


Stämman följer man genom att ansluta sig till Zoom och ansluter till länken nedan:
 

https://us02web.zoom.us/j/88033278602?pwd=SlZHSDRISEhRY0I3OEFuZU5nUlJ5Zz09
 

Meeting ID: 880 3327 8602
Passcode: 725574

 
Länken finns också klickbar på www.equmenia.se/mitt/ 

 
Varje ombud förser sig med ett vitt och ett rött objekt (papper/bok/pärm/tidning). På så
sätt blir det tydligt för presidiet när vi röstar. Vid sluten omröstning kommer vi att använda
oss av den mentimeter och instruktioner för det kommer om det blir nödvändigt.

Hur kommer det att gå till? 
För första gången någonsin är Equmenia Mitts
regionstämma helt digital. Förstås, med anledning av
pandemin, men från förra årets stämma såg vi också att vi
hade fler ombud än normalt, vilket vi ser som väldigt
positivt. I år testar vi att genomföra regionstämman på
detta sätt och inför regionstämman 2022 gör vi en
utvärdering.



Föredragningslista

Regionstämmans öppnande
Genomgång av upplägget
Val av mötets ordförande, och vice ordförande
Val av sekreterare, justeringspersoner och rösträknare
Val av övriga funktionärer som regionstämman beslutar
Fastställande av föredragningslista
Fastställande av röstlängd
Fråga om regionstämmans stadgeenliga utlysande
Presentation av verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2020, samt Ensros
verksamhetsberättelse för 2020
Presentation av resultat- och balansräkning för verksamhetsår 2020, samt Ensros
resultat- och balansräkning för 2020
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2020
Fråga om ansvarsfrihet för Ensrostyrelsen för 2020
Fastställande av verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2020
Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsår 2020
Presentation och fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsår 2022
Fastställande av medlemsavgift  för 2022
Presentation och fastställande av budget för 2022
Proposition om stadgeändring och förändrat arbetssätt
Inkomna motioner enligt § 9
Val av regionordförande
Val av regionstyrelsens övriga ledamöter
Val av regional nomineringskommitté 
Val av revisorer enligt § 15
Välkomnande av nya föreningar
Övriga frågor som regionstämman beslutat ta upp till behandling

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Föredragningslistan hämtas från Equmenia Mitts stadgar
och är återkommande under varje regionstämma. Den
anger vad vi kommer att ta upp under mötet!



Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande
Sekreterare

Val av justeringspersoner

Val av rösträknare 

Oskar Johansson, Örbyhus
Meddelas på plats

 
 

Maria Andersson, Falun
Marie Kolm, Tierp

 
Väljs på plats

För att mötet ska fungera krävs mötesfunktionärer
(presidium). Dessa personer väljs av stämman för att leda
mötet, se till att alla kommer till tals, att röstningar sker på
ett korrekt sätt och att alla ska känna sig delaktiga i mötet.



Equmenia mitts verksamhet 2020 har precis som all
verksamhet under året varit mer begränsad än önskat och
planerat. Året har allt som allt varit ovisst. Ovisst om när
och hur vi alla kunde återgå till att träffas inom alla
Equmenias sammanhang, både i vardagliga lokala
verksamheter som regionala träffar och läger.  

Året i region mitt började dock väldigt lovande. I samband med årsskiftet 2019-2020
anordnades nyårslägret “LakeBay” på Sjöviks Folkhögskola. 
Kort därefter anordnade pulsstaget en innebandyturnering i Falun.

Därefter handlade mycket av verksamheten om att antingen ställa in eller ställa om. När jag
tänker tillbaka så är det imponerande hur föreningar, ledare och anställda gjorde det
möjligt att ställa om istället för att ställa in. Mycket av verksamheten under 2020 blev just
om-ställd.

Två gånger under året anordnade scoutstaget MittKampen Online. En gång på hösten och
en gång på våren. På våren arrangerades dessutom MittKampen hemma lite som ett
komplement för de som inte kunde träffas i sina scoutgrupper. 

På sommaren arrangerades Ensro ihop-isär 24:e till 28:e juni. Vilket var en vecka för alla
åldrar, men som var främst inriktat för barnfamiljer. Denna vecka innehöll aktiviteter, mm
som gick väl att genomföra hemifrån. 

Verksamhetsberättelse 2020



Idén av olika lokala kluster återanvändes i den regionala stämman som gick av stapeln den
17:e oktober på fyra olika platser samtidigt i region mitt.

Året 2020 avrundades med ett Mitt-Tonår Online där ungdomar från delar av regionen
deltog.

