
Protokoll fört vid 
Riksstämma för riksfederationen equmenia 
 
  
Plats Svenska mässan, Göteborg 
Datum den 6-7 juni 2008 
 
Närvarande 301 ombud varav  179 tjejer och 122 killar 
 
Bilagor: 
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§ 1 Riksstämmans öppnande och hälsningsord av equmeniastyrelsens ordförande,  
 Sara Flodquist 
 
Jes Syr 1:1-10 All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt. Vem kan räkna 
havets sandkorn, regnets droppar och evighetens dagar? Vem kan utforska himlens höjd, jordens 
vidd och havets djup? Före allt annat skapades visheten; tanke och insikt finns till av evighet. 
För vem har vishetens rot blivit röjd? Vem känner dess sinnrika planer? En enda är vis. Väldig 
och fruktansvärd sitter han på sin tron: Herren. Han själv skapade visheten och såg på den, 
mätte den och utgöt den över alla sina verk. Allt som lever har fått del av hans gåva, i rikt mått 
har den skänkts åt dem som älskar honom. 
 
Alldeles strax får jag klubba att vi öppnar mötet och jag önskar att ni alla kunde stå här, hålla 
klubban och se det här. 
 
Framför mig ligger en orienteringskarta och nu ska vi ut på orientering. Det finns en start, en 
massa kontroller och någonstans ett mål. Starten är inte här, var den för 2000 år sedan eller vid 
skapelsen? Vi har kommit en bit på banan och insett att svårighetsgraden minst sagt varierar. 
Det går rakt över kalhyggen, gärna med trånga hallonsnår som river genom byxorna. Till en 
kontroll måste man springa genom gammelskogen och där smäller en gren som inte syntes i 
farten till på armen och ger ett snyggt blåmärke. 
 
I ungskogen hamnar en björkkvist i ögat, på mossen blir skorna ett kilo tyngre av allt vatten och 
raset vid stupet ger rivsår på benet. Det är svettigt och vid stopp för titt på kartan dyker myggen 
upp. 
 
Så varför ge sig ut på detta? 
 
För det är vår tur. Nu är det vi som har kartan och ska ta oss vidare. Då behöver vi veta var vi är, 
vart vi ska, och bästa vägen dit. 
 
Det svåra är inte själva springandet, man kan gå. Men man måste veta vägen. Det går att springa 
rätt över kalhygget eller myren, men det kan gå snabbare att ta gamla stigar, även om det blir en 
omväg. 
 
Blir det för svårt går det att få skuggning, att ha med någon som kan det här till hjälp. 
 
För även om det är fler ute på vår karta med samma mål kanske de har en annan bana, då är det 
inte bara att springa efter. 
 
Vi är ute och orienterar, equmenia är en kontroll och det stora målet är enhet för alla i Kristus.  
 
Det är nog en bit kvar. Under dessa dagar får vi titta på kartan, se var nästa kontroll är och ta reda 
på hur vi tar oss dit. 
 
Det blir mycket ord i dessa dagar, och det är gött att ha med för Ordet, Logos, det är Kristus. 
Så tillbaka till Jesus Syrak: Syr 37:16 Varje handling börjar med ord, och varje företag inleds 
med rådslag. 
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Härmed förklarar jag equmenias första ordinarie riksstämma för öppnad. 
 
§2 Val av ordförande 
 
Riksstämman BESLÖT 
att till ordförande för riksstämman välja  Lovisa Hällgren, Jönköping, 
 
att till vice ordförande för riksstämman välja Lena Wesström, Örebro, samt 
 
att till andre vice ordförande för riksstämman välja Pontus Eriksson, Bromma. 
 
§3 Val av sekreterare 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  till föredragande sekreterare välja generalsekreterare Göran Bondesson, samt 
 
att till protokollssekreterare för riksstämman välja Gunilla Landin, Kvarnåsen, och  

Maria Olsson, Tierp. 
 
§4 Val av protokollsjusterare 
 
Riksstämman BESLÖT 
att till protokollsjusterare välja Malin Otter Fröjd, SBUF, Kajsa Ekelund, MKU, samt 

Johanna Elofsson, SMU. 
 
§5 Val av redaktionsutskott 
 
Jacob Carlbäcker förklarade redaktionsutskottets funktion och uppdrag, samt att fler namn till 
redaktionsutskottet kunde väljas under den fortsatta stämman. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  till redaktionsutskott välja Carl Johan Berglund, Östhammar, Markus Pettersson, 

Abrahamsberg, samt Kajsa Hjelmblom, Gävle, med Carl Johan Berglund som 
sammankallande.  

