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Välkommen till riksstämman 2015!
Jag minns första gången jag åkte på årskonferens för SMU, MKU och
SBUF. Den ägde rum på Klintagården på Öland och lite ovetande
om vad jag egentligen skulle förvänta mig tog jag mig an uppgiften
som ombud för SMU i Gävle. Riksmötet kom att handla om ny
scoutskjorta, färdplan för framtiden och ett samgående med SBUF
och MKU. Det var där min grund lades för årskonferenser.
Jag blev fascinerad av alla människor som var där, åsikter som
presenterades och all kunskap. Av förhandlingar som drog ut långt
in på natten och propositionsordningar som var helt galna. Men det
var inte bara det som var spännande. Det som jag blev allra mest
präglad av var Gudsfokuset som fanns i förhandlingar, seminarium
och Gudstjänster. Man sökte inte bara sin egen vilja utan också
Guds vilja i beslut om framtiden.
Nu, 10 år senare får jag välkomna dig som deltagare på årets
riksstämma, där Equmenia inte bara är bildat utan också etablerat.
Den petroleumblå scoutskjortan känns självklar och färdplan för
framtiden är historia. Vi står nu inför nya beslut, nya situationer som
vi behöver förhålla oss till och i den processen får vi bjuda in Gud.
För de beslut vi fattar är inte onödiga eller verkningslösa. De
påverkar dig, mig och förhoppningsvis även hela vårt land. Vi har till
uppgift att sprida Guds kärlek till barn och unga i vårt land och den
verksamhetsplan och budget vi antar påverkar hur det ska gå till.
I Equmenia arbetar vi på Guds uppdrag. Vi tror att Gud vill något
särskilt med Equmenias verksamhet. Vår vision är att Equmenia ska
vara en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra
och Jesus. Ett stort uppdrag, omöjligt för oss att fixa på egen hand.
Men som det står i Luk 1:37: ”Ty ingenting är omöjligt för Gud”

Joakim Lundqvist, Ordförande Equmenia
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Riksstämmans ABC
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 kan 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 även 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 dig bakom ett beslut kan du reservera dig.
Då skrivs det i protokollet att du inte håller med.

Votering
Om du tycker att det är osäkert hur en omröstning blev så kan du ropa
”votering!”. Då får årsmötet 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

Avslag
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Röstlängden föredras muntligt vid riksstämman och därefter föreslår generalsekreteraren
riksstämman

att

fastställa röstlängden i enlighet med föredragningen
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Beslut om arbetsordning
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 i förväg.
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 kallas in av riksstämmans presidie om det
behövs hjälp att räkna röster.
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Val av mötesfunktionärer för
riksstämman
Presidie

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. I plenum berättar inflytandepunktansvariga 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.

Linda Wallberg, Tierp (ordförande)
Carl Johan Berglund, Uppsala (Vice ordförande/bildsekreterare)

Så här gör vi på mötet

Aron Widforss, Västerås (Vice ordförande)

1. Information om vad som ska hända. Först samlas alla ombud i plenum och vi öppnar
mötet, väljer presidium och andra mötesfunktionärer. De föredragande berättar vad varje
fråga på dagordningen handlar om. Sen går vi till påverkanstorget.

Gunilla Landin, Kvarnåsen (Sekreterare)
Maria Andersson, Falun (Sekreterare)

Redaktionsutskott
Presenteras på stämman.

Protokolljusterare tillika rösträknare
Presenteras på stämman.

2. Diskussion och förslag. All diskussion förs 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 dessutom använda klotterplanket och skriva sina tankar och idéer.
Alla förslag finns uppsatta med en lista där ombuden kan markera om de stödjer
förslaget. Du som är 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 och presenterar den i
plenum. Alla frågor har diskuterats på påverkanstorgen och det räcker oftast med den
diskussion som redan varit. Ordförande frågar då om vi kan gå till beslut. Se ”6. Så beslutar
vi”!
5. Att prata i plenum. Plenum är framför allt till för att fatta beslut. Alla frågor har redan
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.

Equmenia
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Upprättande av röstlängd
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5
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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!
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 vi själva besluten.
När röstningen är klar säger ordförande ”Jag finner att
vi bifallit (eller avslagit) förslaget.” och väntar några
sekunder innan hen 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 hen
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,
generalsekreteraren 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 Equmeniakyrkans kyrkostyrelse utsett till
riksstämman. Alla Equmenias anställda får också
begära ordet.
I plenum kan riksstämman bestämma att andra
personer också 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!
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Beslut om riksstämmans
stadgeenliga utlysande
Enligt paragraf 3 i Equmenias stadgar ska kallelse till riksstämman gå ut senast sex
månader före riksstämmans öppnande. Utlysningen skedde första gången under
2014 års riksstämma. Därefter har riksstämman utlysts via Equmenias hemsida och
per brev till alla lokalföreningar i Equmenia.

Generalsekreteraren föreslår därför riksstämman
att

Equmenias styrelse föreslår
riksstämman besluta
att

anse riksstämman stadgeenligt utlyst

anta förslaget till arbetsordning.

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.
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Föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse
2013-09-01 till 2014-08-31
Vilket roligt år!
Ett av de mål som jag känner mig gladast över att vi lyckades med är ett som vi
på pappret misslyckades med: uppstartandet av Pulsåret på Södra Vätterbygdens
Folkhögskola var en succé, med så många sökande att vi kunde fylla alla tolv
platser på linjen. Målet i verksamhetsplanen sa att vi skulle ha femton personer på
utbildningen, men i ljuset av att vi faktiskt fick igång den överhuvudtaget och att
den blev så populär är det inte mer än en teknikalitet.
Verksamhetsåret 2013/2014 blev verkligen en tid för regionerna att ordentligt
komma igång med sina uppgifter och flera saker som tidigare sköttes av den
nationellt anställda personalen har nu lämnats över till regionpersonalen. Eftersom
de finns ännu närmare den lokala föreningen är det här ett viktigt steg i att vi ännu
mer ska bli en rörelse och kunna ge våra föreningar bra stöd i deras arbete. Det
känns väldigt bra.
Ett annat viktigt steg i den processen har varit Projekt:Ett som under våren 2014
nådde sin höjdpunkt. Projekt:Ett har gått ut på att alla Equmenias lokala föreningar
ska bli del av Equmenia även på pappret, bland annat genom att ändra sina stadgar.
Ett enormt arbete har gjorts under två år, och i slutet av april hade nästan alla
föreningar gjort sina ändringar. Bara ett fyrtiotal föreningar behövde fortfarande
ändra sina stadgar vid verksamhetsårets slut.
Som vanligt skedde det mesta av arbetet utifrån den av riksstämman beslutade
verksamhetsplanen med 32 mätbara verksamhetsmål. Det har gjorts en speciell
utvärdering av arbetet med dessa som finns att läsa på punkt 10. Ännu mer om året
står att läsa i förvaltningsberättelsen på punkt 13.

/Patric Forsling, generalsekreterare

Equmenia

Om du vill säga något i plenum
begär du ordet hos presidiet. Ta
en ”begära ordet-lapp” och skriv
ditt namn, din förening 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 vilken förening du
representerar. 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.
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2014-09-01 till 2014-12-31
Vilken höst!
Den här hösten liknar inte någonting annat jag varit med om sedan jag började
som generalsekreterare på Equmenia. Allt detta beror naturligtvis främst på
att vi under hösten egentligen inte gjorde en ny verksamhetsplan i ordets rätta
bemärkelse utan förlängde den som hade gällt 2013/2014. Alla nya spännande
saker kommer på det nya verksamhetsåret 2015. Ett annat skäl är att vi kommit
till punkt gällande en rad olika strukturella förändringar, så hösten fick bli tid
för oss som organisation att hämta andan på något sätt. Det blir kul att starta
upp det nya verksamhetsåret med tanke på att vi från 1 januari 2015 kommer in
i den planeringscykel som skall innefatta även regionerna och hamnar i det som
blir ett normalår i den nya regionala Equmeniastrukturen.
Som vanligt skedde det mesta av arbetet utifrån den av riksstämman beslutade
verksamhetsplanen med 32 mätbara verksamhetsmål. Det har gjorts en speciell
utvärdering av arbetet med dessa som finns att läsa på punkt 11. Ännu mer om
året står att läsa i förvaltningsberättelsen på punkt 15.
Särskilt roligt var det detta korta verksamhetsår att få se Projekt:Ett slutföras. Det
här projektet har pågått under en längre tid, fördröjts en del, men nu när det är
klart är det tydligt att det blev bättre än vi hade hoppats på!

/Patric Forsling, generalsekreterare
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Föredragning av utvärdering
av verksamhetsplanen för
2013-09-01 – 2014-08-31

Koordinatorerna och styrelsen har arbetat
med att göra en utvärdering kring hur kansliet
har genomfört verksamhetsplanen under
verksamhetsåret 2013/14.
Det sker under året en slags löpande utvärdering
genom generalsekreterarens rapport. På det
sättet kan styrelsen kontinuerligt följa arbetet
med genomförandet av verksamhetsmålen. Med
den slutrapporten som grund ställde vi några
kontrollfrågor.
-Varför klarade vi av de mål som vi klarade av?
-Varför klarade vi inte av de mål vi inte klarade 		
av?
-Finns det speciella trender där en typ av mål
sällan utförs?
-Finns det speciella trender där ett visst
arbetsområde misslyckas oftare?
-Under vilka mål uppfattades det att det fanns
ekonomiska begränsningar?
-Är svårighetsnivån på målen rimlig?
-Vilka mål skall vi inte arbeta vidare med för
tillfället & varför?
Sedan så jobbade vi med modellen från
stoppljuset med grönt, gult och rött.
Där grönt står för mål som vi har klarat av nog
för att pricka av.
Där gult står för mål där vi gjort alla aktiviteterna
som är kopplade till målet men där det kom för
få deltagare (exempelvis 90 istället för 100). Dessa
mål är inte av naturliga skäl avklarade, men där
är ändå aktiviteterna genomförda.
De mål som är markerade med rött är mål
som vi varit för långt ifrån att klara trots att
aktiviteterna är gjorda eller där vi av olika skäl
inte klarade. Det kan handla om att samarbeten
vi planerat inte blivit av eller liknande.
Vi kan konstatera att 15 av 32 mål är
grönmarkerade.

