
Bilaga II — Föredragning av 
verksamhetensplanens genomförande 
2019-01-01 till 2019-12-31 
 
Förklaring av föredragningen nedan: 
Genomfört mål 
Pågående 
Ej genomfört mål 
 
Mål 1. Vi vill söka Jesus och hans vilja i världen  
 
1.1 Vi vill inspirera och utrusta våra ledare till att söka Jesus genom bl.a. andlig 
vägledning, retreater och pilgrimsvandringar 
✔ Vill vill arbeta för att unga vuxna (18-30 år) i större utsträckning får 

möjlighet att utvecklas och växa i sin tro, vilket vi tror främst sker i 
föreningen och/eller församlingen. Utöver det vill vi arrangera retreater 
med starkt subventionerat pris som vänder sig till unga vuxna som inte är 
församlingsanställda och som också är villiga att delta i andlig vägledning 
under ca ett års tid. Målet är att 40 unga vuxna skall vara en del av detta 
vägledningsår under 2019.  

✔ Vi vill skapa förutsättningar för att boken Led med ditt liv ska bli 
lättillgänglig för våra ledare och läst av så många som möjligt av våra 
ledare. 

✔ Vi vill skapa möjligheter för unga vuxna att gå bibelskola. 

1.2 Vi vill inspirera och utmana våra ledare att söka Jesu vilja för världen 
genom bl.a. evangelisation, missionsresor, socialt arbete, Alpha-kurser 
✔ I samarbete med kyrkan vill vi bygga och samordna team i olika 

församlingar. Teamen kommer sedan att resa ut i regionen för att stödja 
församlingar i gudstjänst, evangelisation, ungdomsmöte mm. Vi kallar 
denna satsning för Uppdrag Väst.  



✔ Vi vill föra ihop unga människor som flyttat till en ny stad med en 
församling i Equmeniakyrkan eller en Equmeniaförening med hjälp av 
Equmenias satsning Flytthjälpen.  

✔ Vi vill hjälpa unga människor att göra missionserfarenheter genom bl.a. 
Apg 29 lärjungaskolor 

 
1.3 Vi vill stödja barn- och ungdomsanställda att växa som ledare fortbildning 

samt handledning 
✔ Vår strävan är att samtliga ungdomsledare i regionen skall ha tillgång till 

extern handledning (dvs. handledning av någon som inte är en del av den 
aktuella församlingen). 

✔ Arrangera retreat anpassade för barn- och ungdomsanställda. Genomföra 
kickoff och fortbildningsdag för barn- och ungdomsanställda. 

✔ Säkerställa att så många som möjligt av våra ungdomsledare är del av 
Ungdomsledarutbildningen.  

Kommentar av valda delar från mål 1 
 
Uppdrag väst med fokus på Dalsland och Halland 
Under 2019 har Equmenia i samarbete med Equmeniakyrkan haft samlingar 
med församlingarna och Equmenia föreningarna i Dalsland. Vi har börjat kunna 
se resultat i vårt arbete bl.a. genom en utvecklat gemensam hemsida för 
församlingarna i Dalsland samt mötes-kampanjer i området. Region väst 
evangelister Rickard Lundgren och Marcus Olsson lett arbetet med att bilda 
team från församlingar med stabila ungdomsgrupper. Teamen har rest till 
Dalsland och Halland för att stödja mindre församlingar i gudstjänst, 
evangelisation, ungdomsmöte mm. Satsningen kallas uppdrag väst. 
 
Ungdomsledarutbildningen 
Utbildningen fortsätter vara en central del av Equmenia väst stöd för 
ungdomsledare. Utbildningen syftar till att stärka anställda ungdomsledares roll 
och funktion och samtidigt hjälpa församlingar att skapa en långsiktigt hållbar 
arbetssituation för ungdomsledare. Den är nationell och riktar sig till alla 



anställda ungdomsledare i Equmenia/Equmeniakyrkan. För deltagarnas 
personliga del är målet att:  
● Ge ungdomsledare glädje och inspiration i arbetet  
● Skapa ett socialt kontaktnät  
● Ge redskap, handledning och utbildning till att kunna utföra sitt jobb på 

bästa sätt  
 

Glädjande för vår region är att under 2019/2020 deltog omkring 15 st. 
ungdomsledare från region väst.  
 