 
§6 Val av rösträknare 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Malin Otter Fröjd, Älvdalen 
 
Riksstämman BESLÖT 
att till rösträknare välja Jenny Carlsson, Klara Steinwall, Jakob Arvidsson, Andreas 

Rydin, Jonas Arvidsson, Marcus Boberg, samt Stina Davidsson, med Jenny 
Carlsson som sammankallande. 
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§7 Val av demokratiutskott 
 
Kristoffer Eklund förklarade demokratiutskottets funktion. 
 
Ordet lämnades fritt 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  till demokratiutskott välja Kristoffer Eklund, MKU, Emil Gunnarsson, SBUF, samt 

Mikael Ivarsson, SMU. 
 
§8 Upprättande av röstlängd 
 
Ordförande Lovisa Hällgren meddelade hur många ombud som registrerat sig; 253 ombud, varav 
37 från SBUF, 15 från MKU samt 201 från SMU. equmenias ordförande Sara Flodkvist 
meddelade att ombudsantalet kontinuerligt kommer meddelas stämman.  
 
§9 Genomgång av dagordningen och arbetssätt 
 
Ordförande Lovisa Hällgren informerade om presidiets funktion samt redogjorde för hur 
förhandlingar i plenum går till. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  som arbetssätt använda arbetsmetoderna för plenumförhandling på det sätt som 

föredragits. 
 
§10 Ordförandebyte 
 
Ordförande Lovisa Hällgren överlämnade klubban till Lena Wesström. 
 
§11 Riksstämmans stadgeenliga utlysande 
 
equmenias generalsekreterare Göran Bondesson redogjorde för hur riksstämman utlysts.  
 
Riksstämman BESLÖT 
att anse riksstämman stadgeenligt utlyst.  
 
§12 Ordförandebyte 
 
Ordförande Lena Wesström överlämnade klubban till Lovisa Hällgren. 
 
§13 Information och beslut om påverkanstorg 
 
Ordförande Lovisa Hällgren informerade om arbetssättet påverkanstorget. 
 
Ordet lämnades fritt 
Följande personer yttrade sig: 
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Maria Axelsson, SMU i Immanuelskyrkan, Jönköping 
 
Maria Axelsson lämnade följande förslag: 
att ge samtliga närvarande i salen yttranderätt. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  ge samtliga närvarande i salen yttranderätt. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  som arbetssätt använda arbetsmetoderna för påverkanstorg på det sätt som 

föredragits. 
 
Inflytandepunkt Inflytespunktsansvarig  
17. Motion från Lidköping SMU om pappersutskick  Thomas Sandin  
18. Miljöpolicy  Gustav Nilsson  
21. Beslut om medlemsavgift  Jonatan Axberg 
22. Beslut om arvode för equmenias ordförande  Gunnel Näsfors 
20. Verksamhetsplan Julia Strömner 
23. Beslut om budget  Julia Strömner 
15. Presentation av STAG (Strategisk ArbetsGrupp) och     
      personal  Daniel Berg 
26. Val av styrelse & Val av ordförande  Daniel Berg  
 
Riksstämman BESLÖT 
att  välja ovanstående inflytandepunktsansvariga i enlighet med förslaget. 
 
§14 Fastställande av föredragningslistan 
 
Ordförande Lovisa Hällgren informerade om förslaget till beslut. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att fastställa den föreslagna föredragningslistan, samt 
att ge presidiet rätt att ändra ordningen i föredragningslistan. 
 
§15 Ordförandebyte 
 
Ordförande Lovisa Hällgren överlämnade klubban till Lena Wesström. 
 
§16 Hälsning av gäster till riksstämman 
 
equmenias ordförande Sara Flodkvist hälsade följande gäster välkomna till riksstämman: 
 
Roberto Chavez, JNJ Ecuador 
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Josué Leones, JNJ Ecuador 
Sven Nilsson, Svenska Scoutrådets styrelse 
Claes Corbelius, Kristna Studentrörelsen 
Joakim Andersson, KFUK/KFUM:s scoutförbund 
Johanna Järpe, Frälsningsarmén 
 
Sara Flodkvist läste även en hälsning från Svenska Alliansmissionens Ungdom.  
 
