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Protokoll fört vid Riksstämma för riksfederationen equmenia  

Plats: Conventum, Örebro 

Datum: 13-16 maj 2010  

Antal närvarande ombud: 281, varav 114  killar och 167 tjejer, 139 föreningar och 5 distrikt representerade. 

Bilagor:  

1. Riksstämmohandlingarna 

2. Sammanställning av att-satser från påverkanstorget 

3. Uttalande från Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkans och 
equmenias konferenser 2010 

Förteckning över paragrafer: 
§1. Riksstämmans öppnande  
§2. Upprättande av röstlängd 
§3. Val av mötesfunktionärer för riksstämman  
§4. Fastställande av föredragningslista samt genomgång av schema 
§5. Beslut om arbetsordning för riksstämman 
§6. Riksstämmans stadgeenliga utlysande  
§7. Information om Twitter 
§8. Hälsningar av gäster 
§9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  
§10. Föredragning av hur beslut fattade vid riksstämman 2009 verkställts  
§11. Ordförandebyte 
§12. Föredragning av årsredovisning 2008/09 inklusive resultat- och balansräkning 
§13. Föredragning av revisionsberättelse 
§14. Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets rapport 
§15. Bekräftelse av protokoll från beredningskonferens 
§16. Presentation av nomineringskommitténs förslag 
§17. Motion från SMU i Lund angående scouttidningarna 
§18. Motion från SMU i Vindeln och SMU i Norrtälje angående bidrag till föreningar per lokalnivå 
§19. Ordförandebyte  
§20. Motion från Frykeruds SMU ang återinförande av Seniorscout som metod och åldersgrupp 
§21. Förändringar av equmenias stadgar 
§22. Verksamhetsplan och budget för 2010-09-01 – 2011-08-31  
§23. Medlemsavgift, scoutavgift och verksamhetsbidrag 
§24. Arvode för ordförande 
§25. Information  
§26. Information om riksstämmogåvan 
§27. Mötets ajournerande 
§28. Mötets återupptagande 
§29. Beslut om ändring i föredragningslistan 
§30. Avslutande av nomineringar  
§31. Föredragning av hur beslut fattade vid riksstämman 2009 verkställts. 
§32. Föredragning av revisionsberättelsen. 
§33. Fastställande av förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkning   
§34. Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets rapport 
§35. Ansvarsfrihet för styrelsen 
§36. Hälsningar av gäster 
§37. Ordförandebyte 
§38. Registrerade ombud 
§39. Öppnande av budgetpunkten  
§40. Presentation av debatt på påverkanstorget om Motion från SMU i Lund angående scouttidningar 
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§41. Beslutsordning för motion från SMU i Lund om scouttidningar 
§42. Beslut om SMU i Lunds motion om scouttidningar 
§43. Presentation av debatt på påverkanstorget om Motion från SMU i Vindeln och SMU i Norrtälje 
angående bidrag till föreningar per lokalavdelning 
§44. Beslutsordning för Motion från SMU i Vindeln och SMU i Norrtälje angående bidrag till föreningar 
per lokalavdelning 
§45. Beslut om Motion från SMU i Vindeln och SMU i Norrtälje angående bidrag till föreningar per 
lokalavdelning 
§46. Information  
§47. Presentation av debatt på påverkanstorget om Motion från Frykeryds SMU angående återinförande 
av Seniorscout som metod och åldersgrupp  
§48. Beslutsordning för Motion från Frykeruds SMU and återinförande av seniorscout som metod och 
åldersgrupp 
§49. Beslut om Motion från Frykeruds SMU angående återinförandet av Seniorscout som metod och 
åldersgrupp  
§50. Ordförandebyte 
§51. Presentation av debatt på påverkanstorget om förändringar av equmenias stadgar 
§52. Information och hälsningar av gäster 
§53. Fortsatt debatt om förändringar av equmenias stadgar 
§54. Beslutsordning i frågan om stadgeändringar 
§55. Beslut om förändringar av stadgar 
§56. Hälsningar av gäster 
§57. Ajournering av förhandlingarna 
§58. Förhandlingarnas återupptagande 
§59. Hälsningar av gäster 
§60. Information om verksamhetsplanen  
§61. Diskussion inför beslut om verksamhetsplanen för 2010-09-01 – 2011-08-31 
§62. Ny beslutsordning för Verksamhetsplanen 2010/2011  
§63. Fortsatt debatt om Verksamhetsplanen 2010/2011 
§64. Beslut rörande kategori Kärlek i Verksamhetsplanen 2010/2011 
§65. Riksstämmogåvan 
§66. Debatt rörande kategori Växande i Verksamhetsplanen 2010/2011 
§67. Beslutsordning för att-satserna som rör kategori Växande i Verksamhetsplanen 2010/2011 
§68. Beslut rörande kategori Växande i Verksamhetsplanen 2010/2011 
§69. Förhandlingarnas ajournerande 
§70.  Mötets återupptagande 
§71.  Information 
§72. Tidsbegränsning 
§73. Information 
§74.  Debatt rörande kategori Gemenskap i verksamhetsplanen 
§75. Beslutsordning för att-satserna som rör kategori Gemenskap i Verksamhetsplanen 2010/2011 
§76. Beslut rörande kategori Gemenskap i verksamhetsplanen 
§77. Debatt angående tillägg till verksamhetsplanen 
§78. Beslutsordning för tillägg till verksamhetsplanen 
§79. Beslut om tillägg till verksamhetsplanen 
§80. Beslut om verksamhetsplan  
§81. Ordförandebyte 
§82. Information om riksstämmogåva 
§83. Beslut om val av ordförande 
§84. Diskussion inför val av övriga ledamöter i styrelsen 
§85. Streck i debatten 
§86. Beslut om avsteg från federationsavtalet 
§87. Val av övriga ledamöter i styrelsen  
§88. Information 
§89. Förhandlingarnas ajournerande 
§90. Förhandlingarnas återupptagande 
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§91. Inledning 
§92.  Antal ombud 
§93. Offentliggörande av valresultat 
§94. Val av verksamhetsgranskande utskott 
§95. Val av revisorer 
§96. Val av nomineringskommitté och sammankallande ledamot 
§97.  Information 
§98. Beslut om medlemsavgift, scoutavgift och verksamhetsbidrag. 
§99. Diskussion inför beslut om arvode för ordförande 
§100. Beslut om streck i debatten 
§101. Fortsatt debatt inför beslut om arvode för ordförande 
§102. Beslutsordning i frågan om arvode för ordförande 
§103. Beslut om arvode för ordförande 
§104. Diskussion inför beslut om budget för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 
§105. Beslut om budget för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 
§106. Uttalande från Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkans och 
equmenias konferenser 2010 
§107. Information 
§108. Presentation av 2011 års riksstämma 
§109. Förbön för ideellt engagerade 
§110. Information 
§111. Presidiets tack 
§112. Riksstämmans avslutning 

 

§ 1. Riksstämmans öppnande  
Förhandlingarna inleddes med att equmenias ordförande Johan Nilsson hälsade ombud och övriga 
välkomna till equmenias tredje ordinarie riksstämma, och förklarade riksstämman öppnad.  

§2. Upprättande av röstlängd 

Patric Forsling, equmenias generalsekreterare, berättade att det är 264 registrerade ombud och föreslog att 
fastställa röstlängden i enlighet med det anslagna förslaget. 

Riksstämman BESTLÖT 
att   fastställa röstlängden enligt förslaget.  

§ 3. Val av mötesfunktionärer för riksstämman  
Mats Ekström från nomineringskommittén redogjorde för nomineringskommitténs förslag till 
ordföranden och sekreterare.  

Ordet lämnades fritt.  
Ingen valde att yttra sig.  

Riksstämman  BESLÖT  

att   till riksstämmans ordförande välja Linda Wallberg, Stockholm samt att till vice ordföranden 
välja Kristoffer Eklund, Stockholm och Patrik Cras, Uppsala.    

Riksstämman  BESLÖT  
att    till protokollsekreterare välja Anders Arkbro, Uddevalla och Moa Mellbourn, Bromma.  

