
Nyheter på gång direkt efter årets regionstämma 
 

Nytt år för regionsscoutläger och snabbt beslut om nätverksträff för musikledare. Årets 
regionstämma är genomförd. 

 

Frågan inför årets regionstämma var om den skulle gå att genomföra digitalt. När allt var klappat och 
klart kunde styrelse, ombud och anställda känna sig fullt nöjda. Allt gick som vanligt kanon, med 
påverkanstorg och allt. 

Sammanlagt 15 ombud från nio föreningar kopplade upp sig på lördagsmorgonen via Zoom, redo 
med sina gröna och röda omröstningslappar. De togs emot av styrelsen, mötesordförande och 
anställda på SVF, Jönköping. Även några åhörare räknades in, nyfikna ungdomar som ville kolla vad 
en stämma är. 

2019 gick bra, både verksamhets- och resultatmässigt, och lades till handlingarna. 2020 är ett 
annorlunda år som påverkat arbetet på olika sätt. Det som saknats mest är föreningsbesök och läger. 
Men nya tag tas inför 2021, ett nytt spännande år. 

Under påverkanstorget diskuterades bland annat frågan om medlemskap. Skillnaden mellan antalet 
deltagare och antalet medlemmar är stort. Samtidigt som det självklart är viktigt att många kommer, 
är med och får del av budskapet om Jesus, så är det antalet medlemmar som Equmenia får bidrag 
för. En fråga som varje förening bör arbeta med. 

Styrelsen har under året pratat en del kring hur arbetet med Puls, Barn och Musik fungerar i vår 
region. Efter ombudens gruppsamtal på stämman kom flera tankar och idéer som styrelsen tackar 
för. Redan nu kan avslöjas att direkt efter stämman togs beslutet att kalla till en nätverksträff för 
musikledare/ansvariga i november. Så håll utkik i mejl och sociala medier. 

Regionscoutläger har funnits i planen en längre tid. Av olika skäl föreslog styrelsen att flytta lägret 
från 2022 till 2023. Stämmans ombud sa ja och nu satsar vi hårt mot 2023. 

Henrik Johansson, Linghem, fortsätter som ordförande. Nyinvald i styrelsen är Amanda Gillsjö, 
Alstermo. Mikael Tågerud, Nässjö och Sören Johnsson, Limmared är nya revisorer. 

Magdalena Gustafsson, Växjö och Ida-Maria Brengesjö, Mullsjö, fortsätter i nomineringskommittén. 
Men de behöver hjälp. Så alla som är sugna på detta uppdrag är välkomna att höra av sig till någon i 
styrelsen eller regionkontoret. 

Övriga i styrelsen är Jonas Olsson, Torpa, Annie Broddås, Åsenhöga, Jonas Samuelsson, Skeda, Alicia 
Olausson, Norrköping och Lillian Andersson, Motala.  

 