8 mål är gulmarkerade där vi gjort det vi
kunnat och var nära att klara målet utan att
riktigt nå hela vägen fram. Ett sådant exempel
är mål 22 som handlar om Exchange. Där fick
vi 8 svenska deltagare istället för 10 som målet
sade men fler internationella deltagare istället.
Ett annat är Pulskursens mål 23 där vi har 12
deltagare (ett tak som SVF har satt för att kunna
genomföra kursen) men målet säger 15 stycken.
Det är 8 mål som är rödmarkerade. Flera av
dessa var för högt satta, ett av målen (Repet) har
skjutits upp, under det mål som handlade om
föreningsbesök hade vi missbedömt de ideellas
insatser, två av målen 21 och 26 är sådant som
inte efterfrågas.
När det gäller mål 6 – ”Att stärka demokratin i
Equmenia genom att 30 % av våra scoutkårer är
representerade på Scouternas stämma hösten
2014.” så får vi återkomma till utvärderingen
av detta mål efter att demokratijamboreen har
gått av stapeln.
Det finns inga tydliga trender i de mål vi
misslyckats med att genomföra som att en
viss ansvarig eller en viss typ av mål inte bli
genomförda, utan det blandas och ges.

Några lärdomar
Som organisation lär sig Equmenia hela tiden.
Den strävan mot mer långsiktighet i målen
har varit en positiv utveckling för Equmenias
nationella arbete.
Det vi kan se i utvärderingen av denna
verksamhetsplan är att vi behöver tänka på hur
realistiska målen är när vi sätter dem. De skall
vara något att sträva efter att klara, men vi bör
också ha rimliga chanser att klara dem med den
personal och de resurser vi har hösten 2014
/ Patric Forsling, generalsekreterare

Equmenia
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Föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse

14

15

Gemenskap
Lärjungaskap

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

Att uppmuntra och inspirera till fördjupat lärjungaskap där nuvarande och blivande
ledare upptäcker och växer i de gåvor Gud ger.
(Rom 12:4-8)

2. Att representera lokalföreningarnas intressen och vara med och påverka
i kyrkornas och scoutrörelsens internationella samarbetsorgan.

17. Att Equmenias hållbarhetspolicy ska få genomslag i rörelsens nationella,
regionala och lokala verksamhet (gäller till 2015/16).

3. Att med ”Växa i Tro-konceptet” som utgångspunkt utarbeta ett
förenings- och församlingsutvecklingsprogram tillsammans med
Equmeniakyrkan (se även mål 33).

18. Att utrusta minst 25 barnkörledare och lovsångsledare så att de har möjlighet
att utvecklas och fungera i sina sammanhang.

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 Equmeniakyrkan 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-, scout- respektive
ungdomsverksamhet.
12. Att i samarbete med Equmeniakyrkan och Karlskoga folkhögskola
genomföra en utbildning för pionjärarbete med sammanlagt tjugo
deltagare och fem team (gäller till 2014/15).

19. Att minst 50 ungdomar per år deltar i Apg29.
20. Att utrusta ledare i minst 10 föreningar så att de kan utveckla kulturella
verksamheter.
21. Att utrusta minst 25 dansledare och dramaledare så att de har möjlighet att
utvecklas och fungera i sina sammanhang (gäller till 2014/15).
22. 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.
23. Att minst 10 svenska och 5 internationella ungdomar per år deltar i Exchange.
24. Att minst 15 ungdomar per år deltar i en bibellinje med idrottsprofil (gäller till
2014/15).
25. Att med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva internationella
partnerskapssamarbeten och samarbeta kring minst fyra projekt varje år.
26. Att i egen regi eller tillsammans med lämplig samarbetspartner planera och
genomföra utbildningar där minst 300 ideella ledare deltar.
27. Att tillsammans med Equmeniakyrkan arbeta för att minst 20 församlingar har
ett fungerande idrottskonfirmationsarbete.
28. Att utveckla arbetet med praktiska team och att få igång minst ett team under
2013/14.
29. Att genomföra sex aktiviteter i syfte att utveckla nätverken och relationerna
mellan Equmenia (individ, föreningar, regioner och nationellt) och våra
kompiskyrkor.

30. Att uppdatera kursmaterialet för Ska’Ut.
31. Att utveckla ett material i syfte att underlätta anställda ungdomsledares
församlingstjänst.

13. Att minst 1000 ledare om året använder Materialbanken för materialoch aktivitetstips samt att minst åtta nya metodmaterial produceras.

32. Att minst 50% av ledarna inom Equmenias verksamhet har genomgått kursen
Trygga Möten i någon form (gäller till och med 2015/16).

14. Att vid de skolor där Equmenia är huvudman eller intressent aktivt
delta i relevanta utbildningar (gäller till 2014/15).

33. Att fortsatt arbeta för att Växa i tro blir Equmenias övergripande ideologiska
arbete (gäller till och med 2015/16, se även mål 3).

15. Att finnas med i uppstarten av ytterligare fyra idrottsläger.
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).

Equmenia

Att den lokala föreningen skall ha glädje av att vara med i Equmenia.
(1 Kor 14:7-8, 26, 33)
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Riksstämman i Göteborg 2013 beslutade att anta en verksamhetsplan bestående
av 32 verksamhetsmål för perioden 2014-09-01 – 2014-12-31. Vid verksamhetsårets
slut har Equmenias styrelse tillsammans med generalsekreteraren utvärderat
genomförandet av dessa mål. Utvärderingen bygger på den löpande rapportering
som sker i generalsekreterarens rapport till varje styrelsemöte. I den rapporterar de
ansvariga för varje verksamhetsmål hur arbetet fungerar och går framåt. Med den
som grund har sedan styrelsen jobbat utifrån en enkel modell för utvärdering. Den
utgår ifrån ett ”trafikljus” med grönt, gult och rött:
Grönt betyder helt enkelt att målet är uppnått. Gult innebär att vi gjort alla
aktiviteterna som är kopplade till målet men att vi inte nådde hela vägen fram,
till exempel mål 23 där vi föll på att Södra Vätterbygdens Folkhögskola erbjöd 12
platser på Puls-linjen istället för målets 15 platser. Dessa mål är inte uppnådda men
till allt väsentligt genomförda. De mål som är markerade med rött har vi av olika
skäl inte klarat av.
Styrelsen konstaterar att 14 av 32 mål är grönmarkerade och att 6 mål är
gulmarkerade. Det innebär att 12 mål är rödmarkerade. Anledningen till detta
är framförallt att vi gjorde många felberäkningar i mätbarheten av målen när vi
räknade om nivåerna för det fyra månader korta verksamhetsåret. Det har gjort det
svårt att nå upp till dem, särskilt i mål 4 och 7. Andra anledningar var att vi haft för
få deltagare på vissa mål, samt att vi redan innan verksamhetsårets början bestämt
oss för att lägga ner målen 5 och 27.
När styrelsen analyserar utvärderingen så ser vi inga tydliga trender i de mål vi
misslyckats med att genomföra som att de går att spåra till ett visst arbetsområde
eller en viss typ av mål. Mest av allt är det tydligt att vi räknade fel och inte tänkte
igenom hur det korta verksamhetsåret skulle fungera med de befintliga målen.
/Joakim Lundqvist, ordförande

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 Equmeniakyrkan 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.
(Matt 4:19-20, 28:18-20, Apg 2:41)
11. Att arbeta för att vid 31 december 2014 redovisa tillväxt i medlemsantalet inom
lokalföreningarnas verksamhet.
12. Att, i samarbete med Equmeniakyrkan och Karlskoga folkhögskola genomföra
en utbildning för pionjärarbete med sammanlagt tjugo deltagare och fem team.
(gäller till 2014/15)
13. Att vi fortsätter uppmuntra ledare att använda Materialbanken för material- och
aktivitetstips samt att minst fem nya metodmaterial produceras.
14. Att vid de skolor där Equmenia är huvudman eller intressent aktivt delta i
relevanta utbildningar. (gäller till 2014/15)

Gemenskap

15. Att finnas med i uppstarten av ytterligare ett nytt idrottsläger.

Att den lokala föreningen skall ha glädje av att vara med i Equmenia.
(1 Kor 14:7-8, 26, 33a)

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)

1. Att föreningsbesök efterfrågas av lokalföreningarna och att minst 75 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
2015)
3. Att med ”Växa i Tro-konceptet” som utgångspunkt utarbeta ett förenings- och
församlingsutvecklingsprogram tillsammans med Equmeniakyrkan.
4. Att ytterligare åtta föreningar startar Pulsgrupper.
5. Att utveckla koncept för nationella och regionala fortbildningstillfällen för
scoutledare.

Lärjungaskap
Att uppmuntra och inspirera till fördjupat lärjungaskap där nuvarande och blivande
ledare upptäcker och växer i de gåvor Gud ger.
(1 Kor 12:4-7, Kol 1:9b-10, 1 Pet 4:10)
17. Att Equmenias hållbarhetspolicy ska få genomslag i rörelsens nationella,
regionala och lokala verksamhet (gäller till 2015/16)
18. Att utrusta barnkörledare och lovsångsledare från minst 10 föreningar med
praktiska redskap och ny inspiration till sitt lokala sammanhang.
19. Att minst 50 ungdomar per år deltar i Apg29 (gäller till 2015)
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20. Att inspirera, besöka och utrusta ledare i minst fem föreningar så att de kan
utveckla sina kulturella verksamheter såsom dans, drama, bild och form.
21. Att genomföra 5 aktiviteter för att stärka det diakonala perspektivet inom
Equmenia. (gäller till 2015)

Årsredovisning för Equmenia, org nr 802440-8117, avseende räkenskapsåret,
2013-09-01 – 2014-08-31

22. Att minst 8 svenska och 5 internationella ungdomar per år deltar i Exchange

Förvaltningsberättelse

23. Att minst 15 ungdomar per år deltar i en bibellinje med idrottsprofil (gäller till
2015)

Det här är styrelsens årsredovisning för Equmenia, som har organisationsnummer
802440-8117. Årsredovisningen gäller räkenskapsåret 2013-09-01 – 2014-08-31. 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.

