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VÄLKOMMEN TILL RIKSSTÄMMAN 2020! 

Visst är det svindlande att tänka tillbaka på riksstämman för 
ett år sedan? Då var vi i Årjäng, satt bredvid varandra utan 
en stols avstånd, delade nattvard med bara händer, lovsjöng 
och fikade i alldeles för trånga rum. Få av oss kände till orden 
flockimmunitet och lock down, och nog såg vi inte en enda 
handspritflaska under hela helgen? Jag minns ett samtal i 
matsalen där vi drömde om det nya årtiondet som var på gång, 
det som skulle bli ett årtionde av mindre oro och mer framtids-
tro. Ja, det är svindlande att ett litet virus kan ställa till med 
så mycket. Det är svindlande att inse hur lite vi vet och hur 
mycket vi inte har kontroll över. Och istället för ett nytt, ljust 
årtionde kraschlandade vi i en stor pandemi. 

Liksom överallt i världen har också Equmenia det senaste året 
tvingats tänka om och tänka nytt. Vi är ju alla de lokala fören-
ingarna runt om i Sverige, och omställningen har sett olika ut 
på olika platser. Och jag blir så stolt när jag hör om alla kre-
ativa, uthålliga och trogna Equmenianer som inte tycks låta 
någonting få dem att sluta sprida hopp i en tid av rädsla. Som 
fortsätter låta sig drivas av en längtan att finnas med när barn 
och unga får växa tillsammans med varandra och Jesus! Som 
vill stå upp och finnas kvar när annat släcks ner. 

Precis som så väldigt mycket annat har också riksstämman 
ändrat form. I år kommer den att äga rum hemma i förening-
arna. Annorlunda, men med nya möjligheter. Och jag hoppas 
att vi under riksstämman får påminnas om att vi trots den 
fysiska distansen hänger samman, att vi tillsammans kan lysa 
upp hela Sverige. För kanske är det så att när omständighet-
erna tvingar oss att hålla två meters avstånd, då är det viktiga-
re än någonsin att vi fortsätter hålla ihop? 

Så välkommen till årets digitala riksstämma! Det blir en an-
norlunda riksstämma, men med samma innehåll. För det är ju 
trots allt så att vår kärna inte förändras även om omständig-
heterna gör det. Equmenias portalparagraf säger med stora 
bokstäver att Jesus Kristus är Herre, det är sant också mitt i en 
stor pandemi. Kanske är den vetskapen det mest svindlande av 
allt? Att vi får luta oss mot Jesus och lita på att kontrollen finns 
där, för han är Herre över den här världen – inte vi. Vår uppgift 
är att följa, att vara kreativa och uthålliga. Att vara trogna. Låt 
oss påminnas om det när vi i början av november får ta avgö-
rande beslut om vad vi vill att Equmenia ska syssla med fram-
över! 

Så varmt välkommen till Equmenias riksstämma 2020!

/Ida Tonnvik, ordförande 

Scoutlägret Prisma 2019

Soul Children-festival 2019

Puls-weekend på Öckerö 2019

Ida Tonnvik
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Avslag - Om du inte håller med om ett be-
slutsförslag så vill du avslå det. 

Begära ordet - Om du vill säga något under 
förhandlingarna så behöver du begära or-
det, det gör du genom att kontakta presidiet i 
Zoom-chatten.

Bifall - Om du håller med om ett beslutsför-
slag så vill du bifalla det. 

Föredragande - En person som berättar vad 
ett förslag eller en diskussion handlar om. 
Oftast är det någon från styrelsen, kansliet 
eller ett stag. Ordförande brukar också be 
den som skrivit en motion till riksstämman att 
föredra sitt eget förslag. 

Justeringspersoner -Väljs bland ombuden. 
Justerare håller koll på vad som händer på 
mötet och samlas igen några veckor efter 
riksstämman för att kolla att protokollet blivit 
rätt. 

Jämkning -Om ett eller flera förslag som 
kommit upp är ganska lika så kan de jämkas 
ihop, slås ihop, till ett gemensamt förslag. 
Det görs genom att de som skrivit förslagen, 
presidiet eller redaktionsutskottet tar kontakt 
och de som har skrivit förslagen tillsammans 
kommer med ett nytt förslag.

Motion -Beslutsförslag som kommit in från 
medlemmar. 

Ombuden -De som fattar beslut på riksstäm-
man. Ombud är utsedda av en förening som 
är medlem i Equmenia. För att vara ombud 
måste du vara anmäld i förväg. 

Ordningsfråga -En fråga som gäller själva 
formerna för riksstämman och hur den skall 
hållas. En ordningsfråga får väckas när som 
helst under stämman och du gör det genom 
att kontakta presidiet i Zoom-chatten och 
skriva ”ordningsfråga”.

Plenum -Den del av årsmötet då alla är 
samlade i Zoom, du begär ordet för att tala 
och vi röstar om besluten i VoteIT.

Presidium -De som leder mötet, alltså mö-
tesordförande och sekreterare med flera. De 
är samlade i Jönköping under årets stämma. 
Presidiet visar inte vad de tycker om de olika 
förslagen, de ska alltid vara neutrala. 

Proposition -Beslutsförslag som kommit in från 
styrelsen.

Påverkansplank -Förslag och idéer om sådant 
som inte behandlas på innevarande årsstäm-
ma. Ligger som en separat punkt i VoteIT.

Påverkanstorg -VoteIt är vårt påverkanstorg. 
Här kan alla ombud diskutera beslutsförslagen, 
ställa frågor och komma med nya beslutsför-
slag. 

Redaktionsutskottet - Finns till för att hjälpa 
alla ombud att skriva förslag till beslut. 

Replik -En variant på sakupplysning som bara 
får användas för att rätta till vad någon sagt i 
talarstolen om dig eller om vad du sagt. Repli-
ken ska vara kort och bara handla om det som 
sagts om dig, och du gör en replik genom att 
kontakta presidiet i Zoom-chatten och skriver 
”replik”.

Reservation-Om du verkligen inte ställer dig 
bakom ett beslut kan du reservera dig. Då skrivs 
det i protokollet att du inte håller med. Kontakta 
presidiet om du vill reservera dig mot ett beslut.

Röstlängd -Röstlängden visar vilka som får rös-
ta på riksstämman. Alla ombud som loggat in i 
VoteIt utgör röstlängden

Rösträknare - I år har rösträknare en mindre 
funktion än vanligt eftersom VoteIT räknar rös-
terna. 

Sakupplysning -Får bara vara ett faktum som 
glömts bort eller blivit fel. Kontakta presidiet i 
Zoom-chatten och skriv ”Sakupplysning”.

VoteIT -Ett system som har använts för digitala 
stämmor i över tio år. Alla punkter på dagord-
ningen finns online. VoteIT är ett textbaserat 
program vilket innebär att du som ombud läser 
handlingar, diskuterar skriftligt och lägger skrift-
liga förslag i VoteIT. All omröstning sker också 
här. 

Riksstämmans ABC
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Upprättande av röstlängd
Röstlängden föredras muntligt vid riksstämman och därefter föreslår 
generalsekreteraren riksstämman

att  fastställa röstlängden i enlighet med föredragningen

2

3 Val av mötesfunktionärer för riksstämman
Presidium
Ordförande: Sofia Eklund

Vice Ordförande: Elisabeth Nordin Nobuoka

Vice ordförande: Oskar Johansson

Bildsekreterare: Oskar Johansson/Nationell personal

Sekreterare: Emilia Asp

Redaktionsutskott 
Presenteras på stämman

Protokolljusterare tillika rösträknare
Presenteras på stämman.

Symbolförklaring
FORMALIA TIDIGARE ÅR KOMMANDE ÅR VAL
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Equmenias riksstämma 2020 kommer genomföras online i Zoom och VoteIT. Zoom är ett 
videokonferenssystem som gör att vi ser presidiet och varandra, vi kan prata och chatta med presidiet. 
Presidiet leder mötet och alla föredragningar ges via Zoom. Ombud kan i en del fall begära ordet och 
då får ombudet prata direkt till alla. 

VoteIT kommer öppna ungefär en vecka innan vi ses i plenum på Zoom. Från och med att VoteIT 
öppnar finns det möjlighet att diskutera och lägga förslag där. Det innebär att ombud och deltagare 
kan skaffa inloggning och diskutera handlingarna innan själva stämman i plenum öppnar. Det är de 
som har yttranderätt i stämman som kan kommentera handlingarna i VoteIT. 

När alla ombud samlas i plenum på Zoom 8-9 november öppnar vi mötet, väljer presidium och andra 
mötesfunktionärer. Då är det viktigt att alla ombud samtidigt har tillgång till en enhet där de är 
inloggade på VoteIT. De föredragande kommer sedan att berätta vad varje fråga på dagordningen 
handlar om och sammanfatta vad som har sagts på VoteIT under veckan som gått. Därefter finns 
ytterligare möjlighet till diskussion i plenum och på VoteIT innan beslut tas. Alla omröstningar är 
slutna. 

Som ombud kan du sitta där du vill, hemma eller tillsammans med din förening och använda dator, 
surfplatta eller smartphone. För att närvara på riksstämman och få tillgång till Zoom och VoteIT 
behöver du anmäla dig som ombud eller deltagare. Varje ombud behöver en egen enhet inloggad på 
VoteIT.

Informationsfilmer, hälsningar till stämman och en del föredragningar kommer att vara förinspelade 
och finnas tillgängliga i VoteIT när det öppnar.

Diskussion och förslag

En del av diskussionen förs med text i VoteIT. Det finns en punkt för varje fråga som vi ska ta beslut 
om. På punkten kan du skriva vad du tycker, diskutera med andra ombud och skriva frågor till 
styrelsen hur de tänker. Detta kan göras både innan vi möts i Zoom när VoteIT är öppet, men också på 
avsatt tid under själva stämman när vi är alla samlade. 

Alla förslag finns i VoteIT där du som ombud kan markera om du stödjer förslaget. Ombud kan också 
ge egna förslag. Vill du ha hjälp till att skriva förslag kan du kontakta redaktionsutskottet.  

Påverkansplank 

På VoteIT finns det en egen punkt som heter påverkansplank. Här kan förslag och idéer föras upp om 
frågor som inte behandlas vid innevarande riksstämma. Det som här tas upp kommer att tas med som 
en bilaga till protokollet för stämman. Denna kommer sedan att tas upp och behandlas av styrelsen.  

Att prata i plenum 

Zoom är vårt plenum. Alla frågor har redan diskuterats i VoteIT. Men ibland kan det finnas fakta eller 
argument som inte kommit fram i VoteIT. 

I Zoom finns det en chat. Om du vill säga något i plenum begär du ordet genom att skriva i chatten där 
mottagaren ska vara Presidiet. Du skriver ditt namn, din förening och vilken punkt på dagordningen 
du vill prata om.

5 Beslut om arbetsordning
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När det är din tur att tala börjar du med att säga vem du är och vilken förening du representerar. Sen 
berättar du vad du har att säga. Om du vill lämna ett förslag måste det ske skriftligt i VoteIT. Vill du ha 
hjälp att skriva vänder du dig till redaktionsutskottet. 

Vissa saker bryter talarordningen och går före i diskussionen, se längre ner. Då skriver du till presidiet 
i Zoom-chatten och uppger orsaken till att du ska gå före. Det kan vara bra att fråga presidiet om råd 
först! Man kan begära en avstämmare, gruppsamtal eller kort paus till hjälp i processen. 

Så beslutar vi 

Alla beslut fattas i VoteIT genom att ombuden röstar i slutna omröstningar.  

När röstningen är klar säger ordförande ”Jag finner att vi bifallit (eller avslagit) förslaget.” 

Vem får prata, ge förslag och beslut? 

Rätt att rösta och ta beslut har bara ombuden. 

Rätt att ge förslag och diskutera har ombuden, styrelsen, generalsekreteraren och alla som är valda till 
ett uppdrag i Equmenia nationellt. 

Rätt att begära ordet har ombuden, styrelsen, alla som är valda till ett uppdrag i Equmenia, Equmenias 
särskilt inbjudna gäster samt de representanter som Equmeniakyrkans kyrkostyrelse utsett till 
riksstämman. Alla Equmenias anställda får också begära ordet. 

I plenum kan riksstämman bestämma att andra personer också får rätt att begära ordet. 

Följande bryter talarordningen: 
• Profetiskt tilltal är viktigt för oss men ska prövas (se till exempel 1 Thess 5:20-21). Våga vara 
frimodig, vi tror och ber att Gud leder alla våra beslut! Kontakta presidiet. 

• Sakupplysning får bara vara ett faktum som glömts bort eller blivit fel. Poängen är att slippa en 
diskussion som bygger på en felaktig grund. Om du lämnar en sakupplysning får du inte argumentera 
eller lämna nya förslag. Sakupplysningar skrivs som kommentar i VoteIT eller genom att kontakta 
presidiet i Zoom-chatten. 

• Replik är en variant på sakupplysning som bara får användas för att rätta till vad någon sagt i 
talarstolen om dig eller om vad du sagt. Repliken ska vara kort och bara handla om det som sagts 
om dig. Det är ordförande som avgör om du får replik. Detta gäller i första hand när eller om 
förhandlingar görs live via Zoom. Anmäl replik i Zoom-chatten med mottagare Presidiet. 

• Ordningsfråga handlar om hur mötet ska gå till. Det vanligaste är att ordförande själv föreslår en 
paus eller att införa begränsad talartid. Om det blir för många som säger samma sak kan du även 
föreslå ”streck i debatten”. Då får alla som vill anmäla nya förslag eller begära ordet. Sen sätter 
ordförande streck och då kan inga nya förslag eller nya talare anmälas i just den frågan. Anmäl 
ordningsfrågor eller streck i debatten i chatten med mottagare Presidiet. 
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Beslut om riksstämmans stadgeenliga 
utlysande
Enligt paragraf 3 i Equmenias stadgar ska kallelse till riksstämman gå ut senast sex månader före 
riksstämmans öppnande. Utlysningen skedde första gången under 2019 års riksstämma. Därefter har 
riksstämman utlysts via Equmenias webbsida och mail till alla lokalföreningar i Equmenia. 

Generalsekreteraren föreslår därför riksstämman
att anse riksstämman stadgeenligt utlyst

6

8 Föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse 2019-01-01  
till 2019-12-31
2019 har varit ett händelserikt år för Equmenia. Sommaren 2019 genomfördes det nationella 
scoutlägret Prisma. Cirka 3000 scouter och ledare möttes i Mohed utanför Söderhamn under en vecka 
för att leva lägerliv och vara med på workshops och ledarutbildningar. Under veckan hade vi två 
internationella gäster från idrottsskolan i Kongo Brazzaville på besök och vi gjorde också vår insamling 
till Equmenias internationella arbete Alla på samma kula. 

Under Prisma spelade vi också in en radiogudstjänst som sändes i Sveriges Radio P1 söndagen efter 
lägret med många lyssnare. Sammankomster som Prisma är viktiga för att utrusta våra föreningar i sitt 
arbete men också för att få oss alla att känna att vi är många och att vi tillsammans kan åstadkomma 
mycket. 

Under året tog Equmenia fram ett Nya Testamente med Equmeniasidor före och efter bibeltexten i 
syfte att hjälpa läsaren in i bibelläsningen. Denna delades bland annat ut på Prisma till alla som ville 
ha och åtgången var stor. Equmeniabibeln har också sålts till föreningar till ett förmånligt pris. De 
3000 exemplar som vi tryckte är slut och vi funderar på om vi ska trycka fler då efterfrågan varit stor. 

Under 2019 sjösattes Equmenias medlemskampanj i syfte att vända den nedåtgående medlemstrend 
som funnits i organisationen i ett antal år. Vi har tagit fram ett medlemskit som våra föreningar kan 
beställa för att smidigare kunna arbeta med detta. All personal samt styrelse har fått fadderföreningar 
att hålla kontakt med och stötta i frågor som rör medlemskap. Vi har även sett över funktioner i vårt 
medlemsregister för att göra det mer lättanvänt. 

Under året beslutades att ta fram en webbutbildning, utifrån Equmenias ledarbok Led med ditt liv. 
Arbetet med att spela in filmer för varje kapitel har pågått under året för att lanseras i början av 2020. 
Tanken är att underlätta för ledarteamen i föreningarna att ta sig an bokens innehåll och utvecklas 
som ledare och team.

I mars 2019 genomfördes musikkonferensen ’I Guds tjänst’. 300 deltagare erbjöds ett brett urval av 
seminarietalare och workshops. Målet var att skapa en inspirationskonferens så att den kan tilltala 
människor med en längtan att spela och sjunga till Guds ära.
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Soul Children fortsätter att växa inom Equmenia och under 2019 var 10 körer igång. Under året har 
vi bland annat genomfört en festival i Örebro med 480 deltagare. 

Equmenia har under året anordnat en låtskrivarhelg för unga låtskrivare för att inspirera till 
skrivande samt få nyskrivna sånger till Equmenia. Detta projekt kallas för Equmenia Ton. Under 
våren kommer några nya lovsånger som skrevs under den här helgen att spelas in och släppas på 
Spotify. 

Equmenias Pulsarbete har fokuserat på att bredda sitt arbete genom att addera hälsa. Bland annat har 
det arrangerats Pulsdagar inom området hälsa. Under hösten anordnades en Pulsweekend för unga 
vuxna på Öckerö. Detta dygn innehöll träning, föreläsningar och andakter för att stärka både den 
fysiska och psykiska hälsan och inspirera till liknande satsningar i föreningarna. 