Följande gäster lämnade en hälsning till riksstämman: 
 
Sven Nilsson, Svenska Scoutrådets styrelse 
Roberto Chavez och Josué Leones, JNJ Ecuador 
Claes Corbelius, Kristna Studentrörelsen 
Joakim Andersson, KFUK/KFUM:s scoutförbund 
 
§17 Föredragning av verksamhetsberättelse 
 
equmenias ordförande Sara Flodkvist berättade vad som gjorts sedan den konstituerande 
stämman. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
§18 Föredragning av resultat- och balansräkning. 
 
Erik Andreasson, equmenias styrelse, lämnade en ekonomisk rapport. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  lägga rapporten till handlingarna. 
 
§19 Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets rapport 
 
Erik Elfgren, verksamhetsgranskande utskottet, redogjorde för verksamhetsgranskande utskottets 
rapport. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  lägga rapporten till handlingarna. 
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§20 Revisionsberättelse, resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen 

 
Ordförande Lena Wesström redogjorde för att det inte fanns någon resultat- och balansräkning att 
fastställa eftersom det var equmenias första verksamhetsår. Därför fanns inte heller någon 
revisionsberättelse och togs inte heller beslut om ansvarsfrihet för styrelsen vid denna 
riksstämma. 
 
§21 Riksstämmogåva 
 
Karin Larsson, SMU:s administrativa sekreterare och ekonom, informerade om gårdagens kollekt 
och om dagens insamling till riksstämmogåva. 
 
§22 Ajournering 
 
Ordförande Lena Wesström ajournerade mötet för fika och riksstämmogåva. 
 
§23 Återupptagande 
 
Ordförande Lovisa Hällgren förklarade förhandlingarna återupptagna, riksstämman leddes i 
lovsång av Ida Hennerdal, Arvid Nyström och Petter Hedlund och i bön av Lovisa Hällgren. 
 
§24 Information 
 
equmenias generalsekreterare Göran Bondesson informerade om dagens kommande samling om 
gemensam framtid. 
 
§25 Val av särskilt utskott för strukturutredningen inom scoutrörelsen 
 
Ordförande Lovisa Hällgren informerade om särskilda utskottets uppgift och funktion under 
riksstämman. equmenias ordförande Sara Flodkvist informerade om styrelsens förslag till särskilt 
utskott. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Maria Axelsson, Immanuelskyrkan i Jönköping 
 
Riksstämman BESLÖT 
 
att till särskilt utskott välja Emil Gunnarsson, Linda Gårdstam, Eva Larsson, Lars-Henrik 

Björnsson, Jacob Carlbäcker, samt Emil Andersson med Linda Gårdstam som 
ordförande. 
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§26 Presentation och diskussion av strukturutredningen inom scoutrörelsen 
 
Linda Gårdstam, särskilda utskottets ordförande, presenterade strukturutredningen och det 
fortsatta arbetet med den, samt efterlyste personer som ville vara med i arbetsgrupper fram till 
februari 2009. 
 
Ordförande Lovisa Hällgren lämnade öppet för riksstämmodeltagarna att diskutera frågor om 
strukturutredningen i bikupor. Grupperna fick möjlighet att berätta i plenum vad de diskuterat. 
Linda Gårdstam svarade på de frågor som framkommit. Riksstämmodeltagarna uppmanades även 
att skriva ner sina åsikter och lämna in dessa till det särskilda utskottet. 
 
§27 Presentation av nomineringskommitténs förslag 
 
Jacob Carlbäcker, nomineringskommittén, berättade om kommitténs arbetssätt och presenterade 
förslaget på ledamöter till equmenias styrelse. 
 
Följande förslag presenterades: 
 
Ordförande i styrelsen 
Johan Nilsson, Uppsala (SMU) 
 
Övriga styrelseledamöter 
Miriam Carlsson, Göteborg (SMU) – 2 år 
Pelle Lindvall, Hudiksvall (SBUF) – 2 år 
Lina Larsson, Sundbyberg (SBUF) – 2 år 
Fredrik Hössjer, Stockholm (SMU) – 2 år 
Joel Cedersjö, Mölndal (SMU/SBUF) – 1 år 
Johan Adolfsson, Lidingö (SMU) – 1 år 
 
Kvarstående, icke valbara styrelseledamöter 
Josefine Englund, Göteborg (MKU) 
Andrea Thörn, Oskarshamn (SBUF) 
 
Nomineringskommittén presenterade även sina förslag på verksamhetsgranskande utskott, 
nomineringskommitté, samt revisorer och revisorssuppleant. 
 