24. Att med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva internationella
partnerskapssamarbeten och samarbeta kring minst fyra projekt varje år.
25. Att i egen regi eller tillsammans med lämplig samarbetspartner planera och
genomföra utbildningar där minst 100 ideella ledare deltar.
26. Att tillsammans med Equmeniakyrkan arbeta för att minst 20 församlingar har
ett fungerande idrottskonfirmationsarbete.
27. Att bistå minst två föreningar med stöd av ett praktiskt team.
28. Att genomföra tre 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 lansera Equmenias handbok för ungdomsledare och implementera den i
Equmenias nationella och regionala arbete för ungdomsledare.
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)

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 Equmeniakyrkan 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 -571 221 kronor, det syns i nedre delen av
resultaträkningen. Det betyder att när alla intäkter och kostnader från den
grundläggande verksamheten under 2013/14 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 -498 868 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
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Equmenias arbete planeras utifrån olika resultatmål. Generalsekreteraren har i sin rapport till
styrelsen skrivit att 15 av 32 mål klarades av under 2013/14. I de flesta av de övriga 17 målen gjordes
dem olika aktiviteter som var kopplade till resultatmålen, men exempelvis deltog 12 deltagare
i pulskursen istället för det planerade antalet 15. Även om de målen inte är uppnådda har alltså
Equmenia jobbat i den riktning som riksstämman angett och på 30 av 32 mål har alla aktiviteter
som var planerade genomförts.
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
2 151 148 kronor lägre än planerat. Verksamhetskostnaderna blev också lägre med 3 909 927 kronor
(alltså billigare) än vad som var planerat. Den enskilt största förklaringen till de minskade intäkterna
och de minskade kostnaderna är att sedan budgeten för 2013/2014 antogs så har Equmeniakyrkan
tagit över kostnaden och ansvaret för ekonomiadministrationen för Equmenia, vilket annars var
budgeterat till nästan 2,4 miljoner kronor i både intäkter och kostnader. Intäkten bestod av ett
bidrag från Equmeniakyrkan för att hjälpa till att täcka kostnaderna för ekonomiadministrationen,
men eftersom Equmeniakyrkan nu tagit över kostnaden så finns inte längre någon kostnad att täcka.
I budgeten för året fanns höjd tagen för kostnader som av olika anledningar inte behövts eller blivit
av under året. Däribland finns kostnader för ytterligare ekonomiadministration, underhåll av repet,
samt licensavgifter. Även kostnaden för ledningen har blivit lägre än budgeterat, mycket beroende
på lägre kostnader i samband med riksstämman samt lägre resekostnader. En glad nyhet är att vi
under året fått 400 000kr i anonyma gåvor, något som även minskat det underskott vi gör.
Viktiga händelser under räkenskapsåret
Under året så har vi kommit igång på allvar med regionsarbetet. Det finns sju geografiskt
indelade regioner där vi i var och en av dessa har egna Equmeniastyrelser. På det sättet så har vi
fått en ytterligare skjuts i det demokratiska arbetet i organisationen. En del av energin på rent
organisatorisk nivå har handlat om arbetsledning av den regionalt anställda personalen.
Vi har under året arbetat intensivt med det vi kallar projekt:ett som i grunden handlar om
att federationen upphört och att vi blivit ett ungdomsförbund där föreningar nu kan söka sitt
medlemskap direkt i riksorganisationen Equmenia. Det har inneburit en hel del stadgearbete för de
lokala föreningarna.
Under året så intensifierades ”Växa i Tro” som är Equmenias övergripande ideologiska arbete.
Tanken är att de tankar som Växa i Tro ger uttryck för skall genomsyra alla de arrangemang, kurser
och material som Equmenia finns inblandade i.
Vi har också under året arbetat med och antagit en Hållbarhetspolicy. Hållbarhetspolicyn består av
en rad olika delar. Den inleds med en teologisk reflektion kring anledningen till att en organisation
med en kristen grundsyn behöver en Hållbarhetspolicy. Sedan följer fem policydokument: Miljö,
Resande, Rättvis handel, Jämställdhet och jämlikhet och Alkohol, tobak och narkotika.
Vi har under verksamhetsåret samtalat mycket om och även gjort förändringar i hur vi skall arbeta
med musiken. Vi har gjort om tjänstens inriktning från att vara helt fokuserad på musik och spänna
över ett bredare område av olika kreativa uttryck.

Våra internationella utbildningar Apg 29 och Exchange har varit viktiga uttryck under året för
att förtydliga att vi som kyrka och ungdomsförbund i Sverige är en del av en betydligt större
helhet.
Inom vårt Pulsarbete - tro och idrott så har vi fått igång en bibellinje med idrottsprofil, detta ett
samarbete med en av de folkhögskolor där vi är huvudmän. Detta har varit en dröm under en
tid och vi är glada över att det har blivit verklighet. I januari 2014 så hölls den tredje Fjällkursen,
en ledarkurs i fjällmiljö där Equmenias arbete med Puls ansvarar. Vi uppmuntrar och stöttar lite
”äldre” ledare i deras arbete.
Vid riksstämman 2014 valdes Joakim Lundqvist till ny ordförande för Equmenia. Joakim
Lundqvist är Equmenias fjärde ordförande efter Sara Flodkvist, Johan Arenius och Ida Hennerdal.
Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut
Vi har skrivit på ett samarbetsavtal med Scouterna då detta behövde förnyas.
Medlemmar och styrelse
Den 31 december 2013 hade Equmenias lokalföreningar totalt 19 365 medlemmar (21 067 under
2012).
Eftersom statsbidraget bland annat beror på hur många medlemmar organisationen har i åldern
6-25 år är det intressant att veta att över 79 % av medlemmarna finns i den åldern. Förra året
var siffran 78% vilket visar att Equmenia har en stadig nivå av bidragsgrundande medlemmar.
ytterligare ca 4% av medlemmarna är 0-5 år och alltså 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. Det ideella engagemanget har utökats i och
med att vi fått fler engagerade även på regional nivå. 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
Equmeniakyrkans 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. Det sistnämnda har under året gjorts om till ett mer allmänt stag kring
kreativa uttryck.
Disposition av årets resultat
Efter reservation av ändamålsbestämda medel och utnyttjande av tidigare reserverade medel
återstår alltså -84 773 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.

Stockholm, den 22 oktober 2014.
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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 läggs till årets resultat med totalt 414 095 kronor. Det
”kvarstående beloppet för året”, alltså verksamhetsåret 2013/14 års påverkan på Equmenia, blir då
-84 773 kronor.
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Det här är styrelsens årsredovisning för Equmenia, som har organisationsnummer
802440-8117. Årsredovisningen gäller räkenskapsåret 2014-09-01 – 2014-12-31. 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 Equmeniakyrkan 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 561 284 kronor, det syns i nedre delen av
resultaträkningen. Det betyder att när alla intäkter och kostnader från den
grundläggande verksamheten under perioden 2014-09-01 – 2014-12-31 har räknats
samman, så har Equmenias tillgångar ökat med den summan. För att få hela bilden
måste man även lägga till det som kallas finansiella poster, i Equmenias fall är det
framför allt räntor. Resultatet efter finansiella poster är 638 530 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
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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 läggs till årets resultat med totalt 12
488 kronor. Det ”kvarstående beloppet för året”, alltså verksamhetsårets (2014-09-01 – 201412-31) påverkan på Equmenia, blir då 651 018 kronor.

gjorde. Vi har även tillsatt en fundraisingtjänst med uppgift att söka bidrag, och rekryterat en ny
generalsekreterare. Hon heter Carin Dernulf och tillträder den 15 september 2015.

Equmenias arbete planeras utifrån olika resultatmål. Eftersom verksamhetsåret 1 september
2014 - 31 december 2014 är mycket kortare än normalt valde styrelsen att fortsätta arbeta
med de mål som sattes upp för räkenskapsåret 2013-2014. Generalsekreteraren har i sin
rapport till styrelsen skrivit att 15 av 32 mål klarades av under 2013/14. Under det korta
året har enstaka ytterligare mål utöver ovanstående 15 slutförts, och fokus har legat på att
fortsätta arbetet med de befintliga målen.

Inom vårt arbete med Puls - tro och idrott så har vår bibellinje med idrottsprofil varit igång,
detta ett sammarbete med en av de folkhögskolor där vi är huvudmän. Kursen har under året
haft 12 deltagare.

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 15 927 kronor lägre än planerat. Verksamhetskostnaderna blev också
lägre med hela 1 714 357 kronor (alltså billigare) än vad som var planerat. Några större
förklaringar till de minskade kostnaderna är att det fanns budgeterat 630 000 kronor i
stöd till lokalföreningar samt 325 000 kronor för ett Exchangeprogram. Av de 630 000
utnyttjades endast 97 230 kronor då den huvudsakliga faktureringen sker under våren
och inte på hösten. Vad gäller Exchangeprogrammet slutfördes inget program under
räkenskapsperioden varför den kostnaden aldrig blev av. På samma sätt som det fanns
budgeterat aktivitetsstöd till föreningarna så fanns det även budgeterat för intäkter i form
av medlemsavgifter (758 000 kronor). Anledningen till att de totala intäkterna inte har gått
ner i samma utsträckning som kostnaderna är främst för att Equmenia hade en mycket
lyckad insamlingskampanj i slutet av året vilket gav över 1 miljon kronor. Under 2013/2014
(12 månader) fick Equmenia ca 640 000 kronor i offerdagsinsamling, dvs ca 360 000
kronor mindre än det förkortade året hösten 2014 (4 månader). Lönekostnaderna under
räkenskapsåret har även de blivit lägre än beräknat då flera anställda varit föräldralediga
under perioden och vissa av dessa tjänster har ibland inte ersatts pga olika anledningar
(detta gav minskad lönekostnad med ca 250 000 kronor). Även under detta korta år har vi
dessutom fått 100 000 kr i anonyma gåvor, vilket ger en välkomnad intäkt men som vi inte
kan ta med i budgetarbete eftersom vi aldrig kan räkna med att vi ska fortsätta få dessa
gåvor.

Vår generalsekreterare Patric Forsling avslutade sin tjänst den 31 mars 2015. Ny
generalsekreterare är Carin Dernulf som just nu är föräldraledig och tillträder tjänsten den
15 september 2015.

Viktiga händelser under räkenskapsåret
Det har märkts att det har varit ett kort verksamhetsår, och de flesta projekt vi har jobbat
med har varit fortsättningar på projekt vi hade verksamhetsåret 2013/2014.
Vi har under året arbetat med det vi kallar projekt:ett som i grunden handlar om att
federationen upphört och att vi blivit ett ungdomsförbund där föreningar nu kan söka
sitt medlemskap direkt i riksorganisationen Equmenia. Det arbetet är nu klart, och vid
verksamhetsårets slut hade 301 föreningar fått sina stadgar godkända.

Vi har skrivit på ett samarbetsavtal för 2015 med Scouterna då detta behövde förnyas.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut

Apg 29-skolan i Ryssland hösten 2015 ställdes in på grund av ledarbrist i samarbetskyrkan
i Ryssland. En ny skola i Ecuador planeras ersätta den, vilket är möjligt tack vare den stora
erfarenhet som finns av att arrangera skolor tillsammans med Ecuador.