Mål 2. Vi vill bygga gemenskap  
2.1 Vi vill stärka och utrusta våra föreningar/församlingar att bygga 
gemenskaper i vilka barn och unga känner sig hemma 
✔ Vi vill stärka och utrusta tio utvalda församlingar under 2019 att bygga  

gemenskaper i vilka barn och unga kan vara sig själva och känner sig  
hemma. Det vill vi göra genom att arbeta med konceptet Drömfabriken.  
Målet är att 50 föreningar/församlingar har arbetat med Drömfabriken  
innan år 2023.  
 
✔ Vi vill tydligare presentera våra fonder och föreningarnas möjlighet att 

söka ekonomiska medel.  
 
✔ Vi vill ta fram en statusrapport för läget i föreningarna i Equemnia väst 

tillsammans med kyrkan. Detta för att i nästa steg arbeta för att kunna 
strategiskt stötta de församlingar som behöver extra stöd. 
 
✔ Vi vill särskilt fokusera på att stötta föreningarna i Dalsland och Halland  

bl.a. genom vår satsning Uppdrag Väst. 
 
2.2 Vi vill motivera till engagemang och delaktighet i den lokala föreningen 
samt i regionens arbete 
✔ Vi vill verka för att minst 45 st (50%) föreningar är representerade på  

regionstämman. 
 
✔ Vi vill göra regionsstämman till en mötesplats för delaktighet och  



engagmenang för våra medlemmar. 
 
✔ Vi vill stärka Equmenias vision samt teologiska och historiska identitet  

hos våra föreningar, medlemmar och deltagare genom att utveckla vår  
verksamhetsplan samt göra den mer lättillgänglig och förståelig för  
våra föreningar och medlemmar.  
 
✔ Vi vill bli 500 nya medlemmar i Equmenia väst bl.a. genom att verka  

för att deltagarna på våra evenemang/arrangemang blir medlemmar i  
sin lokala Equmeniaförening samt finna enklare sätt att kunna bli  
medlem t.ex. genom ett webbformulär. 
 
✔ Vi vill att Equmenia väst digitala kanaler ska utgöra en plattform för de  

lokala föreningarna att dela sina berättelser med varandra  
 
2.3 Vi vill möta föreningarnas behov av inspiration och utbildning 
✔ Vi vill kunna erbjuda Equmenias kursutbud.  

  
✔ Vi vill presentera vårt trygghetsdokument som är en ledarpolicy och 

samtalsmaterial kring att vara ledare inom Equmenia. 
 
✔ Vi vill hjälpa våra församlingar att arbeta med miljöfrågor lokalt. 

 
✔ Vi vill erbjuda hjälp och stöd i föreningsteknik, demokratiträning och  

föreningsengagemang. 
 
✔ Vi vill erbjuda utbildning och stöd kring registerprogrammet REPET. I 

 Repet kan du sköta din förenings medlemsregister, sammanställa 
statistikrapporten och göra utskick.  
 
 
 
 
 
 



Kommentar av valda delar från mål 2 
 
Drömfabriken 
Under 2019 har vi haft som mål att stärka och utrusta tio församlingar att bygga  
gemenskaper i vilka barn och unga kan vara sig själva och känner sig  
hemma. Det har vi velat göra genom att arbeta med konceptet Drömfabriken.  
Under 2019 har följande åtta föreningar genomgått drömfabriken:  
 
● Fristad 
● Töreboda 
● Hemsjö 
● Vännersborg 
● Herrljunga 
● Ålvängen 
● Lidköping 
● Ljung  

 
Alla föreningar har hittills fullföljt alla tillfällen och ger goda betyg till 
Drömfabriken. De har också gått vidare på egen hand när vi lämnat. Med tanke 
på hur våren 2020 sett ut, känns det osäker att  vi kommer kunna genomföra 
mer än 3-4 föreningar under hösten 2020 och förhoppningsvis kommer 
ytterligare 4-5 föreningar hänga på under 2021. Processen pågår ofta över två 
terminer, så förhoppningsvis har vi 7-8 processer igång även under 2021. Vårt 
övergripande mål är att 50 
föreningar/församlingar har arbetat med 
Drömfabriken innan år 2023.  

