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VI VILL FORMA EN BÄTTRE VÄRLD!
Vi i Equmenia Nord tror på kraften i unga människor och vill ta vara på den. Vi erbjuder en varm
och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig hemma. Vår verksamhet sker på
kristen grund. Jesus står alltid på barnens sida – det vill vi också göra.
Vi i Equmenia Nord vill vara ett sammanhang där barn och unga får växa. Vi vill vara med och
förmedla och gestalta tro, hopp och kärlek i mötet med andra – i våra lokalsamhällen och ut över vår
värld.
Utifrån det lokala arbetet vill vi som Equmeniaföreningar i Norrbottens och Västerbottens län dela
gemenskap och stötta varandra genom bl.a. genom läger, utbildningar och utbyte med varandra i vår
region. Ett arbete som får betyda så mycket för så många här och nu, men också för framtiden.
Tillsammans med våra sex kompisregioner – Mitt, Svealand, Stockholm, Väst, Öst och Syd – är vi en
nationell barn- och ungdomsrörelse som består av cirka 350 lokala föreningar med omkring 30 000
deltagare. Tillsammans med varandra i Equmenia och tillsammans med vår kyrka Equmeniakyrkan
sträcker vi oss från våra lokala sammanhang och ut mot världen.

VAR DELAKTIG

Välkommen att vara delaktig i vårt gemensamma regionala arbete i Equmenia Nord. Du kan vara
delaktig genom att vara en del av vår gemenskap, ge utav din tid eller ge en gåva. Tillsammans är vi
med och forma en bättre värld!

DELA GEMENSKAP
I vår region gillar vi att träffas och mötas och därför har vi mötesplatser i olika former. Föregående
års arrangemang kan du läsa om i verksamhetsberättelsen i dessa regionstämmohandlingar. Är du
sugen att veta mer om aktuella arrangemang kolla in kalender på vår hemsida: equmenia.se/nord

ENGAGERA DIG
Delar du vår längtan om att få vara del av ett sammanhang där barn och unga får växa och som
förmedlar och gestaltar tro, hopp och kärlek? Då finns det flera möjligheter att få vara delaktig
genom att engagera sig. Det kan vara en punktinsats vid ett läger eller arrangemang, som ombud på
regionstämman, som ledamot i regionstyrelsen eller i ett verksamhetsteam. Är du sugen så hör av dig
till vår regionsamordnare Joel Powell.

GE EN GÅVA
Personliga gåvor har stor betydelse för regionens ekonomi. Genom att ge en gåva är du med och ger
förutsättningar för att stärka och utveckla det regionala arbetet bland barn och unga i region Nord.
Vill du vara med och bidra med en gåva kan du använda Equmenia Nords Swish: 123 461 13 07 eller
Bankgiro: 528-6075. Märk din inbetalning med ”Gåva”.

VÄLKOMMEN
att vara del av vår gemenskap
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REGIONSTÄMMA
Vi som region möts årligen till regionstämma för att visionera och peka ut riktningen för oss som
region. Det är regionstämman som är Equmenia Nords högsta beslutande och där utsedda
representanter från alla föreningar fattar där beslut om inriktningen för verksamheten och ekonomin
samt väljer en styrelse som leder verksamheten fram till nästa regionstämma.
Om du är utsedd att representera din lokala Equmeniaförening som ombud på regionstämman får du
vara med och göra din röst hörd och fatta beslut om inriktningen för vår region. Även om du inte är
ombud är du som medlem varmt välkommen att delta och lyfta fram dina idéer och förslag!
Om du har ett förslag som du vill att regionstämman ska besluta om så kan du i förväg skriva en så
kallad motion. Alla föreningar och medlemmar har nämligen möjlighet att skriva motioner till
regionstämman.
Därtill kan du komma med förslag på vem eller vilka du skulle vilja se ska väljas till att sitta med i
regionstyrelsen. Att komma med förslag på vilka som kan finnas med i styrelsen, eller andra
förtroendeposter, kallas att nominera.
På regionstämman har du även möjlighet att lägga fram idéer och förslag till handlingsplanen som tas
vidare till verksamhetsteamen.
Regionstämman 2021 arrangeras den 23 oktober 10:45-14:30 i Johanneskyrkan i Boden och det finns
även möjlighet att delta digitalt. I tiden inkluderas även en lunchpaus på 1 timma.
Varmt välkommen till Equmenia Nords regionstämma och påverka!
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FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Regionstämmans öppnande
2. Val av funktionärer för regionstämman
a. Mötesordförande. Förslag: Erik Elfgren
b. Vice mötesordförande
c. Mötessekreterare. Förslag: Gunilla Landin
d. Justeringspersoner
e. Rösträknare
f. Bildsekreterare. Förslag: Samuel Karlsson
g. Zoom-tekniker
3. Regionstämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Verksamhetsberättelsen för 2020
6. Ekonomisk redovisning för 2020
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Samtal: Vad är region Nord?
10. Proposition om bidragssystem
11. Proposition om stadgeändring
12. Fastställande verksamhetsplan för 2022
13. Beslut om medlemsavgift från föreningarna till regionen
14. Fastställande av ekonomiskt mål 2022
15. Fastställande av antalet ledamöter i Equmenia Nords styrelse
16. Val av ordförande för Equmenia Nord
17. Val av övriga ledamöter i Equmenia Nords styrelse
18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
19. Val av valkommitté inför regionstämman 2022 samt dess sammankallande
20. Tack till avgående ledamöter
21. Plats och tidpunkt för regionstämman 2022
22. Meddelande och information
23. Övriga frågor

24. Avslutning
TECKENFÖRKLARING
Formalia

Föregående år

Kommande år

Val
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5. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
EQUMENIA NORD 2020
INLEDNING
2020 var ett år som utmanade oss. Coronapandemin satte käppar i hjulen för oss men det finns ändå
glädjeämnen. Att flera av våra arrangemang kunde anpassas så att de ändå kunde genomföras, de
digitala verktyg som vi lärt oss använda och alla frivilliga som arbetat hårt för att allt ska funka.
Jag vill att vi ska läsa denna verksamhetsberättelse med tacksamhet över vad som kunde hända och
hopp om det som kan återvända under kommande år.
/Joel Brunnegård, ordförande Equmenia Nord

REGIONSTYRELSEN (RS)
Vid ingången av det nya verksamhetsåret
2020 bestod styrelsen av Joel Brunnegård
(ordf, Ursviken), Signe Forsberg (vice ordf,
Lycksele), Viktor Strand (kassör & sekreterare,
Vindeln), Maja Olofsson (Vännäs), Evelinn
Björck (Kvarnåsen) och Samuel Lundbäck
(Luleå). Under 2020 fram till regionstämman i
oktober hade styrelsen fyra protokollförda
möten.
Vid regionstämman 10:e oktober på Zoom
valdes en ny styrelse bestående av Joel
Brunnegård (ordf, Ursviken), Erik
Serrander(vice ordf, Luleå), Sara Attheden
(sekreterare, Malå), Agnes Hedman (Umeå)
och Viktor Strand (Vindeln). Vi hade
konstituerande möte 2:a november för att
bland annat utse kontaktpersoner till olika
verksamheter och kommittéer och prata om
hur vi vill lägga upp styrelsearbetet, och
ytterligare ett möte 5:e december för att
bland annat färdigställa budget.

