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Dagsprogram  
 

9.30 -10:00 med drop-in fika med kaffe 

och macka. 

10:00-11:00 Equmenia väst årsmöte 

öppnas 

11:00-13:00 Påverkanstorg på plats 

12:30-13-30 Lunch att tillgå i Floda 

13:30-15:00 Förhandlingar 

15:00 Avslutande andakt – Elin Alm, 

region väst kyrkoledare 

 

 

 

Medverkande under dagen: 

Personal i Region Väst 

Equmenias styrelse 
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Inledande bön 
Gud, gör oss till goda förvaltare av din nåd. Du 

som ger oss förmågan att tänka och planera. Du 

betror oss med uppgiften att fatta beslut, inte bara 

för oss själva utan också för barn och unga i vår 

region.  

 

Ge oss idag klara tankar och varma hjärtan. 

Ibland känns ansvar tungt. Vi vet för lite och vårt 

perspektiv är allt för kort.  

 

Hjälp oss att tro att också våra beslut är inneslutna 

i din försoning, så att vi inte av rädsla för att göra 

fel skjuter undan det som vi måste ta ansvar för. 

 

Om ödmjukhet ber vi dig, Herre, men också om 

frimodighet i Jesu namn. 

 

Amen 

 

Equmenia västs styrelsebön  
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Regionstämmans ABC  

Avslag  

Om du inte håller med om ett beslutsförslag så vill du avslå det.  

 

Bifall  

Om du håller med om ett beslutsförslag så vill du bifalla det.  

 

Jämkning  

Om ett eller flera förslag som kommit upp är ganska lika så försöker man 

jämka ihop dem till ett gemensamt förslag.  

 

Motion  

Beslutsförslag som kommit in från medlemmar.  

 

Plenum  

Den del av årsmötet då vi sitter ner, du begär ordet för att tala och vi 

röstar om besluten.  

 

Presidium  

De som sitter där framme och leder mötet, alltså mötesordförande och 

sekreterare med flera.  

 

Proposition  

Beslutsförslag som kommit in från styrelsen.  

 

Reservation  

Om du verkligen inte ställer sig bakom ett beslut kan du reservera dig.  

 

Votering  

Om du tycker att det är osäkert hur en omröstning blev så kan du ropa 

votering så att årsmötet får rösta igen, denna gång med röstkorten.  

 

Yrkande 

När du lämnar ett beslutsförslag i plenum yrkar du att Equmenia ska 

göra si eller så. Du kan också yrka bifall eller avslag till ett förslag, alltså 

hålla med eller säga emot förslagen.  
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Förhandlingar 
1. Regionstämmans öppnande  

1. Regionstämmans öppnande 

2. Val av mötesfunktionärer för regionstämman 

a) Ordförande 

b) Sekreterare 

c) Justerare 

d) Rösträknare 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Fastställande av dagordning 

5.  Beslut om regionstämmans stadgeenliga utlysande 

6. Presentation av valkommitténs förslag till styrelse 

7. Presentation av påverkanstorget 

8. Proposition om verksamhetsplan för 2021 

9. Proposition om medlemsavgift för 2021 

10. Proposition om budget för 2021 

11. Proposition om  krav på medlemskap för deltagare 

vid regionens läger  

12. Proposition om överskott från regionscoutläger 

13. Beslut om ajournering för påverkanstorg och lunch 

14. Hälsningar 

15. Presentation av årets scoutkommitté  

16. Fastställande av aktuell röstlängd 

17. Rapport från påverkanstorget 

18. Föredragning av styrelsens, scoutkommitténs samt 

anställdas verksamhetsberättelser 

19. Föredragning av revisionsberättelsen 

20. Föredragning av regionens medlemsstatistik 

21. Fastställande av resultat- och balansräkning 

22. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2019-01-01 – 

2019-12-31 
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23. Fastställande av verksamhetsplan för 2021 