Medlemsfrågan  
Equmenia väst har arbetat aktivt för att 
underlätta medlems-ansökningsförfarandet för 
deltagare på Equmenias läger, arrangemang 
och samlingar.  Som ett led i det arbetet har vi 
myntat “App, inte en lapp!”.  En fras som 
uttrycker denna strävan. Under regionstämman 
2019 i Årjäng motionerade Equmenia väst om 
att utveckla en digital lösning för 



medlemsansökningar.  Vi är glada och stolta över att motionen fick god respons 
och röstades igenom.  
 

§ 29 Beslut om motion angående medlemskap inom Equmenia Riksstämman beslutade att uppdra åt 
styrelsen att undersöka möjligheten för Equmenia nationellt att administrera medlemshantering för 
lokala föreningar via förslagsvis Repet.  

att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att utveckla i en digital lösning som underlättar 
för den som vill bli medlem att registrera alternativt förnya sitt medlemskap i en lokal 
Equmeniaförening. 

 
Mål 3. Vi vill verka för barn och ungas bästa  
 
3.1 Vi vill tillsammans med våra föreningar planera, skapa och samordna 
lägerverksamhet för barn och unga 
✔ Anordna läger för tonåringar: fyra vinterläger, tre sommarläger, ett  

fotbollsläger och ett sommarkonfirmationsläger. 
 
✔ Anordna läger för barn: ett barnkörläger 

 
✔ Vi vill samordna minst 10 läger under 2019. Varje läger har sitt eget  

mål och syfte som redovisas i respektive lägers dokumentation. 
 
✔ Styrelsen samt anställda har för avsikt att besöka alla våra läger i den  

mån som är möjlig. 
 
3.2 Vi vill arbeta med metoden scout för att söka Jesus, bygga gemenskap samt 
lära känna och vårda naturen 
✔ Vi vill hjälpa kårerna att hitta samarbeten inför läger, Kämpalekar (två 

st),  
Vinterting (ett st) och andra arrangemang. 
 
✔ Vi vill tillsammans med Scoutkommittén implementera metod BRUD*  

i vårt scoutarbete under 2019. (*Berättelser, Relationer, Upplevelser och 
Delaktighet) 
 



✔ Vi vill att scoutkommittén möts tre gånger per termin samt är  
delaktig i förbundsgemensamma arbetsgrupper. 
 
✔ Vi vill planera för ett regionscoutläger år 2022. 

 
✔ Vi vill vara närvarande på Equmenias nationella scoutläger Prisma  

samt marknadsföra lägret till våra scoutkårer. 
 
3.3 Vi vill arbeta för att stötta och involvera barn och ungdomar som är speciellt 
utsatta i vårt samhälle 
 
✔ Vi vill arbeta för att integration/mångfald ska vara en naturlig del av  

vår lägerverksamhet. 
 
✔ Vi vill vara med och stötta ett helt nytt scoutprojekt i stadsdelen  

Lövgärdet i Göteborg. Tillsammans med Göteborgs Räddningsmission vill  vi 
erbjuda scoutverksamhet i samband med skolans fritidsverksamhet för årskurs 6 
och bygga upp en ny scoutverksamhet, knyta kontakter i  
samhället mellan skola och ideella aktörer. 
 
✔ Vi vill verka för att barn och unga som har beroendeproblematik får  

stöd med hjälp av Equmenias satsning Suntprat.  
 
3.4 Vi vill utveckla koncepten PULS-kids, Soulchildren och fotbollslägret under 
2019 
✔ Att under 2019 utveckla och lansera konceptet PULS-kids  

med mål-gruppen 8-12 år.  
 
