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2. Val av mötesfunktionärer för regionstämman
Presidium
_____________________ (ordförande)
_____________________ (vice ordförande)
_____________________ (sekreterare)

Redaktionsutskott
Presenteras på stämman

Protokolljusterare tillika rösträknare
Väljs på stämman

6. Föredragning av styrelsens och anställdas verksamhetsberättelse för 2020
Styrelsen för Equmenia region Öst vill på detta sätt lämna sin verksamhetsberättelse för 2020.
Styrelsen har under 2020 träffats vid fem tillfällen, inklusive regionstämman. Till en början kunde styrelsen
träffas i fysisk form, men allt längre fram i takt med att pandemin tog fart övergick sammanträden till digital
plattform. Utöver detta genomfördes ett föreningsmöte där en specifik fråga behandlades gällande val av
revisorer.
2020 blev ett år i Equmenia Region Öst, och för den delen hela Sverige och världen som ingen kunde ana
eller förstå vidden av. Jag pratar om Covid-19 som blev ett nytt ord som alla snart lärde sig att uttala. Att det
sedan skulle få en sådan påverkan som det fått var nog ingen som kunde ana i sin vildaste fantasi. Det
närmaste vi varit i närheten av de senaste 100 åren är väl krigssituationer.
Detta ledde till att vi hade ett år med 3 normala månader och resterande del av året en lång resa i den digitala
plattformens värld. Och i skrivande stund står vi fortfarande inför en oviss framtid, där vi inte vet när vi kan
börja träffa föreningar och ledare igen.
Men är detta bara av ondo? Nej, det skulle jag nog inte säga. För inom loppet av några månader lärde vi oss
att använda digitala plattformar och andra mötesformer som inte innebär att man träffas fysiskt. En resa som
i normala fall kanske tagit år att genomföra, gjordes på några månader. I vissa avseenden kan vi se stora
vinster där vi sparar en massa resor, en hel del tid som i och för sig försvunnit i att lära sig nya arbetssätt.
Vad detta arbetssätt kommer att innebära för framtiden är fortfarande oklart, men att det kommer förändra
vårt sätt att arbeta är helt klart. Det vi ser är också att omställning tar tid innan det landar i oss själva och i de
föreningar vi jobbar emot. Ett ord som vi verkligen fick lära oss var ordet omställning, eller att ställa om.
En annan erfarenhet som vi tar med oss är att nya tekniska lösningar på det digitala området gör det möjligt
att enkelt ha kontakt med lokala ledare via videolänkar. Detta har gjort att i vissa avseenden har kunnat ha
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tätare träffar med ledare i olika metodgrupper och styrelserna för equmeniaföreningarna.
Om vi bara skall säga något som är det stora minustecknet, så är det just detta att inte få träffa människor
och göra aktiviteter tillsammans. Det är svårt att genomföra ledarsamlingar, utbildningar arrangemang, m.m.
när man inte får träffas. Det är också tydligt att många människor mår dåligt i dessa tider.
Under året har både styrelse och anställda haft fokusområde Kalmar län utifrån den ordning vi har i Region
Öst. Självklart har saker gjorts i hela regionen, men fokus legat på Kalmar län. Då vi hamnade i ovan
nämnda situation har detta gjort att vi inte kunde fullfölja tänkt plan.
Vi kan självklart se att andelen av verksamhetsplanens punkter som har påbörjats eller genomförts inte alls
kom upp i den nivå som beslutats att genomföras. Vi genomförde cirka 10% av det som planerades. En hel
del punkter i verksamhetsplanen påbörjades, ca 70%. Och 20% av verksamhetsplanen kunde aldrig påbörjas
eller genomföras.
En sådant mätbart värde som vi har är andelen föreningsbesök som i vanliga fall ligger runt 50 st. I år
hamnade vi på ca 10 st.
I normala fall är det enkelt att rada upp utbildningar, samlingar och arrangemang som vi inte genomför
under ett år. Men när det gäller 2020, så är det enklare att räkna upp det som kunde genomföras.
Av de aktiviteter som ändå kunde genomföras vill jag nämna Smaka&Se, som är en årlig
ungdomskonferens. Istället för att ställa in, så genomfördes denna samling i digitalt format med sändningar
från en plats och ungdomsgrupperna möttes i det lokala sammanhanget eller hemma var och en för sig. Extra
roligt var att vi kunde räkna in minst lika många deltagare som året innan.
Så erfarenheten är att det går att ställa om, och det funkar, fast det är inte lika roligt.
Från min horisont som regionsamordnare så är det självklart en del nya uppdrag och en hel del gamla
uppdrag som rullar vidare. Det som normalt sett tar mycket tid under året är ledarutbildningarna ”Trygga
Möten”, som handlar om hur vi får trygga miljöer att vistas i som deltagare i Equmenias föreningar och dess
verksamheter på det lokala planet och ”Alla barn är lika olika”, som är till för att hjälpa ledare i sitt uppdrag
att leda barn med särskilda behov. Totalt genomfördes 8 utbildningar mot det normala som är ca 30
utbildningstillfällen i regionen. Målgruppen för dessa utbildningar har varit ledare från alla verksamheterna i
Equmenia. Genomförde två av dessa digitalt med blandad framgång, det blir svårt att få samma närvaro och
entusiasm i samtalen.
På tonårssidan har regionen årligen genomfört två tonårsläger på Klintagården och Strandgården, dessutom
ett nyårsläger till Trysil. Alla dessa arrangemang fick ställas i på grund av restriktionerna i spåren efter
Covid-19.
Scoutåret har också påverkats med inställda och omställda arrangemang.
Våra ordinarie spårningar för scouter och ledare blev till sist bara ett genomfört arrangemang och det var
TA´I som genomfördes i digitalt format. Blev en succé får man säga med många deltagande kårer.
Folkunganatta och Budkavlekamp fick båda ställas in.
De numera traditionsbundna scoutledarsamlingarna genomfördes i fysisk form precis innan Sverige stängdes
ned. Ett glädjande genombrott på scoutsidan var att vi i slutet på året fick till början på ett LÄKO till vårt
nästa regionscoutläger som genomförs 2023. En lång och mödosam resa att få till en lägerledning börjar nu
ta form.
Föreningsbesöken är viktiga och ett prioriterat område i framtiden.
Allt fler föreningar behöver stöttning och uppmuntran i sitt uppdrag att göra Jesus Kristus känd bland barn
och unga.
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Under året blev uppstarten av Drömfabriken allt tydligare med några informationsträffar hos intresserade
föreningar. Drömfabriken är ett koncept för föreningar att jobba med sin förenings nutid och framtid. Ett
koncept som framförallt föreningsutvecklaren jobbar med för att få fler aktiva föreningar. Ett upplägg som
riktar sig till hela föreningen och inte bara föreningsstyrelser. Detta kommer vi fortsätta att missionera om
när regionspersonalen besöker och söker upp regionens föreningar.
Några möten med regionsanställda och nationellt anställda med placering i Alvik har genomförts både
genom fysiska möten och genom digitala möten. Viktiga möten för att skapa ett gemensamt sammanhang.
Som anställd bär man många frågor som inte minst handlar om post Corona. Hur skall vi jobba i framtiden,
vilka omställningar består och vilka kommer att återgå till ett mer normalt läge. Men en sak kan man nog var
säker på att framtiden kommer se annorlunda ut än det vi befinner oss i just nu.
Christer Gustafsson,
På uppdrag av styrelsen för Equmenia Öst

