medvetet val, och ett sådant val skapar förpliktelser. Förpliktelser att alla föreningar så
långt det är möjligt ska ha samma möjlighet att delta på riksstämman. Ingen förening ska behöva göra det krassa konstaterandet, att ”i år
har vi inte möjlighet att påverka equmenia, för vi har inte råd”.
Vi vill inte påtvinga styrelsen något beslut som säger att de måste avsätta en viss summa pengar för resesubventionering. Vi serverar
inte heller något färdigt förslag på hur en fullständigt rättvis riksstämma är. Vad vi däremot är övertygade om, är att det måste finnas ett
rättvisetänk då man fördelar resurser mellan våra föreningar.

Med detta som bakgrund, vill till equmenias riksstämma lägga fram följande två
förslag:
att

equmenia antar en policy som lyder: ”I de fall då ekonomiska medel medvetet satsas för att subventionera ombuds 		
omkostnader för deltagande i riksstämman, skall dessa vara fördelade efter ombuds faktiska omkostnader. ”

att

ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett reseutjämningssystem inom ramarna för riksstämmans budget.

Regionstyrelsen i equmenia syd
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Styrelsens svar på motionen
Motionärerna tar upp två system för reseutjämning som equmenia har använt sig av. Det finns
fördelar och nackdelar med båda systemen. Det första gick ut på att varje förening fick söka bidrag
för omkostnader för resor och deltagaravgift för ett ombud. Möjligheten användes endast av ett fåtal
föreningar. Det krävdes också mycket administrativt arbete vilket innebar kostnader utöver de faktiska
pengarna som delades ut.
Det nyare systemet gick ut på att alla föreningar som skickade ombud till riksstämman fick ett bidrag på
1000 kronor. Det underlättade administrationen och pengarna kom faktiskt till användning som det var
tänkt i budgeten. Motionärerna pekar dock på några av de anledningar till varför det systemet inte var
idealiskt.
Vi i styrelsen tror inte att det bara handlar om att ombuden ska få åka billigare på riksstämman. Precis
som motionärerna uttrycker det så anser vi att det är viktigt att alla föreningar har möjlighet att delta
i equmenias demokratiska processer, till exempel riksstämman. Vi tror därför inte att ett system för
reseutjämning är lösningen utan vi behöver tänka bredare kring påverkan och demokrati. Under året
har därför en demokratigrupp tillsatts som har till uppgift att undersöka former för hur vi kan utveckla
demokratin i equmenia, bland annat genom riksstämman, styrelsen föreslår att det arbetet ska fortsätta
även under nästa verksamhetsår. Det för att fler ska kunna bidra med idéer och synpunkter och göra
equmenia ännu bättre i framtiden.

Med bakgrund av detta föreslår styrelsen riksstämman:
att

avslå motionen i sin helhet.

att

ta med motionens intention i det fortsatta arbetet med demokrati i equmenia.

equmenia

Vi vill börja med att tacka för motionen! Frågor som rör allas möjlighet att delta i demokratiska forum är
väldigt viktiga för en folkrörelse som equmenia.

46

19

Motion från SMU i Hässelby
om medlemsavgift och
verksamhetsstöd

Motion från SMU i Hässelby till equmenias riksstämma 2013
För att vara en bidragsberättigad förening skall:
- föreningen ha en självständig styrelse
- föreningen ha godkända stadgar, där det framgår hur man blir medlem
- minst 60% av föreningens medlemmar vara mellan 6 och 25 år
Uppfyller en förening inte alla ovan nämnda kriterier, får den inget bidrag från equmenia men skall trots det betala en hög avgift per
medlem i föreningen till equmenia.
De två första punkterna är relativt enkla att se till att de uppfylls och hänger främst på beslut inom föreningen.
Den tredje punkten beror mycket på åldersspridningen i och efterfrågan från det samhälle där föreningen är verksam och kan variera
från år till år. Den är helt enkelt svår att påverka.
Den tredje punkten är också relativt ny, utifrån bestämmelser från Ungdomsstyrelsen.
För att se till att uppfylla den tredje punkten kan en förening med mindre än 60% av föreningens medlemmar mellan 6 och 25 år
tillfälligt eller permanent:
- ändra stadgarna så att endast de som är 6-25 år kan vara medlemmar i föreningen
eller/och
- överlämna de grupper som riktar sig till barn under 6 år till församlingen
När föreningen sedan har över 60 % av sina medlemmar i åldersspannet 6 och 25 år, kan de ändra tillbaka stadgarna så även yngre
barn/ äldre kan vara medlemmar. Detta både för att vara en förening där alla åldrar kan vara medlemmar och för att få ett högre bidrag
från equmenia.
I vissa kommuner ges bidrag till barn- och ungdomsföreningar som är högre än det bidrag som ges från equmenia. Dessa bidrag
har andra bestämmelser än de regler som equmenia har. Det är till exempel inte tillåtet att vara exkluderande i någon form av
medlemsbegreppet.
Sammantaget gör detta att vissa föreningar tillhörande equmenia hamnar i en svår och ohållbar situation, både moraliskt och
ekonomiskt. Det finns även en risk att barn under 6 år stängs ute eller inte erbjuds aktiviteter för att det hindrar föreningen som helhet
möjlighet att få bidrag. För en barn- och ungdomsorganisation som equmenia skulle en sådan utveckling vara mycket olycklig.
Ett konkret exempel på detta är SMU i Hässelby som förra året betalade 22 000 kr i medlemsavgift till equmenia och fick 28 000 kr
i bidrag från equmenia. SMU i Hässelby har för många medlemmar under 6 år och ska i år betala medlemsavgift till equmenia men
kommer inte att få något bidrag.
Lokalföreningarna bör kunna erbjuda alla olika grupper som är möjligt, utan att fundera på om det leder till konkurs för föreningen eller
ej. En möjlig hållbar åtgärd för att lyckas med detta är en reducerad medlemsavgift för de föreningar som ej är bidragsberättigade.