Medlemmar och styrelse
Den 31 december 2013 hade Equmenias lokalföreningar totalt 19 365 medlemmar (21 067 under
2012). Vid denna årsredovisnings upprättande har inte statistiken för 31 december 2014 hunnit
färdigställas och kontrolleras.
Eftersom statsbidraget bland annat beror på hur många medlemmar organisationen har i åldern
6-25 år är det intressant att veta att över 79 % av medlemmarna finns i den åldern. Förra året
var siffran 78% vilket visar att Equmenia har en stadig nivå av bidragsgrundande medlemmar.
ytterligare ca 4% av medlemmarna är 0-5 år och alltså på väg in i den bidragsgrundande åldern.
Medlemmarna gör en stor insats genom ideellt arbete i riksorganisationen och under året har
omkring hundra personer arbetat ideellt för Equmenia i styrelse, stag och arbetsgrupper samt
som representanter för Equmenia i olika sammanhang. Det ideella engagemanget har utökats i
och med att vi fått fler engagerade även på regional nivå. Dessutom finns en stor mängd ideellt
engagerade i lokalföreningarna och på distriktsnivå.
Equmenias styrelse har under året bestått av nio personer. Styrelsen har haft två sammanträden
under verksamhetsåret. Till alla styrelsemöten inbjuds även en representant från
Equmeniakyrkans 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 staget för kreativa uttryck (fd musikstaget).

Disposition av årets resultat

Vi har jobbat med att implementera den hållbarhetspolicy som antagits av riksstämman.
Hållbarhetspolicyn består av en rad olika delar. Den inleds med en teologisk reflektion kring
anledningen till att en organisation med en kristen grundsyn behöver en hållbarhetspolicy.
Sedan följer fem policydokument: Miljö, Resande, Rättvis handel, Jämställdhet och
jämlikhet samt Alkohol, tobak och narkotika.

Eftersom årets resultat uppgick till en vinst på 638 530 kronor har styrelsen valt att öronmärka
motsvarande 500 000 kronor till en utökning av kommunikatörstjänst genom en avsättning
till ändamålsbestämda medel från fritt eget kapital. Kvarvarande resultat, efter reservation av
ändamålsbestämda medel och utnyttjande av tidigare reserverade medel, uppgår till 151 018
kronor och dessa läggs till balanserat kapital, vilket betyder att de läggs ihop med tidigare års
vinster för att bekosta kommande års verksamhet.

Under verksamhetsåret har vi tagit bort tjänsterna musikkoordinator och danskoordinator
och ersatt dem med en koordinator för kreativa uttryck. Den nya tjänstens inriktning
spänner nu över ett bredare område av olika kreativa uttryck än de två tidigare tjänsterna

Stockholm, den 20 april 2015.

Equmenia

Våra internationella utbildningar Apg 29 och Exchange har varit viktiga uttryck under året för
att förtydliga att vi som kyrka och ungdomsförbund i Sverige är en del av en betydligt större
helhet. På grund av för få ansökningar blev Exchangekursen inställd, men vi valde ändå att ta
emot elever från Ecuador, Kina och Thailand och genomföra delar av kursen med dem.
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Fastställande av resultatoch balansräkning
Resultat- och balansräkning beskriver hur det har gått ekonomiskt för
Equmenia under ett år, och hur läget är när året är slut.
Förra året ändrade riksstämman Equmenias räkenskapsår till kalenderår
och beslutade om en extra budget för ett kortare mellanår. Därför finns två
olika resultat- och balansräkningar att ta ställning till, för vardera av de
två perioderna som avslutats sedan förra riksstämman. Den tidigare måste
fastställas först, eftersom den senare är beroende av den första. Alltså om
förändringar görs i den första behöver följdförändringar göras i den andra.

Styrelsen föreslår riksstämman besluta
att

fastställa resultaträkning för perioden 2013-09-01 – 2014-08-31 och
balansräkning per 2014-08-31 i enlighet med årsredovisningen

att

föra -84 773 kr till balanserat kapital, enligt resultaträkning för
2013-09-01 – 2014-08-31

Därefter
att

fastställa resultaträkning för perioden 2014-09-01 – 2014-12-31 och
balansräkning per 2014-12-31 i enlighet med årsredovisningen

att

föra 151 018 kr till balanserat kapital, enligt resultaträkning för
2014-09-01 – 2014-12-31
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Presentation av kandidater till styrelsen

Nomineringskommittén förbereder alla val till riksstämman. Nomineringskommittén är vald
av föregående stämma. Nomineringskommitté inför riksstämman 2015 har varit:
Anton Mannerfelt (Region Öst), sammankallande
Sofia Segerström (Region Väst)

Equmenia
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Presentation av
nomineringskommitténs förslag

Albin Åkesson (Region Syd)
Karin Bylund (Region Svealand)
Elin Lagerhäll (Region Mitt)
Moa Nilsson Forsén (Region Nord)

Förslag till ordförande
Joakim Lundqvist, Örbyhus (omval, 1 år)

Förslag till styrelse
Kim Lillskog, Rävlanda (kvarstår)
Jacob Jobrant, Linköping (kvarstår)
Jacob Carlbäcker, Uppsala (kvarstår)
Ludvig Essebro, Vännäs (omval, 2 år)

Namn: Joakim Lundqvist

Namn: Ludvig Essebro

Namn: Kim Lillskog

Födelseår: 1987

Födelseår: 1991

Födelseår: 1992

Kommer från: Gävle

Kommer från: Vännäsby

Kommer från: Rävlanda

Aktuell förening: Equmenia Örbyhus

Aktuell förening:
Equmenia Vännäs

Aktuell förening:
Equmenia Fristad

Favoritperson i Bibeln, förutom
Jesus?

Favoritperson i Bibeln, förutom
Jesus?
Ester, hon är rätt cool.

Favoritperson i Bibeln, förutom Jesus?
Paulus! I Apostlagärningarna 9:1-6 kan
man läsa om när Saul (senare Paulus)
möter Jesus. I slutet av stycket står
det ”Jag är Jesus, den som du förföljer.
Stig upp och gå in i staden, så får du
veta vad du skall göra.” Paulus blir en
förebild för mig genom att han blir
använd direkt, precis som den han är.
Med den lilla kunskap han har får han
tjäna Guds rike vilket utmanar mig att
göra detsamma.

Maria Linder, Stockholm (nyval, 2 år)

Vilka frågor brinner du för?

Peter Karlbom, Burhult (nyval, 2 år)

Jag brinner för fler växande föreningar,
att församlingar ska förstå vikten av
att uppmuntra, stötta och be för sina
ledare och att fler föreningar ska vara
relevanta på sin plats.

Mattias Persson, Herrljunga (nyval, 2 år)
Vakant, presenteras på riksstämman (fyllnadsval, 1 år)

Vad är din dröm för Equmenia?

Revisorer
Ordinarie: Jonas Grahn (omval, 1 år), auktoriserad revisor
Ordinarie: Erik Elfgren (omval, 1 år)
Ordinarie: Gunnar Sjödelius (omval, 1 år)
Suppleant: Erik Albenius (omval, 1 år), auktoriserad revisor

Nomineringskommittén
Prestenteras på stämman.

Jag drömmer om att Equmenias vision
”Där barn och unga ska få växa i
gemenskap av varandra och Jesus.” ska
vara möjlig för alla barn och unga i
vårt land. Vi har egentligen en väg att
gå: att vara både tydligt diakonala och
evangeliska i vårt arbete! Det innebär
att vi både behöver förmedla tron på
Jesus och låta våra händer och fötter
förmedla kärlek. Vi har en uppgift att
sprida hopp till unga som saknar det
och vi behöver bli fler för att kunna nå
ännu fler. Tillsammans kan vi göra det!

Om du var en stor stenbumling, var
skulle du vilja ligga då?
Då skulle jag vilja ligga på en udde
längst ute vid havet.

Jag tycker att personer som har
förlorat allt och ändå är trofasta
Gud är beundransvärda. Job som
blir av med hus och hem och ändå
håller fast vid Gud. Eller Paulus
som sjunger lovsånger och tackar
Gud när han sitter fängslad.

Vilka frågor brinner du för?
Jag brinner för att Guds rike ska få
växa. I världen, Sverige och i våra
Equmeniaföreningar.

Vad är din dröm för Equmenia?
Min dröm är att Equmenia ska
vara en plats där alla är välkomna.
Där barn och unga på ett naturligt
sätt får möta Jesus och växa
tillsammans.

Om du var en stor stenbumling,
var skulle du vilja ligga still då?
Tillsammans med andra
stenkompisar i en rullstensås
någonstans.

Vilka frågor brinner du för?
Jag brinner för kommunikation och
dans. Jag är själv dansare och hoppas
att det, liksom flera andra kreativa
uttryck ska få större plats i våra
föreningar och församlingar. Och
kommunikation är jätteviktigt. Hur
berättar vi om både Equmenia och
Jesus? Hur vi gör det är näst intill lika
viktigt som att vi gör det. Det handlar
om att fler barn och unga får chans att
lära känna Jesus.
Vad är din dröm för Equmenia?
Att vi blir världens bästa barn- och
ungdomsorganisation. Jag tycker
förstås att vi redan är det, men vi
behöver få med oss resten av världen
på tåget också. Jag drömmer även om
att Equmenia och människorna som
utgör Equmenia blir till något som
inspirerar barn och unga vi möter som
hastigast på stan eller i mataffären till
att söka en egen tro.
Om du var en stor stenbumling, var
skulle du vilja ligga då?
Kensington Gardens, London
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Namn: Jacob Carlbäcker

Namn: Jacob Jobrant

Namn: Maria Linder

Födelseår: När Namibia blev

Födelseår: 1988

Födelseår: 1989

självständigt, alltså 1982 i den
etiopiska kalendern

Namn: Peter Karlbom

Kommer från:

Kommer från: Jönköping

Födelseår: 1985
Kommer från: Burhult

Nybro, men bor sedan 2008 i Linköping

sydligaste stad

Aktuell förening:

Aktuell förening: Söker nytt
sammanhang i Uppsala just nu,
insha’Allah

Equmenia Missionskyrkan i Linköping

Aktuell förening: Equmenia Vetlanda
(och snart även en förening i
Stockholmsområdet)

Favoritperson i Bibeln, förutom
Jesus?

Favoritperson i Bibeln, förutom
Jesus? På delad andraplats kommer

Jag har fastnat för Maria som är syster
till Marta och Lasarus. Jag tänker
särskilt på en berättelse som etsat sig
fast i mitt minne och det är när Jesus
kommer på besök till Marta och Maria,
som ni kan läsa om i Lukas 10:38-42.
Det är en berättelse som är applicerbar
rakt av på hur det ofta ser ut i vår
vardag. Maria sätter sig direkt ner med
Jesus medan Marta börjar städa och
göra i ordning. Det är viktigt att tänka
på vad man prioriterar, så vad sätter du
först i ditt liv, i din vardag?

tre förebilder: Mose (så mänsklig,
så äkta!), Ester (ung, vis, strategisk,
modig) och Jesu mamma Maria
(oändligt tålamod och godhet).

Kommer från: Norrlands äldsta och

Favoritperson i Bibeln, förutom
Jesus? Oj, knepigt. Kanske har
Barabbas en särskild plats, som i en
tolkning gjorde motstånd mot den
romerska ockupationen, dömdes
som politisk upprorsmakare precis
som Jesus men frigavs i hans ställe.
Hur han har skildrats leva sitt
liv i vanmäktig skuld för detta, i
rotlöshet och trots. Sökande efter en
tro samtidigt som tron också sökte
honom.

