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§ 1. Riksstämmans öppnande
Förhandlingarna inleddes med att equmenias ordförande Johan Nilsson hälsade ombud och
övriga välkomna till equmenias andra ordinarie riksstämma, och förklarar riksstämman för
öppnad.
§ 2. Hälsningar till Rikstämman
Ordförande Johan Nilsson läste upp hälsningar till Riksstämman från Svenska Missionskyrkan,
Svenska Alliansmissionens Ungdom och Svenska Baptistsamfundet. Kommunalrådet Mats Green
hälsade alla deltagare välkomna till Jönköping.
§ 3. Val av mötesfunktionärer för riksstämman
Linda Gårdstam från nomineringskommittén föreslog mötesfunktionärer.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
till riksstämmans ordförande välja Linda Wallberg, Tierp,
att
till vice ordförande välja Kerstin Alm, Göteborg samt
att
till andre vice ordförande välja Pontus Eriksson, Bromma.
Riksstämman BESLÖT
att
till protokollsekreterare välja Kajsa Olsson, Göteborg, och Anders Arkbro, Uddevalla
samt
att
till föredragande sekreterare välja generalsekreterare Göran Bondesson.
Mötesordförande Linda Wallberg föreslog ytterligare mötesfunktionärer.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Val av protokolljusterare
Riksstämman BESLÖT
att
till protokolljusterare välja Malin Otter Fröjd, Älvdalen, Maria Linder, Jönköping och
Elin Olofsson, Västerås.
Val av redaktionsutskott
Riksstämman BESLÖT
att
till redaktionsutskott välja Thomas Sandin, Spånga, Miriam Engström, Göteborg,
Markus Pettersson, Abrahamsberg. Thomas Sandin är sammankallande.
Val av rösträknare
Riksstämman BESLÖT
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att

till rösträknare välja Fredrik Karlsson, Karin Kihlström, Lina Hallenrud, William
Axelsson, Emma Forsberg, tillsammans med Klara Steinwall som sammankallande,
och att välja John Ericsson som suppleant.

Val av inflytandepunktsansvariga
Riksstämman BESLÖT
att
välja nedanstående inflytandepunktsansvariga till påverkanstorget.
Inflytandepunkt
17. Stadgerevidering tillsammans med
grundarorganisationerna
18. Olika sätt att tillhöra equmenia
19. Scoutavgiftens innehåll och nivå
20–22. Policys
23. Motion om givande till lokalföreningar
24. Motion om att lägga upp riksstämman
25. Motion angående equmenias
lokalavdelningar
26. Diskussion om scoutrörelsens struktur
27–30. Verksamhetsplan, budget m.m.
31–32. Val av styrelse samt ordförande

Inflytandepunktsansvarig
Emil Samuelsson
Gustaf Frisell
Fredrik Forsberg
Moa Mellbourn
Sofia Palmqvist
Maria Kirkfjell
Linda Gårdstam
Oskar Källner
Viktoria Wennberg
Johanna Folkesson