24. Fastställande av medlemsavgift för 2021 

25. Beslut om  krav på medlemskap för deltagare vid 

regionens läger 

26. Beslut om överskott från regionscoutläger 

27. Fastställande av budget för 2021 

28. Val av styrelseledamöter 

29. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

30. Val av nomineringskommitté och sammankallande 

för 2021 

31. Avtackning av styrelseledamöter 

32. Övriga inkomna frågor till regionstämman 

33. Information och tips! 

34. Avslutning 

 

Bilagor 

Bilaga I – Förslag till Verksamhetsplan 2021 

Bilaga II – Revisionsberättelse 

Bilaga III – Stadgar för Equmenia Väst efter 

regionstämman 2014 

Bilaga IV - Proposition om budget för 2021 

Bilaga V - Årsbokslut  

Bilaga VI - Föredragning av verksamhetsplanens 

genomförande 2019-01-01 till 2019-12-31 

 

 

 

 

 

 



 

6 

1. Öppnande av mötet 

 

2. Val av mötesfunktionärer  

Nommineringskommitténs förslag till årsmötets Ordförande:  

Nomineringskommitténs förslag till ordförande presenteras på stämman. 

 

3. Fastställande av röstlängd 

 

4. Fastställande av dagordning 

 

5. Beslut om regionstämmans stadgeenliga 

utlysande 

 

6. Presentation av valkommitténs förslag till 

styrelse  

 

Nomineringskommittén för Equmenia Väst har i år bestått av Carl-Ruben 

Sjulander - Göteborg, Jonatan Svennberg - Herrljunga, Rebecka 

Aspenes - Herrljunga, Kaisa Svennberg - Lerkil. Nomineringskommittén 

låter meddela att kompletteringar till styrelsen kommer att föreslås på 

stämman.   

 

Ordförande  

Nomineringskommitténs förslag till ordförande presenteras på stämman 

(om tillsättningen ej gjorts dittills). 

 

Ledamöter 

Elin Andersson, Guntorp (kvarstår, 1 år) 

Johannes Lundberg, Bifrost (Kvarstår, 1 år) 

Henrik Svennberg, Lerkil (Kvarstår, 1 år) 

Alva Eriksson, Hemsjö (Kvarstår, 1 år) 
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Förslag till nya styrelseledamöter 

Nomineringskommitténs förslag till nyval presenteras på stämman. 

 

Förslag till revisorer och revisorssuppleant 

Förslag av revisorer och revisorsuppleant presenteras på stämman. 

 

7. Presentation av påverkanstorget 

 

8. Proposition om verksamhetsplan för 2021 
 

– se bilaga I – Förslag till Verksamhetsplan 2021 

 

9. Proposition om medlemsavgift för 2021 

 

I regionens stadgar står det att det är regionstämman som 

fastställer medlemsavgiften för det kommande året. (om 

tillsättningen ej gjorts dittills). 

 

Under 2019 har medlemsavgiften legat på 30 kr pp/år. Det 

tillsammans med regionsbidragen ligger till grund för den 

löpande ekonomin (personalkostnader, styrelsens kostnader 

mm). De flesta åren täcker inte de inkomsterna våra utgifter, 

varpå Equmeniakyrkan gått in och stöttat ekonomiskt. På sikt 

är dock förhoppningen att vi själva kan bära vår ekonomi. En 

höjning skulle också ligga i nivå med de övriga regionerna. 

 

Övriga regioners medlemsavgifter: 

o Svealand: 40 kr 

o Syd: 40 kr  

o Mitt: 50 kr 

o Öst: 40 kr 
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o Stockholm: 40 kr  

o Nord: 25 kr 

 

Regionstyrelsens föreslår att regionstämman beslutar:  

● Att fastställa medlemsavgiften till Equmenia väst till 35 

kronor per medlem för verksamhetsåret 2021. Vilket skulle 

innebär en höjning med fem kronor. 

 

10. Proposition om budget för 2021 
 

Se bilaga IV - Proposition om budget för 2021 

 

11. Proposition om krav för medlemskap för 

deltagare vid regionens läger  
 

Som regionensorganisation får vi pengar per dygn för varje medlem (omkring 50-60 

kr/dygn) som deltar på våra läger. De bidragen får vi inte för de deltagarna som 

inte är medlemmar i en lokalförening. Därför föreslår styrelsen att regionstämman 

beslutar att 

- Alla deltagare på regionens läger ska vara medlemmar i en lokalförening. 