SMU i Hässelby föreslår Riksstämman att besluta:
att

ge styrelsen i uppdrag att hitta en lösning på ovan nämnda situation som är hållbar för
föreningarna

att

ge styrelsen i uppdrag att driva frågan gentemot Ungdomsstyrelsen
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Styrelsens svar på motionen

Den totala summan som föreningen betalar i medlemsavgift och får i verksamhetsstöd ser olika ut
beroende på vilka åldrar, vilken verksamhetsgrupp och hur många medlemmar lokalföreningen har. Olika
organisationer har löst medlemsfrågan på olika sätt.
Enligt Ungdomsstyrelsens tidigare regler skulle equmenia som helhet utgöras till minst 60 procent av
personer mellan 6 och 25 år. För en tid sedan ändrades reglerna till att varje enskild lokalförening ska ha
minst 60 procent av medlemmarna mellan 6 och 25 år.
Motionären tar upp flera aspekter av det system som equmenia idag har för verksamhetsbidrag och
medlemsavgifter som är problematiska. Dessa är styrelsen väl medvetna om.
Vi behöver hitta ett nytt system som tar hänsyn till Ungdomsstyrelsens ändrade regler och som också är
lättare att sätta sig in i.
Ungdomsstyrelsen har, så länge equmenia funnits, ändrat sina regler ett antal gånger. Detta skapar skäl att
tro att det kommer hända även i framtiden. Det system vi har nu behöver översyn men vi behöver också
ett system som är genomtänkt och flexibelt.
För att få till en lösning som är hållbar på längre sikt så tror vi i styrelsen att det behövs en ordentlig
utredning. Vi behöver helt enkelt tid för att få till bästa möjliga lösning för hela equmenia.
Samtal förs ständigt med Ungdomsstyrelsen om den senaste regelförändringen. Dels genom
våra egna kontakter och dels genom samarbetsorganisationer vi är medlem i ex. LSU, Sveriges
Ungdomsorganisationer.

Med bakgrund i detta föreslår styrelsen riksstämman:
att

bifalla första att-satsen

att

anse andra att-satsen besvarad

att

ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga och återkomma med ett nytt system för
medlemsavgifter och verksamhetsstöd till riksstämman 2014

equmenia

Vi vill börja med att tacka för motionen. Styrelsen är medveten om att systemen för medlemsavgift och
bidrag är komplext och berör alla föreningar i equmenia. Just därför behöver vi ett system som är så
smidigt som möjligt. Samtidigt är vi bundna av regler som Ungdomsstyrelsen (den statliga myndigheten
som delar ut statsbidrag) utformar för att få statsbidag.
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Presentation av förslag till
hållbarhetspolicy för equmenia
Presenteras på stämman.

Proposition om förändringar av
equmenias stadgar

Nu är vi ett! Vid riksstämman i Vännäs 2012 tog vi beslut om att gå från den gamla
federationen till att bilda den nya organisationen equmenia, att gå från att vara fyra olika till att
vara en gemensam organisation. Detta gjordes genom att anta nya stadgar.
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. I stadgarna regleras
också hur en förening ska gå till väga för att ändra sina stadgar.
Enligt equmenias stadgar kan ändringar göras genom beslut i riksstämman med 2/3 majoritet
av de röstberättigade ombuden. Detta gjorde vi förra året, men några delar i en stadga är
väldigt viktiga och behöver ibland vara svårare att ändra. Så är det med equmenias paragraf (§
)1 om ändamål, § 19 om ändring av stadgar samt § 20 om upplösning. Dessa kan bara ändras
genom beslut vid två på varandra följande riksstämmor, med minst sex månaders mellanrum.
Något som då kan kallas första respektive andra läsningen. Eftersom vi tog första beslutet,
första läsningen, i riksstämman förra året så behöver vi nu ta samma beslut igen, andra
läsningen, för att ändringarna av § 1, § 19 och § 20 ska träda i kraft.
Innehållsmässigt handlar ändringarna om att förtydliga och vidareutveckla vad som är
equmenias uppdrag på lokal och nationell nivå, att stryka de tidigare organisationerna och
istället lyfta in Gemensam Framtid samt att göra mindre språkliga justeringar.
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Bakgrund
Under equmenias riksstämma i Vännäs 2012 beslutades att ge equmenias styrelse i uppdrag
att teckna ett samverkansavtal med Scouterna. Riksstämman skickade med krav på avtalets
innehåll och bestämde också att samverkansavtalet skulle bekräftas på riksstämman 2013.
Samverkansavtalet reglerar hur Scouterna och equmenia ska förhålla sig till varandra.
Med avtalet följer att:
• equmenias scouter i och med avtalet är anslutna till Scouterna.
• kommunikationen med de equmeniaföreningar som har scoutverksamhet även i
fortsättningen kommer skötas av equmenia, förutom då det finns en särskild överenskommelse
om något annat.
• avgiften per scout som equmenia betalar till Scouterna är reglerad till 55 kr för 2013 och 60 kr
för 2014.
• varje scoutkår i equmenia har rätt att skicka ett ombud per 100 medlemmar i scoutkåren till
Scouternas stämma. Den första stämman arrangerades 23-25 november 2012 och nästa är
planerad till hösten 2014.
• equmenia har fortsatt sin egen stödstruktur för sina medlemmar, genom equmenias nationella
kansli och regioner. equmenias scoutkårer använder därmed inte Scouternas stödstruktur och
deras regionala kanslier. Kåren väljer själv om man vill ingå i något av Scouternas distrikt.
• equmenia ansöker själv om och administrerar statsbidrag och landstingsbidrag för alla sina
medlemmar.
• tidningen Scouten är en medlemstidning som ingår i avgiften och som går till alla Spårare och
Upptäckare samt deras ledare.
equmenias styrelse är mycket nöjd med avtalet. Det känns härligt att ha ett riktigt bra avtal i
hamn och att vi nu kan koncentrera oss på scoutverksamet istället för strukturfrågor.

Faktaruta
Beslut från riksstämman 2012
Uppföljning av riksstämmans krav på innehåll i avtalet.
att
bejaka att riksorganisationen Scouterna, tar över medlemskapet i
världsscoutorganisationerna WOSM och WAGGGS, under förutsättning att equmenia och
Scouternas Riksorganisation skriver ett samverkansavtal.
(Se avtalets § 2.1 i samverkansavtalet
•
Medlemskap – genom att vara medlem i equmenias scoutverksamhet är man per
automatik medlem i Scouterna.

equmenia
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Proposition om
bekräftande av
samverkansavtal med
Scouterna
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(Se avtalet §3.1)
•
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.
(Se avtalet §4.2 och §6.5)
•
Medlemsavgiften för equmenias scouter är densamma
som för alla andra scouter och fastställs av Scoutstämman.
(Se avtalet § 3.1)
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.
(Se avtalet §3.3)
•
equmenia äger full rätt att bedriva
scoutledarutbildningar, under förutsättning att de görs i
överenstämmelse med Scouternas ”ramverk för utbildningar”.
(Avtalet reglerar inte utbildningsfrågor, det står
equmenia fritt att bedriva scoutledarutbildningar även i den nya
scoutstrukturen)
att
lägga till följande som ett krav för att equmenia ska
skriva ett samverkansavtal med Scouterna: ”Att i den mån
externa medel finansierar stödstruktur skall dessa medel fördelas
jämnt mellan stödstrukturerna inom scoutrörelsen. Fördelningen
ska vara proportionell till antalet medlemmar. ”
(Se avtalet § 3.4)