Vilka frågor brinner du för? Stadgar!
Utanför styrelsearbetet människans
makt och möjlighet att organisera sig
ickevåldsligt för fred och rättvisa, för
att skapa den bästa av världar för alla
kännande varelser.

Vilka frågor brinner du för?

Vad är din dröm för Equmenia? En

Jag drömmer om att alla barn och
ungdomar i Sverige ska känna till
Equmenia och veta vad vi gör och vad
vi står för.

rörelse som leder och bereder för
framtiden, söker bredare och djupare.
Trygga och kärleksfulla möten där
barn och unga får möjlighet att
höra berättelsen om Jesus, och vi
lyssnar och lär av varandra vad den
berättelsen innebär idag. Där lärjungar
tränas och utrustas till tro och liv.

Om du var en stor stenbumling, var
skulle du vilja ligga då? I vägen för en
kärnvapenmissil.

Diakonala frågor tycker jag är viktiga.
Jag tror att Equmenia kan spela en
viktig roll i denna typ av frågor för
barn och unga i vårt samhälle.

Vad är din dröm för Equmenia?

Om du var en stor stenbumling, var
skulle du vilja ligga då?
Någonstans i fjällen med fina vyer!

Vilka frågor brinner du för? Jag
vill verkligen att kyrkan ska vara
en plats dit man får komma oavsett
vilket skick man är i, där man får
testa sig fram i tron, där man blir
sedd på riktigt och där man får
nya perspektiv så att man kan få
växa - de sammanhangen behöver vi
skapa, inspirera, konkretisera och
uppmuntra till ännu mer! Miljö-,
hälso- och rättighetsfrågor är också
viktiga för att göra världen till en lite
bättre plats.

Vad är din dröm för Equmenia? Min
dröm är att Equmenia vågar och får
synas mer i samhället i bl a frågorna
ovan. Att man betyder något för (alla!)
barn och unga i vårt land, som gör att
de/vi växer och utmanas i tron. Och att
vi skapar vettiga och roliga platser att
vara på, där människor får möta andra
människor och Gud.

Om du var en stenbumling, var skulle
du vilja ligga då? Jag gillar att vara
bland folk så min spontana tanke var
ett café (fy vad kul!). Eller varför inte
en kyrksal, så man får se massa folk
vara inför Gud hela dagarna.

Aktuell förening: Guntorps SMU en del av
Equmenia
Favoritperson i Bibeln förutom Jesus?
Petrus, Klippan. Hans liv visar på en stor
utmaning från Gud som leder till stor
växt och mognad.
Vilka frågor brinner du för?
Jag brinner kanske främst för scouting
och diakoni men också internationella
relationer, ledarutveckling och mycket
mer intresserar mig.
Vad är din dröm för Equmenia?
Jag drömmer om ett Equmenia
genomsyrat av Jesus, öppenhet och
glädje samt att vi än mer kan göra unga
människor redo för livet. Jag är väldigt
intresserad av kulturer och hur vi kan
arbeta med att skapa goda kulturer i våra
föreningar och i vårt land.
Om du var en stenbumling, var skulle du
vilja ligga då?
Var än Guds nåd skiner på mig skulle
fungera fint, helst vill jag dock inte
ligga still och är jag tvungen att välja en
plats så skulle det nog ändå bli Burhult,
hemma bäst så att säga, men även valfritt
fjäll, skärgårdsö, skog, äng eller i den
mörkaste dal är bra alternativ.

Namn: Mattias Persson

Presenteras på stämman

Födelseår: 1988
Kommer från: Tierp
Aktuell förening: Equmenia Herrljunga
Favoritperson i Bibeln förutom Jesus?
Ester, ”kanske var det för en stund som
denna du blev drottning.”

Vilka frågor brinner du för?
Ungt ledarskap och ledarträning,
förenklandet av föreningsteknik för våra
föreningar och hur vi i våra föreningar kan
jobba mer diakonalt och utåtriktat.

Vad är din dröm för Equmenia?
En organisation som inte stirrar sig blind
på deltagarantal, hur mycket verksamhet
som görs och hur många samlingar en
förening kan ha per vecka. Jag drömmer
om ett Equmenia där verksamheten styrs
av vilka gåvor vi har och inte utifrån
det vi ALLTID har haft. Ett Equmenia
där Jesus står i centrum och inte fyllda
valberedningslappar.

Om du var en stenbumling, var skulle du
vilja ligga då?
På en skolgård. Ena stunden är jag ett
äventyr, t.ex. en fantiserad val eller öde ö.
Nästa stund en är jag ett redskap för ”inte
nudda mark” eller en plats att sitta på
och ta det lugnt och prata. Eller så är jag
en utsiktsplats för att hitta något/någon
eftersökt eller för att bestämma vart nästa
äventyr bär av.
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Riksstämmogåva
På riksstämman samlar vi in en särskild kollekt –
Riksstämmogåvan – som går direkt till Equmenias
gemensamma arbete. Fundera redan nu på hur din
förening vill vara med och bidra!
Det enklaste sättet att medverka är att sätta in
pengar på Equmenias bankgiro
293-0543. Märk inbetalningen ”Riksstämmogåva”.
Under riksstämman kan du även swisha till
nr 123 213 48 31. Märk överföringen
”Riksstämmogåva”. Du kan även kunna SMS:a in din
gåva till Equmenia. SMS:a ge30 eller ge100 till 72980
för att ge 30 eller 100 kr. SMS-kostnad tillkommer.
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Motion angående
medlemsavgift och
verksamhetsstöd
Bakgrunden till denna motion är det beslut som fattades under 2014 års
riksstämma, om en ny modell för den medlemsavgift som var förening betalar in
till Equmenia, samt det verksamhetsstöd som var förening erhåller från Equmenia.
(Verksamhetsstödet är i själva verket en slags vidarebefordring av det statliga
bidrag som Equmenia erhåller för var bidragsberättigad förening inom Equmenia.)
2014 års beslut grundade sig på att det i dag finns vissa föreningar inom
Equmenia som måste betala stora summor i medlemsavgift, men inte får något
verksamhetsstöd tillbaka eftersom de inte uppfyller det statliga kravet om att
minst 60% av medlemmarna skall vara inom åldrarna 6-25 år. Specifikt handlar
det om vissa föreningar med stor barnverksamhet. Målet med 2014 års beslut var
alltså att ingen förening skall behöva gå oproportionerligt mycket back på att vara
medlem i Equmenia.
Vi måste tyvärr anse att med den modell som antogs på 2014 års riksstämma,
har man misslyckats rejält med detta mål. Istället för att, som idag, betala
medlemsavgift per medlem, innebär 2014 års beslut att var förening skall
betala in en klumpsumma på 1500 eller 3000 kronor (beroende på om man är
bidragsgrundande eller ej). Detta oavsett storlek på förening. Samtidigt skall man
enligt 2014 års modell fortsatt få verksamhetsstöd efter antal bidragsgrundande
medlemmar. Detta leder till en situation där alla föreningar med färre än 38
medlemmar går back på att vara medlemmar i Equmenia.

SWISH

123 213 48 31

”Riksstämmogåva”

Som regionstyrelse har vi här sett oss tvungna att höja ett oförståelsens ögonbryn.
Equmenia Syd är en region som i mångt och mycket består av små föreningar,
som likt andra små föreningar runt om i vårt land redan kämpar med att få
verksamheten att fungera med knappa resurser. Faktum är att om 2014 års modell
skulle bli verklighet, skulle ca fyra av fem Equmeniaföreningar i region Syd gå
back på att vara medlem i Equmenia. Detta i en region som så sent som för något
år sedan skulle betraktas som en ”pionjärregion”.
Vi delar givetvis målet att ingen förening skall behöva betala femsiffriga belopp
i medlemsavgift, utan att få något verksamhetsstöd tillbaka. För att komma
undan det problemet behövs mycket riktigt att man hämtar in dessa pengar
någon annanstans ifrån. Att lägga bördan på våra minsta föreningar, de som
är i som mest behov av stöd, är dock inte rätt väg att gå. Klumpsummor och
fasta avgifter, som inte är beroende av föreningens storlek, bör därför inte
förekomma inom Equmenia. Man kan dessutom ställa sig frågan om det ens
är i enlighet med bidragsförordningen att på detta sätt indirekt taga ifrån en
bidragsberättigad förening dess statsbidrag: ”...bidraget [Organisationsbidraget till
medlemsföreningar] ska komma organisationens medlemsföreningars ordinarie
och långsiktiga lokala verksamhet till del” (SFS 2011:65, § 14).Vi föreslår istället
följande modell:
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Styrelsens svar på motionen

I dagsläget får var förening ett verksamhetsbidrag om 140 kr/medlem 0-25 år. Med
en sänkning av detta bidrag kan man här spara in de 103 000, och samtidigt fördela
bördan mer jämt än med en fast avgift. Vi föreslår därför att verksamhetsbidraget
sänks till ca 133 kr/medlem 6-26 år. (Det ändrade åldersspannet för att motsvara
2014 års ambition att vara med i linje med statens regler.)
Alltså, i korthet:
Nuvarande modell
Avgift per medlem: 100 kr
Bidrag per bidragsgrundande medlem 0-25 år: 140 kr
Modell enligt 2014 års riksstämmobeslut
Fast avgift per förening/verksamhetsgrupp: 3000 kr
Subvention för bidragsgrundande förening: 1500 kr
Bidrag per bidragsgrundande medlem 6-25 år: 40 kr
Vårt förslag
Avgift per medlem: 100 kr
Bidrag per bidragsgrundande medlem 6-25 år: 133 kr
Equmenia antager ett ”högkostnadsskydd” som innebär att ingen förening kan gå
mer än 3000 kr back netto på att vara medlem i Equmenia.
Eftersom siffran 133 kr endast är en ungefärlig siffra, framräknad ur det material
som fanns att tillgå i handlingarna till 2014 års riksstämma, vill vi formulera
beslutssatserna på följande vis:

Equmenia Syd uppmanar 2015 års riksstämma att
besluta
att

riva upp 2014 års beslut om ny modell för verksamhetsstöd och
medlemsavgift

att

fastställa förenings medlemsavgift till Equmenia till 100 kr per medlem

att

sätta en övre gräns för förenings faktiska kostnad för medlemskap i
Equmenia till 3000 kr.

att

fastställa nivån på verksamhetsstödet för 2016 till 133 kr per
bidragsgrundande medlem 6-25 år

att

ge styrelsen i uppdrag att till 2016 års riksstämma återkomma med ev.
nödvändig justering av denna siffra

Det är inte alltid det blir rätt från början, som ni märkt. Tur är ju då att vi inte har
börjat använda oss av det nya systemet för medlemsavgift, utan har möjlighet att
rätta till det nu.
Därför har vi som styrelse räknat på ett nytt förslag som vi hoppas är bättre
för oss alla, inte minst för de små föreningarna. Det nya förslaget finns i punkt
26. I arbetet med den propositionen har vi tagit hänsyn till de synpunkter som
motionen innehåller. Vi vill föreslå riksstämman att avslå motionen till förmån för
vår proposition.