PERSONAL
Personalen för Equmenia Nord och
Equmeniakyrkan region Nord är ett
gemensamt arbetslag. De är nationellt
anställda men har särskilt ansvar för
verksamhet och stöd till föreningar och
församlingar i vår region. Personalen möts
regelbundet för samordning och planering av
verksamheterna. Regionkontoret finns i
Skellefteå.
Equmenia Nord har två 50% tjänster. Dels
regionsamordnare och den andra är
föreningsutvecklare och under året arbetade
Joel Powell på båda tjänsterna. Sayuri Kikuchi
har under året varit föräldraledig från sin
tjänst som regionsamordnare och har avslutat
sin tjänst i december.

André Jakobsson arbetade som regional
kyrkoledare för region Nord på 75%.
Margareta Lundmark har arbetat som
regional administratör, 25 %. Maria
Johansson, föreningsutvecklare 50 %, har
varit sjukskriven under första halvan av
året för att under hösten återkomma i
tjänst, vilket vi är väldigt tacksamma för.
/André Jakobsson, Regional kyrkoledare
Equmeniakyrkan region Nord

/Joel Brunnegård, ordförande
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NYÅRSLÄGRET 27 DECEMBER 2019-1
JANUARI 2020, HEMAVAN
Som brukligt så träffades vi även detta
årsskifte till nyårsläger i Hemavan på vår
vackra gård Hemavan Fjällstation. På lägret
deltog 43 deltagare, 14 ledare samt två i
köket, totalt 59 personer. Av deltagarna var ca
2/3 i högstadieåldern och 1/3 gick på
gymnasiet. Av Equmenia Nords 14 föreningar
deltog personer från nio föreningar samt
ytterligare två församlingar utan
Equmeniaförening, totalt 11 olika
föreningar/församlingar inom region Nord,
samt därtill 12 personer från övriga Sverige.
Mycket var sig likt som tidigare års läger. Vi
åkte i backen, pysslade, spela sällskapspel och
hets, samtalade i smågrupper, sjöng lovsång
och bad samt lekte, busade, bastade och så
mycket mer. En förändring för lägret detta år
var att vi tidigarelade gudstjänsten så att vi
avslutade kvällarna med fika och kvällshäng,
vilket var mycket uppskattat bland deltagarna.
Under kvällshänget fanns även möjlighet till
bön och stillhet i kyrksalen för de som
önskade. Höjdpunkten för många var
nyårsfesten där vi fick fira in det nya året
tillsammans efter många härliga dagar
tillsammans.
/Joel Powell, regionsamordnare och
föreningsutvecklare

EQON 27-29 MARS
När 2020 började så hade vi planer på att ha
ett Eqon-läger i Luleå den 27-29/3-20. Planen
var att vi skulle vara i Equmeniakyrkan i Luleå.
Men på grund av covid-19 pandemin som bröt
ut i Sverige så valde vi att ställa in det fysiska
lägret. Men eftersom det kändes tråkigt att
helt ställa in lägret så bjöds det in till en
digitalt rollspelsläger. Tre stycken anmälde sig.
Så den 27-28/3 så körde vi Eqon-online
istället. Det blev en trevlig om lite trevande
läger då ingen, inklusive spelledare Oskar
Skarin hade spelat rollspel på detta sett. När
lördagens spel var färdigt så ställdes frågan
om de ville fortsätta spela. Svaret blev ja, en
tid bokades och efter två veckor träffades vi
igen.
/Oskar Skarin, Lycksele

EQON-ONLINE 2020
Efter Eqon-onlienlägret vi hade så beslöts det
att vi skulle fortsätta spela tillsammans.
Intervallen blev var annan vecka och det har vi
försök hålla under året som gått. Grunden till
detta var att många verksamheter inte
genomfördes på grund av pandemin men
också att det inte alltid är lätt att hitta lokala
spelgrupper. Rätt snart fick vi ytterligare två
spelare och var med spelledare Oskar Skarin
nu 6 stycken i gruppen. Gruppen träffas var
annan vecka, ofta på lördag eller söndag-kväll.
Vi håller på i ca 2-3 timmar. Det börjar med en
andakt och bön, efter det så har vi en recap
över vad som hände senaste gången i
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äventyret och så är vi i gång. Vi spelar via flera
hemsidor, själva spelet, spelas via hemsidan
Roll20 medan alla regler och spelarnas
karaktärer finns på Dnd beyond. Vi talar via
discord som också fungerar som vårt chattrum mellan spelmöten. Under hösten 2020 så
fick vi en sjätte spelar och gruppen är nu full.
Gruppen fortsätter in i 2021.
Vad är rollspel?
Nu sitter kanske en del av er och läser detta
utan att till fullo förstå vad rollspel är därför
kommer här en kort beskrivning som kanske
hjälper.
“Du står framför en sedan länge bortglömd
borgruin. Där inne finns det du söker, men
legenden säger att det också lurar något mer i
skuggorna. I den varma vinden känner du
doften av aska. Bakom dig hör du förföljarnas
rop, snart är de här. Med ett plötsligt dån så
börjar marken under dina fötter att spricka!
Vad gör du? “
Du sitter i ett rum, antingen fysiskt eller
digitalt. Runt bordet sitter också flera andra.
Tillsammans så befinner ni er i en berättelse.
Era val, era egenheter spelar roll. Är du en
rymdskeppsmekaniker? Eller kanske en
professor i antik historia? En mäktig magiker?
En hebré som vandrar genom öknen
tillsammans med Mose? Tillsammans så
berättar ni en historia som man måste
uppleva för att förstå. Tärningarna rullar och
avgör utgången, i ert inre spelas äventyret
upp. Scenen är din!
/Oskar Skarin, Lycksele