 

12. Proposition om överskott från regionscoutläger 

 

2022 kommer Equmenia väst ha ett regionscoutläger. De senaste 

regionsscoutlägrerna har fått ett överskott. Därför vill vi redan nu ta ett gemensamt 

beslut om hur ett eventuellt överskott ska behandlas. Vi i Styrelsen har diskuterat 

flera olika alternativ.  

 

 Tillbaka till föreningarna som deltagit på lägret. 

 Till insamlingsändamålet för lägret. 

 Till regionens kapital 

 Till fond för bidrag till ledarutbildning 

 Till eventuella underskott för nästkommande regionscoutläger 

Styrelsen föreslår att regionstämman beslutar att eventuellt överskott går till en fond 

för bidrag till ledarutbildningar. Vid eventuellt underskott täcks det av regionens 

läger budget. 
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13. Beslut om ajournering för påverkanstorg 

 

14. Hälsningar 
Kära equmenia  

Ett bibelord jag ofta återkommer till är orden i Johannesevangeliet 

13:34-35 

”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat 

er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar 

om ni visar varandra kärlek.” 

Det engagemang, hjärta, arbete, kärlek ni ger genom dom ni är och 

det ni gör är så oerhört viktigt, inte bara för de barn och unga ni vecka 

efter vecka möter utan även för de sammanhang där ni finns och hela 

vår kyrka. 

I dessa tider, som för oss alla är märkliga, och i bland skrämmande 

behövs vi som föreningar och kyrka mer än någonsin som en trygghet 

och ett hopp. Tack till er alla för att ni finns mitt bland barn och unga 

som ett hoppetstecken, som en fristad och ett andningshål när 

vardagen för en del inte är så lätt att finnas i. 

Utan barn och ungdomsarbetet i min hemförsamling och de ledare 

som såg mig, lyssnade på mig och lät mig växa vet jag inte hur min tro 

hade sett ut idag. Det ni gör är så viktigt!  

Vi är otroligt tacksamma och stolta över våra equmeniaföreningar och 

Er, fortsätt med stolthet det arbete ni gör. Jag önskar er Guds 

välsignelse och vägledning i ert viktiga uppdrag att genom både i ord 

och handling visa vem Jesus är. 

Med vänlig hälsning, Elin Alm, Regional Kyrkoledare,  
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15. Presentation av årets scoutkommitté 

 
● Emilie Rosander,  

● Ann Segerdahl 

● Jenny Grolin 

●  Ester Dalemo 

●  Ida Johansson 

●  Axel Holm 

 

16. Fastställande av aktuell röstlängd 

 

17. Rapport från påverkanstorget 

 

18. Föredragning av styrelsens, scoutkommitténs 

samt anställdas verksamhetsberättelse 

 

Styrelsen 

Året 2019 var ett roligt, spännande och utmanande år för styrelsen i 

Equmenia Väst. Höjdpunkter har varit effektiva möten som avhandlar 

en lång föredragningslista med kreativa lösningar och mycket glädje 

och att möta ungdomar under  
Hönökonferensen. Allt med blicken på vår vision: Att vi får vara en 

region där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.  
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Under våren och inför höstens stämma var den största utmaningen att 

vara beslutsmässiga, då det inte valdes fulltalig styrelse under stämman 

2018. Vid stämman 2019 i Herrljunga hade vi den stora glädjen att få bli 

en fulltalig styrelse och arbetet för styrelsen har underlättats stort med 

det. 

 

I april 2019 träffades styrelsen tillsammans och våra regionsanställda för 

ett dygn på Nimbus, Öckerö där vi använde Drömfabriken, ett koncept 

som Equmenia har för att genomlysa och utveckla styrelser och 

föreningar. Resultatet blev tre fokusområden som vi funderar vidare 

kring; medlemskap, nätverkande mellan föreningar och hälsa (puls). 
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Visionen för dessa områden är satt till 2024 och är något som vi också 

arbetar med vidare framåt.  