§ 4. Fastställande av föredragningslista samt genomgång av schema
equmenias generalsekreterare Göran Bondesson berättade om schemat för riksstämman.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
fastställa förslaget till föredragningslista,
att
ge presidiet rätt att ändra ordningen i föredragningslistan.
§ 5. Beslut om arbetsordning för riksstämman
Göran Bondesson föredrog det förslag till arbetsordning som fanns i Riksstämmohandlingarna.
Marcus Bernström, bidrags- och utvecklingshandläggare på equmenia, berättade om arbetssättet
Påverkanstorg.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
anta förslaget till arbetsordning.
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§ 6. Riksstämmans stadgeenliga utlysande
equmenias generalsekreterare Göran Bondesson redogjorde för hur riksstämman utlysts.
Riksstämman BESLÖT
att
anse riksstämman stadgeenligt utlyst.
§ 7. Hälsningar av gäster
Riksstämmans gäster presenteras av equmenias internationella koordinator Ulrika Morazán.
Gäster kommer från Thailand, Moçambique, El Salvador, Ecuador, Kongo-Brazzaville, KongoKinshasa, Chile, Indien och Nicaragua.
Armindo Neves från Moçambique lämnade en hälsning till Riksstämman.
§ 8. Ordförandebyte
Linda Wallberg lämnade ordförandeklubban till Kerstin Alm.
§ 9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Göran Bondesson berättade om hur equmenias planeringsarbete för den nya riksorganisationen
gått till, fram till den 31 augusti 2008.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
lägga styrelsens rapport till handlingarna.
§ 10. Föredragning av resultat- och balansräkning
Ekonomiansvarig på equmenia, Ola J Hedin, presenterade en sammanställning över
samgåendekostnaderna i SMU:s bokslut. Eftersom equmenias verksamhet bestått i att planera och
förbereda starten för riksorganisationen har det inte gjorts något separat bokslut för perioden.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
lägga styrelsens rapport till handlingarna.
§ 11. Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets rapport
Verksamhetsgranskande utskottets ordförande Erik Elfgren presenterade utskottets rapport och
tackade styrelsen för ett bra jobb det senaste året.
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Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 12. Föredragning av revisionsberättelse
Ordförande Kerstin Alm meddelade att eftersom equmenia inte har haft någon egen ekonomi
fram till och med den 31 augusti 2008 har ingen revisionsberättelse upprättats. Den ekonomiska
förvaltningen och verksamheten har ändå granskats av verksamhetsgranskande utskottet.
Samgåendekostnader har granskats av revisorer för respektive grundarorganisation.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
lämna punkten utan åtgärd.
§ 13. Ordförandebyte
Kerstin Alm lämnade ordförandeklubban till Pontus Eriksson.
§ 14. Fastställande av resultat- och balansräkning
Ordförande Pontus Eriksson meddelade att av samma anledning som presenteras under § 12 har
ingen separat resultat- och balansräkning upprättats för equmenia.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
lämna punkten utan åtgärd.
§ 15. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
Ordföranden hänvisade till handlingarna där en bakgrund ges för att motivera varför styrelsen
borde få ansvarsfrihet för verksamheten innan den 31 augusti 2008.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
mot denna bakgrund besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.
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§ 16. Bekräftelse av protokoll från beredningskonferens
Generalsekreterare Göran Bondesson förklarade att enligt equmenias stadgar finns utrymme att
hålla en beredningskonferens inför riksstämman. Dock har ingen sådan hittills hållits.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
lämna punkten utan åtgärd.
§ 17. Rikstämmogåvan
Ola J Hedin informerade om årets Riksstämmogåva.
§ 18. Ajournering
Ordförande Pontus Eriksson ajournerade mötet för fika.
§ 19. Återupptagande av förhandlingarna
Ordförande Linda Wallberg förklarade förhandlingarna återupptagna.
§ 20. Hälsning
Malin Nilsson från IKON 1931 presenterade ett erbjudande och den monter de har under
konferensen.
§ 21. Presentation av nomineringskommitténs förslag.
Linda Gårdstam, nomineringskommittén, berättade om kommitténs arbetssätt och presenterade
förslag på ledamöter till equmenias styrelse.
Följande förslag presenterades:
Ordförande i styrelsen
Johan Nilsson
Övriga styrelseledamöter
Andrea Thörn
Joel Cedersjö
Daniel Weiber
Gabriella Bjärneroth
Josefine Englund
Kvarstående, icke valbara styrelseledamöter
Lina Larsson
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Miriam Carlsson
Pelle Lindvall
Verksamhetsgranskande utskott
Mikael Lindholm
Oskar Johansson
Carl Emanuelsson
Erik Elfgren
Revisorer
Jonas Grahn
Matts Samuelsson
Revisorssuppleant
Madeleine Endre
Lennart Schönning
Nomineringskommitté
Mats Ekström
Lina Broberg
Magdalena Gustafsson
Linda Gårdstam
Stina Larsson
§ 22. Föredragning om stadgerevidering tillsammans med grundarorganisationerna
Generalsekreterare Göran Bondesson informerade om stadgerevidering. Att-satsen ändrades till
följande två att-satser:
att
att

equmenia tillsammans med grundarorganisationerna till riksstämman 2010 tar fram
förslag på revidering av stadgar för equmenia, samt
rikstämman rekommenderar grundarorganisationerna att tillsammans med equmenia
ta fram förslag på revidering av stadgar för MKU, SBUF och SMU.

Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 23. Föredragning om olika sätt att tillhöra equmenia
Bidrags- och utvecklingshandläggare Marcus Bernström föredrog punkten.
Ordet lämnades fritt.
Ingen yttrade sig.
§ 24. Föredragning om scoutavgiftens innehåll och nivå
Ida Hennerdal, ledamot i scoutstaget, föredrog punkten.
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Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Malin Lundgren, SMU Guntorp
Ola J Hedin, ekonomiansvarig på equmenia
§ 25. Föredragning om miljöpolicy, alkoholpolicy samt rättvisemärktpolicy för equmenia
Policyerna föredrogs av equmenias ordförande Johan Nilsson.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 26. Byte av ordförande
Ordförande Linda Wallberg överlämnade klubban till Kerstin Alm.
§ 27. Föredragning av motion från SMU i Tumba
Henric Götefelt föredrog motionen. Andrea Thörn från styrelsen delgav styrelsens svar på
motionen.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 28. Föredragning av motion från Vännäs SMU
Evelina Adolfsson föredrog motionen. Andrea Thörn från styrelsen delgav styrelsens svar på
motionen.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 29. Föredragning av motion från Ansgarsförsamlingens Ungdom i Västerås, SMU-SBUF i
Enköpings kommun och SMU i Norrtälje
Anton Mannerfelt föredrog motionen. Andrea Thörn från styrelsen delgav styrelsens svar på
motionen.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Malin Otter Fröjd, Älvdalens SBUF
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§ 30. Diskussion om scoutrörelsens struktur
equmenias ordförande Johan Nilsson berättade om den pågående strukturutredningen inom
Svenska Scoutrådet. Johan uppmanade till fortsatt diskussion under lördagens påverkanstorg.
§ 31. Ordförandebyte
Kerstin Alm lämnade ordförandeklubban till Pontus Eriksson.
§ 32. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2009-09-01 – 2010-08-31
Miriam Carlsson från equmenias styrelse, generalsekreterare Göran Bondesson och
ekonomiansvarig Ola J Hedin berättade om verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Charlott Cramer, Linköpings SMU
§ 33. Föredragning om arvode för ordförande
Andrea Thörn från equmenias styrelse presenterade styrelsens förslag om arvode för ordförande.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 34. Föredragning om medlemsavgift och verksamhetsbidrag
Ekonomiansvarige på equmenia, Ola J Hedin, föredrog förslag om medlemsavgift.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 35. Information
Ungdomsledare Anna Wallhult i Immanuelskyrkan informerade om kvällens aktiviteter och
parkering. Linda Wallberg informerade om boende för deltagare.
§ 36. Ajournering
Ordförande Pontus Eriksson ajournerade mötet för dagen.
§ 37. Påverkanstorg
Under fredagen förmiddag pågick påverkanstorget. Riksstämmodeltagarna samtalade, fick
information, diskuterade och väckte förslag kring punkterna 17-35 i föredragningslistan.
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§ 38. Återupptagande
Ordförande Linda Wallberg återupptog mötet.
§ 39. Hälsningar
equmenias ordförande Johan Nilsson lämnade hälsningar från Metodistkyrkan. Han meddelade
också att samtliga modersamfund sagt ja till åsiktsförklaringen.
§ 40. Avslutande av nominering
Ordförande Linda Wallberg meddelade att ytterligare ett förslag till styrelsevalet kommit in under
påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Ingen önskade att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
nomineringarna till val av ordförande, styrelse, verksamhetsgranskande utskott,
revisorer samt nomineringskommitté är avslutade.
§ 41. Röstlängd
Ordförande Linda Wallberg meddelade att 268 ombud är registrerade.
Ordet lämnades fritt.
Ingen önskade att yttra sig.
Rikstämman BESLÖT
att
fastställa röstlängden till 268 ombud.
§ 42. Arbetsordning
Vice ordförande Kerstin Alm berättade hur arbetsordningen kommer att gå till, med rapporter
från påverkanstorget och beslut.
§ 43. Beslut om stadgerevidering med grundarorganisationerna
Emil Samuelsson, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Ingen önskade att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
equmenia tillsammans med grundarorganisationerna till riksstämman 2010 tar fram
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förslag på revidering av stadgar för equmenia, samt
att

riksstämman rekommenderar grundarorganisationerna att tillsammans med equmenia
ta fram förslag till revidering av stadgar för MKU, SBUF och SMU.

