Protokoll fört vid Equmenias riksstämma
7-8 november 2020
Digitalt möte
Bilaga - Påverkansplank

§1

Riksstämmans öppnande

Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, förklarade Riksstämman 2020 för öppnad den 7
november 2020 kl 13:17.
§2

Välkomnande av nya föreningar

Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, välkomnade Equmenia Gränsmark, Vittaryds
scoutkår och Equmenia St Jacob som nya föreningar i Equmenia.
§ 3 (2)

Upprättande av röstlängd

Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, meddelade att det fanns 108
registrerade ombud. Riksstämmans föreslagna ordförande Sofia Eklund upplyste om
att röstlängden skulle uppdateras löpande under mötets gång.
Riksstämman beslutade
att

fastställa röstlängden i enlighet med föredragningen.

§ 4 (3)

Val av mötesfunktionärer för riksstämman

Tilly Liman, nomineringskommittén, redogjorde för nomineringskommitténs förslag till
mötesfunktionärer och protokolljusterare tillika rösträknare under riksstämman.
Riksstämman beslutade
att

till mötesordförande välja
Sofia Eklund, Göteborg,

att

till vice mötesordförande välja
Elisabeth Nobuoka Nordin, Tullinge, och Oskar Johansson, Örbyhus,

att

till bildsekreterare välja
Oskar Johansson, Örbyhus, och nationell personal,

att

till protokollsekreterare välja
Emilia Asp, Göteborg,

att

till redaktionsutskott välja
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Maria Melin, Tierp, och Johannes Arkbro, Karlstad,
att

till protokolljusterare tillika rösträknare välja
Klara Eliasson, Stockholm, Daniel Arkbro, Karlstad, Henning Rinne,
Gävle, och Noa Björklund, Gävle.

§ 5 (4)

Fastställande av föredragningslista samt genomgång av schema

Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, föredrog föredragningslistan och gick igenom
schemat.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman beslutade
att

fastställa styrelsens förslag till föredragningslista.

§ 6 (5)

Beslut om arbetsordning

Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, föredrog punkten. Alla ombud och deltagare
hade möjlighet att fram till mötets öppnande yttra sig i VoteIT, för att mötet skulle
likna tidigare riksstämmor till största möjliga mån.
Stämman genomfördes via Zoom där föredragningar och eventuell diskussion
skedde. VoteIT har varit öppet för diskussioner sedan 31 oktober. Diskussion i
VoteIT har endast varit möjlig fram till dagen innan punkten skulle behandlas i Zoom.
All röstning skedde i VoteIT under samlade beslutssessioner.
I protokollet redovisas besluten i den punkt där frågan diskuterades. §-nummer inom
parentes refererar till beslutspunkten i det automatiserade beslutsprotokollet från
VoteIT.
Inga omröstningar hölls angående att lägga saker till handlingar om inga yrkanden
kom in på den punkten. Därav redovisas inga sådana beslut i protokollet.
Ordet lämnades fritt.
Riksstämman beslutade
att

anta den föredragna arbetsordningen.

2

Protokoll fört vid Equmenias riksstämma
7-8 november 2020
Digitalt möte
Bilaga - Påverkansplank

§ 7 (6)

Beslut om riksstämmans stadgeenliga utlysande

Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, redogjorde för att utlysningen skedde
första gången på riksstämman i Årjäng, november 2019, och att riksstämman utlysts
via Equmenias webbsida och mejl till alla lokalföreningar i Equmenia. På grund av en
dubbelbokning i Värnamo Missionskyrka behövde datumet ändras efter det första
utlysandet. Det meddelades 27 augusti via sociala medier och 8 september i
mailutskick till samtliga föreningar att mötet skulle bli digitalt.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman beslutade
att

anse riksstämman stadgeenligt utlyst.