Ordförande Linda Wallberg föredrog nomineringskommitténs förslag till ytterligare mötesfunktionärer.  

Ordet lämnades fritt.  
Ingen valde att yttra sig.  
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Val av redaktionsutskott  
Riksstämman  BESLÖT  
att    till redaktionsutskott välja Oskar Garp, Örebro, Maria Garp, Örebro och Markus 
                        Pettersson, Bromma 

Val av protokolljusterare  
Riksstämman  BESLÖT  
att    till protokolljusterare välja Ylva Thorsén, Jönköping och Mathias Wickberg, Hässelby. 

Val av rösträknare  
Riksstämman  BESLÖT  
att    till rösträknare välja Magdalena Gustafsson (sammankallande), Henrik Wernvik,         
   Linnéa Björndahl, Desirée Tibell och Johannes Kjellberg och till suppleanter Anton    
   Bergstrand och Magdalena Abrahamsson.  

Val av inflytandepunktansvariga 
Riksstämman  BESLÖT  
att    till inflytandepunktansvariga välja följande personer till följande inflytandepunkter 

Sara Wallin, punkt 8-14, föregående år 
Marcus Broberg, punkt 16, nomineringskommitténs förslag 
Maria Andersson, punkt 18, motion från SMU i Lund 
Peter Karlbom, punkt 19, motion från SMU i Vindeln och SMU i Norrtälje 
Amanda Östman, punkt 20, motion från Frykeruds SMU 
André Bertilsson, punkt 21, förändring av stadgar 
Maria Wennberg, punkt 23, medlemsavgift och verksamhetsbidrag 
Henrik Wernvik, punkt 24-25, arvode för ordförande samt budget 

§ 4 Fastställande av föredragningslista samt genomgång av schema 
Johan Nilsson, ordförande för equmenia, informerade om praktiska frågor under riksstämman. 
Linda Wallberg, ordförande föredrog föredragningslistan. 

Ordet lämnades fritt. 
Ingen önskade yttra sig. 

Riksstämman  BESLÖT 
att    fastställa föredragningslistan 
att    ge presidiet rätt att ändra ordningen i föredragningslistan. 

§5. Beslut om arbetsordning för riksstämman 
Joel Cedersjö, equmenias styrelse, föredrog det förslag till arbetsordning som fanns i 
Riksstämmohandlingarna samt berättade om arbetssättet på påverkanstorget.  

Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig.  

Riksstämman  BESLÖT  
att    anta förslaget till arbetsordning.  

§ 6. Riksstämmans stadgeenliga utlysande  
Emma Gunnarsson, equmenias kansli, redogjorde för hur riksstämman utlysts.  

Riksstämman  BESLÖT  
att    anse riksstämman stadgeenligt utlyst.  

§7. Information om Twitter 
Jakob Lindgren och Tobias Olsson informerade om möjligheten att följa riksstämman via Twitter. 
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§8. Hälsningar av gäster 
Ulrika Morazán, equmenias kansli, hälsade tre internationella gäster välkomna. Wilma García från El 
Salvador framförde en hälsning från Baptistfederationen och Baptistfederationens Ungdom i El Salvador. 

§ 9. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  
Andrea Thörn, equmenias styrelse, föredrog verksamhetsberättelsen. 

§ 10. Föredragning av hur beslut fattade vid riksstämman 2009 verkställts  
Patric Forsling, generalsekreterare för equmenia, föredrog hur beslut fattade vid riksstämman 2009 har 
verkställts.  

§11. Ordförandebyte 
Ordförande Linda Wallberg lämnade över ordförandeklubban till vice ordförande Kristoffer Eklund. 

§12. Föredragning av årsredovisning 2008/09 inklusive resultat- och balansräkning 
Gabriella Bjärneroth, equmenias styrelse, föredrog årsredovisningen 2008/09 inklusive resultat- och 
balansräkning. 

§13. Föredragning av revisionsberättelse 
Erik Elfgren, verksamhetsgranskande utskottet, föredrog revisionsberättelsen. 

§14. Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets rapport 
Erik Elfgren och Oskar Johansson, båda från verksamhetsgranskande utskottet, informerade om 
verksamhetsgranskande utskottets arbetsuppgifter och föredrog verksamhetsgranskande utskottets 
rapport. 

§15. Bekräftelse av protokoll från beredningskonferens 
Riksstämman  BESLÖT 
att   lämna punkten utan åtgärd. 

§16. Presentation av nomineringskommitténs förslag 
Mats Ekström, nomineringskommittén, berättade om kommitténs arbetssätt och presenterade förslag på 
ledamöter till equmenias styrelse.  

Följande förslag presenterades:  
Ordförande i styrelsen  
Johan Nilsson  

Övriga styrelseledamöter  
Ida Hennerdal (2 år) 
Joakim Lundqvist (2 år) 
Jakob Carlbäcker (2 år) 
Annika Bergmark  (2 år) 
Maria Hedman (1 år, fyllnadsval) 
Miriam Carlsson (1 år, fyllnadsval) 

Verksamhetsgranskande utskott  
Mikael Lindholm  
Malin Iwarsson 
Oskar Johansson  
Anders Johansson 
Erik Elfgren  
Carl Emanuelsson 

Revisorer  
Jonas Grahn  
Matts Samuelsson  
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Revisorssuppleanter 
Madeleine Endre  
Lennart Schönning  

Verksamhetsgranskande revisor 
Mikael Lindholm 

Nomineringskommitté  
Vakant, sammankallande 
Magdalena Gustafsson 
Stina Thörn 
Lina Broberg 
Anton Sundbaum 
André Bertilsson 

§17. Motion från SMU i Lund angående scouttidningarna  
Charlie Sporre, SMU i Lund, föredrog motionen. Johan Nilsson, equmenias ordförande, delgav styrelsens 
svar på motionen. 

§18. Motion från SMU i Vindeln och SMU i Norrtälje angående bidrag till föreningar per 
lokalnivå 
Joel Jonsson, SMU i Vindeln, föredrog motionen. Pelle Lindvall, equmenias styrelse, delgav styrelsens svar 
på motionen. 

§ 19. Ordförandebyte  
Vice ordförande Kristoffer Eklund lämnade över ordförandeklubban till vice ordförande Patrik Cras. 

§20. Motion från Frykeruds SMU ang återinförande av Seniorscout som metod och åldersgrupp 
Johan Nilsson, equmenias styrelse, föredrog motionen. Ida Hennerdal, scoutstaget, delgav styrelsens svar 
på motionen. 

§21. Förändringar av equmenias stadgar 
Vice mötesordförande Patrik Cras och Marcus Bernström, equmenias kansli, föredrog förslaget till 
förändringar av stadgarna.  

§22. Verksamhetsplan och budget för 2010-09-01 – 2011-08-31  
Miriam Carlsson equmenias styrelse och Patric Forsling, equmenias generalsekreterare, fördrog förslaget 
till verksamhetsplan 2010-09-01 – 2011-08-31.  

Ola J Hedin equmenias kansli, föredrog förslaget till budget 2010-09-01 – 2011-08-31 

§23. Medlemsavgift, scoutavgift och verksamhetsbidrag 
Johan Nilsson, equmenias ordförande, föredrog förslaget om medlemsavgift, scoutavgift, och 
verksamhetsbidrag.  

§24. Arvode för ordförande 
Ola J Hedin, equmenias kansli, föredrog förslaget om arvode för ordförande.  

§ 25. Information  
Patric Forsling, generalsekreterare för equmenia, informerade om seminarier. 
Ola J Hedin, equmenias kansli, informerade om mat och logi. 

§26. Information om riksstämmogåvan 
Ola J Hedin, equmenias kansli, informerade om riksstämmogåvan 

§27. Förhandlingarnas ajournerande 
 Förhandlingarna ajournerades. 
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§28. Mötets återupptagande 
Ordförande Linda Wallberg förklarade mötet återupptaget.  
equmenias ordförande Johan Nilsson hälsade välkommen till mötet och läste ur Joh: 1.  