§ 44. Beslut om olika sätt att tillhöra equmenia
Gustaf Frisell, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Peter Appelqvist, Abrahamsbergskyrkans SMU
Malin Otter Fröjd, Älvdalens SBUF
Annika Karlsson, Lagmansholms SMU
Ordförande Linda Wallberg förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna beslutsordningen.
Riksstämman BESLÖT
att
bidragsberättigade föreningar får skicka ett gratis ombud till equmenias riksstämma
från och med riksstämman 2010,
att
equmenias medlemsföreningar består av två grupper, bidragsgrundande föreningar
och verksamhetsgrupper,
att
verksamhetsgrupper kan bestå av såväl föreningar som församlingar,
att
anse att föreningar och församlingar som väljer att inte tillhöra någon av dessa
självmant gjort sig ej tillhöriga equmenia,
att
som ett högprioriterat mål tillsammans med samfunden arbeta för att antalet
föreningar och församlingar som gjort sig ej tillhöriga equmenia kontinuerligt
minskar,
att
i tolkningen av begreppet ”lokalförening”, vilket omnämns i equmenias stadgar § 2,
4, 7, 13 c, 14 och 20, även inkludera verksamhetsgrupp,
att
uppdra åt equmenias styrelse att till riksstämman 2010 undersöka möjligheten till att
på ett enklare sätt bilda en bidragsgrundande förening, samt
att
uppdra åt equmenias styrelse att till nästa års riksstämma undersöka den ekonomiska
möjligheten att skicka gratis ombud även från ”verksamhetsgrupperna”.
§ 45. Ordförandebyte
Linda Wallberg lämnade ordförandeklubban till Kerstin Alm.
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§ 46. Beslut om scoutavgiftens innehåll och nivå
Fredrik Forsberg, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Ida Hennerdal, scoutstaget
Ola J Hedin, ekonomiansvarig equmenia
Henrik Olsson, Centrumkyrkan Säffle
Jonas Bergström, SMU Skövde
Oskar Johansson, Kvarnåsens SMU
Johan Nilsson, equmenias styrelse
Ordförande Kerstin Alm förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
möjligheten för enskilda att prenumerera bevaras,
att

kårer erbjuds grupprenumerera mot en höjd scoutavgift,

att

Repet kan användas som adresskälla för frivilligt anslutna kårer/föreningar,

att

equmeniastyrelsen verkar för att få in en profilsida eller dylikt för varje förbund i
SSR i scouttidningarna, samt

att

scoutavgiften istället höjs med 5 kronor, till 25 kronor per scout.

§ 47. Hälsningar
Jon Svensson från Svenska Kyrkans Unga och Per Olov Sveder-Renklint från Missionskyrkan
lämnade varsin hälsning till Riksstämman.
§ 48. Beslut om miljöpolicy för equmenia
Markus Pettersson redogjorde, i frånvaro av inflytandepunktsansvarig Moa Mellbourn, för
debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
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Anna Mauritz, Immanuelskyrkans SMU i Jönköping
Ordförande Kerstin Alm förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
det vid planeringen av större arrangemang i equmenia görs en konsekvensanalys av
miljöpåverkan av arrangemanget,
att

lägga till punkten ”att i största möjliga mån undvika onödig konsumtion” för både
”equmenia” och ”föreningar, med ledare och medlemmar, inom MKU, SBUF och
SMU”,

att

andra punkten under rubriken ”För equmenia gäller” får ett till ord och att
formuleringen bör lyda så här: ”Att vid produktion och distribution av produkter och
informationsmaterial ta hänsyn till miljömässiga aspekter.”, samt

att

anta förslaget till miljöpolicy för equmenia med beslutade ändringar.

§ 49. Ordförandebyte
Kerstin Alm lämnade ordförandeklubban till Pontus Eriksson.
§ 50. Beslut om alkoholpolicy för equmenia
Markus Pettersson redogjorde, i frånvaro av inflytandepunktsansvarig Moa Mellbourn, för
debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Maria Linder, Immanuelskyrkans SMU i Jönköping
Stina Davidsson, SMU Kungälv
Ordförande Pontus Eriksson förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
första punkten ska ändras till ”ha en genomreflekterad återhållsam syn på alkohol”,
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att

med alkoholfritt menas drycker som har upp till 2,25 % alkoholhalt,

att

i nionde punkten ersätta ”alkoholanvändning” med ”alkoholkonsumtion”,

att

punkterna ”att alla arrangemang equmenia genomför ska vara fria från alkohol” och
”att verka för att alla arrangemang där equmenia är medarrangör är fria från alkohol”
också gäller för ”föreningar inom MKU, SBUF och SMU”: då med formuleringen
”lokalföreningar” istället för ”equmenia” i båda punkterna,

att

därmed stryka punkten ”att ha alla sina arrangemang fria från alkohol” i
alkoholpolicyn, samt

att

anta förslaget till alkoholpolicy för equmenia med beslutade ändringar.

