
Bilaga III — Stadgar för Equmenia Väst efter 

regionstämman 2014 

 
§ 1 Regionens grund, namn och uppdrag  

 

JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia Väst delar denna bekännelse från 

Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn- och ungdomsföreningar 

med nära koppling till kristna församlingar har bildat Equmenia och dess 

regioner för att med gemensamma resurser stödja, uppmuntra och inspirera de 

lokala föreningarna i deras uppdrag att:  

- föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,  
- hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i 

en kristen församling,  
- verka för Kristi kyrkas synliga enhet genom att stödja en mångfald av arbetssätt, 

uttryckssätt och kristna traditioner.   
- hävda individens unika värde och frihet samt visa på hennes ansvar för hela Guds 

skapelse,  
- utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden, samt  
- hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och 

världen, nu och för kommande generationer, genom ett aktivt engagemang och 

ansvarstagande i samhälls- och kulturliv.  
- Lokalföreningarna har uppdragit åt Equmenia Väst att ansvara för den gemensamma 

verksamheten inom Västra Götaland och Hallands län och utifrån det uppdrag som 

fastställs av Equmenias riksstämma. Det innebär att inom regionen ska Equmenia 

Västs uppdrag vara att:  
- stödja lokalföreningar till fördjupning och utveckling,  
- uppmärksamma vad som gynnar respektive hindrar en positiv utveckling i 

lokalföreningarna och lyfta detta för gemensam analys i Equmenia,  
- initiera och stödja arrangemang, nätverksbyggande och delande av goda idéer inom 

regionen,  
- ge stöd till ideella ledare och medarbetare i form av regelbundna träffar, inspiration 

och bildningsarbete, samt  
- ansvara för regional samverkan och representation.  

 

§ 2 Förening och kyrka i ömsesidigt arbete  

 

Equmenia har anförtrotts ansvaret för Equmeniakyrkans barn- och 

ungdomsverksamhet. De lokala församlingarna har ett andligt ansvar för barn- 

och ungdomsarbetet och bär dess ledare och funktionärer i bön och omsorg.  

 



Equmenia Väst styrelse ansvarar för att hålla Equmeniakyrkan region Väst 

underrättad om verksamhetens utveckling och ta emot motsvarande information 

från Equmeniakyrkans region  

 

§ 3 Relation till andra regionala strukturer  

 

Equmenia Väst har ansvar för att skapa och utveckla relationer till regionala 

strukturer inom scoutrörelsen, Bilda och andra kristna barn- och 

ungdomsorganisationer.  

 

§ 4 Tillhörighet och medlemskap  

 

Som lokalförening räknas förening eller fristående grupp som tillhör Equmenia. 

Equmenia Väst styrelse rapporterar nya lokalföreningar till regionstämman som 

hälsar dem välkomna. Som medlem räknas den som är medlem i en av 

Equmenias lokalföreningar. Regionen tar ut medlemsavgift. Avgiften beslutas 

av regionstämman.  

 

§ 5 Beslutsordning  

 

Beslut om regionens verksamhet och ekonomi fattas av regionstämma och 

Equmenia Väst styrelse. Regionstämman är regionens högsta beslutande organ. 

Beslut i regionstämma och Equmenia Väst styrelse avgörs genom omröstning 

med enkel majoritet, det vill säga att det förslag som fått hälften + 1 av de 

avlagda rösterna ska gälla som beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som 

ordföranden röstar för, utom vid personval då avgörandet sker genom lottning.  

 

§ 6 Regionstämma  

 

Equmenia Väst styrelse skall kalla medlemmarna till regionstämma, som ska 

hållas senast två månader efter Equmenias riksstämma. Kallelsen ska ske senast 

tre månader före regionstämmans öppnande. Handlingar till regionstämman ska 

finnas tillgängliga senast en månad innan årsmötet.  

 

I regionstämman har ombud för lokalföreningarna yttrande-, förslags- och 

rösträtt. Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:  

- upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud  



- 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud  
- 101-300medlemmar ger rätt till fyra ombud  
- 301-600medlemmar ger rätt till fem ombud  
- 601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud.  

 

Ombud ska vara medlem i den lokalförening han/hon representerar. Ombud ska 

utses av årsmöte, föreningsmöte eller styrelse. Ledamot i Equmenia Väst 

styrelse, ledamot i andra organ instiftade av regionstämman, ledamot i 

Equmenias styrelse eller Equmenias anställda kan inte vara ombud.  

 

Yttrande- och förslagsrätt har:  

- ledamot av Equmenia Väst styrelse eller andra organ instiftade av regionstämman,  
- ledamot av organ instiftade av Equmenia Västs styrelse,  
- revisorerna, samt  
- regionsamordnaren och generalsekreteraren.  