7. Föredragning av verksamhetsplanens slutliga genomförande 2020
Ledare





Att inspirera och utbilda 300 ledare
Att inspirera till ledarrekrytering
Att hjälpa föreningar till att ha ett hållbart engagemang
Att stötta och utrusta anställda för barn- och ungdomsarbete

Förening (och församling)






Att genomföra 40 unika föreningsbesök
Att starta drömfabriken i minst tio föreningar
Att aktivt kommunicera ut vad regionen kan och gör för föreningarna i Region Öst
Att inspirera föreningarna att få fler av sina deltagare att bli medlemmar för en ökad tillväxt
Att öka föreningars delaktighet i regionens arbete

Barn och unga



Att stötta arrangemang som är riktade till barn, tonåringar, unga vuxna genom Puls, scout, musik,
kreativa uttryck
Att stötta LÄKO för regionscoutläger 2022 och aktivt finnas med i planeringen

6

8. Föredragning av resultat- och balansräkning 2020
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9. Föredragning av revisionsberättelse 2020
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10. Fastställande av resultat- och balansräkning 2020
Styrelsen föreslår regionstämman besluta:

att

fastställa resultat- och balansräkningen 2020

11. Beslut om ansvarsfrihet för 2020 års styrelse

12. Föredragning av 2021 års verksamhetsplan fram till 2021-08-31
Ledare
100% påbörjat
Förening
100% påbörjat

Barn och Unga
50% klart

50% påbörjat
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13. Föredragning av regionens medlemsstatistik 2020-12-31
2020-12-31 uppgick regionens medlemmar i åldern 7 – 25 år till 2840
I detta räknas medlemmar som tagit aktivt ställningstagande, det vill säga är betalande eller på annat sätt uppgivit
medgivande.
7 – 25 år
Jönköping

Kalmar

Östergötland Kronoberg

Totalt

2018

1774

232

709

299

3014

2019

1629

241

665

305

2840

2020

1642

159

617

277

2695

> 26 år
2018

441

57

122

74

694

2019

453

58

155

81

747

2020

455

39

144

66

704

251

1233

504

5499

Deltagare
3511
ålder 7-25 år

Ca 48 % av alla deltagare i åldern 7 – 25 år är medlemmar.