Styrelsen föreslår stämman
att

bekräfta samverkansavtalet mellan equmenia och
Scouterna.
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Bakgrund
När equmenia bildades som federation 2007 fördes all verksamhet, inklusive
scoutverksamheten, över från grundarorganisationerna SMU, MKU och SBUF till equmenia.
Av praktiska skäl valde man att under federationstiden behålla namnet SMU Scout med dess
förbundsmärke och förbundshalsduk. Vid equmenias riksstämma 2012 gick vi ihop på riktigt
och bildade equmenia. Numera heter därför equmenias scoutarbete equmeniascout.
Under året har det arbetats fram ett förslag på en ny halsduk och ett nytt märke för
equmeniascout. Alla medlemmar har kunnat vara delaktiga genom att delge sina åsikter på
regionernas bildarmöten, samt genom att skicka in förslag. Information har också funnits på
equmenias hemsida och på sociala medier.
Sedan alla bildarmöten genomförts har de inkomna idéerna och synpunkterna sammanställts
och utifrån dessa har ett förslag tagits fram. Det känns jätteroligt att kunna presentera detta
förslag inför vårt första riksscoutläger Trampolin.

Förbundsmärke
Förbundsmärket är utformat utifrån synpunkterna som kommit in. Den är tydlig och enkel, har
en kristen förankring, har en tydlig koppling till equmenia, ska uppfattas som nytt, vara positivt,
framåtsträvande och optimistiskt.

Treklövern och liljan visar på kopplingen till världsscoutorganisationerna WAGGGS (World
Association of Girl Guides and Girl Scouts) och WOSM (World Organization of the Scout
Movement). Liljan är utformat som en fisk vilket gör det tydligt att equmenia bedriver scouting
på kristen grund. Fisken är ett urgammalt tecken på den kristna tron och den mest välkända
kristna symbolen efter korset. Under förföljelsen i urkyrkan användes fisken som ett hemligt
tecken på att man var kristen. På grekiska är ordet för fisk ICHTHYS, där bokstäverna
tillsammans utgör de första bokstäverna i orden ”Jesus Kristus, Guds son, frälsare.”

equmenia
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Proposition om förbundshalsduk
och märke för equmenias
scoutverksamhet
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Förslag
till halsduk

            
När en logga tas fram brukar man aldrig använda en befintlig logga i den nya loggan. Därför är ordet equmeniascout textat på ett sätt

         
som ser handritat ut. Det gör att det gåt jättebra att kombinera märket med equmenias logotype.
          
Logotyperna finns
färgkombinationer:
Lila,
olivgrönt
och svart/vit.
Huvudmärketär 
i equmenias lila färg. Olivgrönt
en av

i tre

 är
equmenias komplementfärger och är tänkt att användas på scoutskjortan för att markera att man är ledare.
  

Halsduk             

        
Även förslaget på halsduk har tagits fram utifrån inkomna synpunkter. Den är rättvisemärkt och ekologisk, har bra kvalitet, har praktisk

 blir

 

 
färg 
som inte
smutsig, är enkel,
är lagom stor, visar på gemenskap
och tillhörighet med equmenia,
passar till scoutskjortan och den

           
är inte för dyr.
           
        

Input från bildarmötena gällande halsduk
   
Denequmenia-lila
 
 
halsduken har en mörklila bård
med equmenias nya förbundsmärke på. Att märket är tryckt längs bården anknyter
till Scouterna
 
som har ett liknande upplägg på sin halsduk och samtidigt markeras vår identitet genom fisk-liljan. På detta sätt visar vi
på vår gemenskap med både equmenia och Scouterna.
tydligt
 
Halsduken
 är ekologisk och rättvisemärkt i enlighet med equmenias policy och en stark önskan från bildarmötena. Vi anser att en
rättvisemärkt
  

halsduk av god
kvalitet kan
motivera ett något
högre pris.
     
Det kommer inte tas fram någon särskil equmeniasölja i nuläget. Det finns en standardsölja att köpa på scoutshopen om man inte
väljer

 
att göra sina egna i kåren.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

anta förslaget på nytt förbundsmärke och förbundshalsduk för equmeniascout.
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equmenia

Exempelbilder
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Proposition om byte av
räkenskapsår
I equmenia har vi sedan starten haft det som kallas brutet räkenskapsår, vilket betyder att
vi börjar vårt år för verksamheten den 1 september och slutar den 31 augusti. Det är för de
12 månaderna som vi räknar våra kostnader och intäkter samt bestämmer verksamhetsplan
och budget. Detta har motiverats utifrån att det speglade den lokala verksamheten som ofta
baseras på terminer och skolår, samt att Ungdomsstyrelsen (den statliga myndighet som ger oss
statsbidrag) tidigare tillät brutet räkenskapsår för den redovisning som vi gör till dem.
Med det nya läge som equmenia nu befinner sig i föreslår styrelsen att vi ändrar räkenskapsåret
till kalenderår, alltså från 1 januari till 31 december, för att detta kommer att föra med sig
en del fördelar. Redovisningen av statsbidraget från Ungdomsstyrelsen måste numera göras
utifrån kalenderår. Vi kommer få samma räkenskapsår som Gemensam Framtid vilket
underlättar eftersom de kommer att sköta en stor del av vår administration och ekonomi. Vi
kommer även kunna ha riksstämma och regionstämmor på hösten för att besluta budget och
verksamhetsplan för året som snart börjar, något som redan planerats för i de stadgar som
regionerna antagit. När riksstämman ska hållas är dock inte beroende av vilken modell för
räkenskapsår vi väljer.
För att vi ska kunna genomföra den här övergången så smidigt som möjligt behövs lite
planering och förberedelse. Stadgarna ska ändras, budget och verksamhetsplan behöver
planeras för kalenderår (och för de månader som hamnar där emellan, för att undvika
att behöva genomföra en extra riksstämma). Därför föreslår styrelsen att detta arbete ska
förberedas till nästa riksstämma så att det nya räkenskapsåret kan börja gälla från 1 januari
2015.
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Inledning
Kärnan i equmenias verksamhet beskrivs av verksamhetsplanen. Den styr hur vi prioriterar vårt
arbete och vad vi lägger pengar på. I förslaget till verksamhetsplan finns det både ettåriga och
fleråriga mål, beroende på målens karaktär. Vi i styrelsen strävar efter att få till ett långsiktigt
tänk för att vår verksamhet ska nå djupare och längre.
equmenia är en rörelse - lokalt, regionalt och nationellt, vilket verksamhetsplanen speglar.
Uppfyllandet av vissa av resultatmålen sker i samverkan med våra regioner och vissa
sker nationellt. Därför kommer den nationella verksamhetsplanen och regionernas
verksamhetsplaner att anknyta till varandra.