/Markus Mattsson
Styrelse Ordförande 
Equmenia Region Mitt 

Verksamhetsberättelse 2020

Denna sommar anordnades också tonårslägret “Ohana”.
Ohana anordnades på två olika ställen, även kallade
kluster. Ett kluster för Tierp-Örbyhus och ett annat för
Gävle-Hudiksvall-Arbrå. Lägret innehöll inga
övernattningar men däremot gudstjänster, aktiviteter och
samtal i zoomgrupper.



Resultat och balansräkning
för Equmenia Mitt 2020



Resultat och balansräkning
för Equmenia Mitt 2020



Resultat och balansräkning
för Equmenia Mitt 2020



Förslag verksamhetsplan 2022

Riktningsmål 1
Equmenia Mitt inspirerar och vägleder barn och unga till en personlig tro på Jesus Kristus
och till att bli en del av församlingens gemenskap och uppdrag. Equmenia mitt vill även ge
barn och unga plats att i sitt eget liv möta Guds kärlek, godhet och närhet och forma sin
tro på sitt eget sätt.
 
Stödord Evangelisation - Lärjungaskap - Lärjungaträning 

Delmål:
1.Hitta arbetssätt för att särskilt arbeta med åldrarna 16-25 år, tillsammans med
Equmeniakyrkan Region Mitt. Fokus på arbetet ska vara möjligheten att låta den egna tron
fördjupas (treårigt)
2. Genomför och arbeta vidare med en bönekedja mellan regionens föreningar.
3. Inspirera föreningar till en mångfald av arbetssätt kring bibelläsning.

Riktningsmål 2
 Equmenia Mitt erbjuder en gemenskap där alla är välkomna och där vi delar
livet, erfarenheter och en tro på Gud. Regionen består av välmående föreningar som
möter behov i närområdet med en mångfald av verksamheter.
 
Stödord Kärlek - Diakoni 

4. Inspirera och stötta föreningar i deras arbete med mångfald och integration.
5. Uppmuntra till utåtriktat arbete och tillfällen där man pratar tro i föreningarna.
6. Uppmuntra till hur man kan engagera sig i samhället.
7. Uppmuntra och inspirera föreningar till nystart av aktiviteter.



Förslag verksamhetsplan 2022

Riktningsmål 3
Equmenia Mitt stöttar regionens föreningar att utföra sitt arbete på bästa
sätt, samt uppmuntrar ledare och hjälper dem att fortsätta växa som individer tillsammans
med Gud.
 
Stödord Ledarutbildning 

Delmål:
8. Erbjuda föreningarna ledarutbildningar. Som Trygga möten, Alla barn är lika olika, Ska’ut,
Led med ditt liv, mm.
9. Tillsammans med studieförbundet Bilda fortsätta samarbetet både regionalt och lokalt.
10. Stödja erfarenhetsutbyten mellan föreningar och ledare.
11. Inspirera och stötta anställda som arbetar med barn och ungdomar i regionens
församlingar och föreningar.

Riktningsmål 4
Equmenia Mitt hjälper den enskilda föreningen att stärka sin identitet och få hjälp att växa.
Att känna förtroende för regionen, samt att känna sig delaktig i ett större sammanhang.
 
Stödord Identitet - Gemenskap 

Delmål: 
12. Öka antalet representerade föreningar på region-stämman sedan föregående år.
13. Arbeta med hur vi kan fördjupa/förtydliga scoutarbetet i åldrarna 13 år och uppåt.
14. Genomföra och uppmuntra till arrangemang som är riktade till en bredd både av ålder
och verksamhetsområden, för hela regionen.
15. Ha kontakt med en stor del av regionens föreningar och besöka vid behov.
16. Uppmuntra föreningar att arbeta med "Drömfabriken" och föreningsutveckling.
17. Göra någon satsning för barn åldrarna 7-12.
18. Stötta föreningar i arbetet med rekrytering och medlemsarbete, vi vill växa!



Förslag medlemsavgift 2022

Regionens föreningar betalar en medlemsavgift för alla medlemmar i föreningen.
Avgiften beslutas av regionstämman. 

Förslag på medlemsavgift för 2022

50 kronor per medlem (oförändrad sen föregående år)



Förslag budget 2022



Proposition om stadgeändring
och förändrat arbetssätt
Styrelsen har tillsammans med regionpersonalen under
året tagit tid till att fundera över hur regionens arbete ska
se ut framöver. Vi har tillsammans funderat över hur vi kan
öka engagemanget och delaktigheten i Equmenia Mitt.
Utifrån våra samtal läggs följande förslag fram till hur det
regionala arbetet skall ledas och se ut framöver.

Bilaga 1 "Struktur för ökad delaktighet" beskriver arbetssättet närmare. I korthet innebär
förändringarna att styrelsen går från ordförande + 6 till ordförande + 4 och att vi lägger
ned/omformar alla stag till att istället bli verksamhetsteam. 