Equmenias projekt Suntprat har fortsatt att utvecklas och har också fått spridning utanför Equmenia 
och Hela Människan (som är samarbetspartner i projektet). Bland annat har vi haft en utbildningsdag 
med 140 personer som länsstyrelsen i Halland bjöd in till. Suntprat var också med på Prisma, och 
fick där tillfälle att implementera de metoder man tagit fram i syfte att få igång meningsfulla samtal 
bland unga. Detta var mycket uppskattat och efter Prisma ökade efterfrågan på Suntprats material.

Equmenia har under året ekonomiskt stöttat två projekt; Restoring lost childhood i Indien och 
Idrottsskolorna i Kongo. Restoring lost childhood arbetar för att barn i några av Indiens mest utsatta 
områden ska få gå i skolan och bland annat lära sig om mänskliga rättigheter. Idrottsskolorna i 
Kongo är ett projekt som syftar till att ge barn och unga i Kongo en meningsfull fritid. 

Under året har vi fått igång vårt praktikantprogram”Glokal” som ges i samarbete med SVF. Under 
hösten har vi haft fyra praktikanter ute i världen. Tre har varit i Japan och en har varit i Ecuador.

2019 startade också Equmenias tvååriga pionjära scoutsatsning i Lövgärdet utanför Göteborg. Sedan 
april arbetar två projektledare på 50 procent var för att få igång scoutprojektet. Projektet genomförs 
tillsammans med Göteborgs Räddningsmission och Rosa Huset som är Betlehemskyrkans utpost 
i Lövgärdet. Två scoutgrupper träffas varje vecka, på skolan och i kyrkan, för att lära sig scouting, 
samarbete och att utforska naturen i närområdet. Equmenia lär sig mycket på detta projekt och vårt 
syfte är att sprida den kunskapen vidare så att Equmenia kan starta upp liknande verksamhet på 
olika platser där behov finns. 

Carin Dernulf, generalsekreterare
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Föredragning av utvärdering av 
verksamhetsplanen för 2019-01-01 till 
2019-12-31

9

År 2019 var första året vi arbetade efter en ny form av verksamhetsplan. Tidigare har riksstämman 
beslutat om fler och mer specifika mål, vilket nu ersatts av större och mer övergripande mål 
- så kallade riktningsmål. De viktigaste anledningarna till denna förändring var en ökad vilja 
att låta riksstämman ta ut riktningen för Equmenia och att kunna arbeta mer flexibelt utifrån 
verksamhetsplan när omständigheterna i vår värld förändras. Styrelsen har under 2020 utvärderat 
den nya formen för verksamhetsplan, vilken finns att läsa i handlingarna. 

Det är således första gången vi utvärderar denna typ av verksamhetsplan. I utvärderingen har vi 
därför använt de mer specifika målen som personalen tar fram i handlingsplanen, och utvärderat 
dem i förhållande till verksamhetsplanens riktningsmål. Nedan har vi listat en del av det vi gjort 
när vi arbetat utifrån våra fem riktningsmål, vad som gått bra, vad som har varit utmanande och 
lärdomar vi tar med oss inför kommande år. 

1. GEMENSKAP:
Under 2019 vill Equmenia arbeta för mångfald, 
samhörighet och tillgänglighet så att varje 
medlem ska känna sig delaktig i Equmenia.  

Om vi ser tillbaka några år kan vi se stora 
framsteg i detta arbete och även om det finns 
mer kvar att göra upplever styrelsen att arbetet 
går i rätt riktning. Vi tycker oss se hur våra 
verksamhetsgrenar i allt högre grad arbetar med 
mångfald och tillgänglighet i sitt arbete. För att 
stärka känslan av samhörighet gjordes under 
året en stor satsning med den medlemskampanj 
som bland annat inkluderade arbete med ett 
antal fadderföreningar. Detta arbete startade 
under våren och lanserades för våra medlemmar 
vid riksstämman 2019. Kampanjen har gett ett 
positivt resultat och vi hoppas givetvis att den 
bidragit till att varje medlem skall känna sig 
delaktig i Equmenia.

Detta har gått bra: 

- Vi har fortsatt utveckla Equmenias 
ledarutbildning Alla barn är lika olika för att alla 
barn i våra verksamheter ska känna sig sedda, 
älskade och inkluderade. 

- Vi har tagit tag i frågan om att öka antalet 
medlemmar i Equmenia på olika sätt, bland 
annat har all personal fått fadderföreningar att 
hålla kontakt med och stötta, vi har förberett för 
medlemsåret 2020 och tagit fram ett medlemskit 
för att underlätta för våra föreningar att arbeta 
med medlemskap. 

- Vi har tillsammans med företaget Hyperlab 
tagit fram flera olika förbättringsförslag 
på Repet som just nu håller på att 
implementeras. 

- Arbetsgruppen för mångfald och 
inkludering har fortsatt sprida kunskap om 
hur föreningar kan jobba med dessa frågor 
och har tagit fram material som kommer att 
fortsätta påverka arbetet i Equmenia.

Detta har varit utmanande: 

- Arbetet med att utveckla Repet har varit 
utmanande då det blivit tydligt att föreningar 
har olika behov, en annan utmaning är att 
Repet är Equmeniakyrkans verktyg och vi 
”får” tjänsterna av dem vilket gör det något 
svårare för oss att påverka programmet. 

Detta är lärdomar som har gjorts: 

- När det gäller medlemsfrågan finns det 
många lärdomar, bland annat att det tar tid 
att vända en negativ trend och att det krävs 
ett konstant fokus på frågan. Equmenia har 
haft flera träffar med Scouterna för att ta del 
av deras strategier som hjälpt dem att vända 
den negativa medlemstrenden. 
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2.FÖRENINGSUTVECKLING
Bestå av välmående föreningar med framtidstro 
som möter behov i närområdet. 

Styrelsen tror att välmående ledare är avgörande 
för att skapa välmående föreningar. Under 2019 
har Equmenia arbetat vidare med att sprida 
ledarboken, och tagit fram en webbutbildning 
som skall lanseras under 2020. Ytterligare 
en satsning under året har varit kampanjen 
”val som gör skillnad”. Vi tror och hoppas att 
denna kampanj har haft positiva effekter på 
föreningarnas längtan att just möta behov i 
närområdet. Det sjunkande medlemsantalet har 
under året bromsats markant vilket skulle kunna 
tyda på mer välmående föreningar. Om trenden 
håller i sig återstår dock att se.

 Detta har gått bra: 

- Under året beslutades att ta fram en 
webbutbildning, utifrån Equmenias ledarbok Led 
med ditt liv, som arbetats med under året för att 
lanseras i början av 2020 för att underlätta för 
ledarteam att ta sig an bokens innehåll.

- Equmeniascout har gjort en banderollkampanj 
för våra kårer för att bli mer synliga i 
lokalsamhället och lyckas bättre i rekrytering.

- Val som gör skillnad var en del av det 
internationella dagsprogrammet på Prisma och 
syftade till att scouterna faktiskt kan göra val 
som gör skillnad för dem, andra människor och 
för sitt närområde. 

Detta har varit utmanande: 

- En utmaning är att sprida de material som tas 
fram så att de kommer föreningarna till del. 
Detta är en utmaning som vi funderar över hur 
vi kan åtgärda på bästa sätt framöver. Ett sätt 
att göra det är genom utveckligen av Equmenias 
aktivitetsbank som pågår just nu. 

Detta är lärdomar som har gjorts: 

- En viktig lärdom är att olika typer av 
sammankomster (tex Prisma, riksstämman, 
musikkonferensen, ungdomsledarutbildningen) 
är viktiga för att utrusta våra föreningar i sitt 
arbete att möta barn och ungdomar och för att vi 
ska arbeta i samma riktning.  

3. LÄRJUNGASKAP:  
Vara en del av barns och ungas väg till en 
personlig tro på Jesus Kristus och tillsammans 
med Equmeniakyrkan skapa förutsättningar för 
dem att växa in i församlingens gemenskap och 
uppdrag. 

Styrelsen anser att Equmenia har arbetat väl mot 
målet i sin helhet. Under verksamhetsåret skedde 
stora satsningar, bland annat scoutlägret Prisma 
och Equmeniabibeln, vilka båda tydligt syftar till 
att stärka barns och ungas tro. Riktningsmålet är 
starkt knutet till Equmenias vision om att vara 
en plats där barn och unga växer i gemenskap 
med varandra och Jesus och detta är centralt i 
all Equmenias verksamhet. En lärdom har varit 
att när Equmeniakyrkan inkluderas i ett mål 
behöver målet i större utsträckning förankras hos 
Equmeniakyrkan i förväg, så att både Equmenia 
och Equmeniakyrkan vill och kan arbeta mot 
målet tillsammans.

Detta har varit bra: 

- Vi genomförde vårt nationella scoutläger Prisma 
med ca 3000 personer på plats. Lägret var mycket 
lyckat och bidrog till att bygga gemenskap och 
identitet inom Equmenia. 

- Vi har fått igång vårt praktikantprogram i 
samarbete med Equmeniakyrkan och har haft fyra 
praktikanter ute i världen under hösten. 

- I vår undersökning om unga vuxna som 
vuxit upp inom Equmenia framkom att vi vill 
tillgängliggöra bibeln för våra medlemmar 
ännu mer. Därför tog vi fram en bibel med en 
Equmeniaprofil och med tips och råd kring hur 
man kan närma sig bibeln på ett olika sätt. Vi 
delade ut 1600 biblar under scoutlägret Prisma 
och efterfrågan har varit fortsatt stor. 

- Vi har i samarbete med region väst stöttat 
en nystart av fotbollsläger i Vårgårda med 
60 deltagare. Puls har också medverkat 
vid Hemavanmötet samt andra regionala 
arrangemang. Dessa sammankomster är 
viktiga för att barn och unga ska få göra egna 
erfarenheter av Gud. 

- Arbetet med unga vuxna fortsätter och vi har 
tillsatt en grupp som jobbar särskilt med dessa 
frågor samt en referensgrupp som hjälper oss 
att hitta rätt. Till 2020 planerades en förhelg 
för unga vuxna samt ett särskilt spår under 
Hönökonferensen, vilket blev framflyttat ett år 
pga pandemin.
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- Soulchildren fortsätter att växa inom 
Equmenia, i nuläget har vi 10 körer. Under året 
har vi genomfört en festival i Örebro med 480 
deltagare.  

- Vi har kartlagt arbete med mentorskap/andlig 
vägledning för unga vuxna och sett flera goda 
exempel. Vi kommer arbeta vidare med det 
som utgångspunkt, för att kunna sprida goda 
metoder om hur man kan arbeta med detta inom 
Equmenia. 

Detta har varit utmanande: 

- Vi hade som mål att tillsammans med 
Equmeniakyrkan ta fram en strategi för arbetet 
med familjer, vilket visade sig vara svårare att få 
till än vi trott. 

- Vi har försökt hitta unga människor som kan 
driva vår Youtube-kanal, vilket också har varit 
svårt att få till. 

Detta är lärdomar som har gjorts: 

- Att starta ett praktikantprogram tar mycket tid 
och kräver mycket arbete och vi utvärderar hur 
arbetet ska se ut framöver. 

- Arbetet med unga vuxna ger oss nya lärdomar, 
tex att förstå vad unga vuxna behöver tar tid och 
kräver utrymme för att fokuseras. 

4. LEDARSKAP
Stärka ledare genom stöd, vägledning och 
utbildning så att de, på bästa sätt, kan möta barn 
och ungas behov och längtan.  

Styrelsen anser att Equmenia på ett tydligt sätt 
har arbetat mot detta mål och på olika sätt satt 
fokus på ledare genom den verksamhet som 
skett under året, bland annat genom att ha 
ett stort fokus på ledarvård under scoutlägret 
Prisma, genomförandet av Musikkonferensen19 
samt spridning av Suntprat. En lärdom har varit 
att vi i framtagandet av handlingsplanen till 
verksamhetsplanen har varit väldigt ambitiösa, 
vissa saker har fått nedprioriteras då tiden 
helt enkelt inte har räckt till, exempelvis i 
framtagandet av dramamaterial för tonåringar 
och vuxna eller i arbetet att utveckla ett material 
som presenterar vad Equmeniascout är som även 
är beroende av färdigställandet av scoutstrategin.

Detta har varit bra:  

- Vi anordnade tillsammans med Equmeniakyrkan 
Musikkonferensen 19, inspiration för sångare och 
musiker i Guds tjänst. 300 deltagare och mycket 
positiva utvärderingar. 

- Vi har även anordnat en låtskrivarhelg för att få 
nyskrivna sånger till Equmenia, vilket resulterat i 
det som kallas Equmenia ton. 

- Genomfört scoutledarutbildningen Leda scouting 
på Prisma samt i olika regioner. 

- Vi bjöd in internationella gäster till Prisma för att 
uppmärksamma vårt internationella arbete samt 
samla in pengar till detta arbete. 

- Vi har tagit fram och lanserat ett antal 
utbildningsfilmer inom Suntprats områden 
gaming, sociala medier, nätporr, alkohol och 
andra droger. 

Detta har varit utmanande:

- Vi har inte lyckats genomföra utbildningen Trygg 
och säker för scoutledare, på grund av tidsbrist.  

- Vi har inte heller lyckats utveckla en ny variant 
av Trygga möten som planerat, då vi är beroende 
av andra aktörer för att kunna gå vidare med våra 
planer. 

Detta är lärdomar som har gjorts: 

- Det tar tid att etablera nya kurser i vår 
organisation, det är därför viktigt att arbeta 
långsiktigt med kommunikationen. Hellre slå på 
samma spik länge än hoppa på nya tåg för ofta. 

5. PROFETISK RÖST
Vara en profetisk röst i samhället som står upp 
för barns och ungas behov av att få känna sig 
trygga, sedda och hörda samt deras rätt till andlig 
utveckling.  

Att vara en profetisk röst i samhället innebär 
många olika saker, och detta riktningsmål 
rymmer allt från vårt internationella arbete till 
scoutsatsningen i Lövgärdet i Göteborg. Equmenia 
håller på att utvärdera sitt internationella 
arbete och givande för att kunna utveckla dess 
former, bland annat håller man på att ta fram en 
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internationell strategi. Denna process är igång 
men ännu inte slutförd. Styrelsen anser att 
arbetet med detta riktningsmål är på god väg, 
men att vissa delar behöver prioriteras inför 
kommande år, bland annat gällande arbetet om 
att stärka ledare som möter barn och unga med 
psykisk ohälsa.

Detta har varit bra: 

- Vi har fortsatt att ge pengar till våra 
internationella projekt, bland annat projektet 
Restoring lost childhood som ger barn i 
slumområden i Indien möjlighet till skolgång 
och idrottsskolorna i Kongo-Kinshasa och Kongo-
Brazzaville. 

- Vi har fortsatt påverka opinionen i frågor 
som rör barn och unga, bland annat genom 
debattartiklar i olika tidningar samt medverkan i 
radio- och tv-gudstjänster. 

- Vi har tillsammans med Räddningsmissionen 
och Rosa Huset fått igång scoutverksamhet i 
Lövgärdet utanför Göteborg, vilket är ett socio-

ekonomiskt utsatt område. Vi samlar ca 30 
scouter i scouting på skolan samt i kyrkan 
och är en viktig aktör i närområdet som man 
räknar med. Målet är att Equmenia ska ta 
lärdom utifrån detta projekt för att på sikt 
kunna finnas i fler liknande områden i vårt 
land. 

Detta har varit utmanande: 

- Det tar som tidigare nämnts tid att utveckla 
utbildningar som kräver mycket kompetens, 
just nu arbetar vi med en utbildning för ledare 
som möter barn och unga med psykisk ohälsa, 
vilken behöver prioriteras framöver. 

Detta är lärdomar som har gjorts: 

- Arbeten i utsatta områden måste ske 
i nära samarbete med flera aktörer. 
Räddningsmissionen och Rosa Huset var redan 
på plats och har varit dörröppnare. Att arbeta 
tillsammans med andra är roligt och ger 
synergieffekter. 
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Utvärdering av formen  
för verksamhetsplan
Inför riksstämman 2018 gjorde Equmenia en större förändring kring sin verksamhetsplan, då vi 
gick från ett stort antal detaljerade mål till ett mindre antal visionära riktningsmål. Orsaken till 
förändringen var att den tidigare formen för verksamhetsplan riskerade att bli väl operativ, detaljerad 
och med begränsade möjligheter till flexibilitet vid behov. För att öka möjligheten till ett mer agilt 
arbetssätt valde riksstämman därför en ny form av verksamhetsplan som i högre grad fokuserar på i 
vilken riktning Equmenia ska gå. Styrelsen fick vid införandet av den nya formen av verksamhetsplan 
i uppdrag av riksstämman att inför riksstämman 2020 redovisa en utvärdering av denna förändring 
av formen för verksamhetsplan. En sådan utvärdering har genomförts under 2020 och dess 
tillvägagångsätt och resultat beskrivs nedan. 

Utvärderingen samordnades av styrelsen. Regionala styrelser, generalsekreterare, personal, ordförande, 
demokratiutredningen och Equmenias styrelse har bidragit med sina tankar, vilka är sammanfattade 
under de frågor som fanns att besvara. 

Vad har varit bra med den nya arbetssättet kring formen för verksamhetsplan? 