§8

Beslutssession och redovisning av beslut

Röstning skedde i VoteIT för §3-7 (2-6).
En film från Apg29 visades. Riksstämman fick röra på sig med en film från Beach
Church.
Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, redovisade beslut fattade enligt punkterna ovan.
§9

Ordförandebyte

Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, lämnade över ordet till mötesordförande Sofia
Eklund.
§ 10

Hälsning av gäster

Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, tackade för de videohälsningar som skickats in
till riksstämman. Filmerna har kunnat ses i VoteIT och visades också under
riksstämman. Videohälsningarna kom från Diakonia, Equmeniakyrkans kyrkostyrelse
och kyrkoledning, Equmeniakyrkans pastorskandidater och Teologiska Högskolan i
Stockholm, Apg29, Pulsstaget, Scouterna, Scoutstaget och Equmenias regioner.
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§ 11 (8)
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2019-01-01 –
2019-12-31
Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, föredrog styrelsens
verksamhetsberättelse för 2019-01-01 - 2019-12-31 genom att visa en film.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 12 (9) Föredragning av utvärdering av verksamhetsplanen för 2019-01-01 –
2019-12-31.
Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, och Ida Tonnvik, Equmenias
ordförande, föredrog punkten.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 13 (10)

Föredragning av utvärdering av formen för verksamhetsplan

Hanna Neljesjö, styrelsen, föredrog punkten.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 14 (11)
verkställts

Föredragning av hur beslut fattade vid riksstämman 2019

Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, och Ida Tonnvik, Equmenias
ordförande, föredrog punkten genom att visa två filmer. En handlingsplan har till
2020 års Riksstämma bifogats till handlingarna, enligt beslut på tidigare riksstämma.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 15 (12)
Föredragning av styrelsens förslag till resultat- och balansräkning
2019-01-01 – 2019-12-31
Malin Ansgar, styrelsen, föredrog årsredovisningen för 2019-01-01 – 2019-12-31,
inklusive resultat- och balansräkning.
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Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
§ 16 (13)

Föredragning av revisionsberättelse 2019-01-01 – 2019-12-31

Mötesordförande Sofia Eklund föredrog revisionsberättelsen för 2019-01-01 –
2019-12-31.
§ 17 (14)

Fastställande av resultat- och balansräkning

Riksstämman beslutade
att

fastställa resultaträkning för år 2019 och balansräkning per 2019-12-31
i enlighet med årsredovisningen,

att

ta 981 667 kr från balanserat kapital, enligt resultaträkning för år 2019.

§ 18 (15)

Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

Riksstämman beslutade
att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 19

Beslutssession och redovisning av beslut

Röstning skedde i VoteIT för §17-18 (14-15).
En instruktionsfilm om Repets kommande app, WAPP, visades och Einar Säker,
Alingsås, visade hur han i sin ungdomsledarroll får energi.
Mötesordförande Sofia Eklund redovisade beslut fattade i VoteIT enligt punkterna
ovan.
§ 20

Ordförandebyte

Mötesordförande Sofia Eklund lämnade över ordet till vice mötesordförande
Elisabeth Nobuoka Nordin.
§ 21 (16)

Presentation av nomineringskommitténs förslag

Tilly Liman och Alma Pettersson, nomineringskommittén, presenterade
nomineringskommitténs förslag. Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, och Magnus
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Sternegård, Equmenias vice generalsekreterare, presenterade regionernas förslag
till nomineringskommitté.
Förslag till ordförande
Ida Tonnvik, Stockholm (omval, 1 år)
Förslag till styrelse
Arvid Hardmo, Kumla (kvarstående, 1 år)
Hanna Neljesjö, Rättvik (kvarstående, 1 år)
Sara Wahll, Göteborg (kvarstående, 1 år)
Richard Roolf, Karlsborg (kvarstående, 1 år)
Jonna Lindroth, Habo (omval, 2 år)
Malin Ansgar, Tibro (omval, 2 år)
Kristina Florén, Södertälje (nyval, 2 år)
Simon Västsäter, Årjäng (nyval, 2 år)
Förslag till revisorer
Ordinarie:
Suppleant:
Ordinarie:
Ordinarie:

Desirée Nylén Wittberg (nyval), auktoriserad revisor
Torbjörn Larsson (nyval), auktoriserad revisor
Erik Elfgren (omval, 1 år), ideell
Gunnar Sjödelius (omval, 1 år), ideell

