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Definitioner
• Region Nord = vi alla församlingar och föreningar i Norrbotten och 

Västerbotten
• Regionalt arbete = det arbete som vi väljer att göra tillsammans
• Det regionala arbetet utgår ifrån att betjäna det lokala arbetet och 

de människor som bor i vår region. Vi bär det tillsammans där vi alla 
har ett gemensamt ansvar.



Målsättning
Att utveckla våra strukturer så att de på bästa sätt tjänar vårt syfte genom 
att:
• Regionens arbete utgår från de lokala föreningarna och församlingarnas 

längtan och engagemang för hur vi kan betjäna barn och unga i vår 
region. 
• Det regionala arbetet utvecklas och växer fram utifrån engagemang och 

kontinuitet.
• En tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan regionstämma, 

regionstyrelse, regionanställda och ideellt engagerade.
• God ekonomisk och verksamhetsmässig flexibilitet samt närhet till 

beslut.



Utveckla
Verksamhetsutformning 

Leda
Verksamhetsmässiga och 
ekonomiska prioriteringar

Styra
Handlingsplan, rambudget 

Vision och riktning 
Riktningsmål och 
ekonomiskt mål

REGIONSTÄMMA

REGIONSTYRELSE

REGIONSAMORDNARE

VERKSAMHETSTEAM



Regionstämma: Vision och riktning
• Regionstämman är Equmenia Nords högsta beslutande organ och utgörs 

av  de röstberättigade ombud som regionens föreningar utsett samt 
övriga närvarande.
• Regionstämman fastställer verksamhetsmässig och ekonomisk 

målsättning för kommande verksamhetsår. Den verksamhetsmässiga 
målsättningen uttrycks genom riktningsmålen och den ekonomiska 
målsättningen genom det ekonomiska målet.
• Under regionstämman presenteras en preliminär handlingsplan för 

kommande år och möjlighet ges att lämna förslag till kommande års 
handlingsplan. Förslagen kommer inte att beslutas om på 
regionstämman, men tas vidare till verksamhetsteamen.
• Ifall man bär på en idé man vill förverkliga kan man även under 

verksamhetsåret kontakta regionsamordnaren/verksamhetsteamen och 
framföra idéen.



Regionstyrelse: Styra
• Regionstyrelsen utses av regionstämman och är ansvarig inför 

regionstämman för regionens verksamheten och dess förvaltning.
• Regionstyrelsen fastställer handlingsplan och rambudget för 

kommande verksamhetsår, efter regionstämman beslutat om 
riktningsmål och ekonomiskt mål.
• Inför regionstämman utarbetar regionstyrelsen förslag till beslut på 

riktningsmål och ekonomiskt mål för kommande verksamhetsår. 
• Ett utkast på kommande års handlingsplan presenteras för 

regionstämman. Utkastet på handlingsplan är fastställd av styrelsen 
och baseras på de förslag som verksamhetsteamen utarbetat.



Regionsamordnare: Leda
• Regionsamordnaren leder det operativa regionala arbetet, utifrån 

den av regionstyrelsen beslutade handlingsplanen och 
rambudgeten, och är ansvarig inför styrelsen för den.
• Regionsamordnaren sammankallar och leder det ideologiska 

teamet som samordnar de olika verksamheterna och beslutar om 
större och mer övergripande verksamhetsförändringar.
• Regionsamordnaren stödjer verksamhetsteamen med riktning, 

fördjupning och administration.
• Regionsamordnare beslutar om detaljbudget för respektive 

budgetområde.



SCOUT

IDEOLOGI Unga-
vuxnaBARN

UNGDOM

IDEOLOGISKA TEAMET
Regionsamordnare

Föreningsutvecklare
RKL

ordf. RS
Teamsamordnare Barn

Teamsamordnare Scout
Teamsamordnare Ungdom

Teamsamordnare Unga-vuxna



Verksamhetsteam: Utveckla
• Verksamhetsteamen har mandatet och uppgiften att driva och utveckla 

det regionala arbetet inom sitt verksamhetsområde. 
• Alla i teamet tar ansvar och känner ägandeskap för helheten. Alla i 

teamet ansvar för arbetet och utvecklingen inom sitt område. 
• I varje team finns en av det ideologiska teamet utsedd teamsamordnare 

som samordnar teamets arbete med övriga verksamhetsteam genom det 
ideologiska teamet. 
• Medlemmar av verksamhetsteamen tillsätts av respektive 

teamsamordnare i samråd med regionsamordnaren. 
• Regionsamordnaren leder den operativa verksamheten och är ansvarig 

inför styrelsen för den, men verksamhetsteamen har delegerats stora 
befogenheter att utveckla verksamheten inom sitt område.



Verksamhetsteam: Utveckla
• Utifrån de av regionstämman beslutade riktningsmålen har teamen stort 

utrymme att forma verksamhet genom:
• Bön: Var rör sig Gud? Hur går vi dit?
• Omvärldsanalys: Vad sker i vår omgivning och värld?
• Internanalys: Vad har våra föreningar i region Nord för behov?
• Samtal i teamet: Vad tänker vi tillsammans?

• Förändringar detaljbudget. 
• Aktiviteter handlingsplan
• Verksamhetsteamens kultur:

• Vara visionärer kring sitt verksamhetsområde och beröra de stora frågeställningarna för 
Equmenia Nord

• Sätta syftet med arbetet i första rummet
• Motverka kontroll och vara generös att ge påverkansmöjligheter 
• Ständigt påminna varandra om att vi alla tjänar ett syfte som är större än oss själva som 

individer 



Föreningsutvecklare
Equmenia Nord finns för att stödja det lokala barn- och 
ungdomsarbetet i förnyelse, utveckling och växt så att våra 
föreningar och församlingar än mer är sammanhang där tro och 
församlingstillhörighet växer över tid och blir till en tro och 
tillhörighet som håller långsiktigt.
Detta sker dels genom att föreningsutvecklare gör församlings- och 
föreningsbesök och dels genom att föreningsutvecklaren är en 
resursför i verksamhetsteamens arbete vid genomförande av 
regionala arrangemang.



Årscykel
Oktober

Regionstämman beslutar om 
riktningsmål och ekonomiskt 

mål . Prel. handlingsplan 
presenteras.

November/december
RS fastställer HP och 

rambudget.

December
RSM fastställer detaljbudget.

Vår/sommar                            
VTM ger förslag på aktiviteter  

till kommande års HP till 
ideologiska teamet.

Augusti
Ideologiska teamet bereder 
ett förslag på prel. HP till RS.

Augusti/september                 
RS beslutar om förslag på 

riktningsmål och ekonomiskt 
mål. Prel. HP behandlas.

Förkortningar
RSM: Regionsamordnare

RKL: Regional kyrkoledare
TSO: Teamsamordnare

RS: Regionstyrelse
VTM: Verksamhetsteam