fantastiskt väder och vi var ca 20 glada
deltagare på årets kämpalek.
/ Viktor Strand, Vindeln
SCOUTFEJD 3 OKTOBER,
GÄLLIVARE/SMEDSBYN
Detta eländes coronaår 2020 har scoutledarna
i alla våra kårer fått vända ut och in på
hjärnorna för att hitta på lekar på avstånd,
hajker utan övernattning och Scoutfejd utan
resor! Vi har lyckats - Heja oss alla!
Scoutfejden ägde rum lördag 3 oktober kl.1014 på två platser i Norrbotten med 25 mils
mellanrum vilket borde glädja landets alla
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndighetens
guru Tegnell. Smedsbyns sköna skogar och
marker samt friluftsområdet på de gamla
gruvtipparna ”Tippsta” i Malmberget var
platserna för eventet. Scoutledarna i de båda
kårerna hade gemensamt utformat spårning
och tidsschema så vi startade samtidigt med
varandra på mobiluppkoppling, genomförde
spårning inkl. lunch med brödkakebakning på
murrikka, och avslutade dagen med
mobiluppringning för att tacka för dagen.
Vädret var relativt varmt och fuktigt med
”nästan-regn” men de 32 (18 scouter+4
ledare/6 scouter+4 ledare) scouternas humör
var scoutmässigt på topp!
/Helena Apelquist, Gällivare
REGIONSTÄMMA 10 OKTOBER, ZOOM
Den 10:e oktober samlades 10 ombud från
Region Nords Equmeniaföreningar i ett
zoomrum i molnet. Regionstämman
genomfördes digitalt med gott resultat.
Ordförande och ytterligare en ledamot till
regionstyrelsen omvaldes och tre personer
valdes in till regionstyrelsen som nyval.
/Joel Brunnegård, ordförande

KÄMPALEK 3 OKTOBER, VINDELN
Under hösten var det en traditionsenlig
kämpalek, den här gången i Vindeln. Även här
anpassade vi oss till Covid-19 så vi inte blev
fler än 50 deltagare. Därför fick vi avstå att
bjuda in Spårarscouterna. Det kom scouter
från Vindeln, Umeå och Malå. Det var

EQON 29 OKTOBER-1 NOVEMBER,
LYCKSELE
Sommaren kom och gick, pandemin i
Västerbotten var inte så påtaglig och vi
bokade in 29/10-1/11 för rollspelslägret Eqon i
Equmeniakyrkan i Lycksele. Denna gång ville vi
expandera lägret så vi tillfrågade ytterligare en
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spelledare att vara med. Spelledare var Oskar
Skarin, David Forsling och Olle Björck. Varje
grupp fick fyra spelare var vilket är ett väldigt
bra antal spelare för att få ett fungerande spel
så totalt var vi femton på lägret. Dagarna var
upplagda på ett likande sett frukost, andakt,
spel, fritid, spel, kvällsandakt med lite studie
drag efter det mer spel sedan sömn. Vakna
och göra allt igen. Grundstrukturen med lägret
är att göra dem så enkla att genomföra som
möjligt, detta betyder att vi försöker minimera
arbete och antalet funktionärer som behövs.
Vi löste det med att man fick turas om med de
olika måltiderna så de som hade hand om att
tillaga lunchen slutade sitt spel en timma
tidigare det passet och gick för att förbereda
maten.
Dagarna var väldigt trevliga och roliga,
historierna flödade när vi träffades till
måltider om vad som hände i de olika spelen.
Lägret blev lyckat och jag hoppas att vi snart
kan ha ett likande läger igen men tills dess, slå
för initiativ!
/Oskar Skarin, Lycksele
BARNLÄGERDAG ”EQUMENIA GAMES”
30 OKTOBER
-2020 året då barnlägret blev digitalt
Allhelgonahelgen erbjuder av tradition in till
efterlängtade barnlägerdagar för region Nord.
Planeringsgruppen insåg under augusti månad
att pandemiläget i landet skulle omöjliggöra
ett vanligt läger där alla möts fysiskt under
dagarna tre. Men längtan efter att få
genomföra ett läger gjorde att
planeringsgruppen istället gick över till att
hitta lösningar för att göra lägret digitalt.
Resultatet blev Equmenia Games med temat
Längtan. Ett dagläger där de lokala
föreningarna bjöd in sina barngrupper ”hem”
till den vanliga kyrkan men gemenskap,
tävlingar och lek skedde under hela dagen
digitalt även med barn och ledare från andra
föreningar. Längtan efter att få mötas och
berika varandra stoppades inte en världsvid
pandemi.

9 lag med barn mellan 7-13 år från Sävar,
Kalix, Umeå och Vännäs. Lägret drog igång vid
kl 13 med upprop och därefter fick lagen sin
första uppgift- Utedetektiverna. Lagen fick en
lista på saker de skulle hitta och dokumentera.
Att hitta en hund, fixa autografer och plocka
stenar och grenar hann ge bra med luft och
energi till de kommande uppgifternaTrisslotten och Sketchup. Allt avgjordes sedan
i ett lägerbål där vinnarna utsågs och finfina
bidrag från lagens sketchinspelningar visades
upp. Lägerbålet leddes av ledarna från
Betelkyrkan, de bjöd in alla till sång och musik
och härliga lägerramsor.
Equmenia Games var ett digitalt läger som
gjorde premiär. Som alla premiärer drabbades
vi av lite barnsjukdomar som strul med både
teknik och nått moment med ny lek. Men på
det stora hela gav både ledare och barn lägret
ett stort plus. Så kul att få mötas både på det
lokala planet och digitalt. Dessutom är vi
övertygade om att det gudomliga planet var
närvarande även detta år även om lägret inte
blev som tidigare år.
/Ulrica Winberg-Jonsson, Vännäs

NORRBOTTENSAMLINGAR
Det planerades och genomfördes en
norrbottensamling den 14 februari 2020 i
Luleå och sedan den 13 mars i Gällivare som
blev inställd pga. corona. Efter detta blev det
inga fler.
/Linda Levén och Malin Nordström, Luleå

Barnen som anmält sig var uppdelade i lag
med 3-5 deltagare i varje. Sammanlagt deltog
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allt är sorgligt med tanke på att vi inte kunnat
bedriva den verksamhet för barn och unga
som vi vet betyder så mycket! Det har
samtidigt varit utmanande för de som lagt ner
engagemang i planering av arrangemang som
blivit inställda och bara osäkerheten har varit
påfrestande.