Generellt framkommer att den nya modellen med större riktningsmål och en handlingsplan som är 
mer rörlig fungerar bra och upplevs som positivt. En orsak är att den nya formen för verksamhetsplan 
möjliggör en större flexibilitet i Equmenias arbetssätt. Detta eftersom verksamhetsplanen snarare 
pekar ut en riktning än beslutar i detalj vad som ska ske, vilket upplevs lättare att arbeta med men 
också möjliggör att i större utsträckning fokusera på vad föreningarna efterfrågar utifrån förändrade 
behov. Ett exempel är att Equmenias personal har kunnat fortsätta arbeta utifrån verksamhetsplanen 
under 2020, trots att mycket av den ordinarie verksamheten har varit annorlunda på grund av Covid 
-19. Detta arbetssätt gör att personalens kompetens, kreativitet, reflektion och processer i högre grad 
kan användas på ett effektivt sätt. Den nya formen möjliggör också en långsiktighet, vilket underlättar 
för de regioner som önskar anta samma eller liknande riktningmål i sina verksamhetsplaner. En annan 
positiv aspekt är att handlingsplanen kan utvärderas mot riktningsmålen, genom exempelvis frågan: 
“Har denna aktivitet hjälpt oss nå syftet med riktningsmålet?”. 

Vad har varit mindre bra med den nya arbetssättet kring formen för verksamhetsplan?

Att den nya formen för verksamhetsplan är visionär och inte konkretiserar eller definierar på vilka 
sätt riktningsmålen ska uppfyllas medför att verksamhetsplanen inte specificerar vad som i praktiken 
ska genomföras. Vissa efterfrågar därför något mer styrning genom verksamhetsplanen, då det 
nuvarande sättet gör det svårare att utvärdera måluppfyllelse och att följa upp arbetet. Flexibiliteten 
kan anses medföra en viss maktförskjutning till kansliet, men å andra sidan möjliggör den nya 
formen att personalen kan reagera på behov från föreningar vilket därför istället kan anses ökar 
medlemmarnas möjligheter att påverka vad kansliet fokuserar på. En annan aspektet som lyfts är att 
det behöver utformas bra metoder för hur medlemmar kan påverka verksamhetsplanens riktningsmål. 
Tydligt framkommer också i utvärderingen en önskan om att inte ändra för snabbt i hur Equmenia 
nationellt arbetar med verksamhetsplan, för att möjliggöra för organisationen genom regioner och 
lokalföreningar att inspireras av den nationella verksamhetsplanen. 

10
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Vilka medskick skulle du/ni vilja skicka med i ett fortsatt förändringsarbete? 

Utvärderingen visar att det finns en stark önskan att fortsätta med ett liknande upplägg, men att det 
finns skäl att ändå utveckla formen framöver. Vidare lyfts att det måste finnas en långsiktighet och 
kontinuitet i arbetssättet och att det är viktigt att inte förändra för mycket för snabbt. Det finns också 
medskick som poängterar att det är viktigt att riktningsmålen hålls levande och inte blir för permanenta, 
och ett konkret förslag som framkommer är att se över möjligheten till antingen ett rullande system 
där några mål i taget ändras, alternativt att alla mål byts samtidigt men istället kvarstår över en längre 
tid. Ytterligare ett medskick handlar om ifall verksamhetsplanen skulle kunna lämnas på remiss ett år 
innan den antas och ifall regionsstämmor i så fall skulle kunna fungera som lämplig mötesplats för att 
behandla detta. 

Bidrar det arbetssätt som nu finns på bästa sätt till att barn och unga får växa i gemenskap med 
varandra och Jesus? 

Utvärderingen visar att det finns starkt stöd för att den nya formen för verksamhetsplan tjänar som ett 
bättre redskap än den förra för att uppfylla vår vision. Någon skrev: “Vi gör det som är meningsfullt 
och som bär frukt utifrån vår vision. Sådant som inte längre känns fruktbart behöver vi inte göra (som 
fallet var förr) utan kan lägga vår energi på rätt saker.” Samtidigt framkommer att det finns potential att 
modellen kan utvecklas vidare så att vi ännu mer lyssnar in vår samtid och vad som behövs. “Det bidrar 
bättre än så som det var tidigare. Vi är ännu inte helt framme i ett nytt sätt att jobba, men vi har tagit 
stora kliv framåt och vi har mycket större fokus på att Equmenias vision ska bli verklighet.” 

Styrelsens sammanfattning

Genomgående märks att många är mycket positiva till den nya formen för verksamhetsplan, då 
den på många sätt har förbättrat och utvecklat organisationens arbetssätt. Styrelsen ser därför 
ingen anledning att återgå till den tidigare modellen för verksamhetsplan utan önskar behålla en 
mer visionär verksamhetsplan med riktningsmål. Samtidigt visar utvärderingen att det finns en del 
förbättringspotential i den nya formen och att det finns goda möjligheter att utveckla den vidare. 
Exempelvis behöver vi se över hur man i ett lagom tempo kan hålla riktningsmålen levande, om det 
finns möjligheter att komplettera riktningsmålen med exempelvis specifika fokusområden som löper 
över kortare tid, hur utvärdering och uppföljning av målen kan redovisas på riksstämman och hur 
framtagandet av målen kan förankras i organisationen för att öka demokratin. Ett sådant arbete är dock 
komplext, eftersom verksamhetsplanen och hur den utformas hänger ihop med större frågor som rör 
hela Equmenias arbetssätt, demokrati och årshjul. Som en konsekvens av detta har styrelsen beslutat 
om att tillsätta en grupp som ska arbeta med just dessa frågor och komma med ett förslag till styrelsen 
på hur ett förfinat arbetssätt och årshjul för Equmenia skulle kunna se ut. I väntan på denna utredning 
önskar styrelsen inte göra några större förändringar i det nuvarande arbetssättet, då detta riskerar att 
försvåra processen framöver. Som en konsekvens av detta föreslår därför styrelsen en verksamhetsplan 
för 2021 som är likadan som verksamhetsplanen för 2020. 

Föredragning av hur beslut fattade  
vid riksstämman 2019 verkställts

11

Presenteras på stämman
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Föredragning av styrelsens förslag  
till resultat- och balansräkning  
2019-01-01 – 2019-12-31

12 2 

 

Förvaltningsberättelse 

Det här är styrelsens årsredovisning för Equmenia, säte i Bromma, som har organisations- 
nummer 802440-8117. Årsredovisningen gäller räkenskapsåret 2019. I förvaltningsberättelsen 
kan du läsa vilka Equmenia är och vad vi gör, hur det har gått för oss under verksamhetsåret 
och hur läget är för organisationen nu när året är slut, om det har hänt något särskilt under året 
eller sen det tog slut och vad styrelsen föreslår att Equmenia ska göra med årets ekonomiska 
resultat. 

 

Allmänt om verksamheten 

Equmenia bildades av riksorganisationerna Metodistkyrkans Ungdomsförbund, MKU, Svenska 
Baptisternas Ungdomsförbund, SBUF, och Svenska Missionskyrkans Ungdom, SMU, som en 
federation, alltså en förening av riksorganisationer. Den 1 september 2008 tog Equmenia över 
ansvaret för all verksamhet från de tre grundarorganisationerna. Under 2012 bestämde 
grundarorganisationerna att det är bättre att lokalföreningarna kopplas direkt till Equmenia i 
stället för att gå via sin riksorganisation. Det betyder att Equmenia ombildas från federation till 
en riksorganisation. Den nya organisationen trädde i kraft 1 oktober 2012.  

Equmenia finns till för sina lokala föreningar, som bedriver verksamhet för barn och ungdomar 
i hela Sverige. Equmenia vill vara en plats där barn och unga växer, i gemenskap med varandra 
och Jesus. Bla handlar detta om att utbilda och inspirera ledare genom att ta fram nya metoder 
och programmaterial. Verksamhetsområden är bla Barn och ungdom, Scout, Kreativa uttryck, 
Puls och Internationellt. Andra grundläggande uppgifter är insamling, ansökan om statsbidrag, 
information och föreningsservice. Equmenia samarbetar nära Equmeniakyrkan och 
scoutrörelsen, och genom grundarorganisationernas internationella samarbeten har Equmenia 
kontakt med samarbetskyrkor i Afrika, Asien och Sydamerika. 

På hösten varje år samlas ombud från Equmenias lokala föreningar till Riksstämman, 
Equmenias högsta beslutande organ. Riksstämman utser en styrelse och beslutar vad Equmenia 
som organisation skall jobba med under året som kommer. 

Tillsammans har Equmenia bestämt att man: 

 vill se till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i 
att ta till vara på sin potential genom delaktighet och engagemang. 

 vill utrusta barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och 
själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val. 

 vill erbjuda en varm och inkluderande gemenskap där man får dela livet och 
erfarenheter, och där alla är välkomna. 

 vill ge möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt 
utrymme att forma sin väg i tro och liv. 

 

 

 

Assently: 6e4b5795a07e437390a79311d551db0c52a866ea6e664baacd9c01e6c92371d11dcffa192f8866d28852b9183d6a208738db610e791ff2f63ddf401fe6418ccb
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Den 31 december 2019 hade Equmenias lokalföreningar totalt 14 894 medlemmar (14 905  
under 2018).  

Equmenia får statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Då 
beloppet Equmenia fått på senare år minskat väldigt mycket får detta ses som en osäker tillgång 
som Equmenias styrelse och ledning därför måste hantera.  

Medlemmarna gör en stor insats genom ideellt arbete och under året har omkring 
trehundrafemtio personer arbetat ideellt för Equmenia som funktionärer på scoutlägret Prisma, 
i Equmenias styrelse, stag och arbetsgrupper samt som representanter för Equmenia i olika 
sammanhang. Dessutom finns en stor mängd ideellt engagerade i lokalföreningarna.  

Equmenias styrelse har under året bestått av nio personer. Styrelsen har haft sju protokollförda 
sammanträden under verksamhetsåret. Till alla styrelsemöten inbjuds även en representant från 
Equmeniakyrkans kyrkostyrelse. Stagen (Equmenias strategiska arbetsgrupper), har träffats 
flera gånger under året och spelar en stor roll för planeringen och genomförandet av 
verksamheten.  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under 2019 sjösattes Equmenias medlemskampanj i syfte att vända den nedåtgående 
medlemstrend som funnits i organisationen i ett antal år. Medlemskapet är viktigt för 
Equmenias ekonomi eftersom statsbidraget är baserat på antalet medlemmar. Men 
medlemskapet är också en viktig identitetsmarkör, för att visa på att man tillsammans äger 
Equmenia. 

Under året har också Equmenias s.k. utvecklingsteam körts igång. Kortfattat innebär teamen att 
tvärgrupper i den nationella och regionala personalen satts ihop, i syfte att utveckla Equmenia. 
Tanken är att de gemensamma kompetenserna ska kunna få organisationen att röra sig framåt, 
där det tidigare har funnits en tendens att jobba i ’stuprör’, dvs att varje koordinator jobbar i lite 
för hög grad för sig själv. 

Scoutarbetet har bland annat fokuserat på att ta fram ett rekryteringsmaterial för att få med fler 
nya scouter. Bland annat har det inneburit att de tagit fram en banderoll som kan sättas upp på 
t.ex. den lokala kyrkan. Detta för att bli mer synliga i samhället. Samtidigt har också ett arbete 
inom Equmeniascout påbörjats att ta fram en vision och långsiktiga mål med syfte att tydliggöra 
varför Equmenia håller på med scouting. 

Sommaren 2019 genomfördes det nationella scoutlägret Prisma. Ett nationellt scoutläger 
genomförs ungefär vart femte år och är det största evenemanget som Equmenia arrangerar. Ca 
3000 scouter, ledare och funktionärer träffades i Mohed utanför Söderhamn under en vecka, 
och utvärderingarna var efter lägret positiva. Det nationella scoutlägret är förstås viktigt för alla 
de scouter som kommer dit, men det är också ett viktigt tillfälle för Equmenia att knyta ihop 
förening och församling. 
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Equmenias Puls-arbete har fokuserat på att bredda sitt arbete genom att addera hälsa och rörelse, 
bla har det arrangerats Pulsdagar inom området hälsa. 

I mars 2019 genomfördes musikkonferensen ’I Guds tjänst’ tillsammans med Equmeniakyrkan 
och Sångarförbundet. 300 deltagare erbjöds ett brett urval av seminarietalare och workshops. 
Målet var att skapa en inspirationskonferens så att den kan tilltala människor med en längtan 
att spela och sjunga till Guds ära.  

Equmenias projekt Suntprat har fortsatt att utvecklas, och har också fått spridning utanför 
Equmenia och Hela Människan (som är samarbetspartner i projektet), bland annat genom en 
utbildningsdag med 140 personer som länsstyrelsen i Halland bjöd in till. Suntprat var också 
med på Prisma, och fick där tillfälle att implementera de metoder man tagit fram i syfte att få 
igång meningsfulla samtal. 

Equmenia har under året ekonomiskt stöttat två projekt; Restoring lost childhood i Indien och 
Idrottsskolorna i Kongo. Restoring lost childhood hjälper utsatta barn att t.ex. kunna få gå i 
skolan, och Idrottsskolorna i Kongo är ett projekt som syftar till att ge barn och unga i Kongo 
en meningsfull aktivitet vid sidan av en svår vardag. 

2019 startade Equmenias tvååriga pionjärsatsning i Lövgärdet. Sedan april 2019 jobbar Julia 
Sjöström och Malin Petterson som projektledare på 50% var för scoutprojektet. Projektet 
genomförs tillsammans med Göteborgs Räddningsmission och Rosa Huset som är 
Betlehemskyrkans arbete i Lövgärdet. Två scoutgrupper träffas varje vecka, där de fokuserar i 
de båda grupperna mycket på gruppdynamik, samarbete och hur vi är bra kompisar mot 
varandra. 

 

Främjande av föreningens ändamål 

Equmenias ändamål är att föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor. Att 
hjälpa människor till en personlig kristen tro, och främja gemenskap och medlemskap i en 
kristen församling. Under 2019 arbetade Equmenia för detta främst i och med det nationella 
scoutlägret Prisma där våra medlemmar fick chans att delta både i gudstjänster, andakter och 
där hela programmet genomsyrades av en närhet till Gud.  

Ändamålet har också funnits med i arbetet med att sprida den Equmeniabibel som togs fram 
2018. Förutom att bibeln finns tillgänglig i Equmenias regioner och funnits tillgänglig för köp 
så delades den ut till alla scouter som ville ha på Prisma 2019. Totalt delades det ut 1600 st 
Equmeniabiblar på Prisma 2019. Den översättning som används är ”the Message” och därtill 
finns flera sidor som är Equmeniaspecifika och som ska vara som en introduktion till bibeln 
och till kristen tro.    
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Equmenia verkar även för att hävda individens unika värde och frihet samt visa hennes ansvar 
för hela Guds skapelse. Man vill också utveckla människors förmåga till självständigt 
ställningstagande. Detta har man kunnat göra genom den internationella verksamheten där de 
pengar som vi samlat in genom Alla på samma kula under året gjort att ca 300 barn kunnat få 
gå i skola genom vårt projekt Restoring Lost Childhood i Indien.  

 

Resultat och ställning – rättvisande översikt över utvecklingen 

Årets verksamhetsresultat är  -834 975 kronor, det syns i nedre delen av resultaträkningen. Det 
betyder att när alla intäkter och kostnader från den grundläggande verksamheten under 2019 
har räknats samman, så har Equmenias tillgångar minskat med den summan. För att få hela 
bilden måste man även lägga till det som kallas finansiella poster, i Equmenias fall är det 
framför allt räntor. Resultatet efter finansiella poster är -701 638 kronor. 

Tidigare år har Equmenia öronmärkt pengar för särskilda ändamål. Det kan till exempel handla 
om gåvor som styrelsen velat försäkra sig om att de verkligen kommer till användning på det 
sätt givaren tänkt sig, pengar som avsatts för utbildning av personal eller pengar för arbete med 
funktionshinder. Pengarna har reserverats inför framtiden genom att de öronmärkts inom eget 
kapital i balansräkningen. I år har styrelsen beslutat att använda en del av de gamla pengarna, 
men också att reservera en del nya pengar. Nettot (alltså summan av utnyttjade och reserverade 
pengar) dras från årets resultat med totalt -280 029 kronor. Det ”kvarstående beloppet för året”, 
med hänsyn taget till dessa reserveringar, blir då -981 667 kronor. 

 

Flerårsöversikt         
      

 

 2019 2018 2017 2016 2015 
Ekonomi      
      
Medlemsavgifter 1 478 410 1 627 385 1 630 270 1 741 525 1 835 222 

Verksamhetsintäkter 17 073 145 11 006 764 10 139 117 10 954 771 12 467 124 

Årets resultat efter fördelning      
av dispositionsfond och       

ändamålsbestämda medel -981 667 -821 911 -1 870 700 -936 402 1 033 902 

Balanserat resultat 7 540 116 8 521 783 9 343 694 11 214 394 12 150 796 

      
Övrigt      
      
Medelantal anställda 12 13 14 11 9 

Antal anslutna föreningar 350 349 357 359 381 
Antal medlemmar i 
föreningarna 14 894 14 905 16 771 16 872 17 897 
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Uppföljning utfall mot budget 

Varje år beslutar Equmenias riksstämma om en budget inför nästa år och år 2018 beslutades det 
att verksamhetsintäkterna för år 2019 skulle vara budgeterade till totalt ca 16 922 000 kronor. I 
termen verksamhetsintäkter ingår alla Equmenias intäkter förutom ränteintäkter.  