 

Yttranderätt har:  

- alla regionens medlemmar,  
- Equmenias styrelse och anställda,  
- av Equmenia Västs styrelse inbjuden gäst,  
- Equmeniakyrkan Västs kyrkoledare i regionen.  
- övriga som regionstämman beslutar att bevilja yttranderätt.  

 

§ 7 Regionstämmans ärenden  

 

I regionstämman behandlas följande ärenden:  

a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga 

funktionärer för regionstämman,  

b) fastställande av dagordning,  

c) fråga om regionstämman är sammankallad på rätt sätt,  

d) verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående 

verksamhetsår samt revisorernas berättelse,  

e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,  

f) regional verksamhetsplan utifrån de riktlinjer som Equmenias riksstämma beslutat för 

kommande verksamhetsår,  

g) medlemsavgift utifrån beslut fattat av Equmenias riksstämma,  

h) val av Equmenia Västs styrelseordförande, tillika ordförande för regionen,  

i) val av Equmenia Västs styrelses övriga ledamöter,  

j) val av två revisorer och en revisorssuppleant,  

k) val av valkommittén till nästkommande regionstämma, samt  

l) övriga förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller Equmenia 

Väst styrelse  

 

§ 8 Motion till regionstämman  

 



Motionsrätt till regionstämman har:  

- lokalföreningar  
- medlemmar  

 

Motion ska innehålla ett förslag som regionstämman kan besluta om. Motion till 

regionstämman ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före 

regionstämmans öppnande. Equmenia Västs styrelse har dock rätt att lägga fram 

en motion till regionstämman även om den inkommit senare.  

 

§ 9 Equmenia Västs styrelse  

 

Equmenia Västs styrelse består av ordförande och sju övriga ledamöter. 

Equmenia Västs styrelse utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör 

samt övriga funktionärer som Equmenia Västs styrelse eller regionstämman 

beslutat om. Equmenia Västs styrelse sammanträder på kallelse av ordförande. 

Equmenia Västs styrelses ledamöter har närvaro-, yttrande- och rösträtt. För att 

kunna 32 fatta beslut ska styrelsemötet varit sammankallat i förväg och mer än 

hälften av Equmenia Västs styrelses ledamöter ska vara närvarande.  

 

Revisorerna, anställd regionsamordnare samt den Equmenia Västs styrelse 

beslutar har närvaro-och yttranderätt vid Equmenia Västs styrelses 

sammanträden.  

 

§ 10 Equmenia Västs styrelses uppgifter  

 

Equmenia Västs styrelse leder regionens verksamhet och ansvarar för det 

långsiktiga arbetet med strategier, visioner, planering av verksamhet och 

ekonomi i enlighet med vad som anges i §1 i dessa stadgar. Detta sker utifrån 

den verksamhetsplan som Equmenias riksstämma beslutat om och i nära 

samverkan med Equmenias styrelse.  

 

Equmenia Västs styrelse ska också förbereda regionstämmans ärenden, 

verkställa de beslut som fattats av regionstämman, tillsätta de kommittéer och 

arbetsgrupper som Equmenia Västs styrelse anser nödvändigt, samråda med 

generalsekreteraren vid anställning av regionsamordnare samt i övrigt företräda 

Equmenia Väst.  

 

§ 11 Firmateckning, ekonomisk förvaltning, revision  



 

Equmenia Västs firma tecknas var för sig eller två i förening av den eller de 

personer Equmenia Västs styrelse utser. Equmenia Västs styrelse ansvarar 

gemensamt för den ekonomiska förvaltningen och att upprätta års-och 

kassaberättelser till regionstämman.  

 

Regionens räkenskapsår är kalenderår. Revisorerna ska granska Equmenia 

Västs styrelses förvaltning och hur Equmenia Västs styrelse verkställt de beslut 

som regionstämma och Equmenia Västs styrelse fattat. Revisorerna ska lämna 

en revisionsberättelse till regionstämman, som avslutats med ett förslag till 

regionstämman att bevilja eller neka Equmenia Västs styrelse ansvarsfrihet.  

 

§ 12 Ändring av stadgar  

 

Ändring av stadgar kan endast ske vid regionstämma och kräver att minst 2/3 av 

de närvarande röstberättigade röstar för ändringsförslaget. Equmenias styrelse 

skall därefter konfirmera förändringarna för att de skall träda i kraft.  

 

§ 13 Upplösning av regionen  

 

Upplösning av Equmenia Väst kan endast ske vid regionstämman. Upplösning 

av Equmenia Väst kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar 

för framlagt förslag om upplösning. Equmenias riksstämma skall underrättas om 

och yttra sig över förslaget.Vid upplösning av Equmenia Väst tillfaller 

regionens tillgångar Equmenia. Om Equmenia vid tillfället för Equmenia Västs 

upplösning inte existerar tillfaller tillgångarna i stället Equmeniakyrkan. 