REGIONSAMORDNARE OCH
FÖRENINGSUTVECKLARE
År 2020 blev ett år olikt något annat. För mig
och för oss som region startade det visserligen
likt alla andra år med nyårslägret i Hemavan.
Det är alltid så fantastiskt att få fira in året
tillsammans med ungdomar och ledare från
vår region och vårt land! Tyvärr så blev
nyårslägret inte bara det första lägret för året,
utan även det sista arrangemanget innan
pandemin av Covid-19 drabbade världen och
vårt land. Vi, liksom alla andra, har i allra
högsta grad påverkats av pandemin och som
vi kan läsa om i denna verksamhetsberättelse
så har många arrangemang blivit inställda,
vilket framför

Vi har samtidigt mycket att vara tacksamma
över! Vi ska känna tacksamhet över alla de
ansträngningar som har gjorts för att anpassa
vår verksamhet för att kunna genomföra det
som blivit. Vi får också ta med oss alla de
erfarenheter vi har från pandemin, så som de
digitala verktyg vi nu har en stor vana av att
använda oss av. Avslutningsvis vill jag rikta ett
varmt tack till alla som bär regionens arbete.
Tack regionstyrelsen för ert engagemang! Tack
alla ni som stått för kreativitet och nytänk i
det vi gjort! Tack alla ni som varit med i
planering av arrangemang, även de som tyvärr
blivit inställda! Ett varmt och stort tack till alla
ni som lokalt bedrivit verksamhet och hållit
kontakt med barn och unga! Tillsammans får
vi se vår vision förverkligas ”Equmenia – där
barn och unga växer i gemenskap med
varandra och Jesus”.
/Joel Powell, regionsamordnare och
föreningsutvecklare Equmenia Nord
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CORONA
Corona slog som sagt hårt mot vår
verksamhet och alla verksamheter klarade
inte omställningen och behövde ställa in. Vi
hoppas att planeringen som lagts ner inte ska
vara förgäves utan kunna återanvändas i
framtida arrangemang. Nedan kan vi läsa om
de arrangemang som vi planerat för med
behövt ställa in.
/Joel Brunnegård, ordförande

Jesus till barnen 28 mars, Umeå
Jesus till barnen är ett nationellt nätverk av en
lång rad samfund/kristna barn- och
ungdomsorganisationer, där bland annat vi i
Equmenia finns med. Nätverket finns för att
stödja församlingar och ledare med arbete för
barn. Detta sker bland annat genom att Jesus
till barnen-nätverket vartannat år arrangerar
en nationell barnledarkonferens. De år som
det inte är en nationell konferens arrangeras
det regionala konferenser på flera platser i
landet och vi i Equmenia Nord fanns med i
planering och förberedelser inför den
regionala konferensen som var planerad att
genomföras våren 2020, men med anledning
av pandemin så fick vi lov att ställa in
arrangemanget.
/Joel Powell, regionsamordnare och
föreningsutvecklare

Helt Troligt 30 april – 3 maj, Luleå
Varje vår bjuder vi in till tonårslägret Helt
Troligt, så även detta år. Vi hade planerat för
att vara i Luleå i samband med valborgshelgen
och förutom valborgsfirande hade vi även
planerat för att erbjuda lovsång, bakning,
klättring, hantverk, friesbeegolf och outreach
som seminarier/workshops under lägret samt
därtill gemensamma lekar, bibelstudium med
samtal i smågrupper och andakt. Med

hänvisning till pandemin så blev dock lägret
inställt.
/Joel Powell, regionsamordnare och
föreningsutvecklare

Unga-vuxna-helg 15-17 maj och
23-25 oktober
Tanken var att det skulle vara en helg där unga
vuxna (19-30 år) i regionen får möjlighet att
träffa varandra och samtala kring liv och tro.
Detta likt den arrangerad i Vännäs 2019.
Equmenia Luleå stod för planering och
genomförande med ekonomiskt stöd från
regionen för att betala resekostnader för
talaren Chris Mcgee. Däremot så sköts helgen
först upp på grund av dåligt val av helg (15-17
maj) och stundande pandemi. När den nya
helgen (23-25 oktober) närmade sig var
rekommendationerna i norr och västerbotten
att inte resa eller träffa nya människor vilket
var hela syftet med helgen och den valdes
därmed att ställas in.
/Erik Serrander, Luleå

Onlinelägret 26-28 juni
Under våren samlades sju stycken ledare
totalt fyra gånger för att visionerna och
planera inför ett onlineläger i region Nord.
Lägret skulle äga rum på plattformen Discord
där vi skulle ha tillgång till superturneringar,
skattjakt, själavård, undervisning talkshows
och livesändningar av gudstjänster. Lägret
arrangerades inte under 2020 på grund av att
vi inte hade tillräckligt många deltagare.
Mycket material finns kvar och kan vara till
grund för kommande arrangemang.
/ Viktor Strand, planeringsgruppen

Fjällkonfa 14 juni-5 juli, Hemavan
Fjällkonfa sommaren 2020 hade 19 anmälda
deltagare. Sju av dessa var från Region Nord
och resterande från övriga landet. Det är
ungefär som det brukar och vi tror det är
positivt med denna spridning, även om vi i
första hand vill finnas till för ungdomar i vår
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egen region. På ledarsidan var det åtta
personer.
Även om Covid-19 dök upp på vårkanten så
trodde vi i det längsta att vi skulle kunna
genomföra lägret. Naturligtvis var vi oroliga
för hur vi skulle hantera det om någon blev
sjuk och behövde isoleras, men med många
ledare så trodde vi att vi skulle kunna klara
även det. Vi informerade deltagarna och deras
familjer kontinuerligt genom att skriva att
inget var säkert men att vi fortsatte att
förbereda och planera för ett läger, samtidigt
som vi noga följde de råd och
rekommendationer som gavs från
myndighetshåll.
När det bara återstod en månad till lägerstart
så tvingades vi dock inse att läget fortfarande
var för svårt och att rekommendationerna
avrådde oss från att genomföra lägret varför vi
behövde meddela alla att lägret var inställt.
Vi möttes så klart av besvikelse men framför
allt stor förståelse för att situationen var som
den var. Redan då började vi tala om att
kunna erbjuda de som var anmälda
möjligheten att delta kommande sommar
istället. Idag är det 16 av de 19 som står kvar
vid sin anmälan och vill vara med på 2021 års
Fjällkonfa.
/Klas Johansson, Norsjö

Vandring unga vuxna 2-5 augusti,
Hemavan
Som en del av och som en som en
uppladdning inför Hemavanmötet planerade
vi, liksom i samband med Hemavanmötet
2019, för en fjällvandring för unga vuxna.
Förhoppningen var att man genom
arrangemanget skulle få uppleva det bästa av
fjället i mötet med andra och Jesus samtidigt
som det även skulle bidra till ökad attraktivitet
för unga att vara med på själva konferensen.
Med anledning av Covid-19-pandemin så blev
dock vandringen inställd.