Därför föreslår styrelsen riksstämman
att

avslå motionen i sin helhet.

Equmenia

Medlemsavgiften fortsätter att vara 100 kr per medlem, precis som tidigare.
Equmenia antager dock ett slags ”högkostnadsskydd” som innebär att ingen
förening kan gå mer än 3000 kr back netto. Detta motsvarar alltså den högsta
kostnad som en förening kan ha enligt 2014 års modell. För att finansiera detta
måste enligt våra beräkningar ca 103 000 kr hämtas från annat håll. (Siffran är
uppskattad utifrån diagrammet i handlingarna till 2014 års riksstämma, och är
ungefärlig.)

56

57

Motion angående norm,
maktstruktur och mångfald
Scouterna har under några år lett projektet ”Värsta fördomen”, inom vilken en
undersökning genomfördes om begränsande praktiker, normer och maktstrukturer
inom Scouterna.
Slutsatserna i rapporterna var att rörelsen har en homogen medlemsbas, bestående
av barn och ungdomar som uppfyller vithetsnormen och som kommer från
priviligierade grupper ur ett socioekonomiskt perspektiv. Delar av dessa problem
måste förstås utifrån den samhälleliga segregationen och som en direkt konsekvens
av ojämlikhet baserad på rasism.
En annan slutsats i rapporten är att det råder en bristande diskussion kring
värderingar och normer inom rörelsen. Det är viktigt att föra en öppen diskussion
om organisationskulturen för att alla ska ha lika möjlighet att bli vald till
maktpositioner och därmed få inflytande över rörelsens utveckling. För att skapa en
öppen rörelse som präglas av mångfald måste organisationen utmanas och utvecklas
för att inkludera barn och unga oavsett deras hudfärg, socioekonomiska bakgrund
eller ålder.
Denna problembeskrivning är även gällande för Equmenia. Att lyfta upp dessa frågor
inom organisationen handlar delvis om att synliggöra begränsande praktiker inom
organisationen, men också om att diskutera värderingar och normer för att skapa
förutsättningar för en mer demokratisk och mångfacetterad rörelse. Det är därför
av största vikt att Equmenia börjar lyfta frågor om normer, maktstrukturer och
organisationskultur.

Vi föreslår Riksstämman
att

Uppdra styrelsen att ta fram ett förslag till plan för hur organisationen ska
arbeta med frågor om normer, maktstrukturer och organisationskultur de
kommande fem åren.

att

Equmenia ska verka för att öka kunskapsnivån om normer och maktstrukturer
bland dess ledare och medlemmar.

att

Equmenia ska bedriva omvärldsbevakning bland dess föreningar och lyfta fram
goda exempel som förbättrar organisationskulturen när det gäller mångfald.

Malin Fritzon, Borgenkyrkan Ung Tierp
Hanna Josefsson, Borgenkyrkan Ung Tierp
Elin Kleveholt, Borgenkyrkan Ung Tierp
Carl-Magnus Kolm, Borgenkyrkan Ung Tierp
Cecilia Thomsson, Borgenkyrkan Ung Tierp
Linda Wallberg, Borgenkyrkan Ung Tierp

Styrelsens svar på motionen
Frågan som motionen lyfter är en stor utmaning för oss i Equmenia. Vår rörelse präglas till
stora delar av en homogen medlemsbas, som är extra tydlig på nationell och regional nivå. I
och med arbetet med vår hållbarhetspolicy har vi börjat prata om bland annat representation
och maktstrukturer. Vi har mycket kvar att göra! Den här motionen kommer därför som en
välkommen utmaning för oss att ta ett större tag om detta.

Styrelsen föreslår därför riksstämman
att

bifalla motionens samtliga att-satser.

Equmenia
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Namnet på region Stockholm är idag missvisande, regionen omsluter idag
stora områden som inte har någon anknytning till Stockholm, namnet bör
därför ändras. Flera delar av regionen identifierar sig inte som Stockholm eller
Stockholmare. Idag innefattas även Gotland och delar av Uppland.
Regionens namn kan även tolkas som att den är en storstadsregion men
bredden från Norrmalmskyrkans Ungdom i Stockholms innerstad till SMU
Hemse på Gotland är stor. Även av detta skäl bör namnet ändras. En majoritet av
föreningarna ligger förvisso i Stockholm, men det är enligt oss inte skäl nog att ha
ett namn som exkluderar andra delar av regionen.

Motionärerna yrkar att riksstämman beslutar
att

namnet på region Stockholm ska ändras

att

styrelsen återkommer till Riksstämman 2016 med ett namnförslag som
bättre speglar regionens geografi och bredd.

Jonatan Ulfsparre
Daniel Sjöman
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Proposition om nya
normalstadgar för förening
Inom Equmenia vill vi att det ska vara tydligt att alla lokalföreningar, regioner och
Equmenia är en helhet, en rörelse som arbetar tillsammans. Det är en anledning
till att Equmenia har normalstadgar för lokalföreningar, som riksstämman antog
2012, där till exempel kopplingen till Equmenia, regionerna och Equmeniakyrkan
är tydliga. Normalstadgarna fungerar som en vägledning för föreningarna att skriva
sina egna stadgar.
En förenings stadgar reglerar vad föreningen har för mål och syften med sin
verksamhet, vad någon ska göra för att bli medlem i föreningen och vilka saker
som ska tas upp på årsmötet. Stadgarna utgör alltså grunden för hela föreningens
verksamhet, som en grundlag. Equmenias normalstadgar är tänkta att underlätta
för lokalföreningarna att veta vad som behövs för att fungera på ett bra sätt och
uppfylla olika regler som exempelvis myndigheter vill att en förening uppfyller.
För att vara en så kallad allmännyttig ideell förening och därmed inte betala
skatt i samma omfattning som t.ex. företag har Skatteverket fyra krav som också
påverkar stadgarna. Ett av de kraven är att föreningen ska vara öppen. Alla som
delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka
föreningens verksamhet. I det ingår också att det ska vara tydligt vad som krävs för
att någon ska uteslutas, och hur det ska gå till. Förra året ändrade Skatteverket sina
rutiner något och blev noggrannare att kolla detta när en förening t.ex. ansöker om
organisationsnummer. Därför vill vi anpassa våra normalstadgar för det.
Nuvarande lydelse
§ 4 Medlemskap

Styrelsens svar på motionen
När vi skapade regionerna var det viktigt för oss att Equmenias och
Equmeniakyrkans regioner hörde samman både med geografi och namn. Dels av
praktiska skäl, såsom logotyp och hemsida, men ännu mer av ideologiska skäl. Vi
är två organisationer men en rörelse. Därför vill vi inte ta ett nytt namn som inte
hör ihop med Equmeniakyrkans regions namn.
Equmenias regioner är egna juridiska personer, vilket innebär att de formellt sett
äger sina egna namn. Därför anser vi att det inte är endast riksstämmans sak att
besluta om ett nytt namn. Om det är regionens vilja att ändra namn bör första
steget vara att ta beslut på regionstämman. Därefter bör regionstämman lyfta
frågan till Equmenias nationella styrelse. Styrelsen kan då ta det till Riksstämman,
Equmeniakyrkans styrelse och vid behov till kyrkokonferensen.

Därför föreslår styrelsen riksstämman
att

avslå motionen i sin helhet.

Med medlem i föreningen avses den som under året
1)

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

2)

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

Medlemskap gäller för innevarande kalenderår.
Föreslagen ny lydelse
§ 4 Medlemskap
Med medlem i föreningen avses den som under året
1)

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

2)

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

Medlemskap gäller för innevarande kalenderår.
Medlem som aktivt motarbetar föreningens stadgar och/eller verksamhet eller på
annat sätt uppenbarligen skadar föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas ur
föreningen.

Equmenias styrelse föreslår därför riksstämman
att

i normalstadgar för lokalföreningar, under §4 Medlemskap, lägga till
meningen ”Medlem som aktivt motarbetar föreningens stadgar och/eller
verksamhet eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningens intressen
kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.”

Equmenia

24

Motion angående namnbyte
Region Stockholm
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Riksstämman 2014 beslutade om en ny modell för medlemsavgift och aktivitetsstöd.
Den gamla modellen var kritiserad då den kunde innebära stora kostnader
för föreningar som inte mötte de krav som Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor har på bidragsgrundande föreningar.
Den nya modell som riksstämman 2014 beslutade om togs fram efter en process
där stämman fick tre olika modeller att välja mellan. Fördelarna med det valda
alternativet var att det skulle underlätta administrationen och motverka att
föreningar går minus stora summor. Den nya modellen för medlemsavgift och
aktivitetsstöd skulle införas 2016 efter att ha bekräftats på riksstämman i Tierp
2015.
Den stora nackdelen med modellen är att varje förening måste ha 38 medlemmar i
åldern 6-25 för att gå jämnt upp. En siffra som riksstämman ansåg möjlig att uppnå
för en stor del av föreningarna och som ett rimligt mål för de som ännu inte har 38
medlemmar.
Tyvärr är detta en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Många
föreningar kommer att gå minus om den nya modellen införs och det kommer
drabba de föreningar som behöver hjälpen mest. Detta visar också motionen
från Equmenia Syd. Under året har vi i Equmenia arbetat med att starta nya
pionjärföreningar och i detta arbete blev modellens brister än tydligare. Ett
införande av modellen skulle innebära att nystartade föreningar skulle gå back om
de hade färre än 38 medlemmar.
Med facit i hand anser styrelsen att den modell som skulle införas 2016 inte är
tillräckligt bra. Fördelarna med minskad administration är för liten för att väga upp
de nackdelar som modellen skulle få för de mindre föreningarna i vår organisation.
Samtidigt behöver modellen lösa de problem som finns sedan tidigare. Eftersom
det finns många parametrar att ta hänsyn till är ett införande av en ny modell en

stor och svår fråga. Det var av den anledningen det togs ett inriktningsbeslut på
riksstämman 2014. Efter revidering har styrelsen kommit med ett nytt förslag på en
modell för medlemsavgift och aktivitetsstöd.
Styrelsen föreslår därför en modell som bygger på att medlemsavgiften från den
lokala föreningen är 100 kr per medlem. Ett aktivitetsstöd per bidragsgrundande
medlem i åldern 6-25 om 135 kr betalas ut till föreningarna som är
bidragsgrundande. För att modellen ska möta problematiken med de föreningarna
som idag går mycket minus införs ett högkostnadsskydd. Det skulle innebära att en
förening som inte är bidragsgrundande inte kan gå mer minus än 7000 kronor. Små
föreningar som är bidragsgrundande går med den föreslagna modellen plus redan
från dess första medlem.
Föreslagen modell:
Avgift per medlem

Bidragsgrundande förening
För att få bidrag ska 60 procent av föreningens medlemmar vara 6-25 år. Det betyder
att minst 60 procent av medlemmarna ska ha fyllt 6 men inte 26 år den 31 december
när medlemmarna räknas.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar
fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.
De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

100 kr

Aktivitetsstöd per bidragsgrundande medlem 6-25 år

135 kr

Högkostnadsskydd					

7000 kr

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 till 100
kronor per deltagare i väntan på medlemskap.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

fastställa medlemsavgiften för 2016 till 100 kronor per medlem,

att

fastställa aktivitetsstödet för 2016 till 135 kr per bidragsgrundande medlem i
bidragsgrundande förening,

att

införa ett högkostnadsskydd på 7000 kronor för vad en förening kan gå
minus,

att

fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte
registrerar medlemskap för 2016 till 100 kronor per deltagare.