14. Presentation av nomineringskommitténs förslag till ordförande och styrelse,
samt styrelsens förslag till nomineringskommitté
Presenteras på stämman

15. Proposition om medlemsavgift för 2022
Medlemsavgiften är ett anslag som föreningar och verksamhetsgrupper betalar för att vara medlemmar i
Equmenia region Öst. Den utgör en viktig del av Regionens ekonomi och möjliggör mycket av det arbete som
styrelsen och regionen bedriver. Enligt förslaget som nu ligger är medlemsavgiften på 40 kronor per medlem.

Styrelsen föreslår regionstämman besluta:

att

fastställa medlemsavgiften för 2022 till 40 kronor per medlem.
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16. Proposition om verksamhetsplan för 2022
Ledare







Att inspirera och utbilda minst 300 ideella ledare
Att inspirera till ledarrekrytering
Att styrelsen under 2022 får i uppdrag att arbeta för att tillsätta en projektgrupp som undersöker
hur föreningar kan arbeta med ledarrekrytering och hållbart ledarskap. Detta arbete leds av en
projektledare som anställs på deltid i Equmenia regions öst under två år.
Att stödja ledare till ett hållbart engagemang
Att stödja och utrusta anställda för barn- och ungdomsarbete








Att genomföra minst 50 unika föreningsbesök
Att stödja föreningar i föreningsutveckling
Att stödja föreningar att skapa ett hållbart engagemang
Att aktivt kommunicera ut vad regionen kan göra och gör för föreningar i region öst
Att inspirera föreningar att få flera av föreningars deltagare till att bli medlemmar
Att öka föreningars delaktighet i regionens arbete

Förening

Barn & Unga




Att uppmuntra och stödja arrangemang som är riktade till barn, tonåringar, unga vuxna genom PULS,
Scout, musik, kreativa uttryck.
Att under 2022 skapa en arrangemangsgrupp under kreativa uttryck samt genomföra ett
arrangemang.
Att stödja Läko för regionscoutläger 2023 och aktivt finnas med i planeringen
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17. Proposition om budget för 2022
Skiss Budget 2022
Equmenia Öst
Budget
Kronor

Intäkter
Medlemsavgifter

136 000

Insamlade medel

0
800 000

Landstingsbidrag

Övriga verksamhetsintäkter
Kurs- och
deltagaravgifter
Barn
PULS
Musik & kreativa
uttryck
Ungdom
Utbildning
Scout
Totala kurs- och
deltagaravgifter
Övriga intäkter
Barn
PULS
Musik & kreativa
uttryck
Ungdom
Utbildning
Scout
Bidrag från
Equmeniakyrkan
Totala övriga
intäkter

Summa Intäkter

0
0
0
692 550
0
76 000
768 550

0
0
0
35 000
0
0
366 000
401 000

2 105
550

15

Kostnader
Verksamhetskostnader
Barn

-5 000

PULS

-3 000

Musik & Kreativa
uttryck

-3 000

Ungdom

-748 550

Utbildning

-30 000

Scout

-95 000

Personalkostna
der
Arbetsplatskostn
ader
Resekostnader

-1 172 000
0
-55 000

Totala Verksamhetskostnader

-2 111 550

Totala Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Förtroendemann
aorg (Styrelse
och
Regionsstämma)
Regional
administration
Övriga
administrationsk
ostnader

-500

-24 000
0
-2 000

Totala
Administrationskostnader

-26 000

Summa Kostnader

-2 138
050

Finansiella Intäkter
Finansiella Kostnader
Årets resultat

0
-500
-33 000

Ianspråkstagande av
ändamålsbundna medel,
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Startplåt regionsscoutläger (fr
Klockrent 2015)
Scoutledarutbildningar (Fr
Klockrent 2015)
Från fritt eget kapital* plockas med denna
budget:
(1)
(2)

20 000
0

13 000

Beräknat på 3400 medlemmar x 40
Avser resor- och
sammanträdeskostnader för styrelse/AU
samt regionsstämma
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