§29. Beslut om ändring i föredragningslistan 
Linda Wallberg informerade om att Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och 
Metodisktkyrkan i Sverige tillsammans med equmenia vill göra ett uttalande. Därför behöver en ändring i 
föredragningslistan göras, så att föredragning, debatt och beslut angående uttalandet kommer med.  

Riksstämman  BESLÖT 

att   riva upp beslutet om antagandet av föredragningslista och lägga till ”Uttalande från Svenska 
Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkans och equmenias 
konferenser 2010”. 

§30. Avslutande av nomineringar  

Riksstämman BESLÖT 

att  avsluta samtliga nomineringar under riksstämman.  

§31. Föredragning av hur beslut fattade vid riksstämman 2009 verkställts. 

Patric Forsling, generalsekreterare för equmenia, föredrog punkten. 

§32. Föredragning av revisionsberättelsen. 

Riksstämman  BESLÖT 

att  lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§33. Fastställande av förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkning   

Riksstämman  BESLÖT  

att  lägga förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen till handlingarna.  

§34. Föredragning av verksamhetsgranskande utskottets rapport 

Riksstämman  BESLÖT  

att   lägga verksamhetsgranskande utskottets rapport till handlingarna 

§35. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Riksstämman  BESLÖT 

att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009 

§36. Hälsningar av gäster 

Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundets missionsföreståndare och Neville Calan, generalsekreterare för 
Baptist World Alliance (BWA) framförde hälsningar. 

§37. Ordförandebyte 
Ordförande Linda Wallberg lämnade över ordförandeklubban till vice ordförande Kristoffer Eklund. 

§38. Registrerade ombud 
Kristoffer Eklund berättade att det var 280 registrerade ombud vid dagens öppnande av förhandlingarna.  
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§39. Öppnande av budgetpunkten  

Vice ordförande Kristoffer Eklund föreslog att budgetpunkten skulle behandlas löpande. 

Riksstämman  BESLÖT 
att   öppna budgetpunkten. 

§40. Presentation av debatt på påverkanstorget om Motion från SMU i Lund angående 
scouttidningar 

Inflytandepunktansvarig Maria Andersson redogjorde för diskussionen på påverkanstorget.  

Ordet lämnades fritt.  
Följande valde att yttra sig:  
Johannes Björnsson, SMU i Lund 
Johan Nilsson, equmenias ordförande  
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Joel Cedersjö, equmenias styrelse  
Malin Otter Fröjd, Älvdalens Baptisters Ungdom  
Jakob Carlbäcker, scoutstaget  
Johan Nilsson, equmenias ordförande  
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm  
Peter Appelquist, SMU i Abrahamsbergskyrkan 
Malin Otter Fröjd, Älvdalens Baptisters Ungdom  
Greger Tidholm, SMU Vänersborg 

§41. Beslutsordning för motion från SMU i Lund om scouttidningar 

Riksstämman  BESLÖT 
att  fastställa den av presidiet föreslagna beslutsordningen. 

§42. Beslut om SMU i Lunds motion om scouttidningar 

Riksstämman  BESLÖT  
att  avslå motionen i sin helhet 

att  avslå styrelsens svar i sin helhet  

att  equmenias styrelse jobbar på att få fram en ny och fräsch webbsajt för scouterna. 

 
§43. Presentation av debatt på påverkanstorget om Motion från SMU i Vindeln och SMU i 
Norrtälje angående bidrag till föreningar per lokalavdelning 

Peter Karlbom, inflytandepunktansvarig, redogjorde för diskussionen på påverkanstorget. 
Ordet lämnades fritt 
 
Följande valde att yttra sig: 
Andreas Nehlin, SMU i Kristianstad  
Pelle Lindvall, equmenias styrelse  
Emelie Glamheden, Johanneskyrkans Ungdom i Lindome 

§44. Beslutsordning för Motion från SMU i Vindeln och SMU i Norrtälje angående bidrag till 
föreningar per lokalavdelning 
 
Riksstämman BESLÖT 
att   anta den av presidiet föreslagna beslutsordningen. 
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§45. Beslut om Motion från SMU i Vindeln och SMU i Norrtälje angående bidrag till föreningar 
per lokalavdelning 

Riksstämman  BESLÖT 
att   avslå motionen och samtliga nyinkomna förslag.  
 

§46. Information  
Ulrika Morazán, internationell koordinator på equmenia, berättade om en internationell bönekedja som 
equmenia är engagerad i.  

§47. Presentation av debatt på påverkanstorget om Motion från Frykeryds SMU angående 
återinförande av Seniorscout som metod och åldersgrupp  
Amanda Östman, inflytandepunktansvarig redogjorde för diskussionen på påverkanstorget.  

Ordet lämnades fritt 
Följande valde att yttra sig: 
Lina Larsson, equmenias styrelse 
Malin Karlsson, Rotebrokyrkans Ungdom  

§48. Beslutsordning för Motion från Frykeruds SMU and återinförande av seniorscout som metod 
och åldersgrupp 

Riksstämman  BESLÖT 
att  anta den av presidiet föreslagna beslutsordningen. 

§49. Beslut om Motion från Frykeruds SMU angående återinförandet av Seniorscout som metod 
och åldersgrupp  

Riksstämman  BESLÖT  
att   equmenia inom SSR verkar för att driva frågan om att öka möjligheterna för scouter i 

ålderskategorin 18+ att åka på internationella arrangemang, samt att i detta arbete i 
synnerhet fokusera på nordiska arrangemang. 

att   equmenia arbetar med att sprida informationen om internationella och nationella 
arrangemang för scouter över 18 år. 
 

§50. Ordförandebyte 

Vice ordförande Kristoffer Eklund överlämnade ordförandeklubban till vice ordförande Patrik Cras.  
 

§51. Presentation av debatt på påverkanstorget om förändringar av equmenias stadgar 

Inflytandepunktansvarig André Bertilsson, redogjorde för diskussionen på påverkanstorget. Vice 
ordförande Kristoffer Eklund tydliggjorde hur beslut om stadgar går till. 

Ordet lämnades fritt. 

Följande personer yttrade sig: 
Josefine Englund, equmenia styrelse 
Erik Elfgren, verksamhetsgranskande utskottet 
Nanok Stagnell, förbundsordförande SBUF 
Josefine Englund, equmenias styrelse 
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Malin Karlsson, Rotebrokyrkans Ungdom 
Erik Elfgren, verksamhetsgranskande utskottet 
Josefine Englund, equmenias styrelse 
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Johannes Westlund, Rimforsa SMU 
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Markus Pettersson, redaktionsutskottet 
Erik Elfgren, verksamhetsgranskande utskottet 
Johan Nilsson, equmenias styrelse 
Charlie Sporre, SMU i Lund 
Josephine Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Johanna Sundh, SMU i Sävedalen 
Oskar Johansson, verksamhetsgranskande utskottet 
Johannes Westlund, Rimforsa SMU 
Johannes Westlund, Rimforsa SMU 

En kort paus för information och hälsningar gjordes. 

§52. Information och hälsningar av gäster 

Johan Nilsson, equmenias ordförande, informerade om evenemanget ”Jesus for president”. 

Josephine Sundqvist, LSU informerade om LSU:s arbete. 

Johan Berkman, Svenska Kyrkans Unga, framförde en hälsning från Svenska Kyrkans Unga och inbjöd till 
”Världens fest” i Växjö.  

§53. Fortsatt debatt om förändringar av equmenias stadgar 

Ordet lämnades fritt. 
Följande personer yttrade sig: 

Erik Elfgren, verksamhetsgranskande utskottet 
Charlie Sporre, SMU i Lund  

§ 54. Beslutsordning i frågan om stadgeändringar 

Riksstämman  BESLÖT 

att  anta presidiets föreslag till beslutsordning. 

§55. Beslut om förändringar av stadgar 

Riksstämman  BESLÖT  

att  anta styrelsens förslag till stadgeändring med redaktionella ändringar 

att  ge styrelsen i uppdrag att ta med sig de, under påverkanstorget, inkomna förslagen till 
stadgeändringar till nästa års stadgerevidering. 

