
 

Policy kring lägerfond 

 

Gäller från 2019 

Inledning 

I Equmenia Mitts verksamhet så är lägerverksamheten en stor och viktig del. Vi vill att så många 
som möjligt ska kunna vara med på våra läger. De senaste åren har vi behövt höja våra avgifter 
och förstår att det kan vara ett problem för flera.  
Som en gåva från Mellansvenska distriktet av Missionskyrkan och SMU har Equmenia Mitt fått 
överta det som där var en lägerfond att söka pengar ifrån. Vi har sett över lägerfondens roll och 
funktion och antar nu denna policy på tre år. 
 
När vi talar om läger menar vi lägerarrangemang som är längre än en helg, som till tonårsläger 
och scoutläger, som är regionens egna arrangemang. Andra arrangemang kan komma att 
täckas av policyn, det beslutas i så fall av Equmenia Mitts styrelse.  
 

Användning av fondens pengar 

Deltagare på regionens läger kan söka ett bidrag från fonden. Då vill vi att man först har varit i 
kontakt med sin lokala förening för att se om det går att få ekonomiskt stöd där innan man 
vänder sig till regionen.  
Man söker själv genom att kontakta ansvarig för lägret, det kan vara deltagaren eller dennes 
målsman som gör ansökan. Regionpersonalen är de som godkänner ansökan, om behov finns 
kontaktas den förening som den sökande tillhör. Den sökande ska vara medlem i en 
Equmeniaförening i regionen.  
Man kan söka för upp till 50% av avgiften, men max 1000 kr. Undantag kan göras efter samtal 
med regionpersonalen.  
 

Påfyllnad av fonden 

Grunden för fonden är den gåva som kommit från Mellansvenska distriktet.  
 
Om regionens läger skulle gå med ekonomisk vinst så sätts den summa tillbaka som man 
använt från fonden till just det lägret. Utöver detta så tas 5% av ev vinster för ett läger till 
lägerfonden.  
 
Varje år skickas ett upprop till regionens föreningar/församlingar om att skicka ett bidrag till 
fonden.  
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