Hur använder vi verksamhetsplanen?
Det viktigaste med verksamhetsplanen är resultatmålen. Styrelsen föreslår konkreta, mätbara
resultatmål som fastslås på riksstämman. En viktig poäng med att ha just mätbara mål är att
det gör det enklare för alla medlemmar att följa upp målen som beslutats. Under varje mål
finns det en ansvarig funktion. Det är den ansvarige som har som uppgift att slutföra målet och
rapportera till styrelsen om det.
Under varje mål finns ett antal aktiviteter som är utformade så att målet ska uppfyllas.
Det kan vara andra personer som ansvarar för de enskilda aktiviteterna men det är målets
huvudansvarige som ansvarar för helheten. Budget är framtagen som en bild av de planerade
aktiviteterna. Om verksamhetsplanen berättar i ord vad vi ska göra nästa år så säger budget
samma sak fast i siffror.
Hela equmenias verksamhetsplan genomsyras av Jesu uppmaning om att visa omsorg om de
behövande.

equmenias kärleksförklaring
Allt equmenia planerar och genomför har Jesus kärlek som inspiration och drivkraft. Jesus
utmanar oss att möta behov i samhället. Verksamheten handlar om att stödja deltagare, ledare
och föreningar i uppdraget att bli 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.

equmenia
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Proposition om
verksamhetsplan för perioden
2013-09-01 – 2014-08-31
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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 representera lokalföreningarnas intressen och vara med och påverka i kyrkornas
och scoutrörelsens internationella samarbetsorgan. (gäller till och med 2013/14)
3. Att med ”Växa i Tro-konceptet” som utgångspunkt utarbeta ett förenings- och
församlingsutvecklingsprogram tillsammans med Gemensam framtid. (gäller till och
med 2013/14, se även mål 32)
4. Att ytterligare tjugofem föreningar startar Pulsgrupper.
5. Att utveckla koncept för nationella och regionala fortbildningstillfällen för
scoutledare.
6. Att stärka demokratin i equmenia genom att 30 % av våra scoutkårer är
representerade på Scouternas stämma hösten 2014.
7. Att stärka gemenskapen med andra organisationer som bedriver scouting på kristen
grund i Sverige genom 5 aktiviteter per år. (gäller till och med 2014/15)
8. Att utveckla och tillämpa equmenias varumärkesstrategi i syfte att stärka equmenias
varumärke. (gäller till och med 2014/15)
9. Att alla föreningar är anslutna till Repet (gäller till och med 2014/15).
10. Att tillsammans med Gemensam Framtid utveckla arbetet kring gudstjänster där
de ungas perspektiv tas till vara.

Växande
Att bli fler medlemmar och finna nya språk som gör evangeliet tillgängligt,
så att fler kommer till tro på Jesus och väljer att följa honom.
(Apg 2:41)
11. Att utifrån ”Vi vill växa” och Färdplan för framtiden arbeta för att vid 31 december 2014
redovisa fortsatt tillväxt i deltagarantalet inom lokalföreningarnas idrotts-, musik-, barn-, scoutrespektive ungdomsverksamhet.
12. 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)
13. Att minst 1000 ledare om året använder Materialbanken för material- och aktivitetstips
samt att minst åtta nya metodmaterial produceras. (gäller till och med 2013/14)
14. Att vid de skolor där equmenia är huvudman eller intressent aktivt delta i relevanta
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utbildningar. (gäller till 2014/15)
15. Att finnas med i uppstarten av ytterligare fyra idrottsläger.

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 equmenias hållbarhetspolicy ska få genomslag i rörelsens nationella, regionala och
lokala verksamhet (gäller till 2015/16)
18. Att utrusta minst 25 barnkörledare och lovsångsledare så att de fungerar i sina
sammanhang. (gäller till 2013/2014)
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.
(gäller till 2013/2014)
21. Att på minst två platser varje år stödja församlingar och regioner som anordnar konfaläger
genom att bidra med metodik och ledarstöd för temaspår på lägren. (gäller till och med
2013/14)
22. Att minst 10 svenska och 5 internationella ungdomar per år deltar i Exchange (gäller till
2013/14)
23. Att minst 15 ungdomar per år deltar i en bibellinje med idrottsprofil (gäller till 2014/15)
24. Att med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva internationella partnerskapssamarbeten
och samarbeta kring minst fyra projekt varje år. (gäller till och med 2013/14).
25. Att i egen regi eller tillsammans med lämplig samarbetspartner planera och genomföra
utbildningar där minst 300 ideella ledare deltar.
26. Att tillsammans med Gemensam Framtid arbeta för att minst 20 församlingar har ett
fungerande idrottskonfirmationsarbete.
27. Att utveckla arbetet med praktiska team och att få igång minst ett team under 2013/14.
28. Att genomföra sex aktiviteter i syfte att utveckla nätverken och relationerna mellan
equmenia (individ, föreningar, regioner och nationellt) och våra kompiskyrkor.
29. Att uppdatera kursmaterialet för Ska’Ut.
30. Att utveckla ett material i syfte att underlätta anställda ungdomsledares församlingstjänst.
31. Att minst 50% av ledarna inom equmenias verksamhet har genomgått kursen Trygga
Möten i någon form. (Gäller till och med 2015/16)
32. Att fortsatt arbeta för att Växa i tro blir equmenias övergripande ideologiska arbete. (gäller
till och med 2015/16, se även mål 3)

equmenia

16. Att utforma och tillämpa ett strategiskt arbete med avsikt att utrusta personer i åldern 20 –
25 år i deras tro och som ledare. (gäller till och med 2014/15)
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Proposition om medlemsavgift,
scoutavgift och verksamhetsstöd

Medlemsavgiften är ett anslag som föreningar och verksamhetsgrupper betalar för att vara medlemmar i equmenia. Den utgör en viktig
del av 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.
Sedan det nuvarande systemet för medlemsavgifter och verksamhetsstöd infördes i equmenia har Ungdomsstyrelsen (den statliga
myndighet som ger oss statsbidrag) ändrat sina bidragsregler. Det gör att även vi måste se över vårt system. Till årets riksstämma har
SMU i Hässelby skrivit en motion som pekar just på nödvändigheten av att equmenias regler ändras, läs motionen och styrelsens svar
under punkt 19.
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för 2013/14, 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
Sedan 2009 har equmenia jobbat medvetet med att equmenias scoutavgift ska närma sig nivån för medlemsavgiften till Scouterna.
Enligt förra årets riksstämmobeslut ska avgiften till Scouterna per scout vara 55 kr år 2014. Styrelsen föreslår därför att equmenias
scoutavgift höjs från 45 till 50 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 2013/14 till 100 kronor per medlem.

att

fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte registrerar
medlemskap för 2013/14 till 100 kronor per deltagare.

att

fastställa scoutavgiften för 2013/14 till 50 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.
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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 2013/14 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 personen 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 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.