§56. Hälsningar av gäster 

Magnus Torstensson, TG fjäll, informerade om Treklöver Gillwell-kurs i Vindelfjällen sommaren 2010. 

§57. Ajournering av förhandlingarna 

Förhandlingarna ajournerades. 

§58. Förhandlingarnas återupptagande 
 
Vice mötesordförande Patrik Cras förklarade förhandlingarna för återupptagna.  

§59. Hälsningar av gäster 
Alf Rikner, Härnösands folkhögskola spelade upp en sång med anledning av SMU:s 100-årsjubileum.  
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§60. Information om verksamhetsplanen  
 
Patric Forsling, generalsekreterare för equmenia, berättade om arbetet med och uppföljningen av 
verksamhetsplanen 2009/2010.  
 
§61. Diskussion inför beslut om verksamhetsplanen för 2010-09-01 – 2011-08-31 
Vice ordförande Patric Cras berättade om beslutsordningen för verksamhetsplanen.   

Magdalena Gustafsson, inflytandepunktansvarig, redogjorde för debatten som varit på påverkanstorget.  

Ordet lämnades fritt. 
Följande valde att yttra sig: 
Miriam Carlsson, equmenias styrelse  
Mattias Schöier, Ansgarsförsamlingens Ungdom Västerås 
Josephine Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm  
Simon Strålberg,  Missionskyrkan i Luleå 
Josephine Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm  
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 

§62. Ny beslutsordning för Verksamhetsplanen 2010/2011  
 
Oskar Johansson, verksamhetsgranskande utskottet, föreslog en ny beslutsordning för verksamhetsplanen, 
innebärande att diskussion och beslut om ändringar i verksamhetsplanen tas varje kategori för sig.  
Ordet lämnades fritt.  
Följande valde att yttra sig: 
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Henric Götefelt, Sannerudskyrkans Ungdom, Kil 
Joel Cedersjö, equmenias styrelse 
Johannes Westlund, Rimforsa SMU 
 
Riksstämman  BESLÖT 
att    anta den av Oskar Johansson föreslagna beslutsordningen, innebärande att diskussion 
                        och beslut om ändringar i verksamhetsplanen tas varje kategori för sig. 

§63. Fortsatt debatt om Verksamhetsplanen 2010/2011 
 
Följande personer valde att yttra sig: 
Annie Berggren, SMU i Årjäng 
Miriam Carlsson, equmenias styrelse 
  
§64. Beslut rörande kategori Kärlek i Verksamhetsplanen 2010/2011 
 
Riksstämman  BESLÖT 
att   verksamhetsplanens punkt  1 ändras till ”Att hundra ungdomsgrupper i våra  
   samarbetsländer och hundra ungdomsgrupper i equmenia ber för varandra”. 
 
att   verksamhetsplanen punkt 3 ändras till ”Att med stöd från vårt insamlingsarbete  
                       bedriva  internationella partnerskapssamarbeten och samarbeta kring sex projekt”. 
 
att   ändra verksamhetsplanen punkt 8 till ”Att genom att kartlägga och lyfta fram goda 
  exempel inom equmenia arbeta fram en strategi för hur equmenia ska jobba för och 
  med lokalföreningar med stor etnisk och språklig mångfald”. 
 
§65. Riksstämmogåvan 
 
Riksstämmogåvan samlades in.  
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§66. Debatt rörande kategori Växande i Verksamhetsplanen 2010/2011 
 
Ordet lämnades fritt. 
Följande valde att yttra sig: 
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Miriam Carlsson, equmenias styrelse  
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Julia Carlbäcker, SBUF Gävle och Klara Eriksson, Bromma Baptist  
Miriam Carlsson, equmenias styrelse  
Bernard Stauffer, SMU i Majorna  
Miriam Carlsson, equmenias styrelse  
Malin Karlsson, Rotebrokyrkans Ungdom  
 
§67. Beslutsordning för att-satserna som rör kategori Växande i Verksamhetsplanen 2010/2011 
 
Vice ordförande Patrik Cras presenterade beslutsordningen för att-satserna rörande kategori Växande i 
Verksamhetsplanen 2010/2011.  
 
Riksstämman  BESLÖT 
att  anta föreslagen beslutsordning för att-satserna som rör kategori Växande i  
  Verksamhetsplanen 2010/2011 

§68. Beslut rörande kategori Växande i Verksamhetsplanen 2010/2011 

Riksstämman  BESLÖT  
att   ändra verksamhetsplanens punkt 23 till ”Att 100 ungdomar från minst 10 lokalföreningar 

är engagerade i equmenias visionsarbete”.  

att  formuleringen i verksamhetsplanen punkt 20 ändras från "konfirmationsarbete" till 
  "arbetet med konfirmationsläsning/kristendomskola eller liknande" 

att   lägga till "regelbundna" före idrottsaktiviteter i punkt K (se bilaga ”Sammanställning  
  över alla att-satser” 

§ 69. Förhandlingarnas ajournerande 

Förhandlingarna ajournerades. 

§70.  Mötets återupptagande 

Vice ordförande Patrik Cras förklarade mötet öppnat efter ajourneringen. 

§71.  Information 

Evelina Boberg, Malin Ansgar och Ellen Almestål informerade om ”Face to Face” 

Marie Reinecke, ordförande och lägerchef för världsscoutjamboree 2011, informerade om detta läger. 

§72. Tidsbegränsning 

Riksstämman  BESLÖT 
att  införa en tidsbegränsning på en minut per talare. 

§73. Information 

Lägerchef Torbjörn Jakobsson informerade om Riksscoutlägret 2013. 
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§74.  Debatt rörande kategori Gemenskap i verksamhetsplanen 

Ordet lämnades fritt. 
Följande personer valde att yttra sig: 

Alexander Hjertén, Toarps SMU 
Emma Hammarstrand, Österkyrkans Ungdomsförening SMU 
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Miriam Carlsson, equmenias styrelse 
Jakob Carlbäcker, scoutstaget 
 

§75. Beslutsordning för att-satserna som rör kategori Gemenskap i Verksamhetsplanen 2010/2011 
 
Riksstämman  BESLÖT 
att  anta den av presidiet föreslagna beslutsordningen för att-satserna som rör kategori  
                        Gemenskap i verksamhetsplanen 2010/2011 

§76. Beslut rörande kategori Gemenskap i verksamhetsplanen 

Riksstämman  BESLÖT  
att  omformulera och komplettera verksamhetsmål 49 till följande lydelse: ”Att verka 

för att minst 500 SMU-scouter deltar som ledare och funktionärer, samt 300 SMU-scouter 
som deltagare, i World Scout Jamboree 2011.” 

att   i punkt 49 lägga till bisatsen ”samt att 450 SMU scouter, ledare och funktionärer, 
deltar och medverkar i Camp in Camp.” 

att  ändra verksamhetsplanen punkt 50 till ”att arbeta med förberedelser inför ett 
riksscoutsläger 2013”. 

§77. Debatt angående tillägg till verksamhetsplanen 

Ordet lämnades fritt. 
Följande personer valde att yttra sig: 

Malin Otter Fröjd, Älvdalens Baptisters Ungdom 
Joel Cedersjö, equmenias styrelse 
Johannes Westlund, Rimforsa SMU 
Mattias Schöier, Ansgarsförsamlingens Ungdom 
Henric Götefelt, Sannerudskyrkans Ungdom, Kil 
Josephine Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Emma Hammarstrand, Österkyrkans Ungdom, Eslöv 
Ida Tonvik, Redbergskyrkans SMU 
 
§78. Beslutsordning för tillägg till verksamhetsplanen 

Riksstämman BESLÖT 
att anta den av presidiet föreslagna beslutsordningen. 