Förslag till nomineringskommitté
Region Nord:
Region Öst:
Region Väst:
Region Mitt:
Region Stockholm:
Region Svealand:
Region Syd:
§ 22 (17)

David Forsling
Arvid Ullerås
Emma Tonnvik
Alma Pettersson
Julia Ekman
Daniel Arkbro
vakant

Riksstämmogåva

Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, informerade om årets riksstämmogåva.
§ 23 (18)

Motion om mer apologetik i Equmenia
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Daniel R. Ardabili-Farshi, motionär, presenterade motionen och meddelade att
motionärerna drog tillbaka sina att-satser till förmån för styrelsens förslag.
Peter Karlbom, styrelsen, redogjorde för styrelsens svar på motionen. En person
valde att yttra sig i VoteIT.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer valde att yttra sig:
Daniel Andersson, Guntorp/Hemsjö
Peter Karlbom, styrelsen
Riksstämman beslutade
att

uppdra åt styrelsen att verka aktivt för ett klimat i Equmenias
verksamhet som präglas av intellektuella samtal och fördjupning i trons
frågor,

att

uppdra åt styrelsen att tillgängliggöra material om apologetik genom
aktivitetsbanken,

att

uppdra åt styrelsen att tillgängliggöra resurser exempelvis i form av
material och personal för seminarier och föreläsningar om apologetik
vid några större evenemang riktade mot ungdomar och unga vuxna,

att

utreda Equmenias bidrag till kristen apologetik i Sverige som stärker
ungas tro och självförtroende som kristna.

§ 24 (19)

Motion angående namnet skrabbelucker

Albin Forssén, Lagmansholm, presenterade motionen och Sara Wahll och Ida
Tonnvik, styrelsen, redogjorde för styrelsens svar på motionen. Två personer valde
att yttra sig i VoteIT.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer valde att yttra sig:
Sara Wahll, styrelsen
Daniel Andersson, Guntorp/Hemsjö
Ida Tonnvik, styrelsen
Joel Powell, regionsamordnare Equmenia Nord (sakupplysning)
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Riksstämman beslutade
att

vid nästa fysiska riksstämma 2021 servera ovan beskrivna fika.

Riksstämman avslog
att

Equmenia från och med år 2021 kommer att använda sig av ordet
“Skrabbelucker” när vi pratar om sagda fika/maträtt

§ 25

Beslutssession och redovisning av beslut

Röstning skedde i VoteIT för §23-24 (18-19).
En hälsningsfilm från Equmenias regioner visades.
Vice ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin redovisade beslut fattade i VoteIT enligt
punkterna ovan.
§ 26

Ordförandebyte

Vice mötesordförande Elisabeth Nobuoka Nordin lämnade över ordet till
mötesordförande Sofia Eklund.
§ 27

Scoutklassikern

Scoutstaget presenterade följande 14 scouter som i år lyckats fullborda
scoutklassikern genom att visa en film och en bild. Personerna fick ta emot en
applåd.
Embla Löf
William Woxnerud
Elin Olsson
Emma Wändal
Katrin Sandahl Norborg
Tobias Hällman
Helene Helgesson Hällman
Hanna Giljegård
Kerstin Olsson
Alice Andersson
Elin den Hartog
Kajsa Magnesköld
Eliot Stenmo
Josefine Mähler
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§ 28 (20)

Proposition om Equmenias scoutstrategi 2020-2030

Arvid Hardmo, styrelsen, presenterade propositionen. Tre personer valde att yttra sig
i VoteIT.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman beslutade
att

anta förslaget till Equmenias scoutstrategi 2020–2030.