 

Under 2019 har styrelsen också börjat ett arbete med att se över vår 

organisations strukturer med förtydligande kring styrelsens och de 

anställdas roller och ansvar. Som styrelse vill vi tacka er alla för det 

förtroende som ni gett oss under det gångna året och inbjuder nu till 

dialog inför det år som ligger framför. Som ordförande för styrelsen vill 

jag också framföra ett särskilt tack 

för det förtroendet. 

 

Den här stämman blir, så som hela 

2020 annorlunda, med en 

pandemi i vårt land och världen. 

Det gör att vi erbjuder er en digital 

stämma parallellt med möjligheten 

att mötas på plats. Det blir en 

utmaning i att tänka nytt men ska 

också bli spännande att se vilka 

lärdomar vi kan dra av det 

framåt.Vi använder oss åter av ett 

påverkanstorg, då tankarna och 

idéerna från er som ombud är av 

största vikt i utvecklingen framåt. 

Allt det arbete bland barn och 

unga som ni gör i era föreningar är 

ovärderligt. Stort tack!  

 

Slutligen vill jag skicka med er ett 

ord från Jesus ur Joh 14:27 “Frid 

lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen 

ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” En hälsning om hopp i en 

orolig tid med en annorlunda verklighet. Vi får vila hos honom som har 

hela världen i sin hand. 

 

Med önskan om Guds rika välsignelse, 

Nicolina Holmgren, ordförande Equmenia Väst 
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Anställda: Ett spännande år med både nytt och gammalt  
 

När vi anställda i Equmenia väst ser tillbaka på året som varit är det 

med glädje. 2019 var ett år präglat av många härliga möten, aktiviteter 

och läger. Den stora behållningen är mötet med barnen, ledarna och 

föreningar/församlingar.  

 

Vi har fortsatt stöttat och arrangerat läger och samlingar i vår region 

däribland barnkörläger, fotbollsläger, scoutläger, Ska´ut-utbildningar, 

PULS-läger, vinterläger mm. Vilka har fått vara glädjefyllda, berikande 

samt tjänat våra primära syfte - nämligen att vara en gemenskap:  

 

Där barn och unga växer  

i gemenskap med varandra och Jesus 

 

  

Ett stort tack till alla barn och unga! Tack för att ni finns! Ni är fantastiska!  

 

Som regionanställda vill vi också tacka Equmenia väst styrelse! Det är 

en stor glädje och förmån att arbeta tillsammans med er. Stort tack till 

Nicolina Holmgren, Alice Rydsmo, Sofia Johansson, Erik Ansgar, 

Johannes Lundberg, Henrik Svennberg, Alva Eriksson och Elin Andersson. 

Tack för att ni finns! Ni är så bra!  
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Ett stor tack till Scoutkommitéen för ert engagemang och arbete att 

driva regionens viktiga scoutläger och utbildningar. Ett stort tack till: 

Emilie Rosander,  

Ann Segerdahl, Peter Karlbom, Teresia Lenngren, Jenny Grolin, Ester 

Dalemo, Ida Johansson, Daniel Lindholm och Axel Holm!  

 

2020 har tyvärr inneburit att en hel del av våra läger och aktivitet har 

ställts in med grund i rådande Covid-pandemi. Inför 2021 är vår bön att 

vi kunna finna nya vägar att verka för barn och ungas bästa trots 

rådande läge.  

 

Tack för förtroendet och Herrens välsignelse,  

Mikael Nilsson, Linda Ulmå, Anja Wändal, 

Skander Kurtin 

 

Scoutkommittén: Verksamhetsberättelse 

2019 

2019 var ett år med stora scouthändelser, men 

även uppstart av nya äventyr! 

Scoutkommitténs uppgift är att initiera och 

starta upp Vinterting, ett scoutäventyr för äldre 

scouter samt ledare och Kämpalek, en 

scoutspårning för hela regionen. 