§79. Beslut om tillägg till verksamhetsplanen 

Riksstämman BESLÖT  
att  i punkterna 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 23, 27, 28, 30, 32, 40 och 46 sätta in ordet ”minst” 

framför det numeriska talet i punkten 

att  arbeta för att equmenia ska positionera sig som en aktiv samhällsdebattör 
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att   under verksamhetsåret 2010-2011 arbeta för att equmenia ska positionera sig som en 
påverkansaktör inom området ungas inflytande och ungas sociala situation 

att  i verksamhetsplanen lägga till en punkt med lydelsen ”Att tillsätta en grupp som under året 
jobbar med att öka demokratin vid riksstämman genom att förbättra Riksstämmoskolan, 
Påverkanstorget och mötesformerna i plenum.” 

 

§80. Beslut om verksamhetsplan  

Riksstämman  BESLÖT  
att   anta verksamhetsplanen för perioden 2010-09-01-2011-08-31 med de ändringar och tillägg 

som beslutats i ovanstående paragrafer. 

§81. Ordförandebyte 

Vice ordförande Patrik Cras lämnade över ordförandeklubban till Linda Wallberg. 

§82. Information om riksstämmogåva 

Linda Wallberg informerade om att det samlats in 73 077 kronor i riksstämmogåva. 

§83. Beslut om val av ordförande 

Inflytandepunktansvarig Marcus Broberg informerade om diskussionen på påverkanstorg. 

Ordet lämnades fritt.  
 
Ingen valde att yttra sig. 

Riksstämman  BESLÖT  
att  välja Johan Nilsson till ordförande på ett år. 

§84. Diskussion inför val av övriga ledamöter i styrelsen 

Inflytandepunktansvarig Markus Boberg informerade om diskussionen på påverkanstorget. 

Stina Thörn, nomineringskommittén informerade om nomineringskommitténs arbete och yrkade på ett 
avsteg från federationsavtalet, innebärande att SMU under kommande år kommer att ha majoritet i 
equmenias styrelse. 

Ordet lämnades fritt. 
Följande personer valde att yttra sig: 

Nanok Stagnell, SBUF:s förbundsordförande 
Pelle Lindvall, equmenias styrelse 
Johannes Westlund, Rimforsa SMU 
Alexander Hjertén,Toarps SMU 
Lars-Henrik Björnsson, equmenias scoutstag och Asklanda Ornunga SMU 
Stina Thörn, nomineringskommittén 
Julia Carlbäcker, SBUF Gävle 
Jakob Carlbäcker, scoutstaget 
Johan Nilsson, ordförande equmenia 
Tobias Olsson, equmenias barn- och ungdomsstag 
Stina Thörn, nomineringskommittén 
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Maria Andersson, SBUF Dalarna 
Stina Davidsson, SMU Kungälv 
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Niklas Björklund, Gävle SMU 
Pelle Lindvall, equmenias styrelse 
Nanok Stagnell, SBUF:s förbundsordförande 
Albin Sandell, Allingsås SMU 
Henric Götefelt, Sannerudskyrkans Ungdom 
Fredrik Beckius, SMU i Abrahamsbergskyrkan 
Nanok Stagnell, SBUF:s förbundsordförande 
Johan Nilsson, ordförande equmenia 
Emelie Glamheden, Johanneskyrkans Ungdom Lindome 
Emma Gustavsson, SMU i Hudiksvall 
Stina Thörn, nomineringskomittén 
Magdalena Gustafsson, nomineringskommittén 
Lina Broberg, nomineringskommittén 
 
§85. Streck i debatten 

Peter Appelquist, SMU i Abrahamsbergskyrkan, yrkade på streck i debatten i frågan om diskussion inför 
val av ledamöter i styrelsen. 

Riksstämman  BESLÖT 
att  dra streck i debatten i frågan om diskussion inför val av övriga ledamöter i styrelsen. 

§86. Beslut om avsteg från federationsavtalet 

Malin Otter Fröjd, Älvdalens Baptisters Ungdom 
Johan Borg, Bodakyrkans Ungdom, Borås  

Riksstämman  BESLÖT  
att  göra ett avsteg från federationsavtalet och tillåta att en majoritet i equmenias styrelse tillhör 

en SMU-förening. 

§87. Val av övriga ledamöter i styrelsen  

Vice ordförande Patrik Cras förklarade hur valet skulle gå till.  

Följande personer kom med sakupplysningar: 

Joel Cedersjö, equmenias styrelse 
Lars-Henric Björnsson, scoustaget 

Omröstningen genomfördes. 

§88. Information 

Linda Wallberg informerade om att förhandlingarna kommer att fortsätta söndag 16 maj kl 9.00. 

§89. Förhandlingarnas ajournerande 

Förhandlingarna ajournerades. 

§90. Förhandlingarnas återupptagande 

Ordförande Linda Wallberg förklarade mötet återöppnat. 

§91. Inledning 

Patric Forsling, generalsekreterare för equmenia, inledde med att läsa en bibelvers och att leda i bön. 
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§92.  Antal ombud 

Ordförande Linda Wallberg meddelade att vi för närvarande är 281 registrerade ombud. 

§93. Offentliggörande av valresultat 

Riksstämman  BESLÖT  

att  till ledamöter i equmenias styrelse för två år välja 

   Joakim Lundqvist, 2 år 

   Jacob Carlbäcker, 2 år 

  Annika Bergmark, 2 år 

  Miriam Carlsson, 2 år 

  Maria Hedin, 1 år 

  Ida Hennerdal, 1 år 

  

§94. Val av verksamhetsgranskande utskott 

Magdalena Gustafsson, nomineringskommittén presenterade nomineringskommitténs förslag till 
verksamhetsgranskande utskott. 

Riksstämman  BESLÖT 

att   till verksamhetsgranskande utskott välja 

  Mikael Lindholm 

  Malin Iwarsson 

  Oskar Johansson 

  Anders Johansson 

  Erik Elfgren 

  Carl Emanuelsson 
 

§95. Val av revisorer 

Magdalena Gustafsson, nomineringskommittén, redogjorde för nomineringskommitténs förslag till 
revisorer. 

Riksstämman  BESLÖT 

att  till revisorer välja Jonas Grahn, auktoriserad revisor, och Matts Samuelsson 

att   till revisorssuppleanter välja Madeleine Endre, auktoriserad revisor, och Lennart Schönning 

att  till verksamhetsgranskande revisor välja Mikael Lindholm. 
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§96. Val av nomineringskommitté och sammankallande ledamot 

Magdalena Gustafsson presenterade nomineringskommitténs förslag till nomineringskommitté och 
meddelade att ett namn har uppkommit sedan nomineringstiden avslutats. 

Magdalena Gustafsson yrkade på 

att riva upp beslutet om avslutad nominering. 

Ordet lämnades fritt. 
Ingen önskade yttra sig. 

Riksstämman  BESLÖT 

att  riva upp beslutet om avslutad nominering 

att  till nomineringskommitté välja 

Stina Thörn, sammankallande 
Lina Broberg 
Anton Sundbaum 
André Bertilsson 
Tobias Krajnik 
 
§97.  Information 

Information har gått ut om att det te och kaffe som serveras under riksstämman är Rättvisemärkt. 
Karolina Westblom, Bromma Baptist, uppmärksammade stämman på att så inte är fallet. Johan Nilsson, 
ordförande för equmenia, meddelade att det har blivit ett fel i beställningen. 

§98. Beslut om medlemsavgift, scoutavgift och verksamhetsbidrag. 

Inflytandepunktansvarig Viktoria Wennberg redogjorde för diskussionen på påverkanstorget. 

Ordet lämnades fritt. 

Ingen önskade yttra sig. 

Riksstämman  BESLÖT 

att  fastställa medlemsavgiften för 2010/11 till 100 kronor per medlem. 

att  fastställa scoutavgiften för 2010/11 till 35 kronor per scout. 

att  fastställa verksamhetsbidraget till bidragsgrundande föreningar för 2010/11 till 135
 kronor per medlem i åldern 0-25 år som tagit aktiv ställning till medlemskap genom 
underskrift eller betald medlemsavgift. 

 

§99. Diskussion inför beslut om arvode för ordförande 

Inflytandepunktansvarig Henrik Wernvik presenterade diskussionen på påverkanstorg. Ola J Hedin kom 
med en förtydligande sakupplysning. 