Styrelsen föreslår riksstämman 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 tillett annat.

att

ordförande inte har rätt till traktamente, friskvårdsbidrag eller tjänstepension.

att

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

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 2013 uppgår till 44 500 kronor.
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Proposition om arvode för
ordförande
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Proposition om budget för
perioden 2013-09-01 – 2014-0831
Vad är budget egentligen?
Om verksamhetsplanen berättar i ord vad vi ska göra nästa år så säger budget samma sak fast
i siffror. 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 budgetförslaget?
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 med en kort
text som ger mer information om hur pengarna används och vilka resultatmål rubriken hör
samman med.
Budgeten är indelad i två spalter. Den första är nuvarande budget för 2012/13. I andra spalten
kommer sedan budgetförslaget för 2013/14 som riksstämman ska besluta om. 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 2011/12, och förra årets balansräkning, som 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 – 1 425 000 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 back. Vi brukar tala
om att gå ungefär plus/minus noll över en treårsperiod är en bra målsättning. equmenia har
haft flera år med positivt resultat så en viss satsning är rimlig.

Helhetsbilden av equmenias ekonomi 2013/14
Statsbidragen från Ungdomsstyrelsen 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. Styrelsen hoppas också att vi ska kunna
fortsätta arbeta ännu mer med det pågående projektet för insamling som ska köras i två år och
sedan utvärderas.
Vi måste hela tiden jobba med medlemsunderlaget, som är grunden för många lokala, regionala
och nationella bidrag. Under hösten kommer vi tillsammans med Scouterna och våra regioner
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
också en satsning på Repet.
Intäkterna för offrande har sänkts i denna budget, för att vi innevarande år inte nådde upp till
budget. Men det betyder inte att vi ska ge mindre, gör allt ni kan för att budgeten ska ha fel!
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 515 000 kr i genomsnitt. En väldigt stor
förändring som kommer ske under detta budgetår är att equmenias personal för administration
och ekonomi flyttas över till Gemensam Framtid, något som kyrkostyrelsen har beslutat för att
ge stöd till oss som deras barn- och ungdomsorganisation. Detta är vi mycket glada för!

Styrelsen föreslår riksstämman besluta
att

fastställa förslaget till budget för perioden 2013-09-01 – 2014-08-31.
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Noter
1. Insamlade medel nationellt
Här finns offrande till den egna rörelsen. Glädje & Tack, equmenias bön- och offerdag, hålls
den 13 oktober 2013. Det mest stabila sättet att stödja equmenia är att ansluta sig till autogiro.
Resultatmål: insamlingsmål enligt budget.

2. 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 insamlingar till projekt i Latinamerika och ges i år som stöd till barn- och
ungdomsarbete och scoutverksamhet i Ecuador. Resultatmål: 24
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 insamling och kommunikation, därför minskar intäkterna och kostnaderna.
Resultatmål: 24

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, 2, 28
Internationella praktikantutbildningar
equmenias internationella praktikantutbildning heter Exchange och genomförs tillsammans
med Lidingö Folkhögskola. Resultatmål: 22
Apg29
Apg29 är lärjungaskolor inriktade på praktisk evangelisation. equmenia arrangerar kurserna
tillsammans med Gemensam Framtid, 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
(EBF-YC) och European Methodist Youth Conference (EMYC). Resultatmål: 3

3. Scoutverksamhet
Scouternas riksorganisation
Scouterna är den nya riksorganisationen för den gemensamma scoutrörelsen. equmenia har,
utifrån beslut som fattades på riksstämman 2012, slutit ett samverkansavtal med Scouterna
som innebär att equmenia betalar 55 kr per scout under 2014. För att täcka den kostnaden
tar equmenia ut en scoutavgift, styrelsen föreslår att den ska vara 50 kr per scout. Resten
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av avgiften finansieras gemensamt av equmenia, med målet att på sikt bli självbärande. Här
finns också kårers och enskilda scouters prenumeration på scouttidningarna. Samverkan
inom Scouterna gäller bland annat deltagande i scoutstämman och andra träffar för att främja
samarbetet mellan equmenia och Scouterna.
Internationellt erfarenhetsutbyte

Ledarutbildning
Under året ska equmenia stödja och vara med att utveckla ledarutbildningarna Treklöver
Gilwell, Ska’Ut och Ska’Ut Mera, bland annat genom att satsa på att uppdatera kursmaterialen.
Här finns också deltagaravgifter och kostnader för Ska’Ut Mera Fjäll. Resultatmål: 5, 7, 25, 29

4. Nationell verksamhet
4a. Barn & unga
Våga tro
Våga tro-terminen är en folkhögskolekurs i pionjärt församlingsarbete med mycket praktik
ute i församlingar. equmenia ger kursen tillsammans med Gemensam Framtid 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: 12
Framtidens evangelister
Framtidens evangelister är inspirationsdagar för unga förkunnare och ungdomsledare.
equmenia anordnar kursen tillsammans med Teamevangelisation och Gemensam Framtid.
Resultatmål: 24
Kristet Ledarskap
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. Här finns även ett
samarbetsprojekt med Gemensam Framtid kring en kurs i hur föräldrar förmedlar tro till
sina barn. Själva kursen finansieras av Gemensam Framtid, equmenias budget handlar om
planeringskostnader. Resultatmål: 30, 32
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: 13
Växa i tro
Kursen Växa i Tro för barnledare respektive ungdomsledare ska genomföras. equmenia stöttar
regioner som vill satsa på barnledare och hjälper till med ett kurskoncept speciellt riktat mot
dem. Resultatmål: 25
4b. Puls
Idrottsläger
PULS går ut starkt och ökar! I år vill equmenia vara med och stötta ytterligare fyra idrottsläger
inom olika idrotter och målgrupper. Här ryms kostnader för marknadsföring och vissa riktade
insatser på lägren. Resultatmål: 15
Idrottsledarutbildning

equmenia

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
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Fjällkursen kommer tillbaka. Den grymmaste kursen någonsin, en
stark kristen profil och hög PULS! Resultatmål: 25
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: 4, 21, 26
Bibel Puls
Till hösten startar equmenia tillsammans med Härnösands
folkhögskola en ettårig utbildning kring idrott, tro och ledarskap
– Bibel Puls. Resultatmål: 23
4c. Musik & Kultur
Kulturledare och kulturella förebilder
Här ryms equmenias stöd till regionernas 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

Sugen på att jobba med händerna? Kanske renovera ett
tonårsrum samtidigt som du går en bra utbildning, eller åka till en
kompiskyrka 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: 27