Verksamhetsgranskande utskott 
Erik Elfgren, Luleå (SMU) 
Carl Emanuelsson, Gustavsberg (SMU) 
Therése Källberg, Göteborg (SMU) 
Maria Kirkfjell, Gånghester (SBUF) 
Mikael Lindholm, Gotland (SBUF) 
samt en sjätte representant från MKU som presenteras innan morgondagens val 
 
Nomineringskommitté  
Mats Ekström, Gotland (SMU), föreslagen ordförande 
Magdalena Gustafsson, Göteborg (SMU) 
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Stina Larsson, Växjö (SMU) 
Lina Broberg, representant från MKU:s valberedning (MKU) 
Representant från SBUF:s valberedning (SBUF) 
Linda Gårdstam, representant från SMU:s valberedning (SMU) 
 
Revisorer 
Jonas Grahn, auktoriserad revisor (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) 
Matts Samuelsson, Landvetter 
Mikael Lindholm, Gotland, representant från Verksamhetsgranskande Utskottet 
 
Revisorssuppleant 
Lennart Schönning, Bromma 
 
§ 28 Ordförandebyte 
 
Ordförande Lovisa Hällgren överlämnade klubban till Pontus Eriksson. 
 
§29 Föredragning av motion från Lidköpings SMU om pappersutskick 
 
Oscar Marklund, Lidköpings SMU, redogjorde för motionen om pappersutskick från 
riksorganisationer. Andrea Thörn, equmenias styrelse, redogjorde för styrelsens svar på 
motionen. 
 
Ordförande Pontus Eriksson lämnade öppet för riksstämmodeltagarna att diskutera i bikupor. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 
 
§30 Föredragning av motion från Anders Johansson m.fl. om miljöpolicy 
 
Anders Arkbro, Uddevalla, redogjorde för motionen om miljöpolicy. Josefine Englund, 
equmenias styrelse, redogjorde för styrelsens svar på motionen. 
 
Motionärerna drog tillbaka sitt förslag och yrkade bifall till styrelsens förslag. 
 
Ordförande Pontus Eriksson lämnade fritt för riksstämmodeltagarna att diskutera i bikupor. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Jacob Carlbäcker, nomineringskommittén 
 
§31 Presentation av verksamhetsplan, medlemsavgift, arvode för ordförande samt 

budget för verksamhetsåret 2008-09-01 – 2009-08-31 
 
Erik Andreasson och Johan Nilsson, equmenias styrelse, presenterade förslaget till 
verksamhetsplan, medlemsavgift samt budget för verksamhetsåret 2008-09-01 – 2009-08-31. 
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Anton Sundbaum, equmenias styrelse, presenterade styrelsens förslag på arvode till styrelsens 
ordförande. 
 
Ordet lämnades fritt 
Ingen valde att yttra sig. 
 
Ordförande Pontus Eriksson lämnade öppet för riksstämmodeltagarna att diskutera i bikupor. 
 
§32 Speakers Corner 
 
Mikael Ivarsson och Emil Gunnarsson, demokratiutskottet, berättade om Speakers Corner och 
redovisade de tankar och frågor som kommit in hittills. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 
 
§33 Information 
 
Karin Larsson, SMU:s administrativa sekreterare och ekonom, informerade om den kommande 
lunchen. 
 
§34 Ajournerande 
 
Ordförande Pontus Eriksson ajournerade förhandlingarna. 
 
§35 Återupptagande 
 
Ordförande Lovisa Hällgren förklarade förhandlingarna återupptagna. Riksstämman leddes i 
lovsång av Petter Hedlund, Arvid Nyström och Ida Hennerdal, och i bön av Gunilla Landin. 
 
§36 Presentation av STAG och personal 
 
Miriam Carlsson, equmenias styrelse, informerade om STAG (STrategisk Arbets Grupp), och de 
personer som hittills valts att arbeta i dessa grupper. equmenias generalsekreterare Göran 
Bondesson presenterade den personal som var närvarande vid stämman, både de som slutar och 
de som fortsätter med nya uppgifter i den nya organisationen. 
 
§37 Röstlängd  
Ordförande Lovisa Hällgren meddelade att antalet ombud ökat till totalt 301, varav 11 från MKU, 
40 från SBUF samt 250 från SMU. 
 
§38 Avslutande av nomineringar 
 
Mats Ekström, nomineringskommittén, svarade på frågor från Speakers Corner, och uppmuntrade 
deltagarna att komma till nomineringskommitténs monter under påverkanstorget. 
 
Ordet lämnades fritt. 
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Följande personer yttrade sig: 
Samuel Kazen Orrefur, Märsta 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  förklara nomineringarna avslutade. 
 