Bidragsgrundande medlem
Medlemmen är mellan 6-25 år och ska aktivt ta ställning för ett medlemskap genom
att betala medlemsavgift eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap.
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Proposition om medlemsavgift,
deltagaravgift och
aktivitetsstöd
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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 Equmenia per scout vara 55 kr år 2015. Styrelsen
föreslår att Equmenias scoutavgift höjs från 55 till 60 kronor per scout. Vi har nu
med denna höjning uppnått den nivå som Equmenia betalar till Scouterna per scout
och år.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

fastställa scoutavgiften för 2016 till 60 kronor per scout.
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Proposition om
verksamhetsplan för 2016
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. Equmenias nationella verksamhetsplan speglar den verksamhet
som planeras och utförs av de nationella stagen och den nationellt anställda
personalen. Till den nationella verksamhetsplanen adderas också sju regionala
verksamhetsplaner, en per region.
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
generalsekreteraren som beslutar om vem som är ansvarig. 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. Budgeten 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.
De mål som är kursiverade i verksamhetsplanen har tidigare beslutats av
riksstämman.
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.
Matteus 7:12 Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
Det är vad lagen och profeterna säger.
Johannes 13:34 Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er
skall ni också älska varandra.
Hela Equmenias verksamhetsplan genomsyras av Jesu uppmaning om att visa
omsorg om de behövande. Aposteln Johannes skriver i Första Johannesbrevet 3:18
Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

Equmenia
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Proposition om scoutavgift
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Att den lokala föreningen skall ha glädje av att vara med i Equmenia.
Om ett livlöst instrument, en flöjt eller en harpa, ger ifrån sig toner som inte kan skiljas från
varandra, hur skall man då kunna uppfatta vad som spelas? Och om en trumpetsignal är
otydlig, vem gör sig då färdig till strid?; Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas
har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning.
Men allt skall syfta till att bygga upp; Gud är inte oordningens Gud utan fridens.
(1 Korinthierbrevet 14:7-8, 26, 33a)
1. Att föreningsbesök efterfrågas av lokalföreningarna och att minst 150 besök
genomförs av Equmenias nationellt anställda och ideellt engagerade.
2. Att tillsammans med Equmeniakyrkan ta fram en handbok för förenings- och
församlingsutveckling (Kyrka för hela livet). (Gäller till 2017.)
3. Att utveckla en utbildning om barn med särskilda behov i vår verksamhet.
4. Att utveckla och tillämpa Equmenias varumärkesstrategi i syfte att stärka
Equmenias varumärke. (Gäller till 2017.)
5. Att genom 8 aktiviteter stärka gemenskapen och samverkan mellan
Equmeniakårer och övriga scoutsverige, samt med andra organisationer som
bedriver scouting på kristen grund i Sverige. (Gäller till 2017.)

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till
tidens slut.
(Matteusevangeliet 28:18-20)
De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre
tusen.
(Apostlagärningarna 2:41)
12. Att från 1 januari 2015 till 31 december 2016 redovisa tillväxt med minst 1000
medlemmar inom lokalföreningarnas verksamhet.
13. Att stärka Equmenias demokratiarbete genom att medlemmar i olika
åldersgrupper får vara med i beslutsprocesser.
14. Att i samverkan med lämpliga samarbetspartners starta upp och stödja minst en
pionjärförening. (Gäller till 2017.)
15. 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 2017.)
16. Att arrangera en nationell utbildningssatsning där minst 400 ideella ledare deltar. (Gäller
till 2018.)

6. Att representera lokalföreningarnas intressen och vara med och påverka i
kyrkornas och scoutrörelsens internationella och nationella samarbetsorgan. (Gäller
till och med 2017.)

17. Att lyfta fram och stärka bibelläsning hos personer i åldern 16–25 år för att den
egna tron skall fördjupas. (Gäller till 2018.)

7. Att ta fram en långsiktig strategi för vad Equmeniascout ska vara 2028. (Gäller till
2017.)

18. Att inspirera och utrusta minst 20 föreningar så att de kan utveckla sina
kulturella verksamheter såsom dans, drama, bild och form.

8. Att arrangera ett nationellt scoutläger 2019 med minst 3 000 deltagare. (Gäller till
2019.)

19. Att i samarbete med Equmeniakyrkan och Karlskoga folkhögskola genomföra en
utbildning för pionjärarbete med sammanlagt tolv deltagare.

9. Att under 2016 genomföra en missionsresa för en eller flera Equmeniaföreningar.

20. Att ytterligare tolv föreningar startar Pulsgrupper.

10. Att vara med och genomföra 7 stycken Pulsläger.

21. Att identifiera och uppmuntra 15 band med koppling till våra föreningar att bli en del av
Equmenia samt att stötta dem i deras musicerande.

11. Att anordna tre nationella event som samlar deltagare och ledare från
Pulsgrupperna. (Gäller till 2017.)

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.
Han sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade
genast sina nät och följde honom.
(Matteusevangeliet 4:19-20)

22. Att vid de skolor där Equmenia är huvudman eller intressent aktivt delta i
relevanta utbildningar. (Gäller till 2017.)

Lärjungaskap
Att uppmuntra och inspirera till fördjupat lärjungaskap där nuvarande och blivande
ledare upptäcker och växer i de gåvor Gud ger.
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme.
Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och
en framträder Anden så att den blir till nytta.
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(1 Korinthierbrevet 12:4-7)
Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att
ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni
bär frukt och växer till i kunskapen om Gud.
(Kolosserbrevet 1:9b-10)
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i
dess många former.
(1 Petrusbrevet 4:10)
23. Att fortsatt arbeta för att Växa i tro blir Equmenias övergripande ideologiska arbete.
24. Att minst 50 deltagare per år deltar i Apg29. (Gäller till 2019.)
25. Att stödja församlingsanställda som arbetar med barn och unga med
utgångspunkt i ”Equmenias ledarhandbok” och ”Strategi för anställda”.
26. Att genomföra 5 aktiviteter för att stärka det diakonala perspektivet inom
Equmenia.
27. Att till Materialbanken ta fram ett andaktsmaterial för scout.
28. Att tillsammans med någon av Equmenias folkhögskolor starta en bibelskola i
storstadsmiljö. (Gäller till 2018.)
29. Att Equmenias hållbarhetspolicy ska få genomslag i rörelsens nationella,
regionala och lokala verksamhet.
30. Att minst 75 % av ledarna inom Equmenias verksamhet har genomgått kursen Trygga Möten
i någon form.

Equmenia har en ordförande som arbetar heltid men hen får inte lön på samma sätt
som en anställd. Enligt Equmenias stadgar ska riksstämman besluta om
ordförandens ekonomiska ersättning, så kallat arvode.
Arvodet bestäms utifrån det prisbasbelopp som fastställs av regeringen varje år.
Prisbasbeloppet för 2015 uppgår till 44 500 kronor. Prisbasbeloppet justeras efter
vad den svenska kronan är värd, alltså hur mycket du kan köpa för pengarna.
Prisbasbeloppet justeras framförallt efter inflationen.
Eftersom Equmenias ordförande inte är anställd får hen inte samma förmåner
som en anställd får. Därför tecknar Equmenia försäkringar som gör det tryggt för
ordförande att arbeta med sitt uppdrag.
För att arvodets nivå inte ska behöva förhandlas varje år och att alla ska veta i
förväg vad som gäller för Equmenias ordförande, föreslår styrelsen riksstämman att
anta en arvodestrappa. Riksstämman har tidigare år beslutat att en ordförande som
får förtroendet att bli omvald en andra, tredje eller fjärde mandatperiod får ett lite
högre arvode.
Nytt för i år är att styrelsen föreslår riksstämman att ordförandes arvode ska vara
pensionsgrundande och att Equmenia tecknar pensionsavtal eftersom hen också
blir gammal till slut.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

Equmenias ordförande får ett månatligt arvode.

att

det månatliga arvodet fastställs enligt följande arvodestrappa, som baseras
på det prisbasbelopp som definieras i 2 kapitlet § 6-10 i lag (2010:110) i
Socialförsäkringsbalken.

31. Att minst 12 deltagare per år deltar i en bibellinje med idrottsprofil. (Gäller till
2017.)
32. Att inspirera och utrusta minst 20 barnkörledare och lovsångsledare.

Från tillträdet 64 % av det vid tillträdet gällande prisbasbeloppet

33. Att i egen regi eller tillsammans med lämplig samarbetspartner planera och
genomföra utbildningar där minst 150 ideella ledare deltar.

Efter första omvalet 66 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet
Efter andra omvalet 68 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet

34. Att minst 15 personer arbetar som praktikanter eller volontärer i idrottsprojekt som drivs
tillsammans med Equmeniakyrkan och våra kompiskyrkor.

Efter tredje omvalet och varje följande mandatperiod 69 % av det vid 		
omvalet gällande prisbasbeloppet

35. Att genomföra 10 aktiviteter i syfte att utveckla nätverken och relationerna
mellan Equmenia (individ, föreningar, regioner och nationellt) och våra
kompiskyrkor.
36. Att med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva internationella partnerskapssamarbeten
och samarbeta kring minst fyra projekt varje år. (Gäller till 2017.)
37. Att tillsammans med Equmeniakyrkan upprätta ett praktikantprogram med
minst 8 deltagare.

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

ordförande inte har rätt till traktamente eller friskvårdsbidrag.