/Joel Powell, regionsamordnare och
föreningsutvecklare

Hemavanmötet 6-9 augusti,
Hemavan
Efter ”succen” 2019, med många fler besökare
än vad vi vågade hoppas på, och mycket fina
dagar med god gemenskap, undervisning och
härliga fjällturer bestämde vi oss för att
upprepa Hemavanmötet redan 2020. Vi
planerade ett liknande upplägg, och fick både
Tomas Sjödin och Britta Hermansson att
planera för att komma med. Vi bokade Frank
Ådahl för en konsert, och vi planerade för
tydligare satsningar mot både ungdom och
barnfamiljerna. Tyvärr fick vi lov att skjuta
fram hela Hemavanmötet till 2021 p.g.a.
pandemin.
/André Jakobsson Regional kyrkoledare
Equmeniakyrkan Region Nord

Ska’ut Grön 10-16 augusti, Mörttjärn
Under hösten 2019 och våren 2020
planerades för att genomföra den första delen
(grön) av Ska’ut. Vi rekryterade handledare
och kursteam och fick ihop en grupp ledare
som skulle kunna genomföra kursen. Tyvärr
blev antalet anmälda deltagare för få och vi
blev tvingade att ställa in kursen av det skälet.
/Jörgen Anderson, Handledare Ska’ut,
Skellefteå

Tonårskalaset 9-11 oktober, Boden
I samband med regionstämman brukar vi ha
ett ungdomsläger, Tonårskalaset, för
regionens ungdomar. Med anledning av
pandemin blev årets regionstämma digital och
Tonårskalaset blev inställt.
/Joel Powell, regionsamordnare och
föreningsutvecklare
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STIFTELSEN HEMAVAN FJÄLLSTATION
VERKSAMHETSÅRET 2020
Inledning
Verksamhetsberättelsen för
året 2019 började och
slutade med tankar om
framtiden. Tankar som
innehöll både hot och
möjligheter men där vi
försökte fokusera på
möjligheterna. Avslutningsvis
i förra årets berättelse
citerades psalm 302 där
Frykman skriver: ”vår Fader
ger vad nyttigt är; för mig han
alltid sörja vill, vad än som
stöta till.” Dom orden
stämmer väldigt bra med hur
året blev när vi nu står och
ska sammanfatta det gånga
året och ser allt som ”stötte
till” i världen och för oss så
kan vi med tacksamhet se hur
Han sörjt för oss under detta
annorlunda år.
Beläggning
Verksamhetsåret 2020
började som det brukar göra
med ett bra bokningsläge.
Vid sportloven förändrades
sedan hela världen. Från
sportloven och framåt var
avbokningar betydligt mer
vanliga än bokningar. Många
anläggningar drabbades
betydligt hårdare än vi
eftersom vi hade några
bokningar med grupper som
trots allt fick och kunde
genomföra sina planerade
kurser. Detta innebar att vår
vintersäsong inte tog slut vid
sportloven som för många
andra utan vi hade öppet till
början av april.
Påsken som är vår största och
mest intensiva helg under
året var nu tom. Detta var
oerhört annorlunda och
ekonomiskt inte bra men för

oss som jobbat varje
påskhelg de senaste 25-30
åren var det en upplevelse.
Äta när maten är varm och
man är hungrig tex.
Beläggningen under
resterande del av 2020 blev
från och med början av april
inte alls som det var tänkt.
Som sagt så var avbokningar
ganska vanliga men långt
ifrån allt avbokades.
Vårt årliga Fjällkonfaläger
blev förstås inte av men efter
detta så genomfördes en hel
del arrangemang och en
relativt stor mängd vandrare
kom under sommarsäsongen.
Under höstlovet fick vi en
”vinst” av läget i världen då
en grupp från huvudstaden
kom till oss med ett stort
konfaläger istället för fara till
Italien. Detta var med och
räddade lite av
sommarsäsongen. Går det
bra så väljer de att åka till
Hemavan även i framtiden.
Summerar vi 2020 års
beläggning så säger
gäststatistiken förstås att vi
gjort en minskning av antalet
gästnätter på grund av den
pågående pandemin. Tack
vare några bra bokningar
under vintern och att
sommaren inte var så dålig
som befarades så blev årets
beläggning ändå ingen
katastrof och som vi ser i
bokslutet så har vi all
anledning att vara
tacksamma för att: ”Han för
oss sörja vill, vad än som
stöta till.”

STF
Svenska turistföreningen var
under 2020 väldigt påverkade
av Coronaläget med stängda
eller begränsade
bokningsmöjligheter på
Fjällstationer och Fjällstugor.
Ett arrangemang som dock
genomfördes var det så
kallade Fjälluffaprogrammet
STF vill med detta locka nya
och unga människor till fjälls
och gör det med ett väldigt
bra pris och en kort
introduktionskurs i fjällivet.
Vi fick för andra året vara en
av de Fjällstationer som var
värd för Fjälluffa. Under
arrangemanget fick vi åter
möta drygt 100 nya gäster
som nu har Hemavan
Fjällstation som en av sina
första fjällupplevelser.
Personal
Personalstyrkan har under
2020 sett ut som den gjort de
senaste 6 åren och detta har
inneburit 4 personer
anställda på årsbasis med
den totala tjänstenivån 3,5
tjänst.
Under vintersäsongen hade vi
som vanligt några sk
säsongare på plats.
Vintersäsongen tog slut lite
tidigare än vanligt vilket
också gjorde att säsongarna
for hem lite tidigare.
Sommarsäsongen innebär
också ett säsongarbehov och
vi hade även detta år
personer som kom kortare
eller längre perioder för att
hjälpa oss med i huvudsak
praktiska saker.
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Bibelfjäll
Bibelfjälls nionde klass
slutade och den tionde
klassen startade under året.
De senaste åren har antalet
sökande inte varit så många
men ansökningarna till den
tionde klassen slog rekord
med över 30 sökande. Detta
resulterade i att vi åter kunde
få en full klass (15 elever) till
det tionde läsåret.
Undervisningen under året
sköttes i huvudsak av KjellArne Alvarsson, Elisabet
Svedberg och Mojo
Andersson men regelbundet
under året dök det upp olika
gästlärare.