§39 Genomgång av arbetsmetoden påverkanstorg 
 
Therese Ahlqvist, SMU:s utvecklingssekreterare, förklarade syftet med arbetsmetoden 
påverkanstorg och hur påverkanstorget skulle fungera, samt uppmuntrade riksstämmodeltagarna 
att vara med och påverka. Ordförande Lovisa Hällgren svarade på några förtydligande frågor om 
påverkanstorget. 
 
§40 Kompletterande val till redaktionsutskottet 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  välja Ida Hennerdal, Enköping, och Daniel Gustafsson, Stockholm, till 

redaktionsutskottet. 
 
§41 Påverkanstorg 
 
Under lördag förmiddag pågick påverkanstorget. Riksstämmodeltagarna samtalade, fick 
information, diskuterade och väckte förslag kring punkterna 15-23 i föredragningslistan. 
 
§42 Ajournerande 
 
Ordförande Lovisa Hällgren ajournerade förhandlingarna. 
 
§43 Återupptagande 
 
Ordförande Lena Wesström förklarade förhandlingarna återupptagna. 
 
§44 Hälsningar från Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan 
 
Runa Wester, Svenska Missionskyrkan, Stefan Albinsson, Baptistsamfundet, och Bimbi Ollberg, 
Metodistkyrkan, lämnade hälsningar till equmenias riksstämma. 
 
§45 Hälsning om Barnens År 
 
Nina Lundgren och Sofia Karsberg lämnade en hälsning om Barnens År och från 
Barnkonferensen. Thomas Sandin berättade om Alla På Samma Kula. 
 
§46 Inledning av eftermiddagen 
 
Ordförande Lena Wesström ledde riksstämman i bön, berömde riksstämmodeltagarna för ett  
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engagerat deltagande i påverkanstorget, samt förklarade hur de följande förhandlingarna skulle gå 
till. 
 
§47 Röstlängd 
 
Ordförande Lena Wesström meddelade att antalet ombud nu var sammanlagt 296, varav 10 från 
MKU, 39 från SBUF och 247 från SMU. 
 
§48 Beslut om motion från Lidköpings SMU om pappersutskick 
 
Thomas Sandin, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten från påverkanstorget. 
Ordförande Lena Wesström redogjorde för de förslag som kommit in. (Se bilaga för förslagen i 
sin helhet.) 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Andrea Thörn, equmenias styrelse 
 
equmenias styrelse yrkade bifall till förslag C, avslag på förslag D, E och F, samt avslag på 
förslag G. 
 
Ordförande Lena Wesström förklarade presidiets förslag till beslutsordning. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Magnus Hjelmblom, nomineringskommittén 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  godkänna presidiets förslag till beslutsordning, 
att equmenia tillsammans med modersamfund och distrikt utreder hur informationen 

till föreningarna ska kunna ske mer enhetligt och miljövänligt, 
att styrelsen lämnar ett förslag till riksstämman 2009, 
att utskick ska finnas att hämta på någon hemsida, 
att alla som vill ska få ett e-post när ett nytt utskick finns att hämta, samt  
att equmeniastyrelsen ska uppmana föreningarna att uppdatera sina register så att 

personer som gått ur föreningen inte finns med i registret. 
 
§49 Beslut om motion angående miljöpolicy 
 
Gustav Nilsson, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten som varit på påverkanstorget. 
Ordförande Lena Wesström gick igenom de förslag som kommit in. (Se bilaga för förslagen i sin 
helhet.) 
 
Ordet lämnades fritt. 
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Följande personer yttrade sig: 
Jonas Bergström, Skövde SMU 
Maria Axelsson, Immanuelskyrkan i Jönköping 
Lisa Falklöf, SMU i Linköping 
Josefine Englund, equmenias styrelse 
Lennart Nordin, Gråbo SMU 
Rune Andréasson, SMU i Leksand 
Malin Otter Fröjd, Älvdalens Baptisters Ungdom 
Ida Hennerdahl, SMU ettårsarbetare 
Oskar Johansson, Kvarnåsen SMU 
Erik Aronsson, Örebro/Värmland/Dalslands distrikt 
Nils Bryntesson, SMU i Tumba 
Sara Flodkvist, equmenias styrelse 
 
Jonas Bergström, Skövde SMU, yrkade bifall till förslag D.  
Lisa Falklöf, SMU i Linköping, yrkade bifall till förslag C.  
equmenias styrelse yrkade avslag på förslag A, tog tillbaka förslag B, yrkade avslag på förslag C, 
D, F, bifall till G om F skulle antas, samt bifall till förslag H.  
Rune Andréasson yrkade bifall till förslag H, och avslag på förslag F.  
Malin Otter Fröjd, Älvdalens Baptisters Ungdom, yrkade bifall till förslag H.  
Erik Aronsson, Örebro/Värmland/Dalslands distrikt, yrkade bifall till förslag F. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  godkänna beslutsordningen, samt 
att inte anta den föreslagna miljö- och rättvisepolicyn. 
 