Ordet lämnades fritt. 
Följande personer valde att yttra sig: 

Joel Cedersjö, equmenias styrelse 
Johanna Sund, SMU i Sävedalen 
Joel Cedersjö, equmenias styrelse 
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Joel Cedersjö, equmenias styrelse  
Johanna Sund, SMU i Sävedalen 
Johan Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
Johanna Sund, SMU i Sävedalen 
Nathalie Bahn, SMU Smålandsstenar 
Johanna Sund, SMU Sävedalen 
Nathalie Bahn, SMU Smålandsstenar 
Tomas Dahnson, Annebergs SMU 
 
§100. Beslut om streck i debatten 

Tomas Dahnson, Annebergs SMU, yrkade på 

att sätta streck i debatten i diskussionen inför beslut om arvode för ordförande. 

Riksstämman  BESLÖT  

att  sätta streck i debatten diskussionen inför beslut om arvode för ordförande. 
 
§101. Fortsatt debatt inför beslut om arvode för ordförande 

Följande personer valde att yttra sig 

Andrea Thörn, equmenias styrelse 
Josephine Sundqvist, Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
 

§102. Beslutsordning i frågan om arvode för ordförande 

Riksstämman  BESLÖT 

att  anta presidiets förslag till beslutsordning. 

§103. Beslut om arvode för ordförande 
 
Riksstämman  BESLÖT 
att   equmenias ordförande får ett månatligt arvode. 

att  det månatliga arvordet fastställs enligt följande arvodestrappa, som baseras på det 
   prisbasbelopp som definieras i 1 kapitel 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 varefter 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 tjänster mot redovisade kvitton, när så 
  möjligt utan ersättning blir föremån för förmånsbeskattning. 

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

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

§104. Diskussion inför beslut om budget för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 
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Inflytandepunktansvarig Henrik Wernvik, redogjorde för diskussionen på påverkanstorget. 

Ordet lämnades fritt. 
Följande personer valde att yttra sig: 
Joel Jonsson, Vindeln SMU 
Ola J Hedin, equmenias kansli  

§105. Beslut om budget för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 

Riksstämman  BESLÖT  

att  fastställa budgeten för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31. 

§106. Uttalande från Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Missionskyrkans och equmenias konferenser 2010 

Johan Nilsson, equmenias ordförande, redogjorde för uttalandet. 

Ordet lämnades fritt. 
Ingen önskade yttra sig. 

Rikstämman  BESLÖT 

att  ställa sig bakom uttalandet. 

§107. Information 

Gustaf Frisell, internationella staget, uppmanade till engagemang utifrån uttalandet. 

§108. Presentation av 2011 års riksstämma 

Johan Nilsson, equmenias ordförande, meddelade att nästa års riksstämma kommer att äga rum i 
Stockholm 2-5 juni. 

§109. Förbön för ideellt engagerade 

Johan Nilsson och Patric Forsling ledde i bön. 

§110. Information 

Ordförande Linda Wallberg informerade om bagagehantering inför avresan. 

§111. Presidiets tack 

Presidiet tackade för förtroendet att få leda mötet och tackade alla ombud. 
 

§112. Riksstämmans avslutning 

Ordförande Johan Nilsson förklarade riksstämman avslutad. 

Johan Nilsson tackade nomineringskommittén, verksamhetsgranskande utskottet, presidiet samt avgående 
styrelseledamöter.  
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Ordförande   Vice ordförande 

 

______________________________  __________________________________  

Linda Wallberg  Kristoffer Eklund 

 

Vice ordförande 

 

______________________________  

Patrik Cras 

 

Sekreterare 

 

_______________________________  ___________________________________  

Anders Arkbro   Moa Mellbourn 

 

Justerare 

 

__________________________ _____ ____________________ _______________ 

Ylva Thorsén    Mathias Wickberg 
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Sammanställning över alla att-satser som behandlats under påverkanstorget 
 

I detta dokument finns en sammanställning över alla att-satser från riksstämmohandlingarna, samt nya 
förslag på att-satser som framkommit under fredagens påverkanstorg. 

Nedan står förslagen i den ordningen som de har inkommit samt presidiets förslag till beslutsordning. 

p. 18 Motion från SMU i Lund angående scouttidningarna. 
 

Presidiets förslag till beslutsordning p. 18 
A och B ställs mot C, D, E, F och G 
A,B/C,D,E,F,G ställs mot avslag 
Vid avslag;    I och J mot avslag 
Vid bifall av C,D,E,F,G;    K mot avslag 
Vid bifall av A,B eller C,D,E,F,G; L mot avslag 
H mot avslag 
 
 
 

Motionärerna föreslår riksstämman besluta 
A. att inom equmenias budget skapa utrymme för en solidarisk finansiering så att största möjliga 

antal medlemmar inom SMU scout ska få Scouten eller SCOUTmag. 
B. att equmenia ska erbjuda ett enkelt system för kårerna att ansluta sina scouter för prenumeration 

och akivt verka för tidningarna får en stor spridning inom SMU scout. 

Styrelsen föreslår riksstämman besluta 
C. att avslå motionärernas första att-sats, till förmån för följande. 
D. att till scoutavgiften addera en prenumerationsavgift på 42 kronor. 
E. att anse motionärernas andra att-sats besvarad. 
F. att de kårer som ännu inte använder Repet för sin registerhantering tillsänds de antal tidningar 

som de rapporterat in för scouter och scoutledare föregående år, eller det antal de löpande under 
innevarande år korrigerar till. Eventuella överexemplar faktureras föreningen utöver 
scoutavgiften. 

G. att justera budget under området Scout, rubriken Svenska Scoutrådet så att Intäkter: scoutavgift 
och scouttidningar sätts till 1 078 000 kronor, Kostnader: Medlemsavgifter och Scouttidningar till 
– 1 179 000 kr samt kostnader: Samverkan inom SSR sätts till – 30 000 kronor, för en total av – 
131 000 kronor.   

Förslag från SMU i Abrahamsbergskyrkan, SMU i Harbo och Östervåla  
att avslå motionen i sin helhet 
att avslå styrelsens svar i sin helhet 

Förslag från Hovslätt SMU  
att  motionen från SMU i Lund ska avslås. 
att  equmeniastyrelsens svar på motionen ska avslås . 

H. att  equmeniastyrelsen jobbar på att få fram en ny och fräsch webbsajt för scouterna. 
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Förslag från SMU i Leksand, SMU/SBUF i Östersund 
I. att  uppdra åt styrelsen att göra det enklare för lokalföreningarna att ansluta enskilda scouter 

för prenumeration på Scouten och SCOUTmag via Repet. 
J. att  ge styrelsen i uppdrag att verka för en stor spridning av tidningen inom SMU-scout.

  

Förslag från SMU i Hässelby 
att  bifalla styrelsens svar på motionen 

K. att ge styrelsen i uppdrag att efter ett år utvärdera hur prenumeration har fungerat
 och om den ska fortsätta vara obligatorisk  

Förslag från  SMU Svenstavik och Umeå 

L. att familjer med flera scouter i hushållet får möjlighet att minska antalet prenumerationer, och 
därmed också bara debiteras en gång per tidning de får hem. 

 

 
 

Bortjämkade förslag punkt 18 

Förslag från SBUF i Falun  tillbakadragen till förmån för förslaget från Hovslätt SMU förslag () 
att equmenia ska verka för en webbpublicering av tidningen 

 

p. 19 Motion från SMU i Vindeln och SMU i Norrtälje angående bidrag till 
föreningar per lokalavdelning. 
 