§ 29

Beslutssession och redovisning av beslut

Röstning skedde i VoteIT för §28 (20).
Mötesordförande Sofia Eklund redovisade det fattade beslutet.
§ 30 (21)

Proposition om nationellt scoutläger 2024

Sara Wahll, styrelsen, presenterade propositionen. Två personer valde att yttra sig i
VoteIT.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer valde att yttra sig:
Lillian Andersson, Motala
Arvid Hardmo, styrelsen
Henrik J, Equmenia Linghemskyrkan
Lillian Andersson, Motala
Arvid Hardmo, styrelsen
Joel Powell, regionsamordnare Region Nord (sakupplysning)
Lillian Andersson, Motala (ordningsfråga)
Per Gustavsson, Skeda
Emma Warenmo, Equmenia Nässjö
Arvid Hardmo, styrelsen
Henrik J, Equmenia Linghemskyrkan
Joel Brunnegård, Equmenia Skellefteå
Joel Powell, regionsamordnare Region Nord (sakupplysning)
Ida Tonnvik, styrelsen
Emma Warenmo, Equmenia Nässjö (ordningsfråga)
Daniel Andersson, Guntorp/Hemsjö (ordningsfråga)
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Joel Brunnegård, Equmenia Skellefteå (ordningsfråga)
Daniel Andersson, scoutstaget
Joel Brunnegård, Equmenia Skellefteå (ordningsfråga)
Arvid Hardmo, styrelsen (sakupplysning)
Riksstämman avslog
att

arrangera Equmenias nästa nationella scoutläger under sommaren
2026.

Riksstämman beslutade
att

arrangera Equmenias nästa nationella scoutläger under sommaren
2024,

att

ge styrelsen i uppdrag att tillsätta lägerchefer,

att

ge styrelsen i uppdrag att besluta om lägerplats,

att

ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram visioner för nästa nationella
scoutläger.

§ 31

Beslutssession och redovisning av beslut

Röstning skedde i VoteIT för §30 (21).
Mötesordförande Sofia Eklund redovisade det fattade beslutet.
§ 32

Ordförandebyte

Mötesordförande Sofia Eklund lämnade över ordet till vice mötesordförande
Elisabeth Nobuoka Nordin.
§ 33 (22)

Proposition om medlemsavgift, deltagaravgift och aktivitetsstöd

Malin Ansgar, styrelsen, presenterade propositionen.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman beslutade
att

fastställa medlemsavgiften för 2021 till 100 kronor per medlem,
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att

fastställa aktivitetsstödet för 2021 till 135 kronor per bidragsgrundande
medlem i bidragsgrundande förening eller bidragsgrundande
ekumenisk förening,

att

fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som
inte registrerar medlemskap för 2021 till 100 kronor per deltagare,

att

medlemsavgift för ekumeniska föreningar minskas i proportionen till
andelen.

§ 34 (23)

Proposition om scoutavgift

Malin Ansgar, styrelsen, presenterade propositionen.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer valde att yttra sig:
Kristina Post, Andreaskyrkan Mjölby
Cecilia Bergliden, kansliet
Riksstämman beslutade
att

fastställa scoutavgiften för 2021 till 110 kronor per scout.

§ 35 (24)

Proposition om budget 2021-01-01 – 2021-12-31

Cecilia Bergliden, kansliet, presenterade den föreslagna budgeten för 2021 genom
att visa en film och Malin Ansgar, styrelsen, presenterade propositionen.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman beslutade
att

fastställa förslaget till budget för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.

§ 36

Beslutssession och redovisning av beslut

Röstning skedde i VoteIT för §33-35 (22-24).
En film från Diakonia visades. Vice mötesordförande Elisabeth Nobuoka Nordin
redovisade beslut fattade i VoteIT enligt punkterna ovan.
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§ 37

Ordförandebyte

Vice mötesordförande Elisabeth Nobuoka Nordin lämnade över ordet till
mötesordförande Sofia Eklund.
§ 38

Förhandlingarna ajournerades

Mötesordförande Sofia Eklund sammanfattade dagen och ajournerade därefter
förhandlingarna lördag 7 november 2020 kl. 17:48 till söndag 8 november kl 09:00.
§ 39

Förhandlingarna återupptogs

Mötesordförande Sofia Eklund förklarade förhandlingarna återupptagna, söndag 8
november 2020 kl. 09:00, och informerade om dagen.
§ 40

Ordförandebyte

Mötesordförande Sofia Eklund lämnade över ordet till vice mötesordförande
Elisabeth Nobuoka Nordin.
§ 41 (25)