§ 51. Ordförandebyte
Pontus Eriksson lämnade ordförandeklubban till Linda Wallberg.
§ 52. Beslut om Rättvicemärktpolicy för equmenia
Markus Pettersson redogjorde, i frånvaro av inflytandepunktsansvarig Moa Mellbourn, för
debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Jonatan Wårdh, Ansgarkyrkans Ungdom i Västerås
Ordförande Linda Wallberg förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
anta förslaget till rättvisemärktpolicy för equmenia.
§ 53. Hälsning från ID
Representanter från projektgruppen för ID-projektet lämnade en hälsning i och med att projektet
avslutas med årets riksstämma.
§ 54. Ordförandebyte
Linda Wallberg lämnade ordförandeklubban till Pontus Eriksson.
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§ 55. Beslut om motion från SMU i Tumba
Sofia Palmqvist, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Maria Andersson, Mellansvenska distriktet SMU
Ordförande Pontus Eriksson förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Maria Linder, Immanuelskyrkans SMU i Jönköping
Johan Nilsson, equmenias styrelse
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna presidiets förslag till beslutsordning efter ändring i beslutsordningens sista
punkt, till ”F ställs mot avslag om A, C eller D bifallits”.
Riksstämman BESLÖT
att
uppdra åt equmenias styrelse att under verksamhetsåret 2009/2010 utreda möjligheten
att samla in pengar till lokalföreningarna via samfundens autogiroinsamlingar, och
om möjligt verkställa förslaget,
att

uppdra åt equmenias styrelse att utreda möjligheten att samla in obegränsad
pengasumma till modersamfundens distrikt via samfundens autogiroinsamlingar, och
om möjligt verkställa föreslaget, samt

att

om förslaget verkställs ge styrelsen i uppdrag att informera om detta på något vis till
lokalföreningarna samt tillhörande församlingar.

§ 56. Information
Ordförande informerade om att ytterligare information om att jobba för equmenia som
medlemsrekryterare, samt om den nya utbildningen till ungdomspedagog, gick att få i den
stundande pausen.
§ 57. Riksstämmogåva
Mötets deltagare lämnade Riksstämmogåva under sång.
§ 58. Ajournering
Ordföranden ajournerade mötet för fika.
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§ 59. Återupptagande
Ordförande Pontus Eriksson återupptog förhandlingarna
§ 60. Beslut om motion från Vännäs SMU
Maria Kirkfjell, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Evelina Adolfson, SMU Vännäs
Anna Mauritz Immanuelskyrkans SMU i Jönköping
Ordförande Pontus Eriksson förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
equmenias styrelse eftersträvar en geografisk spridning av riksstämman,
att

vid valet av värdort för riksstämman prioritera ett brinnande engagemang från de
lokala föreningarna före en viss turordning, samt

att

införa ett särskilt avsnitt i nästa års verksamhetsplan som ämnar att stödja föreningar
med speciella behov av stöd.

§ 61. Byte av ordförande
Linda Wallberg tog över ordförandeklubban från Pontus Eriksson.
§ 62. Beslut om motion från Ansgarsförsamlingens Ungdom i Västerås, SMU-SBUF i
Enköpings kommun och SMU i Norrtälje
Linda Gårdstam, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Johan Nilsson, ordförande equmenia
Ordförande Linda Wallberg förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna presidiets förslag till beslutsordning.
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Riksstämman BESLÖT
att
ge styrelsen i uppdrag att till Visionskonferensen 2010 utreda hur en sådan
organisation skulle kunna se ut inom equmenia, samt att ta fram ett väl underbyggt
diskussionsunderlag angående en sådan organisation ur ett ekonomiskt, demokratiskt,
etiskt och administrativt perspektiv.
§ 63. Diskussion om scoutrörelsens struktur
Oskar Källner, SBUF Rissne, presenterade förslaget och diskussionen på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Johan Nilsson, ordförande equmenia
§ 64. Ordförandebyte
Linda Wallberg lämnade ordförandeklubban till Kerstin Alm.
§ 65. Beslut om verksamhetsplan för perioden 2009-09-01 - 2010-08-31
Viktoria Wennberg, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Ola J Hedin, ekonomiansvarig equmenia
Malin Otter Fröjd, Älvdalens SBUF
Ordförande Kerstin Alm förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Ylva Thorsén, Immanuelskyrkans SMU i Jönköping
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna presidiets förslag till beslutsordning efter ändring av sista punkten till
”förslaget till verksamhetsplan, med eller utan beslutade ändringar, ställs mot
avslag”.
Riksstämman BESLÖT
att
equmenia-styrelsen ska fortsätta driva frågan mot ungdomsstyrelsen om hur
medlemsuppgifterna ska hanteras, för att skydda medlemmarnas integritet,
att