✔ Marknadsföra och utveckla barnkörskonceptet Soul Children i  

vår region.  
 
✔ Utveckla och lansera ett nytt fotbollsläger i Vårgårda under 

 
 
 



 
 
Kommentar av valda delar från mål 3 
 
Regionscout läger 2022  

Arbetet med regionsscoutlägret 2022 har pågått under 2019-2020 och intensifieras under 
2020. Läger chefer har tillsatts - Peter Karlbom och Sandra Wristel. 30 Juli till 5 Augusti 
sommaren 2022 går lägret av stapeln. Vi vill göra lägret till en plats där barn och unga får 
växa i gemenskap med varandra och Jesus! En vecka fylld av scouting, upplevelser, samtal, 
möten och Gud som skall leva kvar i minnen och förändrade liv för lång tid framåt.  

Under 2021 kommer det mest av lägret att förberedas. För att detta skall kunna gå behövs 
engagemang från fler och fler människor. Om du vill vara med och göra detta läger till 
verklighet, tveka inte att höra av dig till Peter eller Sandra!  

peter.karlbom@equmenia.se eller sandra.wristel@gmail.com 
Statistik från regionala läger och samlingar 2019-01-01 till 
2019-12-31 (obs! nedan redovisas endast deltagande medlemmar 
och inte alla deltagare på lägret) 
 

Datum  Regionsaktivitet  Dagar  Deltagande 
medlemmar 
7-25 år 

2019-06-24  Explorelägret  6  179 

2019-10-12 - 2019-10-23  Barnkörläger  2  38 

2019-07-01  Fotbollsläger 
Vårgårda 

5  32 

2019-07-30  Tonårslägret, 
Bobergsgården 

6  64 

2019-01-01 - 2019-12-31  Nyårsläger Bjorli, 
Norge 2018-19 

2  50 



2019-12-28 - 2019-12-31  Nyårsläger Bjorli, 
Norge 2019-20 

4  80 

2019-01-01 - 2019-12-31  Nyårsläger 
Snowlo 2018-19 

1  79 

2019-01-27  Nyårsläger 
Snowlo 
2019-2020 

5  152 

2019-01-01 - 2019-12-31  Nyårsläger 
Branäs 
2018-2019 

1  196 

2019-12-27 - 2019-12-31  Nyårsläger 
Branäs 
2019-2020 

4  182 

2019-01-01  Nyårsläger i Åre 
2018-2019 

3  3 

2019-12-28 - 2019-12-31  Nyårsläger i Åre 
2019-2020 

4  36 

2019-03-06  Ungdomsledarret
reat, Wettershus 

3  7 

2019-07-21  Prisma 
scoutläger 

7  512 

2019-10-05  Kämpalek i 
Floda och 
Alingsås 

1  1142 

2019-06-06  Scoutlägret 
Hoppet 2019 

4  210 



2019-10-05  Kämpalekshajke
n, Åsengården, 
scouting 

2  108 

2019-06-09  Sparreviken, 
Aqua, scoutläger 

6  291 

2019-05-30  Klurigt 2019, 
Däldenäs, 
scoutläger 

4  67 

2019-05-29  Ska´ut blå 
(ledarutbildning) 

5  15 

2019-08-03  Ska´ut grön 
(ledarutbildning) 

8  13 

2019-10-30  Ska´ut gul 
(ledarutbildning) 

5  12 

 

 
Covid19 
Under våren 2020 har flera föreningar hört av sig för att fråga om hur vi ska göra nu. Hur ska 
vi göra med samlingar i kyrkan samt olika läger har varit återkommande frågeställningar som 
vi tillsammans har fått brottas med. Vi har sett att många föreningar har kunnat erbjuda 
mindre samlingar och verksamhet för barn och unga. Vissa läger har ställt om till lokala 
mindre arrangemang bl.a. Explorelägret och Ska´ut. Samtidigt som vissa av våra läger har 
ställts in bl.a. fotbollslägret, sommarläger och ett flertal av våra scoutläger. 

 