Styrelsens förslag är
att genomföra den föreslagna stadgeändringen
att ge personal och styrelse uppdraget att under året genomföra förändringen
att detta omdelbart justeras och att styrelsen arbetar som förslaget från beslutsdatum



Val inför 2022

 1. Styrelsen
Ordförande
Markus  Mattsson,  Avesta, 1 år

Omval
Bertil Planeskog, Arbrå, 2 år

Kvarstående
Tilda Lagerhäll, Bollnäs, 1 år
Johannes Johnson, Gävle, 1 år
Gustav Neljesjö, Rättvik, 1 år

2. Revisorer
Simon Helmerson, Örbyhus, 1 år
Vakant

3. Nomineringskommitté
Beslutas av sittande möte
Beslutas av sittande möte
Beslutas av sittande möte





Föreningens främsta målsättning är att föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga
människor, detta sker genom uthyrning av Ensro lägergård till föreningar och församlingar,
främst inom Equmenia Mitt och Region Mitt.

Föreningen följer i övrigt Equmenia Mitts, riksorganisationen Equmenia och
Equmeniakyrkans respektive målsättningar och visioner. 

På Regionsstämman 2020 lyftes uppdragsbeskrivningen för Ensro lägergård fram för
synpunkter.
Ensro lägergårds styrelse har under året bestått av ordförande Bertil Planeskog, Markus
Mattsson, Josef Granström och P-O Byrskog. Ensrostyrelsen träffas normalt i samband
med AU (Arbetsutskottet) för Equmenia Mitt. Kassör har varit Enar Nilsson. Maria Melin
(regionsamordnare) har varit adjungerad till styrelsemötena under våren och Jens
Marklund (regionsamordnare) under hösten. Veronica Dahlund har varit anställd som
Ensro-administratör på 10% fram till sommaren.

Under 2020 har gården varit stängd på grund av Corona-restriktioner och tyvärr har inga
läger eller övriga bokningar kunnat genomföras på gården. 
Equmenia Mitt har en tät kontakt med en tysk resebyrå som bokar gården under en längre
period under sommaren. Även dessa läger ställdes in detta år, men vi fick ett välkommet
bidrag från en av församlingarna som hade bokat via resebyrån.
Ensro lägergård är normalt öppen för uthyrning till grupper med självhushåll under
perioden maj - september.

Arbrå 2021-05-11
Bertil Planeskog, Ordförande Ensro Lägergård

Verksamhets-
berättelse 2020



Ekonomisk 
redovisning 2020



Ekonomisk 
redovisning 2020



Regionstyrelsen för Equmenia Mitt utser Ensrostyrelsen och dess
ordförande på sitt konstituerande styrelsemöte.

Ensrostyrelsen utgörs normalt av ordförande och vice ordförande i
Regionstyrelsen samt minst 1 ledamot. Ordförande för Ensro lägergård
utses av Regionsstyrelsen. Equmeniakyrkan Region Mitt äger rätt att
utse en representant i Ensrostyrelsen. 

Ensrostyrelsen sammanträder normalt i samband med
Regionstyrelsens AU.

Regionstämman godkänner verksamhetsberättelse och årsredovisning,
samt ger Ensrostyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Regionstyrelsen fastställer, efter förslag från Ensrostyrelsen,
uppdragsbeskrivning och budget.

Minst vart tredje år skall Regionstämman ges möjlighet att få yttra sig
om uppdragsbeskrivningen.

Ensrostyrelsen sköter under året det löpande underhållet och har ett
strategiskt och praktiskt ansvar för långsiktig planering av större och
mer omfattande reparationer eller ombyggnationer.

Vid större arbeten (utöver fastställd budget eller redan beslutade
arbeten) skall Regionstyrelsen godkänna arbetet och den beräknade
kostnaden innan verkställande. 

    

  

 

    

Uppdragsbeskrivning
Ensro lägergård



Föreningen ansvarar för moms och eventuella skatter, som bekommer
förvaltning och egen verksamhet på Ensro.

Föreningen är medlem i, och ansvarar för medlemskapet i
Enskvarnsvägens vägförening.

Föreningen ansvarar för att bokföring, bokningar, och övrig
administration fungerar.

Equmeniakyrkan ansvarar för anställning/inköp av tjänst och övriga
anställningsansvar.

Föreningen arbetsleder den anställde i det praktiska arbetet.

Lön och övriga kostnader för anställd bekostas av föreningen och dess
uthyrningsverksamhet.

Den anställde (administratören) kan vara sammankallande i
Ensrostyrelsen, men inte dess ordförande.

  

     

  

 

    

Uppdragsbeskrivning
Ensro lägergård