delpunkt 39 ska få följande lydelse: att stärka SMU- och baptistscouters identitet som
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kristna scouter genom att anordna en hajk med sammanlagt 200 deltagare,
att

ändra punkt 49 i verksamhetsplanen till: utrusta 30 nya potentiella kulturförebilder
inom musik, dans och teater, samt

att

anta förslaget till verksamhetsplan för perioden 2009-09-01 – 2010-08-31 med
beslutade ändringar.

§ 66. Beslut om medlemsavgift och verksamhetsbidrag
Viktoria Wennberg, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Ola J Hedin, ekonomiansvarig på equmenia
Ordförande Kerstin Alm förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna beslutsordningen.
Riksstämman BESLÖT
att
fastställa medlemsavgiften för 2009/10 till 100 kronor per medlem, samt
att

fastställa verksamhetsbidraget till bidragsgrundande föreningar för 2009/10 till 110 kr
per medlem i åldern 0-25 år som tagit aktiv ställning till medlemskap genom
underskrift eller betalad medlemsavgift

§ 67. Beslut om arvode för ordförande
Viktoria Wennberg, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Andrea Thörn, equmenias styrelse
Jonas Bergström, SMU Skövde
Ordförande Kerstin Alm förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna beslutsordningen
Riksstämman BESLÖT
att
equmenias ordförande får ett månatligt arvode,
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att

det månatliga arvodet fastställs enligt följande arvodestrappa, som baseras på det
prisbasbelopp som definieras i 1 kapitlet 6 § i lag (1962:381) om allmän försäkring:
Från tillträdet
60 % av det vid tillträdet gällande prisbasbeloppet
Andra året
62 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet
Tredje året
64 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet
Fjärde året och varje följande år
65 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet
För kvarstående ordförande gäller dock att det nominella värdet inte skall minska från
ett år till ett annat,

att

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

att

ordförande inte har rätt till traktamente, friskvårdsbidrag eller tjänstepension, samt

att

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

§ 68. Beslut om budget för perioden 2009-09-01 – 2010-08-31
Viktoria Wennberg, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Malin Lundgren, SMU Guntorp
Thomas Nolding, SMU i Huddinge
Johan Nilsson, ordförande equmenia
Markus Petterson, SMU i Abrahamsbergskyrkan
Ola J Hedin, Ekonomiansvarig equmenia, informerade om det finns två tryckfel i handlingarna:
- I resultaträkningen under intäkter har noterna för nationellt och scout bytt plats. Nationellt ska
vara not 5, scout ska vara not 4.
- I not 9 har hyresintäkter på 200 000 kr fallit bort. Summan är dock inräknad i resultatet för
Skräddartorp och budgetens summor.
Ordförande Kerstin Alm förklarade presidiets förslag till beslutsordning.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
godkänna beslutsordningen.
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Riksstämman BESLÖT
att
formuleringen musikledare och musiska förebilder ändras till: kulturledare och
kulturförebilder,
att

förändra brödtexten så att man pratar om kulturförebilder inom både dans, musik och
teater, samt

att

anta förslaget till budget för perioden 2009-09-01 – 2010-08-31 med beslutade
ändringar.