Proposition om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021

Hanna Neljesjö, styrelsen, presenterade propositionen. En person valde att yttra sig i
VoteIT.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer valde att yttra sig:
Kristina Post, Andreaskyrkan Mjölby
Hanna Neljesjö, styrelsen
Kristina Post, Andreaskyrkan Mjölby
Ida Tonnvik, styrelsen (ordningsfråga)
Hanna Neljesjö, styrelsen
Riksstämman beslutade
att

att anta förslaget till verksamhetsplan för perioden 2021-01-01 –
2021-12-31 med ändring i punkt 5 (tillagt ord i kursiv stil): ”...Tillsammans
med andra organisationer vill vi vara med och bygga det samhälle som
våra barn och unga växer upp i, ett hållbart samhälle där deras
välmående och bästa är i fokus i enlighet med barnkonventionen.”.
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§ 42 (26)

Proposition om arvode för ordförande

Malin Ansgar, styrelsen, presenterade propositionen. En person valde att yttra sig i
VoteIT.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman beslutade
att

Equmenias ordförande får ett månatligt arvode som ska uppgå till 16 %
av det vid tillfället gällande prisbasbeloppet som definieras i 2 kapitlet
6–10 § i lag (2010:110) Socialförsäkringsbalken. För kvarstående
ordförande gäller att det nominella värdet inte skall minska från ett år till
ett annat,

att

ordförande inte har rätt till traktamente eller friskvårdsbidrag,

att

ersätta ordförande för kostnadsutlägg i tjänsten mot redovisade kvitton,
när så möjligt utan ersättningen blir föremål för förmånsbeskattning,

att

Equmenia tecknar liv- och olycksfallsförsäkringar samt pensionsavtal för
motsvarande det Equmenia hade tecknat om ordförande varit anställd
och därmed omfattats av kollektivavtal.

§ 43

Scoutstaget

En film från scoutstaget visades.
§ 44 (27)

Proposition om instruktion för Equmenias nomineringskommitté

Filip Eldegyll, styrelsen, presenterade propositionen.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman beslutade
att

anta förslaget till instruktion för Equmenias nomineringskommitté.
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§ 45

Beslutssession och redovisning av beslut

Röstning skedde i VoteIT för §41,42 & 44 (25-27).
Vice mötesordförande Elisabeth Nobuoka Nordin redogjorde för beslut fattade i
VoteIT enligt punkterna ovan.
§ 46

Ordförandebyte

Vice mötesordförande Elisabeth Nobuoka Nordin lämnade över ordet till
mötesordförande Sofia Eklund.
§ 47

Gruppsamtal

Riksstämman delades upp i Zoom-grupper för att tillsammans visionera om
Equmenias framtid. Resultatet av diskussionerna finns att läsa på påverkansplanket,
se Bilaga.
§ 48 (28)

Val av ordförande

Tilly Liman, nomineringskommittén, presenterade nomineringskommitténs förslag.
Riksstämman beslutade
att

till ordförande på ett år välja Ida Tonnvik, Stockholm.

§ 49 (29)

Val av övriga ledamöter i styrelsen

Emma Tonnvik, nomineringskommittén, presenterade nomineringskommitténs
förslag.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman beslutade
att

till styrelseledamöter med en mandattid på två år välja
Jonna Lindroth, Habo (omval, 2 år),
Malin Ansgar, Tibro (omval, 2 år),
Kristina Florén, Södertälje (nyval, 2 år),
Simon Västsäter, Årjäng (nyval, 2 år).
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§ 50 (30)

Val av revisorer

Emma Tonnvik, nomineringskommittén, presenterade nomineringskommitténs
förslag.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman beslutade
att

till ordinarie revisorer med en mandattid på ett år välja
Desirée Nylén Wittberg (nyval), auktoriserad revisor,
Erik Elfgren (omval), ideell,
Gunnar Sjödelius (omval), ideell,

att

till revisorsuppleant med en mandattid på ett år välja
Torbjörn Larsson (nyval), auktoriserad revisor.