Presidiets förslag till beslutsordning p. 19 
A,B,C,D mot avslag 
 

Styrelsen föreslår riksstämman besluta: 
att avslå motionen i sin helhet 

Förslag från SMU i Kristianstad, SMU i Vindeln och SMU i Övre Norrlands distrikt. 
A. Att equmenia årligen i september ger föreningar som väljer att redovisa verksamheten genom 

flera lokalavdelningar ett bidrag per lokalavdelning, borträknat föreningen  
B. Att bidraget per lokalavdelning för verksamhetsåret 2011/2012 fastställs till 1 000 kr  
C. Att rikstämman rekommenderar grundarorganisationerna att tillsammans med equmenia ta fram 

förslag på revidering av normalstadgar för MKU, SBUF och SMU. 
D. Att Om resultatet av den nuvarande utredningen om bidragssystem skulle falla till motionens 

nackdel, så rivs beslutet upp. 
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Bortjämkade förslag punkt 19 

Motionärernas grundförslag tillbakadraget till förmån för förslaget från SMU i Kristianstad, SMU 
i Vindeln och SMU i Övre Norrlands distrikt. 

A. att equmenia årligen ska ge föreningarna ett bidrag med aavseende på antalet lokalavdelningar 
B. att lokalavdelningsbidraget för 2010 är 500 kr per lokalavdelning 
C. att lokalavdelningsbidraget ökar de kommande åren i en takt som anses lämpligt 

 

p. 20 Motion från Frykeruds SMU angående återinförandet av seniorscout som 
metod och åldersgrupp. 
 

Presidiets förslag till beslutsordning p. 20 
A mot avslag 
D mot avslag 
Vid beslut om A eller D;   B mot avslag 
C mot avslag 
E mot avslag 
F mot avslag 
G mot avslag 
H mot avslag 
 

I punkt 20 förekommande förkortningar: SSR = Svenska Scoutrådet. 

Motonäreren föreslår riksstämman besluta 
A. att equmenia jobbar för att snarast återinföra seniorscouting som metod och åldersgrupp. 
B. att equmenia verkar inom SSR för att ge Seniorscouter fullvärdighet vid arrangemang och läger 
C. att equmenia jobbar för att ta tillvara på de erfarenheter som finns från seniorscouting och utreder 

behovet av ett kompletterande programmaterial för seniorscout med utgångspunkt från metodens 
tre mål. 

Styrelsen föreslår riksstämman besluta 
att avslå motionen i sin helhet. 

Förslag från Rimforsa SMU 
D. att equmenia verkar inom SSR för att snarast införa seniorscout eller annan benämning på scouter 

över 25 år. 
E. att equmenia lyfter frågan om behovet av kompletterande programmaterial i SSR 
F. att equmenia aktivt verkar för att fler arrangemang skapas, tillgängliggörs och förmedlas för och 

till scouter över 25 år. 

Förslag från SMU Kristianstad  och  SMU Vindeln 
att avslå motionen i sin helhet 

G. att equmenia inom SSR verkar för att driva frågan om att öka möjligheterna för scouter i 
ålderskategorin 18+ att åka på internationella arrangemang, samt att i detta arbete i synnerhet 
fokusera på nordiska arrangemang. 

H. att equmenia arbetar med att sprida informationen om internationella och nationella arrangemang 
för scouter över 18 år. 
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p. 21 Beslut om förändringar av equmenias stadgar. 
 

Presidiets förslag till beslutsordning p. 21 
Redaktionell ändring E mot avslag 
A mot avslag (kvalificerad majoritet krävs [2/3 majoritet]) 
Avvisa B,D,F med hänvisning till stadgarnas §19 
C mot avslag 

Styrelsen föreslår riksstämman besluta 
A. att anta förslaget till stadgeändring 

Förslag från Erik Elfgren från Verksamhetsgranskande utskottet 
B. att Ersätta första meningen i §18 i stadgarna med ”Styrelsen tillsätter generalsekreterare i samråd 

med Metodistkyrkan i Sveriges, Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans ledande 
befattningshavare.” 

C. Att ge styrelsen i uppdrag att ta med sig de, under påverkanstorget, inkomna förslagen till 
stadgeändringar till nästa års stadgerevidering. 

Förslag från Rimforsa SMU, BU Borås 
D. att §3  göra följande tillägg: 

"Under förhandlingar i plenum bör det finnas något förtärbart som passar alla och som gör det lättare 
att gå upp till talarstolen i plenum.” 

Förslag från Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
E. att §2 c) ändras till ”Som bidragsgrundande förening räknas: förening, som bedriver barn- och 

ungdomsarbete knuten till församling inom Metodistkyrkan i Sverige, Baptistsamfundet eller 
Svenska Missionskyrkan och till MKU, SBUF och/eller SMU samt fristående grupp, som 
bedriver barn- ungdomsarbete och är ansluten till MKU, SBUF och/eller SMU. 
Bidragsgrundande förening och fristående grupp ska uppfylla Ungdomsstyrelsens kriterier för 
statsbidrag till ungdomsorganisationer. 

Förslag från Nomineringskommittén 
F. att stryka meningen ”ledamot kan omväljas två gånger” i §8 

 
 

p. 22 Beslut om verksamhetsplan för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 
I denna punkt avviker sorteringen från den som förmedlats i ingressen till dokumentet, att-
satsererna kommer i den ordning de påverkade att-satserna i verksamhetsplanen i 
riksstämmohandlingarna finns. 

Presidiets förslag till beslutsordning p. 22 
B till och med M ställs var och en för sig mot avslag. 
N ställs mot O 
N/O ställs mot avslag 
P till och med W ställs var och en för sig mot avslag. 
A ställs mot avslag 

Styrelsen föreslår riksstämman besluta 
A. att anta förslaget till verksamhetsplan 
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Ändringar till, den av styrelsen föreslagna, verksamhetsplanen 

Kärlek 

Förslag från Immanuelkyrkan SMU, Stockholm 
B. Att verksamhetsplanens punkt  1 ändras till Att hundra ungdomsgrupper i våra samarbetsländer 

och hundra ungdomsgrupper i equmenia ber för varandra 
C. Att verksamhetsplanen punkt 3 ändras till att med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva 

internationella partnerskapssamarbeten och samarbeta kring sex projekt. 
D. Att till Verksamhetsplanen punkt 4 lägga och finna samarbetsmöjligheter med kristna 

skolorganisationer. 
E. Att verksamhetsplanen punkt 7 ändras till Att hundra ledare ska utbildas i mångfaldsfrågor 
F. Att ändra verksamhetsplanen punkt 8 till Att genom att kartlägga och lyfta fram goda exempel 

inom equmenia arbeta fram en strategi för hur equmenia ska jobba för och med lokalföreningar 
med stor etnisk och språklig mångfald. 

G. Att i punkt 9 lägga till ordet globala framför miljö – och rättvisefrågor 

Förslag från SMU Luleå 
H. Att formuleringen i punkt 8 ändras till Att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för 

hur equmenia ska jobba för och med grupper (inom och kring equmenia och församling), där 
svenska inte är modersmål 

Växande 

Förslag från Immanuelkyrkan SMU, Stockholm 
I. Att i punkt  11 stryka idrotts-, musik-, barn- respektive ungdoms ur att-satsen  
J. Att ordet nyskapande läggs till framför verksamhetsformer i punkt 13   
K. Att ändra verksamhetsplanens punkt 16 till: att samarbeta med ytterligare 10 lokalföreningar kring 

idrottsaktiviteter 
L. Att ändra verksamhetsplanen punkt 23 till att 100 ungdomar från minst 10 lokalföreningar är 

engagerade i equmenias visionsarbete  

 

Förslag från BappeN (Norrköping SBUF) 
M. Att formuleringen i verksamhetsplanen punkt 20 ändras från ”konfirmationsarbetet” till ”arbetet 

med konfirmationsläsning/kristendomsskola” 

Gemenskap 

Förslag från Anton Mannerfelt, Scoutstaget 
N. att omformulera och komplettera verksamhetsmål 49 till följande lydelse: ”49. Att verka för att 

minst 500 SMU-scouter deltar som ledare och funktionärer, samt 300 SMU-scouter som 
deltagare, i World Scout Jamboree 2011.” 