§ 69. Information
Anna Holmstrand, Göteborg, informerade om fördelning män och kvinnor som varit framme och
talat i plenum. Under torsdagen talade 15 kvinnor i totalt 35 minuter, och 25 män i totalt 64
minuter. Under lördagen hade än så länge 16 kvinnor talat i 17 minuter och 32 män i 36 minuter.
§ 70. Val av ordförande
Johanna Folkesson, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten som varit på
påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
på 1 år välja Johan Nilsson till ordförande för equmenia.
§ 71. Val av övriga ledamöter till styrelsen
Johanna Folkesson, inflytandepunktsansvarig, redogjorde för debatten på påverkanstorget.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Barbro Adolfsson, MKU Boxholm
Riksstämman BESLÖT
att
till ledamöter i equmenias styrelse välja följande:
Andrea Thörn – omval 2 år
Joel Cedersjö – omval 2 år
Daniel Weiber – nyval 2 år
Gabriella Bjärneroth – nyval 2 år
Josefine Englund – omval 1 år (fyllnadsval)
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§ 72. Val av verksamhetsgranskande utskott
De nominerade presenterades.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Anton Mannerfelt, Ansgarsförsamlingens Ungdom
Miriam Carlsson, equmenias styrelse
Riksstämman BESLÖT
att
som 2009/10 års verksamhetsgranskande utskott välja Mikael Lindholm (ordinarie
revisor), Oskar Johansson, Carl Emanuelsson och Erik Elfgren.
§ 73. Val av revisorer
De nominerade presenterades.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
till revisorer välja Jonas Grahn (auktoriserad), Matts Samuelsson och Mikael
Lindholm (verksamhetsgranskande utskottet), samt
att

till revisorssuppleanter välja Madeleine Endre (auktoriserad) och Lennart Schönning.

§ 74. Val av nomineringskommitté och sammankallande ledamot för 2010 års riksstämma
De nominerade presenterades.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman BESLÖT
att
som 2010 år nomineringskommitté välja Mats Ekström, Gotland, (sammankallade)
Lina Broberg, Göteborg, Magdalena Gustafsson, Göteborg, Linda Gårdstam, Solna,
Stina Larsson, Linköping och Anton Sundbaum, Borås.
§ 75. Information
Tomas Sandin informerade om visionskonferens i Linköping 15-17 januari 2010.
Peter Appelquist från Abrahamsbergskyrkans Ungdom informerade om festival Koviken 12-14
juli 2009.
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Fredrik Andersson från scoutstaget informerade om Scoutdax på Limmersnäsgården 11-13
september 2009.
§ 76. Förslag till förändring av föredragningslistan
Ordföranden berättade att ett förslag till upprop skrivits under påverkanstorget.
Riksstämman beslöt
att
lägga till punkten Upprop om luftföreningar på föredragningslistan.
§ 77. Upprop om ”luftföreningar”
Joel Lennartson informerade om bakgrunden till uppropet.
Ordet lämnades fritt
Följande personer yttrade sig:
Nanok Jacobsson, Sundsvall
Jon Svensson, Svenska Kyrkans Unga
Joel Lennartson, Kroppetorp SMU
Johan Nilsson, equmenias styrelse
David Andersson, SMU Växjö
Nanok Jacobsson yrkade
att
i andra stycket i uppropet förklara att equmenia består av MKU, SBUF och MKU.
David Andersson yrkade
att
styrelsen får i uppdrag att utforma en skrivelse i samma anda som förslaget.
equmenias styrelse yrkade
att
sista meningen i uppropet lyder ”därför måste bidragssystemet ändras till ett mer
rättvist sådant, där man även baserar bidragen på aktivitet”.
Riksstämman BESLÖT
att
bifalla Nanok Jacobssons och styrelsens yrkanden, samt
att

bifalla förslaget till upprop med beslutade ändringar.

§ 78. Presentation av 2010 års riksstämma
Johan Nilsson, equmenias ordförande, meddelade att nästa ordinarie riksstämma hålls den 13-16
maj 2010 i Örebro, tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet,
Svenska Missionskyrkan och equmenias tre grundarorganisationer. MKU, SBUF och SMU
kommer att ha korta och rent formella årsmöten någon gång under helgen.
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§ 79. Avslutning
Johan Nilsson, equmenias ordförande, tackade personalen, presidiet, avgående styrelseledamöter,
verksamhetsgranskande utskott och nomineringskommittén. Johan förklarade equmenias 2:a
ordinarie riksstämma för avslutad.

Ordförande

Vice ordförande

_______________________________
Linda Wallberg

_______________________________
Kerstin Alm

Andre Vice Ordförande

_______________________________
Pontus Eriksson

Sekreterare

_______________________________
Anders Arkbro

_______________________________
Kajsa Olsson

Justeringspersoner

_______________________________
Malin Otter Fröjd

_______________________________
Maria Linder

_______________________________
Elin Olofsson
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