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 samt pensionsavtal för
ordförande motsvarande det Equmenia hade tecknat om ordförande varit
anställd och därmed omfattats av kollektivavtal.
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Vad är budget egentligen? Om verksamhetsplanen berättar i ord vad vi ska göra 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 och är inte knutna till något
särskilt resultatmål utan gäller hela Equmenia. Några exempel är kostnaden för
kansliets lokaler och anordnandet av riksstämman.
Hur läser jag budgetförslaget?
För det första, om du inte förstår så fråga! Equmenias styrelse och personal 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.
På samma sätt som förra året kommer vi inte att förklara alla budgetposter
i detalj i handlingarna. Allt detta finns att ladda ner som en bilaga till
riksstämmohandlingarna och finns tydliggjort på påverkanstorget. Det som finns
med i handlingarna är en sammanfattning av hela budgeten, där posterna inom
ett område slås samman så att du kan se slutresultatet. Där anges stora poster som
intäkter och kostnader för de olika arbetsområdena.
Förslaget till budget gäller från 1 januari till 31 december 2016, eftersom
räkenskapsåret utgår från ett kalenderår och inte ett brutet år som det gjorde
tidigare. Den vänstra spalten visar den budget som riksstämman beslutade om för
innevarande år (2015) och den högra spalten visar budgetförslaget för kommande
verksamhetsår (2016).

Så här förstår du budgeten
Under intäkter ser du de pengar som vi har att röra oss med under året. Insamlade
medel är tillsammans med stadsbidragen Equmenias viktigaste inkomstkälla.
Under 2014 gjorde vi en insamlingskampanj tillsammans med Equmeniakyrkan
som var lyckad. Det vill vi fortsätta med och räknar därför med ökade intäkter från
bön- och offerdagsinsamlingen. Stadsbidragen från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) fortsätter att minska. Därför måste vi hitta andra sätt
att få in pengar. Det gör vi bland annat genom en satsning på att söka bidrag från
andra aktörer. För varje verksamhetsområde, till exempel Kreativa uttryck och
Puls, finns också intäkter, helt enkelt pengar som kommer in i den verksamhet vi
bedriver. Det handlar bland annat om deltagaravgifter till Inspiration: Dans och till
Fjällkursen. Intäkterna för ledning utgörs bland annat av din anmälningsavgift till
riksstämman och det andra organisationer betalar för att få ha en monter här.
Verksamhetskostnader visar vad vi tänker använda våra pengar till under året. Inom
varje område finns personalkostnader för respektive koordinator med. Dessutom
ryms alla de projekt och verksamheter som vi vill satsa pengar på. Exempelvis
satsar vi extra på att starta en pionjärförening. Kostnaderna för detta går in under
verksamhetsområdet Scout. Vi fortsätter sända ut ungdomar till lärjungaskolan
Apg29 men har tyvärr varit tvungna att lägga ner den internationella utbildningen

Exchange, vilket gör att såväl intäkter som kostnaderna för detta helt försvinner.
I år är första gången vi genomför en ledargala under riksstämman. Det vill vi
fortsätta med! Därför finns en extra kostnad för detta under ledning. Aktivitetsstöd
till föreningar är en konsekvens av det nya systemet för medlemsavgiften där
pengar går direkt tillbaka till föreningarna. Inför 2016 har vi budgeterat för
ytterligare en tjänst på kommunikationsområdet eftersom vi ser ett stort behov där,
vilket gör att kostnaderna för detta förväntas bli klart högre än tidigare. Nytt för
2016 är att styrelsen har beslutat att omstrukturera lite bland Equmenias personal.
Det gör att tjänsten utbildningskoordinator numera är omgjord till en barn- och
ungdomskoordinator. Beslutet togs utifrån att samtliga koordinatorer arbetar med
utbildningsfrågor i sina tjänster samtidigt som barn- och ungdomsarbetet behövde
stärkas ytterligare. Detta förklarar varför verksamhetskostnaderna för utbildning är
lika med noll.
När vi drar av kostnaderna från intäkterna får vi ett verksamhetsresultat på
-2 577 100 kronor. För att täcka upp detta underskott använder vi intäkter från
räntor (se Finansiella poster) och en del av de ändamålsbestämda medel som
Equmenia har. Dessa pengar har skänkts till Equmenia och är sparade för att
användas till särskilda satsningar. Till exempel använder vi en viss del till ett projekt
för att hjälpa föreningar och församlingar att nå och behålla unga vuxna i sin
verksamhet. När vi gjort detta återstår fortfarande ett negativt resultat, nämligen
-2 122 100 kronor (se Kvarstående belopp för året). Detta underskott täcks upp av
överskott från tidigare år. Det är mycket pengar, men Equmenia har gjort positiva
resultat tidigare år. Därför känner sig styrelsen trygg med att lägga en budget som
går back. Vi brukar tala om att en bra målsättning är att gå ungefär plus/minus noll
över en treårsperiod.

Styrelsen föreslår riksstämman besluta
att

fastställa förslaget till budget för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31

+-=
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Alla belopp är angivna i kronor
Budget
2015

Budget
2016

INTÄKTER
Insamlade medel nationellt
Insamlade medel internationellt
Statsbidrag MUCF
Statsbidrag MUCF, återredovisningskrav
Övriga bidrag & anslag
Medlemsavgifter
Internationellt, övriga intäkter
Scout
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck
Information
Utbildning
Ekonomi & Föreningsstöd
Ledning
Summa: Intäkter

2 835 000
250 000
1 325 000
2 658 000
0
1 800 000
510 000
600 000
1 012 000
5 000
0
0
70 000
11 065 000

3 210 500
200 000
1 292 000
2 583 000
0
1 815 500
153 000
600 000
803 000
0
0
0
70 000
10 727 000

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

−1 793 000
−1 599 000
−2 808 000
−1 058 000
−127 500
−1 595 000
−1 549 000
−1 800 000
−12 329 50

−1 346 000
−1 980 500
−3 255 600
−1 641 000
0
−1 594 500
−1 700 000
−1 786 500
−13 304 10

Verksamhetsresultat

−1 264 500

−2 577 100
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Proposition om
instruktion för Equmenias
nomineringskommitté 2015
Det ska vara lätt att kandidera till uppdrag inom Equmenia!
Nomineringskommittén är en av alla de viktiga delarna i Equmenia och arbetar
med att förbereda de personval som ska göras på varje riksstämma. Denna
instruktion 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.
I instruktionen betonas att det är främst lokalföreningar och regioner som ska
nominera personer till olika uppdrag. Det är i det lokala sammanhanget som
människorna finns.
Instruktionen bekräftas varje år av riksstämman och ändras då vid behov. På
riksstämman 2012 fastställdes instruktionen för första gången.
En förändring som gjorts sedan förra året är ett litet förtydligande i punkt 2 om
hur ledamöterna i nomineringskommittén föreslås, så att det stämmer överens
med punkt 14. Sedan regionerna bildades är utgångspunkten att styrelsen för varje
region föreslår regionens representant som sedan väljs av riksstämman. Som ett
följdbeslut föreslår vi också att förtydliga detta i normalstadgarna för regioner.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

anta förslaget till instruktion för Equmenias nomineringskommitté

att

i Equmenias normalstadgar för regioner, under § 10 Regionstyrelsens
uppgifter, lägga till ”föreslå regionens representant till Equmenias
nationella nomineringskommitté”.

Instruktion för Equmenias nomineringskommitté
Uppdrag och grundförutsättningar

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

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

300 000
0
−964 500

150 000
0
−2 427 100

0
375 000

−200 000
505 000

−589 500

−2 122 100

1. Nomineringskommittén har i uppdrag att förbereda de val som görs på
riksstämman. Kommittén arbetar utifrån Equmenias stadgar och denna instruktion.
2. Nomineringskommittén väljs av riksstämman efter förslag från respektive
region och arbetar alltså på uppdrag av lokalföreningarna. Det betyder
att nomineringskommittén ska 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.
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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 beslutsprotokoll vid mötena.
6. I nomineringskommitténs protokoll ska man kunna läsa
a. vilka nomineringar som kommit in (namn, ort, uppdrag som den nomineras
till, vem som nominerat, datum för när nomineringen kommit in samt uppgift
om den nominerade förstått uppdraget och accepterat att kandidera),
b. vilka egna kandidater nomineringskommittén för fram (namn, ort, uppdrag
som den nominerats till samt uppgift om den nominerade förstått uppdraget
och accepterat att kandidera), samt
c. vilka kandidater som nomineringskommittén föreslår för respektive uppdrag
samt en motivering till varför de personerna är lämpad för uppdraget.
Beslut om kravprofiler, frågeformulär och annat material som använts i
urvalsprocessen ska också protokollföras. Material som rör enskilda personer
(till exempel svar på intervjuer eller frågeformulär, svar från referenser och
liknande) ska sparas av nomineringskommittén till dess riksstämmans protokoll
är justerat. Sedan ska materialet förstöras. Endast beslut skall protokollföras.
Diskussionsprotokoll ska inte föras.
7. Generalsekreteraren och den som är sammankallande ansvarar för
samordningen av kommitténs arbete med Equmenias kansli.

Nomineringsprocessen
8. Inför varje riksstämma ska nomineringskommittén lägga upp en plan för sitt
arbete och en kravprofil för varje uppdrag som ska väljas under riksstämman.
Dessa dokument ska stämmas av med styrelsen och generalsekreteraren. De
anställdas fackliga representanter skall involveras i arbetet med att ta fram en
kravprofil för ordförandeposten.
9. Equmenia ser ett värde i att lokalföreningarna och regionerna nominerar
duktiga personer, men ibland kan nomineringarna behöva kompletteras med
ytterligare förslag för att hitta en viss kompetens, skapa en bra grupp eller få
en bred representativitet. Därför får nomineringskommittén även lämna egna
förslag på kandidater.
10. När nomineringskommittén tar fram sitt förslag ska de nominerade jämföras
med kravprofilen för uppdraget. På så sätt minskas risken att nomineringar sker
utifrån fördomar, bekvämlighet och gammal vana. 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 i den mån de anser det lämpligt presentera valfritt
antal övernamn till val av styrelse och ordförande.

Riksstämman
14. Val av nomineringskommitté förbereds genom att de sju regionernas
styrelser nominerar var sin ledamot till kommittén. Sittande
nomineringskommitté 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.

Utdrag ur Equmenias stadgar
§ 8 Nomineringskommitté
8.1 Riksstämman väljer en nomineringskommitté bestående av sju ledamöter.
Riksstämman utser en av ledamöterna till sammankallande. En ledamot kan sitta
max tre år i följd.
8.2 Nomineringskommittén ska förbereda de personval som förrättas på
riksstämman, utifrån den instruktion som riksstämman fastställt.
8.3 Nomineringskommittén sammanställer de nomineringar som inkommit från
lokalföreningar och regioner, och kan även föra fram egna kandidater.
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