Insamlade medel var budgeterade till ca 3 200 000 kronor, statsbidraget från MUCF var 
budgeterat till ca 3 100 000 kronor och medlemsavgifterna från Equmenias medlemmar var 
budgeterade till drygt 1 600 000 kronor. Resterande verksamhetsintäkter var budgeterade att 
uppgå till totalt drygt 8 900 000 kronor. Att verksamheten år 2019 budgeterades att vara så stor 
(ett ordinarie år uppgår verksamhetsintäkterna till mellan 10 000 000 och 11 000 000 kronor) 
var på grund av att scoutlägret Prisma genomfördes under 2019 och det arrangemangets del av 
budgeten uppgick till 5 838 000 kronor både på intäktssidan och på kostnadssidan. Prisma var 
budgeterat att ge ett nollresultat, men i slutänden visade det sig att lägret gjorde en vinst på 
drygt 176 000 kronor. Av dessa 176 000 kr har styrelsen beslutat att öronmärka 100 000 kronor 
som en startplåt till nästa nationella scoutarrangemang. Nästa nationella scoutläger är planerat 
till år 2024.  

Verksamhetsintäkterna för hela Equmenia blev drygt 152 000 kronor högre än planerat vilket 
förklaras av olika resultatposter som slagit åt båda håll.  

Bland de poster som inte fanns med i den beslutade budgeten och som därmed ökade Equmenias 
verksamhetsintäkter finns scoutprojektet på Lövgärdet vilka uppgick till ca 290 000 kronor. Det 
gjordes även högre fakturering för APG29 pionjär för att korrigera för låg fakturering 2018 med 
90 000 kronor. Under året har insamlingsarbetet och arbetet med att söka bidrag fallit väl ut och 
vilket inneburit att totalt 214 000 kronor utöver budget samlats in till olika delar av Equmenias 
internationella arbete. Musikkonferensen hade 93 000 kronor högre intäkter än budgeterat och 
Equmeniabibeln har sålt för 74 000 kronor som inte heller fanns med i budget. Statsbidragen 
från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) ökade även med ca 78 000 
kronor jämfört med budgeterat. Även i år tog Equmenia hand om redovisningen för Equmenias 
riksstämma (stämman hölls i Linköping) vilket gjorde att intäkter på ca 163 000 kronor 
bruttoredovisats istället för att som i budget nettoredovisas som Equmenias överskott med 
40 000 kronor. 

Bland intäkter som däremot blev mindre än budgeterat finner vi Prisma som på grund av lägre 
deltagarantal genererade ca 558 000 kronor lägre intäkter än budgeterat. Equmenia fick även 
lägre medlemsavgifter då ett lägre medlemsantal ledde till mindre medlemsintäkter än 
budgeterat med drygt 165 000 kronor, samt att intäkterna för scoutavgiften minskade med 
105 000 kronor.  

Verksamhetskostnaderna var budgeterade till drygt 18 668 000 kronor men blev ca 760 000 kr 
kronor lägre (alltså billigare) än vad som var budgeterat. Den enskilt största förklaringen till de 
avvikande kostnaderna är att scoutlägret Prisma 2019 blev ca 715 000 kronor billigare än 
budgeterat. Equmenias lägre medlemsantal gjorde även att utbetalningen av aktivitetsstöd till 
lokalföreningarna blev ca 229 000 kronor lägre än de beräknade 1 760 000 kronor samt att 
kostnaden för scoutavgiften minskade med 93 000 kronor.  

Equmenias styrelse tog även beslut om att  istället för att ha scoutsatsningen på Lövgärdet som  
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ett tvåårsprojekt med en halvtid båda åren, satsade man istället på att ha två halvtidsanställda 
under ett år (april 2019-mars 2020). Detta ledde till ökade kostnader med 253 000 kronor. 
Resultatet för scoutprojektet på Lövgärdet under 2019 blev totalt -86 000 kr, ett underskott som 
bekostas av delar av vinsten från scoutlägret Trampolin 2014 som ligger i det balanserade 
resultatet från tidigare år.   

Då Musikkonferensen blev större än förväntat blev även kostnaden 84 000 kronor större än 
budgeterat. Då Musikkonferensen varit ett samarbete mellan Equmenia och Equmeniakyrkan 
tillföll överskottet på ca 7 000 kr Equmeniakyrkan som betalat den projekttjänst som avsett 
konferensen.  

Eftersom riksstämman bruttoredovisades ökade kostnaderna för stämman med 150 000 kronor. 

Equmenia har även i år fått stöd från Equmeniakyrkan avseende redovisning, lönehantering och 
diverse annan administration. 

Styrelsen och ledningen har fortsatt arbetet med att se över organisationsstrukturen både under 
2019 och vidare under 2020 då minskningen av statsbidrag inte får anses vara tillfällig.  

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Styrelsen följer noggrant utvecklingen av den rådande pandemin orsakad av COVID-19 och 
Equmenias ledning har försökt beakta hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att 
påverka föreningens framtid. De kortsiktiga effekterna ser vi redan nu med verksamhet som 
behöver hitta nya vägar och uttryckssätt när vi inte längre kan träffas många på samma plats 
och ombeds till social distansering. Där försöker vi anpassa oss till situationen med hjälp av 
dagens teknik eller genom att senarelägga verksamhet som inte anses kunna genomföras över 
internet. Vi kan i dagsläget inte bedöma omfattningen av de långsiktiga effekterna för 
Equmenia av COVID-19 då vi till stor del är beroende av hur det svenska samhället och de 
lokala föreningarna klarar denna pandemi. Däremot är vi övertygade om att de ekonomiska 
följderna av pandemin kommer få konsekvenser för Equmenia. Om många svenskar förlorar 
sina arbeten finns inte längre lika stort utrymme för givande och lokalföreningar kan tappa 
medlemmar om familjer måste se över sina utgifter på grund av lägre inkomst in i hushållet, 
vilket i sin tur kan minska medlemsavgifter och statsbidrag för Equmenia. Detta är något som 
kommer tas hänsyn till i kommande budgetsättning inför 2021. 

Equmenias ledning fortsätter att försöka hålla sig uppdaterad i denna speciella situation för att 
kunna verka för medlemmarnas bästa, både i lokalförening, i regioner samt på nationell nivå.  

 

Disposition av årets resultat 

Årets resultat uppgår till -701 638 kronor. Efter reservation av ändamålsbestämda medel och 
utnyttjande av tidigare reserverade medel, uppgår beloppet till -981 667 kronor och dessa tas 
från det balanserade kapitalet, vilket betyder att vi använder tidigare års vinster för att bekosta 
detta års förlust. 
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Resultaträkning för Equmenia 
2019-01-01  –  2019-12-31 
Alla belopp i kronor 
 
 

 
Not 

Utfall  Utfall 

 
2019  2018 

 
   

VERKSAMHETSINTÄKTER 
  

 
 

Medlemsavgifter  
1 478 410 

 1 627 385 

Gåvor 2 4 056 667  3 814 055 

Bidrag 3, 4 5 089 622  4 303 238 

Nettoomsättning  5 6 432 718  1 200 445 

Övriga verksamhetsintäkter 6 15 728   61 641 

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER   17 073 145   11 006 764 

   
 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER 

  
 

 
Ändamålskostnader 7, 8 -16 489 797  -11 687 540 

Insamlingskostnader  -6 113  -730 

Administrationskostnader   -1 412 210   -1 297 342 

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER   -17 908 120   -12 985 612 

          

VERKSAMHETSRESULTAT   -834 975   -1 978 848 

   
 

 
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 

  
 

 
Ränteintäkter 

 
133 337  95 803 

Räntekostnader   0   -142 

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER   133 337   95 661 

          

ÅRETS RESULTAT   -701 638   -1 883 187 

   
 

 
FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT 

  
 

 
Reservation av ändamålsbestämda medel  -510 376  -221 431 

Utnyttjande av dispositionsfond och ändamålsbestämda medel  230 347  1 282 707 

          

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET   -981 667   -821 911 
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Balansräkning för Equmenia 
2019-12-31 
Alla belopp i kronor 
 
Tillgångar  Not 2019-12-31  2018-12-31 

 
     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
      

Finansiella anläggningstillgångar      

Långfristig fordran Equmeniakyrkan   8 000 000  9 000 000 

   
 

 
 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     8 000 000   9 000 000 

   
 

 
 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
 

 
 

   
 

 
 

Kortfristiga fordringar   
 

 
 

Kundfordringar   187 953  197 035 

Övriga fordringar  9 750 456  860 856 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 278 280  528 095 

Summa Kortfristiga fordringar   1 216 689  1 585 986 

   
 

 
 

Kassa och bank   
 

 
 

Kassa och bank   4 756 794  2 943 114 

   
 

 
 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     5 973 483   4 529 100 

   
 

 
 

SUMMA TILLGÅNGAR     13 973 483   13 529 100 

      
      
Eget kapital & Skulder  Not 2019-12-31  2018-12-31 

      
EGET KAPITAL   

   
      

Ändamålsbestämda medel   1 187 269  907 240 

Balanserat kapital   7 540 116  8 521 783 

Dispositionsfond   1 967 000  1 967 000 

   
 

 
 

SUMMA EGET KAPITAL     10 694 385   11 396 023 

   
 

 
 

Kortfristiga skulder   
 

 
 

Leverantörsskulder   264 209  297 060 

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  11 831 507  169 965 

Övriga skulder  12 684 277  790 199 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  13 1 499 105  875 853 

   
 

 
 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER     3 279 098   2 133 077 

            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     13 973 483   13 529 100 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Dispositions- 
fond 

Ändamåls-
bestämda 

medel 
Balanserat 

resultat 
 

Totalt eget 
kapital 

      

Ingående balans 1 967 000 907 240 8 521 783  11 396 023 

Reserveringar 0 510 376 -510 376  0 

Ianspråkstagande 0 -230 347 230 347  0 

Årets resultat innan fördelning 0 0 -701 638  -701 638 

Utgående balans 1 967 000 1 187 269 7 540 116  10 694 385 
      

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL  
  

 
 

   2019-12-31  2018-12-31 

Eget kapital reserverat för särskilda ändamål  
  

 
 

Nationellt scoutarrangemang  
 100 000  0 

Skräddartorp   20 400  20 400 
Personalutveckling   57 508  57 508 
Informationsinsatser   46 858  46 858 
Alla på samma kula - Internationella insatser   109 326  449 
Nationell verksamhet   50 000  50 000 
Utvecklingsarbete   101 574  137 047 
Stöd vid funktionsnedsättning   38 607  38 607 
Scoutdax   28 798  28 798 
Summa Eget kapital reserverat för särskilda ändamål   553 071  379 668 

   
 

 
 

Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål  
  

 
 

Idrottssatsningar i Kongo  
 114 058  0 

Internationellt arbete   0  7 432 

Valdagsinsamlingen    238 480  238 480 

Insatser i Latinamerika   5 786  5 786 

Utveckling tonår   275 874  275 874 

Summa Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål   634 198  527 572 

   
 

 
 

SUMMA ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL     1 187 269   907 240 

 

 

Eget kapital 

Det egna kapitalet kan delas in i tre olika avdelningar: 

Fritt disponibelt eget kapital består av Equmenias samlade ekonomiska överskott (årets 
resultat och balanserat resultat). Om Equmenia gör en ekonomisk förlust är det i första hand de 
här pengarna som kommer att användas för att täcka förlusten. Den ”dispositionsfond” som 
finns är bara en frivillig uppdelning av kapitalet och har inget med de dispositionsfonder som 
finns i bolag att göra. Syftet med den är att ha en omställningsbuffert om det skulle ske stora 
förändringar i till exempel bidragsintäkterna. 
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Eget kapital reserverat för särskilda ändamål är pengar som Equmenia ”öronmärkt” för att 
komma ihåg att de är tänkta till ett särskilt projekt eller ändamål. När ett visst projekt utförts 
kan pengarna utnyttjas. Pengarna är egentligen inte bundna, men på det här sättet skapar 
Equmenia ett ekonomiskt minne som hjälper oss att komma ihåg vad tidigare styrelser och 
riksstämmor tänkt sig. De flesta av reservationerna har Equmenia ”ärvt” från 
grundarorganisationerna. 

Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål är pengar som Equmenia tagit emot och där 
givaren har sagt att pengarna ska användas på ett visst sätt. Equmenia är försiktig med att ta 
emot gåvor som är alldeles för upplåsta med många villkor eller som ska gå till projekt där 
Equmenia inte deltar. 

 

Eget kapital reserverat för särskilda ändamål 

Nationellt scoutarrangemang 

Del av överskottet från scoutlägret Prisma 2019 har reserverats för att agera som en grundplåt 
för kommande nationella scoutarrangemang. 

Skräddartorp 

Överskott från verksamheten har tidigare år reserverats för att täcka kommande investeringar 
och framtida underskott. Även SMU har reserverat pengar för lägergården Skräddartorp. 

Personalutveckling 

De här pengarna används för att finansiera utbildningar, studieresor och annan 
kompetensutveckling för Equmenias personal. Equmenia övertog reservationen från SMU. 

Informationsinsatser 

Reservationen är tänkt att bekosta satsningar inom Equmenias kommunikationsverksamhet. 
Den huvudsakliga tanken är att bekosta en 50% projekttjänst över en tvåårsperiod. 

Alla på samma kula - Internationella insatser 

Reservationen är tänkt att bekosta internationella samarbetsprojekt, och då främst utanför 
Sverige. Det kan gälla internationella stipendier, volontärprojekt, stöd till satsningar hos 
partnerorganisationerna med mera. Equmenia övertog den ursprungliga avsättningen från 
SMU, men fyller nu löpande på med gåvorna till Alla på samma kula. 

Nationell verksamhet 

Medlen var ursprungligen avsedda att finansiera Vi vill växa-inspiratörerna under våren 2008, 
men behövdes inte för det projektet. Equmenia övertog reservationen från SMU. 
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Utvecklingsarbete 

Reservationen avsåg framför allt utvecklingsarbetet kring bildandet av Equmenia, men togs inte 
i anspråk fullt ut. Equmenia övertog reservationen från SMU. 

Stöd till föreningars arbete med och stöd till personer med funktionsnedsättning 

Medlen skall användas för att stödja människor med funktionsnedsättning att kunna delta i 
Equmenias verksamhet samt föreningars arbete med funktionsnedsättning, dock inte till 
anpassning av lokaler. Equmenia övertog avsättningen från SMU. 

Scoutdax 

Scoutdax har varit ett återkommande arrangemang inom SMU, överskottet från en av de 
tidigare kurserna har reserverats för att täcka eventuella förluster kommande år. Equmenia 
övertog reservationen från SMU. 

 

Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål 

Idrottssatsningar i Kongo 

Insamlade medel till förmån för idrottsarbete i Kongoländerna. 

Internationellt arbete 

Genom U-trossen och senare WorldWide har gåvor samlats in till Internationellt arbete. 
Pengarna används på samma sätt som avsättningen Internationella insatser under Eget kapital 
reserverat för särskilda ändamål. Equmenia övertog avsättningen från SBUF. 

Valdagsinsamlingen 

I samband med allmänna val har scoutförbunden tillsammans gjort en Valdagsinsamling. 
Pengarna ska i första hand gå till scoutkårer som vill genomföra projekt kring scoutings sociala 
arbete. Equmenia övertog avsättningen från SMU. 

Insatser i Latinamerika 

Genom flera insamlingar har SMU byggt upp en reservation för arbete i Latinamerika. Tidigare 
har pengar använts för att stötta ett musikprojekt anordnat av AJECIM i Nicaragua samt till 
scoutkoordinatörer och ett extra nationellt möte hos JNJ i Ecuador. Equmenia övertog 
reservationen från SMU. 

Utveckling Tonår 

I samband med sitt 90-årsfirande tog SMU emot gåvor för ett ungdomsprojekt med fokus på att 
bygga broar mellan ungdomsförening och församling. Projektet finansieras på andra sätt och 
medlen finns kvar till kommande ungdomsprojekt. Equmenia övertog alltså denna avsättning 
från SMU. 
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Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.  

 

Verksamhetsintäkter 

Medlemsavgifter 

Equmenia intäktsredovisar medlemsavgifter när fordran har uppstått.  

Gåvor och bidrag  

En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att 
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller 
tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det 
ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 

Gåvor 

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor värderas enligt huvud-
regeln till verkligt värde. 

Bidrag 

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.  

Externa bidrag som inte är bundna till vissa kostnader utan avser en viss period, till exempel 
statsbidrag från MUCF till riksorganisationer, intäktsredovisas över den tid som bidraget är 
avsett att täcka.  

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. 
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Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller 
kommer att få.  

Nettoomsättning 

Försäljningsintäkter intäktsförs när fordran har uppstått eller när betalning inkommit vid 
kontantförsäljning. 

 

Ersättningar till anställda 

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i 
takt med att de anställda utför tjänster.  

Inkomstskatt 

Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller 
kraven som allmännyttig enligt skattelagstiftningen. 

Fordringar 

Samtliga fordringar värderas till det belopp som Equmenia räknar med att erhålla. 