Scoutkommittén arrangerar också 

ledarsamlingar samt en äventyrarhajk för 

scouter i tonårsåldern. Scoutkommittén arbetar 

också strategiskt och långsiktigt vilket bl.a. 

innebär att de planerar för utbildningar, 

kommande regionsscoutläger, samt håller kontakt med det nationella 

scoutarbetet inom equmenia samtövriga scoutorganisationer inom vår 

region. 

Under 2019 arrangerades Vinterting i Boråsområdet med tema 

Vasaloppet(50 deltagare), Äventyrarhajk genomfördes på 

Åsengården(20 deltagare), Ska´utkursen 18-19 gick i mål med Ska´ut Blå 
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Del(18 deltagare) i Tibrotrakten under Kristi Himmelsfärd och en ny kurs 

påbörjades i slutet på sommaren med Ska´ut Grön Del(14 deltagare) 

på Åsengården. 

Under sommaren genomförde kårerna 7 läger av olika storlek i 

regionen, många kårer åkte dessutom på equmenia´s riksläger PRISMA i 

Hälsingland. 

En stor och härlig Kämpalek (1.600 deltagare samt mååånga 

funktionärer!) genomfördes vid Nääs Slott, Floda i fantastiskt vackert 

väder. Stort tack till arrangerande kårer som fick en del utmaningar och 

som löste detta på ett bra sätt. 

När det gäller framtiden så har planer på ett regionalt 

Scoutdax(ledarhelg) börjat spira och kommande regionsscoutläger 

2022 har börjat ta form, markägare har tillfrågats och rekrytering av 

LÄKO påbörjats. 

Under våren 2019 planerades för ledarsamlingar på flera platser i 

regionen, men detta ställdes in och planeras istället under våren 2020. 

Scoutkommittén har också förfogat över en fond, Kvarnfonden, som var 

avsett för ledarutveckling. Kvarnfonden skapades 2011 och har sedan 

dess använts för detta ändamål. Det finns fortfarande möjlighet att söka 

bidrag då det finns medel kvar i fonden. 

Under året har följande personer funnits med i kommittén: 

Peter Karlbom, Teresia Lenngren, Emelie Rosander, Ann Segerdahl, Axel 

Holm, Daniel Lindholm, Ida Johansson, Ester Dalemo, Jenny Grolin. 

 

19. Föredragning av revisionsberättelsen 
 

- se bilaga II – Revisionsberättelse 

 

20. Föredragning av regionens medlemsstatistik 
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2019-12-31 uppgick regionens medlemmar till 4854 i våra 98 Equmenia 

föreningar. I detta räknas medlemmar som tagit aktivt ställning att vara 

med, det vill säga är betalande eller på annat sätt uppgivit 

medgivande.  

 

Av alla medlemmar utgör 3728 (77 %) åldersgruppen 7-25 år.  

 

21. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 

För resultat och balansräkning se bifogat årsbokslut för 2019 - se bilaga 

V - Årsbokslut 

 

22. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2019-01-01 

till 2019-12-31 

 

23. Fastställande av verksamhetsplan för 2021  

 

24. Fastställande av medlemsavgift för 2021 

 

25. Beslut om  krav på medlemskap för deltagare 

vid regionens läger  

 

26. Beslut om överskott från regionscoutläger 

 

27. Fastställande av budget för 2021  

 

28. Val av styrelseledamöter  

 

29. Val av revisorer och revisorssuppleanter  



 

17 

 

30. Val av nomineringskommitté och  

sammankallande för 2021  

 

31. Avtackning av styrelseledamöter och 

ledamöter i scoutkommittén 

 

Equmenia väst vill uttrycka ett varmt tack till styrelseledamöterna: 

● Nicolina Holmgren 

● Alice Rydsmo 

● Erik Ansgar 

● Sofia Johansson 

 

Scoutkommitténs ledamöter:  

● Peter Karlbom 

● Teresia Lenngren 

● Daniel Lindblom 

 

Tack för ert engagemang och nedlagd tid för regionens räkning.  

Vi önskar er Herrens välsignelse! 

 

32. Övriga inkomna frågor till regionstämman.  

 

33. Information och tips 

 

34. Avslutning 