Nytt annex
I förra årets
verksamhetsberättelse skrev
vi om behovet av ett nytt
annex och om arbetet med
att byta ut det gamla annexet
mot ett nytt. Detta arbete
har fortsatt hela året och
planen var att kunna
genomföra bygget under
2020 men som vi alla vet så
påverkades väldigt mycket av
pandemin och så även våra
byggplaner. Nu jobbar vi
vidare med att, om möjligt,
bygga 2021 istället.

Avslutning
När vi nu avslutar
verksamhetsåret 2020 ser vi
att så mycket i världen har
varit jobbigt och negativt för
många människor och
verksamheter. Att vi då kan
se tillbaka på ett år som trots
allt inte blev så dåligt är en
ynnest och borde få oss att
tacka Gud för att Han sörjt
för oss även detta år.
Så vi avslutar
verksamhetsåret 2020 och
går in i ett nytt år, med alla
utmaningar, prövningar och
möjligheter, på samma sätt
som föregående år med att
påminna oss om att: ”Vår
framtid är ljus och lång;
under prövotiden här vår
Fader ger vad nyttigt är; för
mig han alltid sörja vill, vad
än som stöta till.
/Mojo Andersson,
gårdsföreståndare
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6. EKONOMISK REDOVISNING 2020

ÅRSBOKSLUT

EQUMENIA NORD
org nr 894701-9553

avseende räkenskapsåret
2020-01-01 – 2020-12-31
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7. REVISIONSBERÄTTELSE

20

9. SAMTAL: VAD ÄR REGION
NORD?
Regionstämman är en samlingspunkt för oss som region där vi får möjlighet att föra
gemensamma samtal om det som berör oss. Inför årets stämma har regionstyrelsen utmanat
regionens föreningar att skicka in filmer med berättelser med något positivt och glädjande
från ett Equmeniasammanhang under 2021. Vi har önskat att varje förening spela in
åtminstone två stories på omkring 20 sekunder var, där den ena hälsningen är från en ledare
och den andre från en deltagare.
Under denna punkt på regionstämman blir det release av dessa filmer och vi får också
tillsammans fundera på vad region Nord betyder för oss och vad vi kan ta med oss inför
framtiden.
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10. PROPOSITION OM
BIDRAGSSYSTEM
Equmenia region Nord har idag följande fonder och bidrag:
• Barnkörfond - medel 20 291 kr
• Scoutfond/Ledarutbildning - medel 27 567 kr
• Konfirmationsfond - medel 15 000 kr
• Ledarbidrag
• Resebidrag till kallelsedagarna
Av dessa bidrag och fonder är det endast ledarbidraget som används i någon nämnvärd
omfattning. Detta innebär i praktiken att det finns ekonomiska medel i fonder som inte
används och kommer Equmenias arbete till gagn. Detta tycker vi i regionstyrelsen är olyckligt
och vill nu ta ett nytt helhetsgrepp kring vilka ekonomiska bidrag det bör finnas i regionen
och formerna för dessa.

Övergripande riktlinjer för ny struktur

Regionstyrelsen har identifierat tre olika områden där regionen kan ha en betydande
påverkan på verksamheten i vår region: ledare, deltagare och föreningar.
1. Ledarbidrag finns redan idag genom att föreningar som skickar deltagare till regionala
arrangemang kan söka bidrag för halva avgiften under förutsättning att föreningen står för
den andra halvan av avgiften. Avsikten är att ledare som åker på läger inte ska behöva stå för
lägeravgiften. Bidraget är kopplat till antal deltagare från respektive förening på så sätt att är
det 1-5 deltagare kan man söka bidrag för en ledare, 6-10 deltagare för två ledare o.s.v. Vår
uppfattning är att det fungerar väl, men att gränserna för hur många deltagare som krävs
möjligtvis kan justeras samt att ge ökad flexibilitet att kunna bevilja bidrag till föreningar
som skickar ledare med inga deltagare, ledare som har en viktig funktion för lägret p.g.a
föreningar som skickar deltagare men inga ledare.
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2. Deltagarbidrag syftar till att ingen deltagare i vår verksamhet ska välja att inte åka på våra
arrangemang p.g.a. ekonomin. Vår tanke är att en förening ska kunna söka det för att kunna
subventionera resekostnader och arrangemangsavgifter för specifika deltagare med
särskilda ekonomiska behov.
3. Föreningsbidrag är ett idé-bidrag som föreningar kan söka för att kunna genomföra nya
spännande ideer. Syftet är att vi ska kunna förverkliga alla goda idéer som finns i våra
föreningar och region. För detta bidrag kan våra verksamhetsteam ha en funktion antingen
genom att komma med idéer eller som mottagare av idéer från föreningar/medlemmar.
Dessa riktlinjer är de som vi i regionstyrelsen kommit fram till. Däremot vill vi gärna höra
från er lokalföreningar och tillsammans med er under stämman komma fram till en samling
riktlinjer som bäst gynnar regionen i stort.

Finansiering
Denna nya bidragsstruktur behöver finansieras. För detta ser vi möjlighet dels i att nyttja
budgeterade medel för respektive år och dels möjlighet att nyttja fonderade medel som idag
inte används i nämnvärd omfattning. Genom att omforma eller upplösa nuvarande fonder
kan dessa medel komma i funktion i den nya bidragsstrukturen och för detta söker vi
regionstämmans mandat.