 

 

 

Not 2. Gåvor  Utfall 

 

Utfall 

2019 2018 

Gåvor från privatpersoner  2 724 418  2 656 079 

Gåvor från föreningar och församlingar  719 750  648 731 

Gåvor från övriga organisationer och stiftelser  40 000  0 

Gåvor från Equmeniakyrkan  572 499  509 245 

Resultat: Gåvor   4 056 667   3 814 055 
     

Not 3. Bidrag  Utfall 

 

Utfall 

2019 2018 

Bidrag från MUCF  1 067 845  1 012 046 

Bidrag från MUCF, återredovisningskrav  2 141 043  2 033 812 

Bidrag från Allmänna arvsfonden  1 418 274  1 094 152 

Bidrag från övriga organisationer  462 460  163 228 

Resultat: Bidrag   5 089 622   4 303 238 
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Not 4. Statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och     
civilsamhällesfrågor (MUCF) 

 Utfall  Utfall 
 2019  2018 

     

Statsbidrag MUCF  1 067 845  1 012 046 

Statsbidrag MUCF, med återredovisningskrav   2 141 043   2 033 812 

Resultat: Statsbidrag från MUCF   3 208 888   3 045 858 
     

Användning av statsbidrag med återredovisningskrav     
     

Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mm     

Lokalt aktivitetsstöd  
-1 531 170 

 -1 707 960 

Internationella stipendier  
-43 000 

 -66 150 
     

Riksstämma & övriga demokratiska organ     

Riksstämman och beredningskonferens  
-228 916 

 -19 071 

Riksstämmans organ (styrelse, NK)  
-79 997 

 -75 666 

Stag (strategiska arbetsgrupper)  
-44 535 

 -56 692 
     

Information     

Föreningsutskick  -17 087  0 

Webbsida  -3 601  0 
     

Föreningsutveckling, Utbildningsarbete     

Föreningsstrateg  -33 598  0 

Personalens föreningsbesök  -44 768  -14 152 
     

Ekonomi & Föreningsservice     

Matrikel & register  -31 250  0 

Deltagarförsäkring   -83 122   -94 121 

Summa Användning, statsbidrag med återredovisningskrav -2 141 043   -2 033 812 

     

Not 5. Nettoomsättning  Utfall 

 

Utfall 

2019 2018 

Deltagaravgifter  3 970 054  325 587 

Scoutavgiften  798 975  755 500 

Försäljning varor  878 710  98 646 

Försäljning tjänster  10 700  20 600 

Fakturerade kostnader  774 279  112 

Resultat: Nettoomsättning   6 432 718   1 200 445 
     

Not 6. Övriga verksamhetsintäkter  Utfall 

 

Utfall 

2019 2018 

Royalty böcker  0  12 439 

Hyresintäkter  10 000  0 

Lönebidrag  0  42 676 

Övriga intäkter  5 728  6 526 

Resultat: Övriga intäkter   15 728   61 641 

  Utfall  Utfall 
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Not 7. Ändamålskostnader 2019 2018 

Internationellt  -902 784  -1 201 869 

Scout  -7 050 687  -1 331 587 

Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik och kreativa uttryck  -3 699 215  -4 347 411 

Kommunikation  -850 141  -803 775 

Föreningsservice  -410 325  -341 493 

Ledning  -2 045 475  -1 953 445 

Aktivitetsstöd till föreningarna  -1 531 170  -1 707 960 

Resultat: Ändamålskostnader   -16 489 797   -11 687 540 

     
     
Not 8. Uppgifter om anställda samt löner och ersättningar  

 
 

 
 

   Medelantal anställda 2019 

Totalt Varav kvinnor Varav män 

12 (13) 6  (6) 6  (7) 

  (Heltidsekvivalenter, närmaste heltal, ev timanställda 
 undantagna. Siffror inom parentes avser 2018.) 

     
Löner & ersättningar  2019  2018 

Ordförande  89 179  95 514 

Generalsekreterare  525 905  507 016 

Övriga anställda   4 230 695   4 327 361 

Total, löner & ersättningar   4 845 779   4 929 891 

          
Sociala kostnader  1 824 896  1 870 428 

     

Pensionskostnadens andel av de sociala kostnaderna  224 545  233 549 

Varav Ordförande  4 227  4 203 

Varav Generalsekreterare  36 693  36 085 
 
 
 
Not 9. Övriga fordringar 

 2019-12-31  2018-12-31 

Avräkning anställda/ideella  593  20 991 

Avräkning  Equmeniakyrkan  291 597  382 571 

Avräkning  Metodistkyrkans Ungdomsförbund  74 402  69 119 

Avräkning  Svenska Baptisternas Ungdomsförbund  17 352  18 453 

Avräkning  Svenska Missionskyrkans Ungdom  216 868  215 906 

Övriga fordringar  149 644  153 816 

Summa Övriga fordringar   750 456   860 856 
     

     

Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019-12-31  2018-12-31 

Övriga upplupna intäkter  32 136  20 528 

Nationellt scoutläger - Prisma 2019  0  266 020 

Övriga Förutbetalda kostnader  246 144  241 547 

Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   278 280   528 095 
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Not 11. Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  2019-12-31  2018-12-31 

Allmänna Arvsfonden  412 507  168 495 

Gustav V:s 90-årsfond  50 000  0 

Övriga skulder  369 000  1 470 

Summa Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 831 507   169 965 

          

Not 12. Övriga skulder  2019-12-31  2018-12-31 

Personalens källskatt, Pensionsskatt  154 507  147 064 

Skuld Equmeniaregionerna  529 530  584 988 

Övriga skulder  240  58 147 

Summa Övriga skulder 684 277   790 199 
 

    
     

Not 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2019-12-31  2018-12-31 

Semesterlöner, pensionskostnader, sociala avgifter  793 223  802 886 

Övriga interimsskulder  705 882  72 967 

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 499 105   875 853 
 

 

Not 14. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  

Styrelsen följer noggrant utvecklingen av den rådande pandemin orsakad av COVID-19 och 
Equmenias ledning har försökt beakta hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att 
påverka föreningens framtid. De kortsiktiga effekterna ser vi redan nu med verksamhet som 
behöver hitta nya vägar och uttryckssätt när vi inte längre kan träffas många på samma plats 
och ombeds till social distansering. Där försöker vi anpassa oss till situationen med hjälp av 
dagens teknik eller genom att senarelägga verksamhet som inte anses kunna genomföras över 
internet. Vi kan i dagsläget inte bedöma omfattningen av de långsiktiga effekterna för 
Equmenia av COVID-19 då vi till stor del är beroende av hur det svenska samhället och de 
lokala föreningarna klarar denna pandemi. Däremot är vi övertygade om att de ekonomiska 
följderna av pandemin kommer få konsekvenser för Equmenia. Om många svenskar förlorar 
sina arbeten finns inte längre lika stort utrymme för givande och lokalföreningar kan tappa 
medlemmar om familjer måste se över sina utgifter på grund av lägre inkomst in i hushållet, 
vilket i sin tur kan minska medlemsavgifter och statsbidrag för Equmenia. Detta är något som 
kommer tas hänsyn till i kommande budgetsättning inför 2021. 

Equmenias ledning fortsätter att försöka hålla sig uppdaterad i denna speciella situation för att 
kunna verka för medlemmarnas bästa, både i lokalförening, i regioner samt på nationell nivå.  
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Föredragning av revisionsberättelse 
2019-01-01- 2019-12-31

13



35



36

Fastställande av resultat- och balansräkning 14
Resultaträkningen beskriver hur det har gått ekonomiskt för Equmenia under ett år. Balansräkningen tar 
sedan med sig årets resultat in till nästa räkenskapsår då balansräkningen lever vidare år efter år även om  
resultaträkningen blir ny för varje år. 

Styrelsen föreslår riksstämman besluta

 att  fastställa resultaträkning för år 2019 och balansräkning per 2019-12-31 i  
  enlighet med årsredovisningen 

 att  ta 981 667 från balanserat kapital, enligt resultaträkning för år 2019.
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Nomineringskommitté 
inför riksstämman  
2020 har varit:
Tilly Liman, Equmenia Stockholm, 
(Sammankallande)

Kajsa Romhed, Equmenia Svealand

Emma Tonnvik, Equmenia Väst,

David Forsling, Equmenia Nord

Amanda Gillsjö, Equmenia Syd

Albin Ullerås, Equmenia Öst

Alma Pettersson, Equmenia Mitt

Förslag till ordförande
Ida Tonnvik, Stockholm  
omval 1 år 

Förslag till styrelse
Arvid Hardmo, Kumla 
kvarstående 1 år

Hanna Neljesjö, Rättvik 
kvarstående 1 år

Sara Wahll, Göteborg 
kvarstående 1 år

Richard Roolf, Karlsborg 
kvarstående 1 år

Jonna Lindroth, Habo 
omval 2 år

Malin Ansgar, Tibro 
omval 2 år

Kristina Florén, Södertälje 
nyval 2 år

Simon Västsäter, Årjäng 
nyval 2 år 

Revisorer
Nyval:

Desirée Nylén Wittberg (auktoriserad revisor)

Torbjörn Larsson (Suppleant, auktoriserad revisor)

Omval

Ordinarie: Erik Elfgren (omval, 1 år)

Ordinarie: Gunnar Sjödelius (omval, 1 år)

Nomineringskommittén
Presenteras på stämman.

 

Presentation av  
nomineringskommitténs förslag
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Presentation av kandidater till styrelsen

Namn: Ida Tonnvik

Född: 1993

Bor: Stockholm 

Aktuell förening: Equmenia 
Jakobsbergskyrkan 

Sysselsättning: Pluggar till pastor!

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen? Helst är ute så mycket 
det går! Springer, cyklar och går 
långt. Plus fikar med kompisar.

Varför är du en del av Equmenia? Vi 
har världens bästa budskap i Jesus 
Kristus, och jag önskar att vartenda 
barn och ungdom i det här landet 
ska få möjlighet att förstå det och 
lära känna Honom. 

Vad vill du bidra med till styrelsen? 
Glädje, engagemang och lite 
teologisk kunskap. Jag är så glad 
att få leda vårt styrelse-lag där alla 
ledamöter har en avgörande roll.  

Varför är det bra om just du sitter 
i styrelsen? Därför att jag älskar 
Equmenia och tror att vi har massor 
att bidra med i den här världen, och 
jag vill vara med i det arbetet! 

Om du får tipsa om ett bibelord, 
vilket blir det då? Jag känner på 
något sätt igen mig i Sackaios, och jag 
tycker Jesus är så cool där. Luk 19:1-10.

Favoritgodis/snacks? Jordnötssmör, 
chips och sån San Pellegrino-läsk. 
Helst på samma gång! 

Bästa tips för en digital 
riksstämma? Danspauser och en 
inte för skön soffa. 

Vad ser du mest fram emot när 
restriktionerna lyfts? ATT KRAMAS! 
Utan fysisk kontakt försmäktar jag 
på denna jord. 

 

Namn: Jonna Lindroth

Född: 1994 

Bor: Habo

Aktuell förening: Habo Equmenia 

Sysselsättning: Studerande, arbetslös 
och föräldraledig i härlig kombo.

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen? Jag gillar att vara i 
naturen, umgås med vänner och 
familj och att vara i kyrkan. 

Varför är du en del av Equmenia? För 
att jag verkligen tror att Equmenia 
är så bra för barn och unga i vårt 
land, jag är så stolt över oss. 

Vad vill du bidra med till styrelsen? 
Tankar, idéer, inspiration och 
funderingar om hur vi kan bli ännu 
bättre. 

Varför är det bra om just du sitter i 
styrelsen? Jag har lång erfarenhet 
av att vara ideell ledare och 
anställd ungdomsledare från olika 
sammanhang, har utbildning inom 
organisationspsykologi/HR och 
tycker det är roligt med strategiska 
frågor och visioner. 

Om du får tipsa om ett bibelord, 
vilket blir det då? Jer 29:11 bär mig i 
dessa tider. 

Favoritgodis/snacks? 
Kladdkakesmet! 

Bästa tips för en digital riksstämma? 
Samlas några stycken och var med 
tillsammans, preppa med gottigheter 
och dröm tillsammans med oss alla! 

Vad ser du mest fram emot när 
restriktionerna lyfts? Att få krama 
min mormor igen. 

Namn: Malin Ansgar 

Född: 1991

Bor: Göteborg

Aktuell förening: Equmenia Tibro 

Sysselsättning: Ingenjör

Vad gör du när du inte sitter 
i styrelsen? Funderar på 
effektivisering av försörjningskedjor 
och processer eller träffar familj och 
vänner, sannolikt över en kopp kaffe 
och med fördel i naturen.

Varför är du en del av Equmenia? 
Equmenia är en fantastisk och unik 
plats för unga att lära känna sig 
själva, lära känna Jesus, utmanas, 
utvecklas och finna en större 
gemenskap. Att få vara en del av det 
är nåd och lyx! 

Vad vill du bidra med till styrelsen? 
Jag vill bidra med engagemang och 
längtan, strategiskt tänkande och ett 
sinne för struktur

Varför är det bra om just du sitter i 
styrelsen? Jag har tidigare erfarenhet 
från styrelsearbete i Equmenia och 
Equmenia Väst som kan ge god 
kontinuitet

Om du får tipsa om ett bibelord, 
vilket blir det då? Jeremia 29:11

Favoritgodis/snacks? Allt surt och 
allt lakrits.

Bästa tips för en digital riksstämma? 
Säkerställ att det finns gott om 
godis!

Vad ser du mest fram emot när 
restriktionerna lyfts? Konserter och 
stora kalas!
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Namn: Hanna Neljesjö

Född: 1996

Bor: Rättvik

Aktuell förening: Equmenia Rättvik

Sysselsättning: Pluggar till 
sjuksköterska. 

Vad gör du när du inte sitter 
i styrelsen? Jag är aktiv i min 
förening, umgås gärna med familj 
och vänner och jag gillar även att 
baka.

Varför är du en del av Equmenia? 
För att jag ser att Equmenia har ett 
fantastiskt arbete och ett tydligt 
syfte där man känner sig både trygg 
och har massa roligt.

Vad vill du bidra med till styrelsen? 
Jag vill bidra med glädje, tankar 
samt mina erfarenheter i 
föreningslivet.

Varför är det bra om just du 
sitter i styrelsen? Jag hoppas 
kunna medföra en positiv anda, 
och att mina erfarenheter som 
ungdomsledare och i föreningslivet 
kan bidra till fler perspektiv i 
styrelsen. Jag vill vara med och 
utveckla Equmenia!

Om du får tipsa om ett bibelord, 
vilket blir det då? Filipperbrevet 4:4

Favoritgodis/snacks? Saltlakrits.

Bästa tips för en digital 
riksstämma? Sitt tillsammans med 
andra i er förening eller från andra 
föreningar, då kan ni både dela 
tankar och ha roligt samtidigt!

Vad ser du mest fram emot när 
restriktionerna lyfts? Att få krama 
mina far- och morföräldrar igen.

 

Namn: Arvid Hardmo

Född: 1984

Bor: Kumla

Aktuell förening: Equmenia Kumla

Sysselsättning: Biträdande rektor

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen? Jag om min fru fick vårt 
första barn i slutet av april – så 
fritiden kretsar mest runt henne nu.

Varför är du en del av Equmenia? 
Equmenia, och tidigare smu, har 
varit en del av den jag är så länge 
jag kan minnas. Det är en så 
integrerad del av den jag är, min tro 
och mina relationer att det är svårt 
att tänka sig att inte vara en del av 
Equmenia.

Vad vill du bidra med till 
styrelsen? Erfarenhet från flera 
andra styrelser, ett hälsosamt 
ifrågrasättande av de beslut vi 
tar och har tagit, mod att agera, 
förändra och stå kvar.

Varför är det bra om just du sitter i 
styrelsen? Mina erfarenheter från 
andra styrelser och ett långsiktigt 
strategiskt arbete 

Om du får tipsa om ett bibelord, 
vilket blir det då? Är en klassiker 
men jag gillar Mat 7:7-11

Favoritgodis/snacks? Ljusa pollys 
och turkisk peppar.

Bästa tips för en digital riksstämma? 
Fokusera på möjligheterna denna 
typ av stämma ger.

Vad ser du mest fram emot när 
restriktionerna lyfts? Att låta fler 
delar av vår familj få träffa vår lilla 
dotter tillsammans.

Namn: Sara Wahll 

Född: 1998

Bor: Göteborg 

Aktuell förening: Equmenia 
Bifrostkyrkan

Sysselsättning: Student

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen? Umgås med vänner, 
stickar, bjuder på fika och är 
scoutledare.

Varför är du en del av Equmenia? 
För att det är en fantastisk 
organisation som har fått betyda 
mycket för mitt och andra ungas liv. 

Vad vill du bidra med till styrelsen? 
Jag vill bidra med mitt kreativa och 
logiska tänkande samt min kunskap 
om hur det är att vara en förening 
idag. 

Varför är det bra om just du sitter 
i styrelsen? Det är bra att just jag 
sitter i styrelsen eftersom jag har 
en bred erfarenhet av Equmenias 
verksamhet, vågar tänka nytt och 
älskar Equmenia!

Om du får tipsa om ett bibelord, 
vilket blir det då? Matteus 7:7 Be, 
så skall ni få. Sök, så skall ni finna. 
Bulta, så skall dörren öppnas. 

Favoritgodis/snacks? 
Popcorn, choklad och smågodis

Bästa tips för en digital 
riksstämma? Samla hela föreningen 
och var med på den tillsammans! 
En stor påse godis är också att 
rekommendera. 