Förslag från Toarps SMU 
O. Att omformulera och komplettera verksamhetsmål 49 till följande lydelse: ”49. Att verka för att 

minst 625 SMU-scouter deltar som ledare och funktionärer, samt 375 SMU-scouter som 
deltagare, i World Scout Jamboree 2011.” 
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Förslag från Österkyrkans Ungdomsförening, Eslöv 
P. att i punkt 49 lägga till bisatsen ”samt att 450 SMU scouter, ledare och funktionärer, deltar och 

medverkar i Camp in Camp.” 

Förslag från Immanuelkyrkan SMU, Stockholm 
Q. Att  stryka verksamhetsplanen  punkt  46 
R. Att  ändra verksamhetsplanen punkt 50 till att arbeta med förberedelser inför ett riksscoutsläger 

2013 

Förslag från SMU Ansgariikyrkan Jönköping 
S. Att i punkterna 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 23, 27, 28, 30, 32, 40 och 46 sätta in ordet ”minst” 

framför det numeriska talet i punkten. 

 

Tillägg till verksamhetsplanen 

Förslag från Älvdalens Baptisters Ungdom (ÄBU) 
T. att fortsätta verka för att betjänade/deltagare också ska vara bidrags-grundande hos 

Ungdomsstyrelsen. 

Förslag från Ansgarsförsamlingens Ungdom, Västerås och Immanuelskyrkans SMU, Stockholm 
U. Att arbeta för att equmenia ska positionera sig som en aktiv samhällsdebattör 
V. Att under verksamhetsåret 2010-2011 arbeta för att equmenia ska positionera sig som en 

påverkansaktör inom området ungas inflytande och ungas sociala situation 

Förslag från Sannerudskyrkans Ungdom Kil, Abrahamsbergskyrkans SMU, SMU i Eskilstuna, 
Immanuelskyrkans SMU 

W. Att i Verksamhetsplanen lägga till en punkt med lydelsen ”Att tillsätta en grupp som under året 
jobbar med att förbättra Riksstämmoskolan, Påverkanstorget och mötesformerna i plenum.” 

23. Beslut om medlemsavgift, scoutavgift och verksamhetsbidrag. 

Presidiets förslag till beslutsordning p. 23 
Vid bifall av D i punkt 18;   C mot D,E 
Vid bifall av C eller avslag av D i punkt 18; A,B,C mot avslag 
Vid bifall av D,E   A,B,D,E mot avslag  

Styrelsen föreslår riksstämman besluta 
A. att fastställa medlemsavgiften för 2010/11 till 100 kronor per medlem. 
B. att fastställa scoutavgiften till 2010/2011 till 35 kronor per scout. 
C. att fastställa verksamhetsbidraget till bidragsgrundade föreningar för 2010/11 till 135 kronor per 

medlem i åldern 0-25 år som tagit aktiv ställning till medlemskap genom underskrift eller betald 
medlemsavgift. 

Förslag från Älvdalens Baptisters Ungdom 
Vi föreslår därför att riksstämman beslutar: (om det blir bifall till de 42 kronorna i §18) 

D. att fastställa verksamhetsbidraget till … för 2010/11 till 177 kr per medlem… 
E. att därmed justera i budget så att ”aktivitetsstödet till föreningarna” ändras till 3 200 000 och 

därmed ett negativt resultat på cirka 2 milj. 
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24. Beslut om arvode för ordförande 

Presidiets förslag till beslutsordning p. 24 
F,G,H ställs mot I,J,K 
F,G,H/I,J,K ställs mot B 
F,G,H/I,J,K/B samt A,C,D,E ställs mot avslag 
 

Arbetsutskottet föreslår riksstämman besluta 
A. att equmenias ordförande får ett månatligt arvode. 
B. Att det månatliga arvordet fastställs enligt följande arvodestrappa, som baseras på det 

prisbasbelopp som definieras i 1 kapitel 6 § i lag (1962:381) om allmän försäkring: 

Från tillträdet  60% av det vid tillträdet gällande prisbasbeloppet.  

Andra året  62% av det vid tillträdet gällande prisbasbeloppet.  

Tredje året  64 % av det vid tillträdet gällande prisbasbeloppet. 

Fjärde året och varefter följande år 65 % av det vid tillträdet gällande prisbasbeloppet. 

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

C. att ersätta ordförande för kostnadsutlägg i tjänster mot redovisade kvitton, när så möjligt utan 
ersättning blir föremån för förmånsbeskattning. 

D. att ordförande inte har rätt till traktamente, friskvårdsbidrag eller tjänstepension. 
E. att equmenia tecknar liv- och olycksfallsförsäkringar för ordförande motsvarande det skydd 

equmenia hade tecknat om ordförande varit anställd och därmed omfattats av kollektivavtal. 

Förslag från SMU i Karlstad 
F. att förändra arvodet enligt följande arvodestrappa 

Från tillträdet  60 % av vid tillträdet gällande prisbasbelopp 

2:a året   63 % av vid omvalet gällande prisbasbelopp 

3:e  året   66 % av vid omvalet gällande prisbasbelopp 

4:e året och varje följande år 69 % av vid omvalet gällande prisbasbelopp 

 

G. att justera budgetposten Ledning, administration, löner till – 1 160 000. 
H. att justera summeringarna i budget i enlighet med ovanstående förslag. 

Förslag från SMU i Sävedalen 
I. att Att det måntaliga arvodet fastställs enligt följade arvodestrappa, som baseras på det 

prisbasbelopp som definieras i 1 kapitlet 6 §i lag (1962:381) om allmän försäkring 

Från tillträdet   70 % av det vid tillträdet gällande prisbasbeloppet 

Andra året  72 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet 
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Tredje året   74 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet 

Fjärde året och vart följande år  75 % av det vid omvalet gällande prisbasbeloppet 

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

J. att justera budgetposten Ledning, administration, löner till – 1 220 000 
K. att justera summeringarna i budget i enlighet med ovanstående förslag 

25. Beslut om budget för perioden 2010-09-01-2011-08-31 

Presidiets förslag till beslutsordning p. 25 
B,C ställs mot avslag 
Vid avslag;   A ställs mot avslag 
Vid B,C;   A,B,C ställs mot avslag 

Styrelsen föreslår riksstämman besluta 
A. anta förslaget till budget för perioden 2010-09-01 – 2011-08-31 

Förslag från SMU i Vindeln 
B. att  justera budget under området ekonomi och föreningsstöd, register så att kostnader för 

utveckling och utbildning för Repet sätts till -140 000 kr och löner sätts till -2 000 000 kr. 
C. att  justera samtliga totaler i budget i enlighet med ovanstående förslag. 
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     Bilaga 3 

 

Uttalande 

 

”Baptistsamfundet, Metodistkyrkan, Missionskyrkan samt ungdomsfederationen 
equmenia samlas till konferenser i Örebro 13-16 maj 2010. I dessa konferenser antas 
följande uttalande som en rekommendation till de tre kyrkosamfundens församlingar 
och till equmenias föreningar: 

Som kyrkor, enskilda församlingar och föreningar utmanas vi av samtiden – vår värld är i 
kris. Människor dukar under av fattigdom, hunger och krig. Människors grundläggande 
behov sviks och deras mänskliga rättigheter förtrycks. Kärnvapen och andra vapen hotar 
vår egen och kommande generationers liv och den klimatkris vi lever i närmar sig 
katastrof. 

 

Som kyrkor, församlingar och föreningar utmanas vi av Jesus att vara en motkraft 
mot detta. Vi vill vara bärare av förändring, av den tro som gör förändringen 
möjlig. Vi, ombud som samlats till konferens/riksmöte i Örebro, har därför 
gemensamt beslutat rekommendera våra församlingar att: 

• ta initiativ till att söka den kunskap och den erfarenhet som behövs för 
att, som Guds medskapare, våga förändra oss själva, vår närmaste 
omgivning och hela vår värld. 

• medverka till att våra kommuner ansluter sig till initiativet ”Mayors för 
Peace” och dess program för en kärnvapenfri värld (se vidare info på 
www.mayorsforpeace.org) 

• i böner, vardagsliv, yrkesliv, gudstjänstliv arbeta med alla steg i processen 
tro – hopp – handling – förändring. 

 

 

http://www.mayorsforpeace.org/