Riksstämman BESLÖT efter votering, med röstetalen 76 för bifall och 157 för avslag 
att avslå förslaget att ge i uppdrag åt styrelsen att till riksstämman 2009 ha tagit fram 

ett förslag till miljöpolicy åt equmenia. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att avslå förslaget att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som jobbar med miljöpolicys 

utifrån de två som finns från SMU och SBUF, samt 
att ge styrelsen i uppdrag att ta fram nödvändiga policys för styrelsen, STAG samt 

deras arbetsgrupper till riksstämman 2009. 
 
§50 Beslut om verksamhetsplan perioden 2008-09-01 – 2009-08-31 
 
Julia Strömner, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten under påverkanstorget. (Se 
bilaga för förslagen i sin helhet.) 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Jakob Törneke, Skövde SMU 
Johannes Westlund, Rimforsa SMU 
Erik Andréasson, equmenias styrelse 
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Sofia Fransson, Vännäs SMU 
Maria Axelsson, SMU i Immanuelskyrkan i Jönköping 
Maria Widäng, Fiskebäck 
 
Jakob Törneke, Skövde SMU, yrkade bifall till förslag A. 
Johannes Westlund, Rimforsa SMU, yrkade bifall till förslag D och E. 
equmenias styrelse drog tillbaka förslagen G, H och I. 
Maria Axelsson, SMU i Immanuelskyrkan, yrkade bifall till förslag C. 
Maria Widäng, Fiskebäck, lämnade ett tilläggsförslag, att förslag A skulle fortsätta med ”… och 
leda dem till personlig tro på Jesus Kristus”. 
 
Tidsbegränsning begärdes. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att införa tidsbegränsning på max 3 minuter. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Erik Andréasson, equmenias styrelse 
Samuel Kazen Orrefur, Märsta 
 
Samuel Kazen Orrefur, Märsta, yrkade avslag på förslag K. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att enbart visa beslutsordningen på projektorduken. 
 
Ordförande Lena Wesström och Lovisa Hällgren gick igenom förslaget till beslutsordning. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Johannes Westlund, Rimforsa SMU 
 
Riksstämman BESLÖT efter försöksvotering 
att man ändrar formuleringen till ”equmenias första och största mål är att sprida 

evangeliet om Jesus Kristus bland barn och unga genom ord och handling”. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att de fyra undergrupperna vardera under verksamhetsåret anordnar två mötesplatser 

med fokus på ledare med syfte att inspirera att utveckla och/eller utbilda deltagare, 
att scoutSTAGet får inriktningsmålet ”att vara en aktiv företrädare för de värderingar 

och erfarenheter som präglar SMU scout och equmenia i stort, samt att aktivt delta i 
SSR:s arbete”, 

att det internationella STAGets inriktningsmål bör få tillägget ”att arbeta med 
utsändandet av volontärer från Sverige till våra samarbetsländer”, samt 

att fastställa verksamhetsplanen för perioden 2008-09-01 – 2009-08-31. 
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§51 Riksstämmogåva 
 
Riksstämmodeltagarna lämnade en riksstämmogåva under sång. 
 
§52 Ajournering 
 
Ordförande Lena Wesström ajournerade förhandlingarna för fika. 
 
§53 Återupptagande 
 
Ordförande Lovisa Hällgren förklarade förhandlingarna återupptagna. 
 
§54 Beslut om medlemsavgift 
 
Jonatan Axberg, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten som varit vid 
påverkanstorget. Ordförande Lovisa Hällgren gick igenom de förslag som fanns efter 
påverkanstorget. (Se bilaga för förslagen i sin helhet.) 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Erik Andréasson, equmenias styrelse 
Magnus Hjelmblom, nomineringskommittén 
Katarina Samnegård, SMU i Hässelby 
 
equmenias styrelse drog tillbaka förslag A och B, samt yrkade bifall till C och D. 
Katarina Samnegård, SMU i Hässelby, lämnade ett tilläggsförslag; att medlemsavgiften för 
equmenia är 50 kronor per medlem och år för medlemmar över 25 år, samt 100 kronor för 
resterande medlemmar.  
 