8. Ekonomi & föreningsservice
Föreningsservice & samordnad administration
equmenias personal för administration och ekonomi
kommer att flyttas över till Gemensam Framtid, något som
kyrkostyrelsen har beslutat för att ge stöd till oss som deras
barn- och ungdomsorganisation. Detta är vi mycket glada för!
Insamlingskostnaderna innehåller en satsning på SMS och på
autogiro, det mest strategiska sättet att ge pengar till equmenia.
Resultatmål: 24
Kansli

5. Kommunikation

Under 2011/12 fick equmenia ett nytt kontor i Ekumeniska
Centret i Stockholm. Tillsammans med bland annat Gemensam
Framtid, Diakonia och Kristna Freds delar vi på moderna lokaler
med bra möjligheter att ta emot både gäster och konferenser. Vi
har ett praktiskt, smart och effektivt kontor och det är vi mycket
glada för. En effekt är att vi sänkt kostnaderna trots att vi höjt
standarden!

Kommunikationsverksamhet

Medlemskap & gemensamt medlemsregister

Under kommunikationsverksamhet ryms kostnader för
när equmenia visar upp sig på festivaler och konferenser,
annonsering, profilprodukter och trycksaker. Här finns också en
del materialkostnader.

På förra riksstämman togs beslutet att Repet ska byggas om
till ett gemensamt medlemsregister för alla medlemmar, ett
arbete som kommer fortsätta en längre tid framöver. Flera
lokalföreningar vill också att equmenia ska skicka ut påminnelser
om att bli medlem till deras medlemmar, andra efterfrågar
möjlighet att bli medlem via SMS. Resultatmål: 9, 11

Föreningsinformation
Utveckling av föreningsinformation sker ständigt. Här finns
kostnader för tryck, porto, och drift av maillistor. Resultatmål: 8,
24
Identitet & Varumärke
Äntligen har lokalföreningarna möjlighet att använda equmenia
som en del av sitt namn, ett ständigt pågående arbete. Vi ska
också lägga lite pengar på spridning av det nya märket och
halsduken för equmenias scoutverksamhet. Resultatmål: 8

6. Utbildning
Huvudmannaskap, folkhögskolorna & THS
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: 14
Praktiskt team

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
beslutade equmenias styrelse att avveckla Skräddartorp som en
nationell lägergård och uthyrningen avslutades den 31 augusti
2012. Sedan dess har en gårdsförening bildats som kommer
arrendera gården och stå för drift och uthyrning. Det innebär att
de föreningar som finns i området och faktiskt använder gården
får möjlighet att driva verksamheten. equmenia kommer dock
ändå att ha utgifter för gården, därför finns det pengar i budget
för Skräddartorp även detta år.

8. Ledning
Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider
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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
Här finns pengar för den demokratigrupp som är tillsatt att
fundera över hur equmenia kan öka medlemmarnas möjligheter
till deltagande och inflytande i demokratiska sammanhang.
Regional utveckling och samverkan
Nu har equmenia nya regioner så då planerar vi för att satsa
på att stötta och utveckla dessa. Mycket handlar om stöd för
regionstyrelsernas kostnader under en uppstartsperiod, men det
ingår också möten mellan regional och nationell nivå för både
ideella och personal.
Medlemskap i nationella organisationer
Här finns equmenias medlemsavgifter till LSU - Sveriges
Ungdomsorganisationer samt Arbetsgivaralliansen.

9. 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 2).

10. 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 bland
annat de internationella stipendierna, stöd till kompiskyrkor,
Skräddartorps drift och utveckling av regionerna finansieras med
ändamålsbestämda medel. Resultatmål: se not 2, 3, 5, 7

11. Användning av statsbidrag
Vi sökte statsbidrag som equmenia men Ungdomsstyrelsen
valde i år att trots det ge oss bidrag för SBUF och SMU. Det
innebär att vi i år fått två så kallade grundbidrag som delas ut till
varje riksorganisation. Det är en inkomst vi inte kan räkna med
till nästa verksamhetsår. Grunden för bidragen är den statistik
som samlas in via Repet och statistikblanketter. I equmenias
ansökan om statsbidrag ska en återredovisning av en del av förra

årets bidrag ingå. Under den här rubriken redovisas styrelsens
planering för kommande års användning av statsbidraget, vilka
delar av verksamheten equmenia räknar med att genomföra tack
vare dessa pengar. Alla intäkter och kostnader som redovisas
här är hämtade direkt ur budgeten ovan, det är alltså inte ”mer
budget” utan en rapport på hur statsbidragspengarna använts
i budgeten ovan. Skillnaderna 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.

equmenia

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.
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Budgetförslag för equmenia, verksamhetsåret 2013/14

Alla belopp är angivna i svenska kronor

Budget
2012-2013
INTÄKTER
Insamlade medel nationellt
Insamlade medel internationellt
Statsbidrag Ungdomsstyrelsen
Statsbidrag Ungdomsstyrelsen, återredovisningskrav
Övriga bidrag & anslag
Medlemsavgifter
Internationellt, övriga intäkter
Scout
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik
Information
Utbildning
Ekonomi & Föreningsstöd
Ledning
Summa: Intäkter

3 235 000
380 000
1 660 000
3 315 000
600 000
2 300 000
432 000
1 200 000
540 000
15 000
50 000
0
70 000
13 797 000

2 735 000
375 000
1 320 000
2 640 000
0
2 100 000
350 000
600 000
630 000
10 000
50 000
2 390 000
70 000
13 270 000

-1 662 000
-2 260 000
-2 110 000
-1 095 000
-658 000
-5 191 000
-1 440 500
-2 300 000
-16 716 500

-1 614 000
-1 624 000
-2 290 000
-990 000
-682 000
-4 230 000
-2 070 000
-2 100 000
-15 600 000

Verksamhetsresultat

-2 919 500

-2 330 000

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

300 000
0
-2 619 500

350 000
0
-1 980 000

-80 000
380 000

-30 000
585 000

-2 319 500

-1 425 000

VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt
Scout
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik
Information
Utbildning
Ekonomi & Föreningsstöd
Ledning
Aktivitetsstöd till föreningarna
Summa: Kostnader

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp för året

1
2
11
11

Budget
2013-2014

2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
5
6
7
8
11

9
10
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Insamlade medel nationellt
Bön- & offerdag
Autogirogåvor (Missionsgåvan, Visionsbärarna)
Riksstämmogåvor
Övriga insamlade medel

Budget
2013-2014

900 000
2 200 000
85 000
50 000

700 000
1 900 000
85 000
50 000

3 235 000

2 735 000

För insamlade medel internationellt, se not 3.
Resultat: Insamlade medel nationellt