Vad ser du mest fram emot när 
restriktionerna lyfts? Att få gå 
på olika saker – Gudtjänst kalas, 
föreläsningar.  
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Namn: Richard Roolf

Född: 1991

Bor: Rönninge – Karlsborg – Solna 
(Det varierar från dag till dag)

Aktuell förening: Equmenia Karlsborg

Sysselsättning: Studerar till Officer

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen? Tränar eller umgås med 
mina barn och min fru. När jag inte 
är i skolan förstås.

Varför är du en del av Equmenia? 
Equmenia var viktigt för mig som 
tonåring. Det är såklart väldigt roligt 
att ge tillbaka lite av det. Att arbeta 
för att barn och unga får växa och 
lära känna Jesus.

Vad vill du bidra med till styrelsen? 
Organisationsstruktur är en fråga 
som är aktuell och intressant. Och jag 
ser fram emot vad den nyss avslutade 
demokratiutredningen kan leda till. 

Varför är det bra om just du sitter 
i styrelsen? Mina hjärtefrågor är 
aktuella i den utvecklingsperiod 
som Equmenia är mitt uppe i. Sedan 
verkar det som om jag har blivit den 
gamla styrelseräven så jag kan bidra 
med lite organisatoriskt minne.

Om du får tipsa om ett bibelord, vilket 
blir det då? Lukas 19:39-40

Favoritgodis/snacks? Choklad eller 
något ordentligt sötsliskigt.

Bästa tips för en digital riksstämma? 
Glöm inte bort att röra på dig under 
dagen. Ta en promenad!

Vad ser du mest fram emot när 
restriktionerna lyfts? Styrelsemöten 
som inte är på zoom, och så 
klart hoppas jag på en fantastisk 
riksstämma 2021.

Namn: Simon Västsäter

Född: 1994

Bor: Bor i Värmland i Årjäng 
(riksstämman 2019 var här)

Aktuell förening: Equmenia Årjäng

Sysselsättning: Jag pluggar till 
förskollärare och är färdig i januari.

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen? Då är jag ledare på 
tonårskvällar, spelar piano och sjunger! 
(Pluggar också när det finns tid).

Varför är du en del av Equmenia? Är 
uppväxt i kyrkan och har alltid känt 
mig hemma där. Jag vill att barn och 
unga ska få växa upp och ha samma 
känsla. Brinner lite extra för tonåringar 
och vill skapa platser för dem att hänga 
med varandra och Jesus.

Vad vill du bidra med till styrelsen? 
Jag har ganska mycket styrelsevana 
vilket kan vara en bra resurs att 
ha! Jag gillar att drömma stort och 
speciellt om hur man kan skapa 
mötesplatser för människor! 

Varför är det bra om just du sitter 
i styrelsen? Jag är som sagt en 
drömmare och jag har en del 
erfarenheter av olika projekt. Att jag 
är från landsbygden ser jag som ett 
stort plus också!

Om du får tipsa om ett bibelord, vilket 
blir det då? Jesaja 41:10.

Favoritgodis/snacks? Ahlgrens bilar 
eller godissnören.

Bästa tips för en digital riksstämma? 
Tacos, tacos, tacos! 

Vad ser du mest fram emot när 
restriktionerna lyfts? Att få åka 
snowboard i Norge! Men också att få 
hälsa på familj och vänner lite här 
och var!

Namn: Kristina Florén

Född: 1997

Bor: Nyinflyttad till Linköping

Aktuell förening: Equmenia Ungdom 
Missionskyrkan Södertälje

Sysselsättning: Pluggar Politicies 
Kandtidat vid Linköpings universitet

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen? Funderar över hur världen 
borde vara, cyklar, dansar och längtar 
efter naturen.

Varför är du en del av Equmenia? Först 
var det vännerna och raggandet (haha) 
och nu en vilja att bidra. Tänk vilken 
lyx att få skämma bort ungdomar, se 
dem och ge dem en grund att stå på!

Vad vill du bidra med till styrelsen? Jag 
vill bidra med jobbiga frågor. Varför 
gör vi det vi gör och för vem? Det finns 
massa röster som är lätta att missa.

Varför är det bra om just du sitter i 
styrelsen? Equmenia är bra, men behöver 
få en bredare självbild och mångfald. 
Jag har sett lite av detta och tror det är 
viktiga erfarenheter för styrelsen. 

Om du får tipsa om ett bibelord, vilket 
blir det då? Markus 14:51-52, att tro är 
både stora frågor och att skratta! 

Favoritgodis/snacks? Min 
rumskamrats kladdkaka – den är 
magisk! Annars chokladbollar.

Bästa tips för en digital riksstämma? 
Tänk mello, men viktigare! Samla ett 
gäng, på med partykläderna och fram 
med snacksen. Det är till och med 
gratis att rösta! 

Vad ser du mest fram emot när 
restriktionerna lyfts? Dansgolv, träffa 
farmor och farfar, gudstjänster och att 
se på melodifestivalen med soffan full 
av vänner!
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Under riksstämman samlar vi in en särskild kollekt 
– Riksstämmogåvan – som går direkt till Equmenias 
gemensamma arbete. Den gåvan hjälper oss att göra allt det 
goda ni bestämmer under riksstämman. Fundera redan nu 
på hur din förening vill vara med och bidra! 

Det enklaste sättet att medverka är att swisha till nr 123 213 
48 31. Märk överföringen ”Riksstämmogåva”. Du kan även 
SMS:a in din gåva till Equmenia. SMS:a ge30 eller ge100 till 
72980 för att ge 30 eller 100 kr. SMS-kostnad tillkommer.

Din förening kan även ge ett ”löftesoffer”, då skickar ni ett 
mail till Equmenias ekonom Cecilia Bergliden  
cecilia.bergliden@equmenia.se , skriv i mailet vilken förening 
det avser, hur mycket din förening vill ge och sedan 
sätter din kassör in motsvarande summa till Equmenias 
bankgiro 293-0543 efter riksstämman. Märk inbetalningen 
”Riksstämmogåva”. Prata med din ordförande eller kassör 
hur mycket ni vill ge. 

Tillsammans är vi starka!

123 213 48 31
”Riksstämmogåva”

17 Riksstämmogåva
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18

Till Riksstämman 2020

Bakgrund
Att leva som kristen i Sverige innebär utmaningar eftersom sekulariseringen är stark. 
Vi möter en ökad ateism och skepticism och till och med en religionsfientlighet i den
samhälleliga debatten. År 2018 fick Equmenia kämpa för att upphäva besluten av de 
indragna bidragen från staten på grund av att vår föreningsverksamhet är konfessio-
nellt präglad. Samtidigt med denna religionsfobi märker vi också att nyfikenheten och 
frågor om tro generellt sett ökar.

I den tidigare metodistkyrkan i Sverige, missionsförbundet och baptistsamfundet var
folkbildning en central del av verksamheten. Det arvet präglar också Equmenia som 
har bibelskolor, ledarskapskurser och ger ut böcker och material som Växa-i-tro-pla-
nen. Däremot har vi lagt märke till att en del saknas i bildningen och det är apologetik.

Vad är då apologetik?
Först vill vi förklara vad vi menar när vi lyfter fram apologetik . Apologetik handlar 
om att lära sig att resonera och fundera över den kristna trons innehåll och sannings-
anspråk samt att bygga en stabil grund för tron att kunna vila på. Apologetik vill ge en 
fördjupad förståelse av Gud, världen och oss själva.

Vi menar alltså inte att apologetik ska vara svartvit, förenklande och ge färdiga svar på 
alla stora trosfrågor. Syftet med apologetik är att ge verktyg att upptäcka den kristna 
tron och se att den håller i prövningens stund, att den är trovärdig och att den är tillför-
litlig.

Vad vill vi ska hända?
Vi vill att Equmenia verkar aktivt för ett klimat i sin verksamhet som också präglas av
intellektuella samtal och fördjupning i trons frågor.

Daniel R. Ardabili-Farshi, Tobias Sunnerdahl, David Neljesjö och 
Noa Nobuoka föreslår riksstämman:

att Equmenia tillhandahåller en materialbank som är tillägnad apologetik, med   
 olika apologetiska ämnen och där ungdomar, unga vuxna och ungdomsledare  
 kan rekommendera böcker, artiklar och göra diskussionsinlägg;

att  Equmenias kompetensutvecklingsutbildningar, förslagsvis ungdomsledarut  
 bildningen, innehåller seminarier om apologetik;

att  Equmenia verkar för och är medarrangörer i konferenser med apologetisk  
 inriktning.

Motion om mer  
apologetik i Equmenia
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Styrelsen svar 

Tack för en viktig motion!
Styrelsen delar motionärernas känsla av att det kan vara utmanande att vara kristen i ett allt mer 
sekulärt svenskt samhälle och att det då kan finnas behov av att ha kunskap och möjlighet att 
argumentera för sin tro i olika sammanhang. Samtidigt tror vi att tron genom konstruktiva och 
respektfulla samtal kan bidra med mycket positivt till formandet av ett gott samhälle. Equmenia 
vill vara en resurs för barn och unga för att förstå kristen tro och att förstå världen genom teolo-
gin. Det intellektuella samtalet om tro och fördjupning i dess frågor kan vara ett viktigt verktyg 
för den som blir ifrågasatt som kristen eller ett sätt att upptäcka tro. Styrelsen är därför positiv till 
motionens intention men vi ser samtidigt vissa utmaningar i att-satsernas formuleringar och yrkar 
därför avslag på samtliga att-satser till förmån för styrelsens förslag.

Equmenia håller på att bygga upp en aktivitetsbank och ser därför inte behovet eller möjligheten 
att bygga upp en separat materialbank just för apologetik utan föreslår att det ingår i den redan 
befintliga aktivitetsbanken. Ett diskussionsforum på nationell nivå är vi skeptiska till eftersom vi 
menar att vi då måste kunna ta ansvar för vad som sägs i detta forum. Att moderera och kvalitets-
säkra ett sådant forum är både svårt och resurskrävande.

Styrelsen vill också upplysa om att riksstämman inte kan besluta om vad som skall ingå i ungdoms-
ledarutbildningen eller kompetensutvecklingsprogram även om vi så klart kan göra medskick. Vi 
tror dessutom att vi använder våra resurser bättre genom att vända oss direkt till barn och unga i vår 
verksamhet. Vi föreslår därför att Equmenia istället skall erbjuda resurser, så som material eller semi-
narier, till sådana sammanhang där unga möts, t.ex. Hönökonferensen, tonårsläger och liknande.

Vi konstaterar att apologetik idag tar sig olika utryck i olika sammanhang. Vi tror att Equmenia 
behöver utreda hur en kristen apologetik i vårt sammanhang ser ut som stärker ungas tro och roll 
i världen. En apologetik som tillsammans med andra goda krafter kan vara med och forma ett 
medmänskligt samhälle. 

Styrelsen delar den längtan vi uppfattar hos motionärerna att kunna ge ungdomar verktyg att för-
klara sin tro på ett intellektuellt plan. Vi behöver verka för ett klimat där unga kan växa, i tro och 
i gemenskap med varandra och Jesus. Därför föreslår vi att riksstämman skall besluta enligt den 
formulering som motionärerna ger i sitt sista stycke.

Styrelsen förslår riksstämman

att avslå motionens samtliga att-satser

att uppdra åt styrelsen att verka aktivt för ett klimat i Equmenias verksamhet som präglas av   
 intellektuella samtal och fördjupning i trons frågor.

att uppdra åt styrelsen att tillgängliggöra material om apologetik genom aktivitetsbanken.

att uppdra åt styrelsen att tillgängliggöra resurser exempelvis i form av material och personal   
 för seminarier och föreläsningar om apologetik vid några större evenemang riktade mot   
 ungdomar och unga vuxna.

att utreda Equmenias bidrag till kristen apologetik i Sverige som stärker ungas tro och själv  
 förtroende som kristna
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19 Motion angående namnet 
skrabbelucker

Scout har länge varit en viktig del av kyrkans ungdomsarbete, där scouting har 
berört större delar av den svenska befolkningen genom historien. Vi har lärt barn, 
unga och vuxna hur man skall bete sig i skog och mark. Vi har lärt oss om första 
hjälpen, hur man beter sig mot sina medmänniskor och om guds härliga budskap. 
Equmeniascout bedrivs över hela Sverige, vilket naturligt medför att olika kyrkor 
har olika sätt att bedriva scouting. Detta är något som vi ser som något positivt och 
visar på att scouting likväl kan bedrivas inne i centrala Stockholm som ute på lands-
bygden i Årjäng. 

En viktig del av scoutlivet är att laga mat tillsammans, och framför allt att fika. 
Ett sådant populärt fika är en slags sockerkaka som doppas i socker (se bilaga för 
recept), och det finns få så infekterade diskussioner inom scout-sverige som det om 
namnet på sagda fika. Skrabbelucker, skrabbelurer, krabbelurer är bara några av de 
namn som fikat kallas. 

Denna diskussion skiljer sig från tex “kex”- och “kiosk”-diskussionen, då dessa dis-
kussioner är dialektala, när vårt problem handlar om faktiska namn. Vad vi vet har 
ingen kommit till fysisk skada på grund av denna diskussion, men det kan naturligt-
vis finnas ett mörkertal i detta. 

Vi tror att ett officiellt fattat beslut rörande namnfrågan kan förhindra konflikter i 
planering av tex läger och hajker, men också inför den lokala patrullkvällen. 
Vi som skriver denna motion känner att det nu är dags för Equmenia att fatta ett be-
slut för att få ett slut på diskussionen. Vi måste stå enade i denna fråga för att kunna 
lyfta den till scouternas demokratijamboree och på så vis få slut på denna infektera-
de diskussion. 

Albin Forssén och Maria Forssén, Lagmansholm föreslår 
riksstämman: 

att  Equmenia år 2021 kommer att använda sig av ordet “Skrabbelucker” när vi   
 pratar om sagda fika/maträtt. Nationellt, regionalt och lokalt. 

att Equmenia driver frågan vidare på demokratijamboree, att alla scouter i  
 Sverige skall använda samma benämning inom scouting. 

att  i samband med riksstämman 2021 servera sagda fika för att introducera det  
 officiella namnet. 
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Styrelsen svar 

Styrelsen tackar för motionen!
 
Styrelsen delar motionärernas bild om att scout är en viktig del i Equmenia och i Equme-
nias samhällsansvar i att utbilda goda medborgare. Styrelsen är även mycket svag för mat 
innehållande höga halter socker - det är mycket godis på våra styrelsemöten :-)
 
Det här med namn är inte alltid lätt. Samma sak eller företeelse kan heta olika saker på 
olika platser. För styrelsen ledde denna motion till en mer generell diskussion kring huru-
vida stämman ska besluta om namn eller inte. Vi landade i några huvudsakliga fördelar och 
nackdelar.
 
Styrelsen ser följande fördelar med att bestämma ett nationellt namn
• Vid nationell kommunikation skulle det inte vara upp till den skrivande individen att 

bestämma namnet - detta skulle kunna leda till ökad klarhet.
 
Styrelsen ser följande nackdelar med att bestämma ett nationellt namn
• Ett nationellt namn skulle enbart ha bäring på den nationella kommunikationen. Vi 

kan inte bestämma vad Equmenia nord (region), Equmenia Anderstorp (lokalförening) 
eller än mindre vad medlemmen Svea Alléus faktiskt kallar bakverket. Därmed bedö-
mer vi att effekten skulle bli liten.

• Det finns väldigt många olika saker eller företeelser som har olika namn beroende på 
var eller vem vi frågar. Om stämman ska avgöra alla dessa frågor skulle det kunna bli 
riksstämmans huvuduppgift.

• Det är härligt att vi är olika! Att vi kan tycka på lite olika sätt och kalla samma sak vid 
olika namn. Vi vill vara en organisation med mångfald.

 
Styrelsens bedömning är att nackdelarna med att bestämma ett gemensamt namn översti-
ger fördelarna, vår bedömning är att detta gäller generellt och inte endast för denna spe-
cifika motion. Vi ser gärna att denna fråga diskuteras vidare innan stämman besluter om 
denna specifika motion.
 
Kring motionens andra att-sats har styrelsen en sakupplysning. Equmenia nationellt har 
inte någon formell möjlighet att påverka Scouternas stämma då Equmenia nationellt inte 
har någon rösträtt. Däremot kan våra medlemmar, som är scouter, påverka stämman di-
rekt. Vi uppmanar våra medlemmar att ta chansen att direkt påverka Scouternas stämma, 
Demokratijamboreen, genom att rösta och att motionera!
 
Styrelsen föreslår riksstämman

att  avslå motionens alla att-satser

att vid riksstämman 2021 servera ovan beskrivna fika.
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20 Proposition om Equmenias 
scoutstrategi 2020–2030
 
Vi vill ta ut en långsiktig riktning för Equmenias scoutverksamhet. Därför har vi un-
dersökt vilka utmaningar och utvecklingsområden vi ser och utifrån det tagit fram ett 
förslag på scoutstrategi. Den består av 7 fokusområden för perioden 2020–2030 som 
vi tror att vi behöver arbeta med för att ta oss ännu närmare Equmenias vision. 