Ordförande Lovisa Hällgren redogjorde för presidiets förslag till beslutsordning. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  godkänna presidiets förslag till beslutsordning, 
att medlemsavgiften till equmenia är 100 kronor per medlem och år, samt 
att equmenia som föreningsstöd betalar ut 110 kr/medlem och år i åldern 0-25 år till 

föreningar som uppfyller ungdomsstyrelsens krav för att vara bidragsberättigad 
gällande föreningsstruktur och medlemsbegrepp. 

 
§55 Beslut om arvode för ordförande 
 
Gunnel Näsfors, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten som varit på påverkanstorget. 
Ordförande Lovisa Hällgren gick igenom de förslag som fanns efter påverkanstorget. (Se bilaga 
för förslagen i sin helhet.) 
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Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Anna Knabäck, Stora Skedvi baptistförsamlings Ungdom 
Erik Andréassson, equmenias styrelse 
Nanok Jakobsson, Hudiksvalls SBUF 
 
Anna Knabäck, Stora Skedvi baptistförsamlings Ungdom, yrkade bifall till förslag E och F. 
equmenias styrelse yrkade bifall till förslag A, B, C och D, samt avslag på förslag E och F. 
 
Ordförande Lovisa Hällgren redogjorde för presidiets förslag till beslutsordning. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  godkänna presidiets förslag till beslutsordning, 
att federationens ordförandes månatliga ingångsarvode fastställs till 60 procent av ett 

Prisbasbelopp,  
att varje år ge kvarstående ordförande en höjning av arvodet med två gånger 60 procent 

av förändringen i prisbasbeloppet, 
att ökningen av arvodet begränsas till tre procent realt, samt 
att arvodets storlek regleras med avseende på uppdragets omfattning. 
 
§56 Beslut om budget för perioden 2008-09-01 – 2009-08-31 
 
Julia Strömner, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten som varit på påverkanstorget. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Erik Andréasson, equmenias styrelse 
 
Riksstämman BESLÖT 
att  fastställa budget för perioden 2008-09-01 – 2009-08-31. 
 
§57 Val av ordförande 
 
Daniel Berg, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten som varit på påverkanstorget. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att på ett år välja Johan Nilsson till ordförande för equmenia. 
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§58 Ordförandebyte 
 
Ordförande Lovisa Hällgren överlämnade klubban till Pontus Eriksson. 
 
§59 Val av ledamöter till equmeniastyrelsen 
 
Daniel Berg, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten från påverkanstorget. 
Ordförande Pontus Eriksson och Lovisa Hällgren redogjorde för presidiets förslag till hur valet av 
styrelseledamöter skulle gå till. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Jacob Carlbäcker, nomineringskommittén.  
Jacob Carlbäcker, lämnade förslaget att valet till styrelse skulle göras med hjälp av acklamation 
enligt nomineringskommitténs förslag. 
 
Riksstämman BESLÖT efter försöksvotering 
att välja styrelsen med acklamation enligt nomineringskommitténs förslag. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att till ledamöter i riksfederationens styrelse välja följande: 

Miriam Carlsson, Göteborg (SMU) – 2 år 
Pelle Lindvall, Hudiksvall (SBUF) – 2 år 
Lina Larsson, Sundbyberg (SBUF) – 2 år 
Fredrik Hössjer, Stockholm (SMU) – 2 år 
Joel Cedersjö Mölndal (SMU/SBUF) – 1 år 
Johan Adolfsson, Lidingö (SMU) – 1 år 

 
§60 Rapport från särskilda utskottet för strukturutredning inom scoutrörelsen 
 
Linda Gårdstam redogjorde för särskilda utskottets arbete under gårdagen, och sammanfattade 
vad utskottet kommit fram till. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 
 
Riksstämman BESLÖT 
att rapporten från särskilda utskottet överlämnas till styrelsen för att de ska arbeta vidare 

med strukturutredningar utifrån de intentioner som framkommit i rapporten. 
 
§61 Val av verksamhetsgranskande utskott 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 
 
Riksstämman BESLÖT 
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att   som 2009 års verksamhetsgranskande utskott välja Erik Elfgren (Luleå), Mikael 
Lindholm (Gotland), Therese Källberg (Umeå), Maria Kirkfjell (Borås), Carl 
Emanuelsson (Gustavsberg) och Christer Jonsson, Emmaboda (MKU). 