Budget
2012-2013

2. Internationell verksamhet
Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet
Intäkter
Kostnader
Internationella staget
Intäkter
Kostnader
Alla på samma kula
Intäkter: Insamlade medel
Kostnader

30

Insatser i Latinamerika
Intäkter: Insamlade medel
Kostnader

30

WorldWide / Internationella insatser
Intäkter: Insamlade medel
Kostnader

30

Internationellt erfarenhetsutbyte
Intäkter
Kostnader

Budget
2013-2014

0
-503 000
-503 000

0
-515 000
-515 000

0
-42 000
-42 000

0
-42 000
-42 000
24

300 000
-300 000
0

250 000
-335 000
-85 000
24

0
-100 000
-100 000

90 000
-90 000
0
24

80 000
0
80 000
1, 3, 29

35 000
-5 000
30 000
2, 28

17 000
-149 000
-132 000

Internationella praktikutbildningar
Intäkter
Kostnader

25

Apg29

19

70 000
-215 000
-145 000
22

415 000
-470 000
-55 000

280 000
-280 000
0
19

equmenia

Budget
2012-2013

1. Insamlade medel nationellt
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Intäkter
Kostnader

Medlemskap i internationella organisationer
Intäkter
Kostnader

Summa: Insamlade medel
Summa: Övriga intäkter
Summa: Kostnader
Resultat: Internationell verksamhet

0
-82 000
-82 000
3

0
-117 000
-117 000
2

0
-16 000
-16 000

0
-15 000
-15 000

380 000
432 000
-1 662 000

375 000
350 000
-1 614 000

-850 000

-889 000
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Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet
Intäkter
Kostnader
Scoutstaget
Intäkter
Kostnader
Scouterna Riksorganisationen
Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar
Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar
Kostnader: Samverkan inom SSR

Budget
2013-2014

0
-747 000
-747 000

0
-775 000
-775 000

0
-62 000
-62 000

0
-62 000
-62 000
2, 8

570 000
-590 000
-30 000
-50 000

Internationellt erfarenhetsutbyte
Intäkter
Kostnader

28, 29

Ledarutbildning
Intäkter
Kostnader

24, 29

550 000
-605 000
-5 000
-60 000
28

200 000
-290 000
-90 000

0
-45 000
-45 000
5, 7, 25, 29

400 000
-412 000
-12 000

50 000
-132 000
-82 000

30 000
-129 000
-99 000

0
0
0

Summa: Intäkter
Summa: Kostnader

1 200 000
-2 260 000

600 000
-1 624 000

Resultat: Scoutverksamhet

-1 060 000

-1 024 000

Avslutade projekt (främst deltagande i Trampolin 2013)
Intäkter
Kostnader

equmenia

Budget
2012-2013

3. Scoutverksamhet
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Planering
2012-2013

4. Nationell verksamhet
Löner & Föreningsbesök, Nationell verksamhet
Intäkter
Kostnader
Barn- & Ungdomsstaget
Intäkter
Kostnader
Idrottsstaget
Intäkter
Kostnader
Musikstaget
Intäkter
Kostnader

Planering
2013-2014

250 000
-1 509 000
-1 259 000

260 000
-1 540 000
-1 280 000

0
-39 000
-39 000

0
-40 000
-40 000

0
-50 000
-50 000

0
-50 000
-50 000

0
-42 000
-42 000

0
-55 000
-55 000

4a. Barn & Unga
Våga tro
Intäkter
Kostnader

Framtidens evangelister
Intäkter: Kursavgifter
Kostnader

Kristet ledarskap
Intäkter: Deltagaravgifter
Kostnader

Materialbanken
Intäkter
Kostnader

Växa i tro - grundläggande ledarkurser
Intäkter
Kostnader

Avvecklade projekt (Face to Face)
Intäkter
Kostnader

11

12
0
-65 000
-65 000

22, 24

0
-90 000
-90 000
25

30 000
-30 000
0
27

40 000
-40 000
0
30, 32

0
-35 000
-35 000
14, 20

0
-40 000
-40 000
13

0
-45 000
-45 000
24

60 000
-100 000
-40 000
25

0
-10 000
-10 000

0
-10 000
-10 000

0
-50 000
-50 000

0
0
0

15, 22
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4b. Puls
13

Idrottsledarutbildning (Fjällkurs)
Intäkter
Kostnader

24

15
0
-25 000
-25 000

0
-35 000
-35 000
25

160 000
-160 000
0

Idrott i föreningen
Intäkter
Kostnader

12, 21

Bibel Puls
Intäkter
Kostnader

24, 26

160 000
-160 000
0
4, 21, 26

100 000
-20 000
80 000

100 000
-50 000
50 000
23

0
-10 000
-10 000

0
-25 000
-25 000

4c. Musik & Kultur
Kulturledare och kulturella förebilder
Intäkter: Deltagaravgifter
Kostnader

18, 20, 24

18, 20
0
-20 000
-20 000

10 000
-55 000
-45 000

Summa: Intäkter
Summa: Kostnader

540 000
-2 110 000

630 000
-2 290 000

Resultat: Nationell verksamhet

-1 570 000

-1 660 000

equmenia

Idrottsläger
Intäkter: Externa medel
Kostnader
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Budget
2012-2013

5. Kommunikation
Löner & Föreningsbesök, Kommunikation
Intäkter
Kostnader
Referensgrupp, Information
Intäkter
Kostnader
Webbkommunikation
Intäkter
Kostnader

Budget
2013-2014

0
-503 000
-503 000

0
-515 000
-515 000

0
-20 000
-20 000

0
-15 000
-15 000

0
-80 000
-80 000

10 000
-80 000
-70 000

8, 14

Kommunikationsverksamhet
Intäkter
Kostnader

1, 8, 16
0
-212 000
-212 000

Föreningsinformation
Intäkter
Kostnader

8

Identitet & Varumärke
Intäkter
Kostnader

8

0
-235 000
-235 000
8, 24

15 000
-165 000
-150 000

0
-130 000
-130 000
8

0
-115 000
-115 000

0
-15 000
-15 000

Summa: Intäkter
Summa: Kostnader

15 000
-1 095 000

10 000
-990 000

Resultat: Kommunikation

-1 080 000

-980 000

Budget
2012-2013

6. Utbildning
Löner & Föreningsbesök, Utbildning
Intäkter
Kostnader

Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS
Intäkter
Kostnader

Praktiskt team
Intäkter

Budget
2013-2014

0
-528 000
-528 000
16, 26

0
-565 000
-565 000
14

0
-35 000
-35 000
23

0
-32 000
-32 000
27

50 000

50 000

Kostnader

-95 000
-45 000

-85 000
-35 000

Summa: Intäkter
Summa: Kostnader

50 000
-658 000

50 000
-682 000

Resultat: Utbildning

-608 000

-632 000

equmenia
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7. Ekonomi & Föreningsservice