Arbetet med scoutstrategin började i 2017 med en stor scoutledarsamling. Därefter 
har det gjorts flera enkäter och referensrundor. Det har funnits möjlighet att diskutera 
strategin på verksamhetstorget på riksstämmorna år 2018 och 2019. Den har också 
diskuterats under en öppen ledarsamling på Prisma, lagts fram för regionala scoutstag 
och diskuterats i Equmenias styrelse. Nu har riksstämman möjlighet att besluta om 
scoutstrategin så att vi kan gå från en plan till att börja förverkliga målen. 

De två nästföljande sidorna i handlingarna är strategins första två sidor. Dokumentet i 
sin helhet inklusive bakgrund, nulägesanalys och hur vi förverkligar strategin finns att 
läsa som bilaga till handlingarna. 

Styrelsen föreslår riksstämman
 
att  anta förslaget till Equmenias scoutstrategi 2020–2030.
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Equmenias scoutstrategi för perioden 2020-2030 
17 sep 2020 
 
Vi är övertygade om att vi har ett aktuellt och viktigt budskap till barn och unga i Sverige. Det 
handlar om att alla är älskade av Gud och att det finns ett hopp som kan bära genom hela 
livet och ända in i evigheten. Detta är drivkraften för att vi vill att flera ska få uppleva scouting 
då det är ett fantastiskt sätt att utvecklas som människa, dela livet, stödja varandra och 
tillsammans fundera över livets stora frågor. Vi får upptäcka att vi är en del av en större värld 
och att vi inbjuds till att dela församlingens gemenskap, uppdrag och liv. 
 
Vi vill att alla barn, föräldrar och ledare som är en del av Equmenias scoutverksamhet ska 
uppleva att de tas på allvar. Vi vill genuint och engagerat möta barn och unga så att vi 
tillsammans växer och gör skillnad för andra.  
 
Equmenias vision är ”Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.” För 
att gå i riktning mot visionen vill vi under perioden 2020-2030 särskilt fokusera på att: 
 

● Vi blir fler scouter som stannar allt längre i rörelsen 
Vi vill att fler ska få växa i den gemenskap vi är i Equmenia. Medlemmar oavsett 
ålder får växa och utvecklas inom Equmeniascout, detta gäller inte minst scouter i 
äventyrar- och utmanaråldern (12-15 och 15-18 år). Vi vill att fler ska upptäcka vad 
scouting inom Equmenia innebär och därför vill vi stolta och trygga visa vår 
scoutverksamhet. Vi vill inspirera församlingar som inte har scoutverksamhet till att 
starta scouting samt nå personer i målgrupper som Equmeniascout traditionellt inte 
har nått. Vi vill inspirera och visa på olika sätt att bedriva scouting, exempelvis 
genom familjescouting, scouting i skolan eller scouting i utsatta områden.  

 
● Det är meningsfullt och roligt att vara scoutledare samtidigt som det är lätt att 

rekrytera nya ledare 
Vi vill ge det bästa vi har till barn och unga i vår verksamhet. Det gör vi genom att 
ledare känner mening, glädje och stöd i det uppdrag vi står i tillsammans med övriga 
ledare. Utifrån Equmenias värdegrund rekryterar vi ledare och andra resurser från 
flera grupper till exempel bland föräldrar, församlingsmedlemmar, studenter och 
tidigare scouter. Vi arbetar med ett hållbart ledarskap där scouter och ledare kan 
vara aktiva under lång tid i olika livssituationer. 

 
● Vi har goda, tydliga och respektfulla samtal om tro 

Vi vill att alla barn och unga ska få möjlighet att upptäcka och möta livet med en 
stadig grund i vilka vi är, vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Vi samtalar om 
livets viktiga frågor och speglar oss själva i Bibelns berättelser. Vi är öppna, nyfikna 
och respekterar varandra i tankar om tro och livets stora frågor samtidigt som vi är 
tydliga med vad Equmenia, Equmeniakyrkan och vi själva står för. Detta har sin 
grund både i vår kristna tro och i scoutlagen.  
 

 

1 
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● Samhällsengagemang är en viktig del av vår scoutverksamhet 
Vi vill vara med och förvandla det samhälle och den värld som vi är en del av. Vår 
kristna tro och scoutmetoden  motiverar oss att ha ett samhällsengagemang som rör 1

bland annat klimat, hållbarhet, rättvisa, fred och omsorg om andra människor – både 
nära och långt borta. Vi vill vara synliga, kända och tydliga medspelare i de 
lokalsamhällen vi verkar.  
 

● Utveckla användandet av scoutmetoden  och se till att våra scoutledare är väl 2

rustade  
Vi vill att barn och unga får växa och utvecklas genom scouting. Därför vill vi tydligt 
fördjupa och utveckla förståelsen för och användandet av scoutmetoden. Vi vill stötta 
nya och gamla ledare i sitt ledarskap inom scouting samt hur man är ledare i en 
kristen barn- och ungdomsorganisation. Vi vill förändra och utveckla 
utbildningskulturen så att våra ledare ständigt får växa vidare i sitt ledarskap.  

 
● Scouter känner delaktighet och får möjlighet att växa i ansvar  

Vi vill forma dagens och framtidens ledare och goda samhällsmedborgare. Genom 
Equmenias scoutverksamhet ges barn och unga möjlighet att växa i ansvar och 
utmanas i att leda varandra. Vi vill att barn och unga ska nå sin fulla potential och få 
växa i delaktighet, ledarskap och demokratisk skolning utifrån den trygga miljö 
patrullen och föreningen utgör.  
 

● Scouting utförs i ömsesidig samverkan med församlingen 
Vi vill att scouterna känner samhörighet med församlingen och berikas av denna 
gemenskap, samt att församlingen känner glädje, ansvar och delaktighet för dess 
scoutverksamhet. Equmenia med dess scoutverksamhet är ett uttryck av 
Equmeniakyrkans vision ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar mig, dig och världen” där förening och församling delar gemenskap och 
hör ihop. 

 
  

1 Scoutmetoden består av de sju delarna: Scoutlag och scoutlöftet, patrullsystemet, learning by doing, 
stödjande och lyssnande ledarskap, lokalt och globalt samhällsengagemang, friluftsliv samt 
symboliskt ramverk.  
2 Se fotnot 1.  
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utbildningskulturen så att våra ledare ständigt får växa vidare i sitt ledarskap.  

 
● Scouter känner delaktighet och får möjlighet att växa i ansvar  
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växa i delaktighet, ledarskap och demokratisk skolning utifrån den trygga miljö 
patrullen och föreningen utgör.  
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scoutverksamhet. Equmenia med dess scoutverksamhet är ett uttryck av 
Equmeniakyrkans vision ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar mig, dig och världen” där förening och församling delar gemenskap och 
hör ihop. 

 
  

1 Scoutmetoden består av de sju delarna: Scoutlag och scoutlöftet, patrullsystemet, learning by doing, 
stödjande och lyssnande ledarskap, lokalt och globalt samhällsengagemang, friluftsliv samt 
symboliskt ramverk.  
2 Se fotnot 1.  
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Strategin i sin helhet inklusive bakgrund, nulägesanalys och hur vi förverkligar strategin finns att 
läsa som bilaga till handlingarna. 



49

21 Proposition om  
nationellt scoutläger 2024
 Scoutstaget har i sitt arbete med en den nya scoutstrategin funderat mycket kring hur de na-
tionella lägren bäst används i vår verksamhet. De är ett av våra kraftfullaste sätt att beröra vår 
rörelse. Equmenia har anordnat två nationella scoutläger tidigare, Trampolin 2013 och Prisma 
2019.  Vid dessa läger har vi direkt nått drygt 30 % av våra medlemmar och indirekt kanske 
hälften av våra medlemmar. 
 
Genom ett tydligare strategiskt tänkande kring vad hela rörelsen just nu behöver kan vi ta tyd-
liga steg i vår utveckling. Vi tror att våra nationella läger kan vara en katalysator för Equmenias 
utvecklingsarbete där vi som rörelse fördjupas i vår identitet och metoder. Genom nationella 
läger har vi en tydlig och viktigt plattform för samarbete med Equmeniakyrkan nationellt, regi-
onalt och lokala församlingar. 
 
Att arrangera nationella läger med en regelbundenhet på ca 5-6 år ger många fördelar i dels 
formerandet av vår rörelse och dels genom synergier gällande kunskap och planering för kom-
mande läger. Det är viktigt att vi har en bra tidscykel för de regionala och nationella lägren. 
 
Våra nationella läger är också en viktig plats för rekrytering av såväl tidigare som nya scouter. 
Erfarenheter från tidigare läger visar att personer som inte finns med i det lokala veckovisa 
arbetet är intresserade av att vara med i större projekt såsom ett nationellt läger.
 
Med Prisma i färskt minne är det nu dags att blicka framåt mot nästa nationella scoutläger. 
Styrelsen föreslår att nästa nationella scoutläger ska hållas 2024 och att vi under 2021-2022 ska 
tillsätta lägerchefer, visionera kring lägret, hitta lägerplats och sätta igång planeringsarbetet.
 
Att välja just år 2024 grundar sig i ett antal olika argument som scoutstaget har identifierat
• Stämmer väl utifrån det nya förslaget till Equmenias scoutstrategi.
• I kårenkäten 2019 svarade en majoritet att de önskade 2024 som året för nästa  

nationella läger
• Tillräckligt nära Prisma i tid för att många erfarenheter kan vara aktuella.
• Ej andra relevanta stora scoutevenemang detta år.
• Goda chanser att de som är nya scouter idag hinner vara med.
• En majoritet av regionerna är positiva.

Nackdelen med att ordna lägret detta år är att det kommer relativt nära de regionala läger som 
planeras, något av dessa kan hamna under 2023. År 2025 är det mycket svårt att lägga lägret då 
Scouterna har sin nationella jamboree då. År 2026 bedömer vi är för långt bort för nästa läger.
 
Vi vill utveckla vår rörelse och stärka varandra. Vi är redo för nästa nationella scoutläger 2024!
 
Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att riksstämman beslutar: 
 
att  arrangera Equmenias nästa nationella scoutläger under sommaren 2024. 
 
att  ge styrelsen i uppdrag att tillsätta lägerchefer. 
 
att  ge styrelsen i uppdrag att besluta om lägerplats.
 
att  ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram visioner för nästa nationella scoutläger.
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Proposition om medlemsavgift, 
deltagaravgift och aktivitetsstöd
Riksstämman 2015 beslutade om en ny modell för medlemsavgift och aktivitetsstöd. Styrelsen 
föreslår samma modell till riksstämman 2020. 

Modellen bygger på att de lokala föreningarna betalar en nationell medlemsavgift som är 100 
kr per medlem. Till föreningarna som är bidragsgrundande betalas det ut ett aktivitetsstöd 
som är 135 kr för varje bidragsgrundande medlem i åldern 6–25 år. 

För de föreningar som inte är bidragsgrundande på grund av att de har för stor andel medlem-
mar som är under 6 år, men i övrigt uppfyller MUCF:s* krav på bidragsgrundande föreningar, 
finns det sedan 2015 ytterligare ett högkostnadsskydd som innebär att en förening inte kan gå 
med mer minus än 5 000 kr per år avseende den nationella medlemsavgiften. För de förening-
ar som inte är bidragsgrundande finns det sedan 2015 ett högkostnadsskydd som innebär att 
en förening inte kan gå med mer minus än 7 000 kr per år avseende den nationella medlems-
avgiften. Dessa högkostnadsskydd vill styrelsen lämna oförändrade. 

Tidigare har några verksamhetsgrupper påpekat att de inte kan delta i finansieringen, eftersom 
de inte registrerar medlemskap. Därför har riksstämman sedan tidigare infört en rekommen-
derad deltagaravgift som verksamhetsgrupper utan medlemskap kan använda. Då kan alla vara 
med och stödja Equmenias gemensamma verksamhet. 

Vissa Equmeniaföreningar är även anslutna till andra ungdomsförbund eller riksorganisatio-
ner och betalar därför eventuellt fler medlemsavgifter: för dessa föreningar minskas medlems-
avgiften i förhållande till antalet organisationer föreningen är ansluten till. Om föreningen är 
bidragsgrundande för Equmenia betalas däremot fullt aktivitetsstöd ut till föreningen.

Styrelsen föreslår riksstämman 

att fastställa medlemsavgiften för 2021 till 100 kronor per medlem,

att fastställa aktivitetsstödet för 2021 till 135 kronor per bidragsgrundande medlem i   
 bidragsgrundande förening eller bidragsgrundande ekumenisk förening

att  fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte registrerar  
 medlemskap för 2021 till 100 kronor per deltagare

att medlemsavgift för ekumeniska föreningar minskas i proportionen till andelen

22

*Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor  
och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. 
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Proposition om scoutavgift
Efter beredningskonferensen 2016 har Equmenia kommit överens med Scouternas styrelse 
om ett avtal gällande scoutavgift och samarbete mellan organisationerna. Avtalet gäller till och 
med 2024. Scoutavgiften för Equmeniascouter är, enligt avtalet, 65% av den medlemsavgift 
som Scouterna fastställer vid sin stämma, Demokratijamboreen. Den scoutavgift föreningen 
betalar per scout motsvarar den avgift Equmenia betalar till Scouterna.

Under sex års tid, med start år 2017 trappas Equmenias avgift till Scouterna upp från 39% till 
65% av Scouternas medlemsavgift. Baserat på nu gällande medlemsavgift i Scouterna ser höj-
ningen av avgiften som Equmenia betalar per scout ut så här:

2017: 70 kronor, 39 %

2018: 80 kronor, 44 %

2019: 90 kronor, 50 %

2020: 100 kronor, 56 %

2021: 110 kronor, 61 %

2022 och framåt: 117 kronor, 65 %

Styrelsen föreslår riksstämman

att  fastställa scoutavgiften för 2021 till 110 kronor per scout

23

• Avgift per medlem – 100 kr

• Aktivitetsstöd per bidragsgrundande medlem 6-25 år – 135 kr

• Högkostnadsskydd för ej bidragsgrundande föreningar – 7 000 kr

• Högkostnadsskydd för ej bidragsgrundande föreningar med för många medlemmar under  
 6 års ålder – 5 000 kr 

Bidragsgrundande medlem 
Medlemmen är mellan 6-25 år och ska aktivt ta ställning för ett medlemskap genom att betala 
medlemsavgift eller på annat sätt skriftligen ta ställning för medlemskap. 

Bidragsgrundande förening 
60 procent av föreningens medlemmar ska vara 6-25 år. Föreningen ska ha godkända stadgar, en 
egen styrelse och ett medlemsregister. Samt rapportera antalet medlemmar till Equmenia, i början 
av varje år.



52

Proposition om budget 2021-01-01 – 2021-12-31

Vad är budget egentligen? 

En budget är en prognos över hur det kommande året kommer att se ut ekonomiskt. Budgeten är en 
sammanställning över vilka intäkter och kostnader som organisationen kommer att ha. Lite förenklat 
kan man säga att det motsvarar ungefär hur mycket pengar vi kommer att få in (=intäkter) och hur 
mycket pengar vi kommer att betala ut (=kostnader). Skillnaden mellan intäkter och kostnader heter 
resultat. I en ideell organisation som Equmenia är målet att resultatet över tid ska vara lite positivt, eller 
nära 0, och alltså inte generera massa vinster.

Hur läser jag budgetförslaget? 

För det första, om du inte förstår budgeten, fråga gärna! Equmenias styrelse och personal hjälper gärna 
till att förklara. För att du ska kunna påverka så mycket som möjligt är det bra om du ställer alla frågor 
i god tid. 

På samma sätt som tidigare år kommer vi inte att förklara alla budgetposter i detalj i handlingarna. Allt 
detta finns att ladda ner som en bilaga till riksstämmohandlingarna. Det som finns med i handlingarna 
är en sammanfattning av hela budgeten, där posterna inom ett verksamhetsområde slås samman så att 
du kan se slutresultatet. Där anges stora poster som intäkter och kostnader för de olika områdena. 

Förslaget till budget gäller från 1 januari till 31 december 2021 eftersom Equmenia har kalenderår som 
räkenskapsår. Den vänstra spalten visar den budget som riksstämman beslutade om för innevarande år 
(2020) och den högra spalten visar budgetförslaget för kommande verksamhetsår (2021). 

Så förstår du budgeten 

Under intäkter ser du de pengar som vi har att röra oss med under året. Insamlade medel tillsammans 
med statsbidragen är Equmenias enskilt viktigaste inkomstkällor. Sedan några år tillbaka har vi 
tillsammans med Equmeniakyrkan genomfört en årlig insamlingskampanj som har varit lyckad. Det vill 
vi fortsätta med och räknar därför med fortsatt goda intäkter från bön- och insamlingsdagen. Vi räknar 
med att statsbidragen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer att vara 
något högre under 2021 jämfört med budgeten för 2020, helt enkelt för att vi under 2020 har fått större 
statsbidrag än vi budgeterade för och vi tror att bidraget kommer vara ungefär lika stort under 2021.

För varje verksamhetsområde, till exempel kreativa uttryck och scout, finns specifika intäkter. Det 
är helt enkelt pengar som kommer in i den verksamhet vi bedriver. Det handlar bland annat om 
deltagaravgifter till scoututbildningar eller från medlemskörerna i Soul Children. Intäkterna för ledning 
utgörs bland annat av din anmälningsavgift till riksstämman och krönikor vår generalsekreterare 
skriver eller insatser hon gör till förmån för Equmenia.