Förslag
Styrelsen föreslår regionstämman
att
uppdra regionstyrelsen att utforma en ny bidrags- och/eller fond-struktur
utifrån de på stämman fastställda riktlinjer för denna struktur.
att
ge regionstyrelsen mandat att finansiera den nya bidrags- och/eller fondstrukturen genom upplösning av regionens fonder och prioriteringar i budgeten
för 2022.
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11. PROPOSITION OM
STADGEÄNDRING
Under 2020 hade styrelsen svårt att sammankalla möten som man var beslutsmässiga på.
Det var främst på grund av två anledningar:
● Flera styrelseledamöter hade olika anledningar att de inte kunde vara med och
● Vi var sex ledamöter, ett jämt antal, vilket innebar att endast två kunde vara borta
Som stadgarna står nu måste ”mer än hälften” av styrelsen vara med för att vara
beslutsmässiga d.v.s. är man fem totalt måste man vara tre närvarande, sex måste man vara
fyra, sju måste man vara fyra, åtta fem osv. Alltså varje gång man är ett jämnt antal måste
man ha en till person närvarande.
Styrelsen ser två sätt att lösa detta problem, förslag A och B (nästa sida). Av dessa föredrar
styrelsen förslag A.
Förslag A ändrar hur styrelsen formellt fattar beslut från att göra det med en s.k. ”enkel
majoritet” till en ”absolut majoritet”.
En enkel majoritet innebär en majoritet av de närvarande röstar ja för att ett förslag ska gå
igenom medan en absolut majoritet behövs en majoritet av de totala rösterna alltså även de
som inte är med. Då kan man ta bort kravet på hur många som måste vara med på mötet
eftersom det inte går att ta beslut utan att hälften röstar ja.
Förslag B innebär att man ändrar så att man behöver vara minst hälften i stället för mer än
hälften. Gör man den här förändringen så blir det ingen skillnad om man är ett udda antal
ledamöter men är man ett jämnt antal måste man vara en färre än förut. Så om man är fem
behöver man fortfarande vara tre men är man sex räcker det med tre och är man sju måste
man vara fyra osv.
I båda fallen blir det inte så stor skillnad i praktiken då styrelsen oftast är ense när man fattar
beslut men styrelsen yrkar som sagt på förslag A.
Styrelsen genom ordförande Joel Brunnegård
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Equmenia nords nuvarande stadgar
§ 5 Beslutsordning
Beslut om regionens verksamhet och ekonomi
fattas av regionstämma och regionstyrelse.
Regionstämman är regionens högsta
beslutande organ.
Beslut i regionstämma och styrelse avgörs
genom omröstning med enkel majoritet, det
vill säga att det förslag som fått hälften + 1 av
de avlagda rösterna ska gälla som beslut.

Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden röstar för, utom vid personval då
avgörandet sker genom lottning.

Förslag A
§ 5 Beslutsordning
Beslut om regionens verksamhet och ekonomi
fattas av regionstämma och regionstyrelse.
Regionstämman är regionens högsta
beslutande organ.
Beslut i regionstämma avgörs genom
omröstning med enkel majoritet, det vill säga
att det förslag som fått hälften + 1 av de
avlagda rösterna ska gälla som beslut.
Beslut i styrelse avgörs genom omröstning
med absolut majoritet, det vill
säga att det förslag som fått hälften + 1 av de
totala rösterna ska gälla som beslut.
Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden röstar för, utom vid personval då
avgörandet sker genom lottning.

§ 10 Regionstyrelsen
Regionstyrelsen består av ordförande, 4 - 8
övriga ledamöter samt 0 eller flera
suppleanter. Regionstyrelsen utser inom sig
vice ordförande, sekreterare och kassör samt
övriga funktionärer som regionstyrelsen eller
regionstämman beslutat om.
Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av
ordförande. Regionstyrelsens ledamöter har
närvaro-, yttrande- och rösträtt.
För att kunna fatta beslut ska styrelsemötet
varit sammankallat i förväg och mer än
hälften av regionstyrelsens ledamöter ska
vara närvarande.
Revisorerna, anställd regionsamordnare samt
den regionstyrelsen beslutar har närvaro- och
yttranderätt vid regionstyrelsens
sammanträden.

§ 10 Regionstyrelsen
Regionstyrelsen består av ordförande, 4 - 8
övriga ledamöter samt 0 eller flera
suppleanter. Regionstyrelsen utser inom sig
vice ordförande, sekreterare och kassör samt
övriga funktionärer som regionstyrelsen eller
regionstämman beslutat om.
Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av
ordförande. Regionstyrelsens ledamöter har
närvaro-, yttrande- och rösträtt.
För att kunna fatta beslut ska styrelsemötet
varit sammankallat i förväg.

Nuvarande

Förslag B

§ 10 Regionstyrelsen
[…]
För att kunna fatta beslut ska styrelsemötet
varit sammankallat i förväg och mer än hälften
av regionstyrelsens ledamöter ska vara
närvarande.
[…]

Revisorerna, anställd regionsamordnare samt
den regionstyrelsen beslutar har närvaro- och
yttranderätt vid regionstyrelsens
sammanträden.

§ 10 Regionstyrelsen
[…]
För att kunna fatta beslut ska styrelsemötet
varit sammankallat i förväg och minst hälften
av regionstyrelsens ledamöter ska vara
närvarande.
[…]
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12. VERKSAMHETSPLAN 2022
1. GEMENSKAP

Equmenia vill arbeta för mångfald, samhörighet och tillgänglighet så att varje
medlem ska känna sig delaktig i Equmenia.
Kristen tro är för alla. Vi vill sträva efter att Equmenias föreningar är gemenskaper som skapar
engagemang och akivt inkluderar alla människor. Varje röst är lika viktig. Vi är alla kallade att vara
en del av Kristi kropp och bara tillsammans kan vi bli en helhet. I det större sammanhanget,
nationellt, regionalt och mellan föreningar, samlar vi kraft och med våra olika erfarenheter stöttar vi
varandra.

2. FÖRENINGSUTVECKLING

Equmenia vill bestå av välmående föreningar med framtidstro som möter
behov i närområdet.
Den lokala föreningen är Equmenias grund och vår styrka. Genom föreningsutveckling vill vi stärka
och inspirera föreningar till att tjäna barn och unga i sin omgivning. Detta genom ett diakonalt
förhållningssätt, evangelisation och utåtriktad verksamhet för att fler ska få upptäcka Guds kärlek.

3. LÄRJUNGASKAP

Equmenia vill vara en del av barns och ungas väg till en personlig tro på
Jesus Kristus och tillsammans med Equmeniakyrkan skapa förutsättningar för
dem att växa in i församlingens gemenskap och uppdrag.
Vi vill se unga människor lära känna Jesus och tillsammans med Equmeniakyrkan göra steget mellan
Equmeniaförening och församling kortare. Vi vill utrusta barn och unga för ett liv i
församlingsgemenskap och lärjungaskap.