Budget
2012-2013

Föreningsservice & Samordnad Administration
Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid
Personalkostnader
Arkiv
Insamlingskostnader
Materialkostnader
Övergångskostnader

0
-2 395 000
0
-95 000
-30 000
0
-2 520 000

Kansli
Intäkter
Personalrekrytering
Lokalkostnader
Ekonomiadministration
Förbrukningsmaterial, Inventarier
Datorsupport
Insamlingskostnader
Kopiering, Telefon, Porto
Övriga expeditionskostnader

Medlemskap & Gemensamt medlemsregister
Verksamhetsstöd från Gemensam Framtid
Gemensamt medlemsregister, löpande kostnader
Stöd för medlemsrekrytering i föreningen
SMS-system för medlemskap
IKON1931 och övriga satsningar på medlemskap

Budget
2013-2014

2 055 000
-1 920 000
-20 000
-85 000
-30 000
-50 000
-50 000
1, 8

0
-92 000
-732 000
-114 000
-215 000
-167 000
-230 000
-175 600
-120 400
-1 846 000
2, 10, 24

24

0
-65 000
-627 000
-90 000
-168 000
-160 000
-160 000
-150 000
-100 000
-1 520 000

9, 11
0
-370 000
-15 000
-80 000
-200 000
-665 000

335 000
-335 000
-80 000
-80 000
0
-160 000

0
-80 000
-80 000

0
-80 000
-80 000

0
-80 000
-80 000

0
-30 000
-30 000

Summa: Intäkter
Summa: Kostnader

0
-5 191 000

2 390 000
-4 230 000

Resultat: Ekonomi & Föreningsservice

-5 191 000

-1 840 000

Deltagarförsäkringar
Intäkter
Kostnader
Skräddartorp
Intäkter: Arrende
Kostnader
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Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning
Intäkter
Löner, administration, resor
Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider
Intäkter
Kostnader

Budget
2013-2014

10 000
-950 000
-940 000

30 000
-1 440 000
-1 410 000

60 000
-275 000
-215 000

40 000
-215 000
-175 000

0
-123 500
-123 500

0
-105 000
-105 000

0
-10 000
-10 000

0
-10 000
-10 000

22

Styrelse, AU samt grundarorganisationeras styrelser
Intäkter
Kostnader

Demokratiutveckling
Intäkter
Kostnader

Regional utveckling och samverkan
Intäkter
Kostnader

11, 31
0
-42 000
-42 000

0
-265 000
-265 000

0
-40 000
-40 000

0
-35 000
-35 000

0
0
0

0
0
0

Summa: Intäkter
Summa: Kostnader

70 000
-1 440 500

70 000
-2 070 000

Resultat: Ledning

-1 370 500

-2 000 000

Medlemskap, Nationella organisationer
Intäkter
Kostnader

Avslutade projekt
Intäkter
Kostnader

22

equmenia

Budget
2012-2013

8. Ledning
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9. Reservation av ändamålsbestämda medel

Budget
2012-2013

Budget
2013-2014

Internationella insatser

-80 000

-30 000

Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel

-80 000

-30 000

10. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

Budget
2012-2013

Budget
2013-2014

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Internationella insatser
Utvecklingsarbete
Alla på samma kula
Nationell verksamhet
Skräddartorp
Insatser i Latinamerika
Informationsinsatser

145 000
0
0
0
80 000
100 000
55 000

105 000
265 000
85 000
100 000
30 000
0
0

Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

380 000

585 000

11. Användning av statsbidrag

Planering
2012-2013

Planering
2013-2014

I equmenias ansökan om statsbidrag ska en återredovisning av en del av förra årets bidrag ingå. Under
den här rubriken redovisas styrelsens planering för kommande års användning av statsbidraget. Alla
intäkter och kostnader som redovisas här är hämtade direkt ur budgeten ovan, det är alltså inte "mer
budget" en rapport på hur statsbidragspengarna använts i budgeten ovan.
Statsbidragens sammansättning
Statsbidrag, Ungdomsstyrelsen
Statsbidrag, Ungdomsstyrelsen, återredovisningskrav

1 660 000
3 315 000

1 320 000
2 640 000

Resultat: Statsbidrag

4 975 000

3 960 000

Användning av statsbidrag med återredovisningskrav

3 315 000

2 640 000

-2 300 000
-55 000

-2 100 000
-100 000

Riksstämma & övriga demokratiska organ
Riksstämman
Riksstämmans organ (styrelse, NK, revision)
Stag (strategiska arbetsgrupper), demokratiutveckling

-215 000
-207 000
-265 000

-175 000
-105 000
-160 000

Information
Föreningsutskick
Informationsverksamhet

-150 000
-117 000

---

Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mm
Lokalt aktivitetsstöd
Subvention, anslutning till scoutrörelsen
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6 000

0

equmenia

Kvar att redovisa
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29

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. På riksstämman 2012 fastställdes instruktionen för första gången. I förslaget som läggs
fram till årets riksstämma har styrelsen gjort ett tillägg. Det gäller nomineringen av ledamöter
till nomineringskommittén där equmenias regioner föreslås nominera varsin ledamot.

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

79
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

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 är justerat. Sedan ska materialet förstöras. Endast beslut skall protokollföras.
Diskussionsprotokoll ska inte föras.
7.
kansli.

Generalsekreteraren och den som är sammankallande ansvarar för samordningen av kommitténs arbete med equmenias

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. En styrelseledamot som vill ställa upp för omval ska kontakta styrelsens ordförande
och föra ett samtal om hur arbetet har gått under den senaste mandatperioden innan ledamoten meddelar sin kandidatur. En
ordförande som vill ställa upp för omval ska 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).

Riksstämman
14.
Val av nomineringskommitté förbereds genom att de sju regionernas styrelser nominerar var sin ledamot till kommittén.
Riksstämmans presidium nominerar bland dessa en person till sammankallande för nomineringskommittén
15.
Nomineringskommittén tar fram ett beslutsunderlag för alla valärenden i så god tid att förslagen kan presenteras i
riksstämmohandlingarna.
16.
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.
17.
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.
18.
Om någon vill motkandidera på riksstämman ska nomineringskommittén hjälpa kandidaten att ta fram en likvärdig
presentation.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

anta förslaget till instruktion för equmenias nomineringskommitté

equmenia

c.
vilka kandidater som nomineringskommittén föreslår för respektive uppdrag samt en motivering till varför de personerna är
lämpad för uppdraget.
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34

Presentation av 2014 års
riksstämma
Tid och plats presentera på riksstämman 2013.

equmenia
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