Verksamhetskostnader visar vad vi tänker använda våra pengar till under året. Inom varje område finns 
personalkostnader för respektive koordinator med. Dessutom ryms alla de projekt och verksamheter 
som vi vill satsa pengar på. Exempel på utbildningar och initiativ som syns i budgeten är: Suntprat, 
Pulsledarutbildning och olika Scoutledarutbildningar.  Den budgeterade kostnaden och intäkten för 
scoutavgiften speglar den proposition styrelsen lägger fram. En annan stor post som påverkar budgeten 
för 2021 är en stor Musikkonferens som planeras tillsammans med Equmeniakyrkan. 

Under posten ledning ryms kostnader för bland annat generalsekreterare samt två biträdande 
generalsekreterare, en nationell och en regional. Aktivitetsstöd till föreningar är det bidrag som 
bidragsgrundande föreningar får tillbaka i samband med medlemsavgiften varje år. Jämfört med 
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tidigare år är det lite lägre kostnader för nationell personal i budgeten då det är färre heltidstjänster. 
I budgeten finns det dock nya kostnadsposter kopplade till Ideologiska teamet, Metodteamet och 
Föreningsutvecklingsteamet. Dessa team är ett nytt arbetssätt som personalen har testat ett tag och som 
hjälper dem att jobba smartare tillsammans. 

När vi drar av kostnaderna från intäkterna får vi ett verksamhetsresultat på – 675 000 kronor. För 
att täcka upp detta underskott använder vi intäkter från räntor vi får på lån till Equmeniakyrkan (se 
Finansiella poster) och en del av de ändamålsbestämda medel som Equmenia har. Dessa pengar har 
skänkts till Equmenia och är sparade för att användas till särskilda satsningar. När vi gjort detta återstår 
fortfarande ett negativt resultat, nämligen 

– 565 000 kronor (se Kvarstående belopp för året). Detta underskott täcks upp av överskott från tidigare 
år. Årets resultat visar ett mindre underskott jämfört med tidigare år då styrelsen har beslutat om 
ytterligare effektiviseringar och besparingar under året. 

Styrelsen föreslår riksstämman 

att  fastställa förslaget till budget för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Budgetförslag för Equmenia, verksamhetsåret 2021
Alla belopp är angivna i kronor

Budget          
2020

Budget          
2021

INTÄKTER
Insamlade medel nationellt 2 890 000 2 890 000
Insamlade medel internationellt 250 000 250 000

Statsbidrag MUCF 983 000 1 076 000

Statsbidrag MUCF, återredovisningskrav 1 976 000 2 141 000
Övriga bidrag & anslag 180 000 200 000

Medlemsavgifter 1 500 000 1 500 000
Internationellt, övriga intäkter 6 000 6 000
Scout 1 136 000 1 150 000
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck 1 661 000 881 500
Information 0 5 000
Ekonomi & Föreningsstöd 0 0
Ledning 50 000 60 000
Summa: Intäkter 10 632 000 10 159 500

VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt -989 000 -888 500
Scout -1 899 000 -1 805 000
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck -2 966 000 -2 232 500
Information -1 019 500 -959 500
Ekonomi & Föreningsstöd -1 657 000 -1 413 500
Ledning -1 854 500 -2 032 500
Aktivitetsstöd till föreningarna -1 531 000 -1 503 000
Summa: Kostnader -11 916 000 -10 834 500

Verksamhetsresultat -1 284 000 -675 000

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter 90 000 100 000
Räntekostnader 0 0
Resultat efter finansiella poster -1 194 000 -575 000

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel -250 000 -250 000
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 280 000 260 000

Kvarstående belopp för året -1 164 000 -565 000

Underlag för budget finns som bilaga att ladda ner på equmenia.se/riksstamma
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Proposition om verksamhetsplan  
för verksamhetsåret 2021

Equmenias verksamhetsplan är grunden till Equmenias verksamhet och beskriver vad som ska göras 
under det kommande året och varför. Verksamhetsplanen består, inför verksamhetsåret 2021, av fem 
visionära riktningsmål som visar i vilken riktning Equmenia ska gå. Verksamhetsplanen har varit 
utformad på detta vis sedan 2018, och inför riksstämman 2020 har en utvärdering av det förändrade 
arbetssättet gjorts, vilken finns som bilaga till handlingarna. Förslaget på verksamhetsplan för 2021 är 
densamma som förra årets verksamhetsplan, vilket är en konsekvens av vad utvärderingen kommit fram 
till. 

Verksamhetsplanen utformas genom att styrelsen fattar beslut om förslag till riktningsmål för 
kommande verksamhetsår, där målen fokuserar på organisationens viktigaste frågor. Under riksstämman 
får ombuden möjlighet att påverka och besluta kring riktningsmålen. Genom att använda denna form av 
verksamhetsplan kan riksstämman fokusera på visionära mål som styr Equmenias nationella verksamhet 
och riskerar inte fastna i detaljerade mål på operativ nivå.  

Riktningsmålen kompletteras av en handlingsplan som utformas av stag och personal för att 
konkretisera riktningsmålen. Denna handlingsplan hittas som bilaga till handlingarna. Styrelsen vill 
dock poängtera att beslut om handlingsplanen inte skall fattas under riksstämman och att den kan 
komma att ändras under verksamhetsåret. Under riksstämman finns möjlighet att tillföra förslag till 
handlingsplanen. Det finns även möjlighet för medlemmar och ideella att påverka handlingsplanen 
under hela det innevarande året genom att skicka in förslag till stagen eller personalen.

Verksamhetsplan 2021
1. GEMENSKAP

Rom 12:5 Så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra

Equmenia vill arbeta för mångfald, samhörighet och tillgänglighet så att varje medlem ska känna sig 
delaktighet i Equmenia.

Kristen tro är för alla. Vi vill sträva efter att Equmenias föreningar är gemenskaper som skapar 
engagemang och aktivt inkluderar alla människor. Varje röst är lika viktig. Vi är alla kallade att vara en 
del av Kristi kropp och bara tillsammans kan vi bli en helhet. I det större sammanhanget samlar vi kraft 
och med våra olika erfarenheter kan vi stötta varandra. 

2. FÖRENINGSUTVECKLING

Mark 1:17 Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare.

Equmenia vill bestå av välmående, växande föreningar med framtidstro som möter behov i närområdet.

Den lokala föreningen är Equmenias grund och vår styrka. Genom föreningsutveckling vill vi stärka och 
inspirera föreningar till att tjäna barn och unga i sin omgivning med ett diakonalt förhållningssätt så att 
fler får upptäcka Guds kärlek. 
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3. LÄRJUNGASKAP

Ef 3:17b -19 Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och 
längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller 
er.

Equmenia vill vara en del av barns och ungas väg till en personlig tro på Jesus Kristus och tillsammans med 
Equmeniakyrkan skapa förutsättningar för dem att växa in i församlingens gemenskap och uppdrag.

Vi vill se unga människor lära känna Jesus och tillsammans med Equmeniakyrkan göra steget mellan 
Equmeniaförening och församling kortare. Vi vill utrusta barn och unga för ett liv i församlingsgemenskap 
och lärjungaskap.

4. LEDARSKAP

2 Thess 3:5 Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet

Equmenia vill stärka ledare till ett hållbart ledarskap genom stöd, vägledning och utbildning för att möta 
barns och ungas behov och längtan.

Equmenia är beroende av sina ledare, därför vill vi ge dem goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag 
och känna glädje i ledarskapet. Genom utbildning och platser för erfarenhetsutbyte vill vi ge metoder och 
bidra till personlig utveckling, så att våra ledare kan fortsätta växa i sitt ledarskap och inspirera fler till 
engagemang.  

  

5. PROFETISK RÖST

1 Joh 3:18 Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning

Equmenia vill vara en profetisk röst i samhället som står upp för barns och ungas behov av att få känna sig 
trygga, sedda och hörda samt deras rätt till andlig utveckling.

Vi vill samla all den kraft som finns i vår organisation för att lyfta fram barns och ungas perspektiv i 
samhällsdebatten. Tillsammans med andra organisationer vill vi vara med och bygga det samhälle som 
våra barn och unga växer upp i, ett samhälle där deras välmående och bästa är i fokus i enlighet med 
barnkonventionen.      

   

Styrelsen föreslår riksstämman
      
 att  anta förslaget till verksamhetsplan för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31
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Proposition om arvode för ordförande
Enligt Equmenias stadgar ska riksstämman varje år fastställa hur stor ekonomisk ersättning 
ordförande ska få för sitt uppdrag. Ersättningen kallas för arvode. Att vara arvoderad ordförande är 
inte detsamma som att vara anställd personal. En arvoderad ordförande är vald för att fullgöra ett 
uppdrag. Arvodet är inte en lön och ordföranden har ingen betald semester samt omfattas inte av 
kollektivavtal. 

Arvodet bestäms utifrån det prisbasbelopp som fastställs av regeringen varje år. Prisbasbeloppet för 
2021 uppgår till 47 600 kronor. Prisbasbeloppet justeras efter vad den svenska kronan är värd, alltså 
hur mycket du kan köpa för pengarna. Prisbasbeloppet justeras framförallt efter inflationen.

Styrelsen föreslår riksstämman att liksom föregående år arvodera en ordförande på 16 % av 
prisbasbeloppet. 

Eftersom Equmenias ordförande inte är anställd får denne inte samma förmåner som en anställd får. 
Därför tecknar Equmenia försäkringar som gör det tryggt för ordförande att arbeta med sitt uppdrag.

Styrelsen föreslår riksstämman
 

att Equmenias ordförande får ett månatligt arvode som ska uppgå till 16 % av det vid tillfället   
 gällande prisbasbeloppet som definieras i 2 kapitlet 6–10 § i lag (2010:110)    
 Socialförsäkringsbalken. För kvarstående ordförande gäller att det nominella värdet inte skall  
 minska från ett år till ett annat.

att        ordförande inte har rätt till traktamente eller friskvårdsbidrag.

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

att         Equmenia tecknar liv- och olycksfallsförsäkringar samt pensionsavtal för motsvarande det   
 Equmenia hade tecknat om ordförande varit anställd och därmed omfattats av kollektivavtal.
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Proposition om instruktion för  
Equmenias nomineringskommitté
Det ska vara lätt att kandidera till uppdrag inom Equmenia!
Nomineringskommittén är en av alla de viktiga delarna i Equmenia och arbetar med att förbereda de 
personval som ska göras på varje riksstämma. Denna instruktion beskriver vad nomineringskommit-
tén ska göra och hur, så att det blir lättare att förstå och sätta sig in i hur förtroendeuppdrag tillsätts. 
Då hoppas vi att det också ska bli enklare att själv kandidera.

I instruktionen betonas att det är främst lokalföreningar och regioner som ska nominera personer till 
olika uppdrag. Det är i det lokala sammanhanget som människorna finns.

Instruktionen bekräftas varje år av riksstämman och ändras då vid behov. På riksstämman 2012 fast-
ställdes instruktionen för första gången. Sedan dess har den förtydligats på en rad punkter och inför 
riksstämman 2020 har vi lagt till punkt 7 för att klargöra vem som finns behjälplig för regionerna i 
nomineringen av ledamöter till nomineringskommittén. 

Styrelsen föreslår riksstämman
 att anta förslaget till instruktion för Equmenias nomineringskommitté

Instruktion för Equmenias nomineringskommitté

Uppdrag och grundförutsättningar

1. Nomineringskommittén har i uppdrag att förbereda de val som görs på riksstämman. Kommittén 
arbetar utifrån Equmenias stadgar och denna instruktion.

2. Nomineringskommittén väljs av riksstämman efter förslag från respektive region och arbetar alltså 
på uppdrag av lokalföreningarna. Det betyder att nomineringskommittén ska fånga upp de idéer och 
tankar som finns i organisationen och använda dessa när de föreslår kandidater.

3. Nomineringskommittén genomför sitt uppdrag under tystnadslöfte om information som rör kandi-
daters personliga förhållanden.

4. Nomineringskommittén ska arbeta för att alla ska uppleva att de får vara med, får vara sig själva, 
får bidra demokratiskt och känner sig delaktiga i Equmenia.

5. Om nomineringskommitténs sammankallande inte längre kan slutföra sitt uppdrag väljer nomi- 
neringskommittén en ny sammankallande inom sig.

6. Om ledamot i nomineringskommittén inte kan slutföra sitt uppdrag beslutar berörd regionstyrelse 
om en ersättare i samråd med nomineringskommittén.

7. Biträdande generalsekreterare med ansvar för regionerna är behjälplig i nomineringen av leda- 
möter till nomineringskommittén
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Arbetsformer

8. Den som är sammankallande i nomineringskommittén har ansvar för att kalla till möten. Mötena sker 
framför allt per telefon och över internet. Fysiska möten hålls vid behov, och genomförs inom ramen för 
budget. Den som är sammankallande ser också till att det förs beslutsprotokoll vid mötena.

9. I nomineringskommitténs protokoll ska man kunna läsa:

a. vilka nomineringar som kommit in (namn, ort, uppdrag som den nomineras till, vem som nominerat, 
datum för när nomineringen kommit in samt uppgift om den nominerade förstått uppdraget och accep-
terat att kandidera),

b. vilka egna kandidater nomineringskommittén för fram (namn, ort, uppdrag som den nominerats till 
samt uppgift om den nominerade förstått uppdraget och accepterat att kandidera), samt

c. vilka kandidater som nomineringskommittén föreslår för respektive uppdrag samt en motivering till 
varför de personerna är lämpade för uppdraget. Beslut om kravprofiler, frågeformulär och annat material 
som använts i urvalsprocessen ska också protokollföras. Material som rör enskilda personer (till exempel 
svar på intervjuer eller frågeformulär, svar från referenser och liknande) ska sparas av nomineringskom-
mittén till dess riksstämmans protokoll är justerat. Sedan ska materialet förstöras. Endast beslut skall 
protokollföras. Diskussionsprotokoll ska inte föras.

10. Generalsekreteraren och den som är sammankallande ansvarar för samordningen av kommitténs 
arbete med Equmenias kansli.

Nomineringsprocessen

11. Inför varje riksstämma ska nomineringskommittén lägga upp en plan för sitt arbete och en kravprofil 
för varje uppdrag som ska väljas under riksstämman. Dessa dokument ska stämmas av med styrelsen och 
generalsekreteraren. De anställdas fackliga representanter skall involveras i arbetet med att ta fram en 
kravprofil för ordförandeposten.

12. Equmenia ser ett värde i att lokalföreningarna och regionerna nominerar duktiga personer, men 
ibland kan nomineringarna behöva kompletteras med ytterligare förslag för att hitta en viss kompetens, 
skapa en bra grupp eller få en bred representativitet. Därför får nomineringskommittén även lämna 
egna förslag på kandidater.

13. När nomineringskommittén tar fram sitt förslag ska de nominerade jämföras med kravprofilen för 
uppdraget. På så sätt minskas risken att nomineringar sker utifrån fördomar, bekvämlighet och gammal 
vana. Så långt det är möjligt ska de föreslagna kandidaterna spegla den mångfald som Guds skapelse ger 
uttryck för och vara representativa för hela Equmenia. Nomineringskommittén ska sträva efter att kom-
binera förnyelse och inskolning med kontinuitet och erfarenhet. Kravprofilen för styrelse och ordförande 
ska finnas tillgängliga på Equmenias webbplats.

14. Om någon ställer upp för omval ska nomineringskommittén kontrollera att personens kompetens 
och förmåga fortfarande stämmer överens med kravprofilen för uppdraget. En styrelseledamot som 
vill ställa upp för omval ska kontakta styrelsens ordförande och föra ett samtal om hur arbetet har gått 
under den senaste mandatperioden innan ledamoten meddelar sin kandidatur. En ordförande som vill 
ställa upp för omval ska föra motsvarande samtal med de  båda styrelseledamöterna i arbetsutskottet.

15. Innan nomineringskommittén föreslår en person för ett uppdrag skall den kontrollera att kandidaten 
förstår vad som förväntas och vilka krav uppdraget ställer.

16. För att betona att makten ligger hos riksstämman ska nomineringskommittén i den mån de anser det 
lämpligt presentera valfritt antal övernamn till val av styrelse och ordförande.
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Riksstämman

17. Val av nomineringskommitté förbereds genom att de sju regionernas styrelser nominerar var 
sin ledamot till kommittén. Sittande nomineringskommitté nominerar bland dessa en person till 
sammankallande för nomineringskommittén

18. De nominerade som inte föreslås av nomineringskommittén ska tillfrågas om de vill motkandi-
dera. Om så är fallet ska nomineringskommittén hjälpa kandidaten att ta fram en likvärdig presen-
tation och de föreslagna kandidaterna ska informeras om detta.

19. Nomineringskommittén tar fram ett beslutsunderlag för alla valärenden i så god tid att förslagen 
kan presenteras i riksstämmohandlingarna.

20. Riksstämman uppskattar och har förtroende för nomineringskommitténs arbete, men ibland 
kan det finnas orsak att göra avsteg från kommitténs beslutsförslag. Nomineringskommittén ska 
sträva efter att ombuden och alla kandidater ska vara trygga med hur valprocessen och motkandida-
turer går till.

21. När det finns mer än en kandidat till ett uppdrag ska nomineringskommittén bara yttra sig po-
sitivt om den/de kandidaterna kommittén förordar och aldrig motivera varför en viss kandidat inte 
har föreslagits för ett uppdrag eller tala emot någon kandidat.

22. Om någon vill motkandidera på riksstämman ska nomineringskommittén hjälpa kandidaten att 
ta fram en likvärdig presentation.


