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Där barn och unga växer i gemenskap
med varandra och Jesus



Vilka är vi?

Vår organisation vilar på en idé och vår målsättning är
att vår idé/vision ska förverkligas. Målsättningen är inte
ekonomisk vinst, eller något annat. Vi tror att vi har 
något viktigt att bidra med.

Vi stöttar lokala sammanhang genom samordning, arrangemang,
utbildning m.m. Vi behöver påminna oss om att det är för det
lokala sammanhangets utveckling och växt vi arbetar. Det
perspektivet hjälper oss att arbeta.

Vi är gemenskapen mellan flera lokala sammanhang. Equmenia
Mitt är inte ett tonårsläger eller en personalgrupp. Vi är den

samlade gemenskapen av  föreningar i Region Mitt.

Nyckelord: identitet, vision, idé, struktur

... och vad gör vi egentligen?

En idéburen organisation

En regional organisation

Ett stöd till den lokala föreningen

Om vi inte vet vart vi vill eller vilka vi
vill vara, så kan vi inte förvänta oss
att människor ska brinna för och
engagera sig i vårt arbete.



Syfte
... att skapa delaktighet & engagemang

Delaktighet
Många ungdomar har stor kärlek för vår gemensamma verksamhet, hur formar vi en struktur

som gör dom delaktiga och inte bara "konsumenter" av verksamheten? Skapa en delande-
kultur, om jag är med om något viktigt och bra så vill jag dela det med fler.

Nyckelord: delaktighet, ägandeskap, engagemang

Vi behöver ta vara på den kärlek som finns
för vårt gemensamma arbete och fördela
ut det ansvaret så att fler är med och bär.

Mandat & Ansvar
Med ett tydligt mandat, ansvar och med förväntningar på sig föds och växer engagemang.

Varje medlem i ett team behöver känna "att det står och hänger" på deras engagemang, det
skapar inte press, det skapar engagemang och lust.

Tydlighet
Det behöver vara tydligt varför vår struktur ser ut som den gör och varje teammedlem ska veta

vad deras uppgift är. Varje teammedlem gör skillnad med sitt engagemang.

Ägande
I en ideologiskt driven organisation kan det aldrig vara personalens ansvar att bära idén

framåt, det behöver vi göra tillsammans. Vi både är och äger regionen tillsammans.

Kommunikation
Genom att teamen huvudsakligen kommunicerar/möts digitalt ges fler möjlighet att vara med
och påverka. Det gör också kommunikationen snabbare. Någon gång per år anordnas fysiska

möten/träffar för alla team.



Förslag till ny struktur
... rätt fråga vid rätt bord

REGIONSTÄMMA

REGIONSTYRELSE

REGIONSAMORDNARE

TEAM

Vision och riktning
Ekonomiska mål & Riktningsmål

Mall för verksamhetsplan
Rambudget

Verksamhetsmässiga &
ekonomiska prioriteringar

Utvecklar & utformar verksamhet 
för att nå riktningsmålen

ÄGER

STYR

UTVECKLAR
PRIORITERAR

Nyckelord: flexibilitet, korta beslutsvägar, ramar, prioriteringar
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Om alla vet vad som ligger på deras bord
blir arbetet både roligare och effektivare
för både idélla krafter & personal.



Att jobba med team
... större ansvar skapar större engagemang

Teamledare

Teammedlem

Scout

PULS

Ungdom

Utbildning

Regional kyrkoledare

Regionsamordnare

Föreningsutvecklare

Ordförande

LEDNINGSTEAM

Ledningsteamets funktion
är att hålla ihop 

 verksamheten och se
helheten. Teamen arbetar
självständigt men allt hålls
samman i ledningsteamet.

Nyckelord: engagemang, delaktighet, driv



Vilka team?
... förslag på områden att arbeta med

Ensro
PULS

Ungdom

Scout

Gaming
Digitala mötesplatser

Utbildning
Utveckling

Kreativa uttryck
Barn & familj

Bättre att vara 2st i ett team och ha ett
engagemang än att vara 4st som inte
vet varför dom är med.



Tanken är inte att vi ska tänka mindre och göra mer. Men oftast är det roligare
att göra än att tänka, och den glädjen vill vi ta vara på. Ett team är
verksamhetsägande inom sitt område. Det betyder att det är teamets ansvar att
analysera behov och skapa/utveckla verksamhet utifrån dem. Det är
nödvändigtvis inte upp till teamen att arrangera saker - det kan läggas ut på
andra personer, men teamen utvecklar och planerar vår verksamhet.

Hur går det till i praktiken?
... från strategi till handling - från stag till team

Det vore roligt att samla föreningar till en PULS-helg
på Ensro i höst!

Uppfyller det våra riktningsmål? Funkar det mot övriga
händelser i regionen? Finns det någonting att ta hänsyn till? 

Vem ska utföra detta? Vad behövs för resurser? Finns
ekonomiska möjligheter att göra det?

Nyckelord: ägandeskap, handlingskraft

Detta betyder inte att vi ska sluta planera
och bara jobba med snabba & korta
beslutsvägar, men det öppnar för att vara
en mer flexibel organisation.

PULSTEAMET

LEDNINGSGRUPP

REGIONSAMORDNARE

EXEMPEL:



Konsekvenser

Styrelsens arbete förändras lite och därför går vi från 1+6 till 1+4.
AU utgår och hanteras av styrelsen som också blir styrelse för
Ensro, men bokningar och verksamhet hanteras av Ensroteamet.
Alla stag ombildas till att bli team.

Arbetet med verksamhetsplan för kommande år leds av styrelsen
som skapar en mall med riktningsmål för regionens verksamhet,

som alla team sedan utvecklar verksamhet för att uppfylla.
Eventuella satsningar under ett helt år förbereds i detta arbete. 

Detta lyfts på regionstämman för diskussion & beslut.

Regionstyrelsen och stag

... vilka förändringar innebär det?

Verksamhetsplan

Exempel på riktningsmål: Equmenia Mitt verkar för att våra ledare
ska få fördjupa och förnya sina kunskaper.

Exempel på verksamet: Scoutteamet bjuder in till ledarutbildning
för scoutledare tillsammans med föreningsutvecklaren.

Vad är ett riktningsmål?

Det långsiktiga perspektivet på regionens verksamhet delar vi
tillsammans genom att vi planerar för nästkommande år, redan
på vårterminen. Styrelsen kan föreslå att nästkommande år ska

ha extra fokus på utbildning t.ex, då får teamen möjlighet att
utveckla verksamhet inom det området, t.ex.

Det långsiktiga perspektivet



Personer & tider
... vilka ska vara med när?

tillsammans med teamledare & föreningsutvecklare ansvarig för rekrytering,
sammankallar ledningsgruppen och fattar ekonomiska beslut

Teamledare

Teammedlem

Regional kyrkoledare

Regionsamordnare

Föreningsutvecklare

Ordförande

samordnar sitt team och är med i ledningsteamet

planerar & utvecklar verksamhet i ett team tillsammans 
med övriga medlemmar och teamledare

är med i ledningsteamet och representerar kyrkan

ledningsteam och rekryteringsansvar

leder styrelsens arbete & är med i ledningsteamet

Årsplan

JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

OKTOBER

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

NOVEMBER

DECEMBER

Regionstämma

Handlingar ut
Styrelsestart

Start med arbete av VP i
samband med "januariträffen"
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NK arbetar & VP kommer
tillbaka till styrelsen, budget

justeras

NK arbetar &

Budgetförslag

Regionfest

Framtidsdagen