4. LEDARSKAP

Equmenia vill stärka ledare till ett hållbart ledarskap genom stöd, vägledning
och utbildning för att möta barns och ungas behov och längtan.
Equmenia är beroende av sina ledare, därför vill ge goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag och
känna glädje i ledarskapet. Genom utbildning och platser för erfarenhetsutbyte vill vi ge metoder och
bidra till personlig utveckling, så att våra ledare kan fortsätta växa i sitt ledarskap och inspirera fler
till engagemang.

5. PROFETISK RÖST

Equmenia vill vara en profetisk röst i samhället som står upp för barns och
ungas behov av att få känna sig trygga, sedda och hörda samt deras rätt till
andlig utveckling.
Vi vill samla all den kraft som finns i vår organisation för att lyfta fram barns och ungas perspektiv i
samhällsdebatten. Tillsammans med andra organisationer vill vi vara med och bygga det samhälle
som våra barn och unga växer upp i, ett samhälle där deras välmående och bästa är i fokus i enlighet
med barnkonventionen.

Styrelsen föreslår regionstämman
att
anta förslaget till verksamhetsplan för 2022

Förslag på aktiviteter till regionens handlingsplan?
Ta upp dina idéer på stämman!
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13. BESLUT OM MEDLEMSAVGIFT
Regionstämman beslutar om den årliga medlemsavgiften som föreningarna betalar till
regionen. Regionstyrelsen föreslår stämman en oförändrad avgift på 25 kr/medlem.
Styrelsen föreslår regionstämman
att
fastställa medlemsavgiften från föreningarna till regionen för 2022 till 25
kr/medlem.

14. EKONOMISKT MÅL 2022
Regionstämman fastställer ekonomiskt mål för det regionala arbetet och utifrån detta mål
fastställer regionstyrelsen en rambudget. På nästa sida finns ett preliminärt förslag på
budget för nästa år som ligger till grund för det förslag på ekonomiskt mål som
regionstyrelsen föreslår regionstämman fastställa.
Utifrån regionens goda ekonomiska situation, med ett eget kapital överstigande 600 000 kr,
föreslår regionstyrelsen stämman att fastställa ett ekonomiskt mål med ett negativt resultat.
Ett negativt resultat på 20 000 kr anser styrelsen vara väl avvägt mellan intresset att göra
satsningar och utvecklingsarbete samtidigt som det under överskådlig framtid inte hotar
Equmenia Nords ekonomiska styrka. För 2022 avser vi att göra en extra stor satsning med
anledning av den långa period med lite verksamhet p.g.a. Covid-19-pandemin.
Styrelsen föreslår regionstämman
att
fastställa det ekonomiska målet för 2022 till ett negativt resultat på maximalt
20 000 kr.
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Preliminär budget 2022
Intäkter
Medlemsavgifter
Insamlade medel
Landstingsbidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Kurs- och deltagaravgifter
Barn
PULS
Musik & kreativa uttryck
Ungdom
Unga vuxna
Scout
Utbildning
Totala kurs- och deltagaravgifter
Övriga intäkter
Barn
PULS
Musik & kreativa uttryck
Ungdom
Unga vuxna
Scout
Utbildning
Övrigt
Bidrag från Equmeniakyrkan
Totala övriga intäkter
Summa Intäkter
Kostnader
Verksamhetskostnader
Barn
PULS
Musik & Kreativa uttryck
Ungdom
Unga vuxna
Scout
Utbildning
Personalkostnader
Arbetsplatskostnader
Resekostnader
Totala Verksamhetskostnader
Totala Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Förtroendemannaorg
Regional administration
Övriga administrationskostnader
Totala Administrationskostnader
Summa Kostnader
Finansiella Intäkter
Finansiella Kostnader
Årets resultat
Återstående belopp för tillträdande regionstyrelse att disponera
Totalt

Prel. Budget 2022 Budget 2021* Utfall 2020
Kronor
4 250
14 100
11 800
5 000
9 000
6 650
20 000
35 000
39 090

6 000
0
0
125 500
5 000
0
16 800
153 300

14 000
0
0
100 500
5 000
0
16 800
136 300

0
0
0
88 924

0
0
0
32 000
0
0
0
0
568 750
600 750
783 300

0
0
0
32 000
0
0
0
0
529 900
561 900
756 300

0
0
0
66 000
0
0
0
4
501 001
567 005
715 069

-13 000
-2 000
0
-151 500
-14 000
-5 000
-18 500

-18 000
-3 500
-500
-124 400
-13 000
-4 500
-19 800

-742
0
0
-110 019
0
-2 767
-100

-523 000
-5 000
-50 000
-782 000
-500

-529 000
-5 000
-30 000
-747 700
-500

-491 767
-1 102
-51 477
-657 974
-425

-15 000
0
0
-15 000
-797 500
6 000
0
-8 200
-11 800
-20 000

-15 000
0
0
-15 000
-763 200
900
0
-6 000
-4 000
-10 000

-8 836
-1 845
0
-10 681
-669 080
1 535
0
47 524

1 600
0
90 524

47 524

*Den preliminära budget för 2021 som presenterades på regionstämman 2020 antogs av regionstyrelsen utan justeringar.
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PRESENTATION AV
VALKOMMITTÉNS FÖRSLAG
Valkommittén inför regionstämman 2021 har varit:
Joel Brunnegård
Erik Serrander
Sara Attheden
Agnes Hedman
Viktor Strand
Joel Powell
Regionstämman 2020 uppdrog åt regionstyrelsen att tillsätta valkommitté inför stämman
2021.

FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE
Joel Brunnegård (omval, 1 år)

FÖRSLAG TILL ÖVRIGA LEDAMÖTER I STYRELSEN
Presenteras på stämman
Erik Serrander, Luleå
Sara Atteheden, Malå
Agnes Hedman, Umeå

Nyval, 2 år
Kvarstående, vald vid stämman 2020 för 2 år
Kvarstående, vald vid stämman 2020 för 2 år
Kvarstående, vald vid stämman 2020 för 2 år

FÖRSLAG TILL REVISORER
Ordinarie: Erik Elfgren, Luleå (omval, 1 år)
Ordinarie: Jan Levén, Luleå (omval, 1 år)
Suppleant: vakant

FÖRSLAG TILL VALKOMMITTÉ
Förslag på valkommitté inför regionstämman 2022 samt dess sammankallande presenteras
på regionstämman.
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