 
§62 Val av revisorer och suppleanter 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Nanok Jakobsson, Hudiksvalls SBUF 
Jacob Carlbäcker, nomineringskommittén 
 
Riksstämman BESLÖT 
att som revisorer välja Jonas Grahn (auktoriserad), Matts Samuelsson (Landvetter), samt 

Mikael Lindholm, Gotland från verksamhetsgranskande utskottet, och som 
revisorssuppleant välja Lennart Schönning, Bromma 

 
§63 Ordförandebyte 
 
Ordförande Pontus Eriksson överlämnade klubban till Lovisa Hällgren. 
 
§64 Val av nomineringskommitté 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Jacob Arvidsson, Rambergskyrkans SMU 
Jonas Bergström, Skövde SMU 
Jacob Carlbäcker, nomineringskommittén 
Björn Odlund, SBUF i Borås 
Joel Cedersjö, Bifrostkyrkan 
Staffan Andersson, Guntorps SMU 
 
Daniel Berg, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten från påverkanstorget. 
Nomineringskommittén föreslog riksstämman att inte välja en vakant plats för SBUF, eftersom 
platsen kommer att tillsättas. 
 
Streck i debatten begärdes. 
 
Ordet lämnades fritt i fråga om streck i debatten. 
 
Följande personer yttrade sig: 
Johannes Westerlund, Rimforsa SMU 
Erik Elfgren, verksamhetsgranskande utskottet 
 
Johannes Westerlund yrkade avslag på streck i debatten.  
Erik Elfgren yrkade bifall till streck i debatten. 
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Riksstämman BESLÖT 
att dra streck i debatten. 
 
Följande personer yttrade sig i den kommande debatten: 
Erik Aronsson, ÖrebroVärmlandDalslands distrikt 
Jonas Bergström, SMU i Skövde 
Magnus Hjelmblom, nomineringskommittén 
Ida Hennerdal, SMU ettårsarbetare 
Malin Otter Fröjd, Älvdalens Baptisters Ungdom 
 
Riksstämman BESLÖT 
att som 2009 år nomineringskommitté välja Mats Ekström från Gotland 

(sammankallande), Magdalena Gustafsson från Göteborg, Stina Larsson från Växjö, 
Lina Broberg, representant från MKU:s valberedning, Linda Gårdstam, representant 
från SMU:s valkommitté, samt 

att också välja den sammankallande i SBUF:s valkommitté när en sådan är vald. 
 
§65 Speakers corner 
 
Kristoffer Eklund, Emil Gunnarsson och Mikael Ivarsson, demokratiutskottet, redogjorde kort för 
vad som framkommit vid Speakers corner och läste upp frågor ur frågelådan. Johan Nilsson och 
Sara Flodkvist, equmenias styrelse, svarade på några av frågorna. Samuel Kazen Orrefur, Märsta, 
gjorde ett inlägg för en ideologisk debatt under riksstämman. 
 
§66 Information 
 
Ordförande Lovisa Hällgren uppmanade riksstämmodeltagarna att fylla i utvärderingslappar och 
lämna in vid riksstämmans slut. 
 
§67 Tid och plats för nästkommande års riksstämma 
 
Göran Bondesson, equmenias generalsekreterare, presenterade förslaget till tid för nästkommande 
års riksstämma. Förslaget till plats var ännu inte klart vid tiden för riksstämman. 
 
§68 Tack! 
 
Ordförande Lovisa Hällgren tackade å presidiets vägnar för riksstämman som gått.  
 
Sara Flodkvist, equmenias styrelse, tackade presidiet för arbetet under riksstämman. Lovisa 
Hällgren gav en kort personlig hälsning till riksstämman. Andrea Thörn, equmenias vice 
ordförande, tackade Sara Flodkvist för hennes arbete som ordförande. Hon tackade även 
avgående styrelseledamöter, verksamhetsgranskande utskottet och nomineringskommittén. 
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§69 Avslutning 
 
Johan Nilsson, equmenias ordförande, ledde riksstämman i bön, och förklarade sedan equmenias 
första ordinarie riksstämma avslutad. 
 
 
    
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Lovisa Hällgren   Lena Wesström 
 
 
 
Andre Vice Ordförande  
 
 
 
____________________________  
Pontus Eriksson 
 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Maria Olsson    Gunilla Landin 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Malin Otter Fröjd   Kajsa Ekelund  
  
 
 
 
 
_______________________________ 
Johanna Elofsson 
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