§ 51 (31)
Val av nomineringskommitté och sammankallande ledamot för
2020 års riksstämma
Magnus Sternegård, Equmenias biträdande generalsekreterare, presenterade de
inkomna förslagen till nominneringskommitté.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Riksstämman beslutade
att

till nomineringskommitté för 2020 års riksstämma välja:
David Forsling, Equmenia Nord,
Alma Pettersson, Equmenia Mitt,
Daniel Arkbo, Equmenia Svealand,
Julia Ekman, Equmenia Stockholm,
Emma Tonnvik, Equmenia Väst,
Albin Ullerås, Equmenia Öst,
Vakant, Equmenia Syd.
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att

de valda ledamöterna utser sammankallande inom sig.

§ 52

Presentation av 2020 års riksstämma

Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, berättade att 2021 års riksstämma kommer att
hållas den 19-21 november i Värnamo. En film från Värnamo Missionskyrka visades.
Riksstämman beslutade
att

nästa riksstämma hålls den 19-21 november 2021.

§ 53

Beslutssession och redovisning av beslut

Röstning skedde i VoteIT för §48-52 (28-32).
Filmer från Puls-staget och Equmeniakyrkans kyrkostyrelse och kyrkoledning
visades.
Mötesordförande Sofia Eklund redogjorde för beslut fattade i VoteIT enligt punkterna
ovan.
§ 54

Presentation av kansliet

Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, presenterade Equmenias nationella
personal och de anställda fick presentera sig själva.
Henric Götefelt, internationell koordinator, berättade om Equmenias nationella
Coronagrupp och uppmuntrade riksstämman att skicka in goda förslag för säkra
verksamheter under pandemin.
Magnus Sternegård, Equmenias biträdande generalsekreterare, presenterade
Equmenias digitala ledarutbildningar.
Anna Karin Herngren Wirdheim, projektledare Suntprat, presenterade projektet
Suntprat.
Samuel Hummerdal, biträdande generalsekreterare, informerade om vikten av
medlemskap och uppmuntrade riksstämman att lägga stort fokus på detta.
Carin Dernulf, berättade om Equmenia gaming och den kommande tjänsten som ska
tillsättas.
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Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, berättade om Equmeniakyrkans kyrkokonferens
och kyrkans vilja att jobba med nutids- och framtidsfrågor tillsammans med
Equmenia.
§ 55

Sammanfattning av riksstämman och avtackningar

Ida Tonnvik, Equmenias ordförande, riktade ett stort varmt tack till presidiet,
nomineringskommittén, styrelsens avgående ledamöter Filip Eldegyll och Peter
Karlbom, ombud och deltagare.
Mötesordförande Sofia Eklund riktade ett tack till alla som arbetat med tekniken.
§ 56

Avslutning

Mötesordförande Sofia Eklund förklarade 2020 års riksstämma för avslutad söndag 8
november 2020 kl 10:40.

Sofia Eklund, mötesordförande

Elisabeth Nobuoka Nordin, vice mötesordförande

Oskar Johansson, bildsekreterare och vice mötesordförande

Emilia Asp, protokollsekreterare
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Klara Eliasson, protokolljusterare

Daniel Arkbro, protokolljusterare

Henning Rinne, protokolljusterare

Noa Björklund, protokolljusterare
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Bilaga - Påverkansplank

Elina Comstedt
Hej på er!
Våra tonåringar använder Suntprat ganska flitigt. Vi har under diskussionerna märkt
att det finns en kategori som saknas (för iaf våra tonåringar), nämligen
Mat/ätstörningar/kroppsideal. Det finns ett behov av att prata även om detta.
Finns det några andra som också upplever det här och att det kanske vore bra med
ett förslag att utöka Suntprat med en ny kategori?

Linnea Hjelm
Va kul att ni använder Suntprat Elina!
Bra tanke där och intressant att höra vad det behöver pratas mer om. När Suntprat
skapades valde man att avgränsa till de fem områden det handlar om idag (alkohol,
andra droger, sociala medier, gaming och nätporr). Just nu finns inga planer på
utökning men vem vet? Vi tar med oss detta in i framtida arbete. Kanske kan platsa i
Suntprat eller ligga till grund för ett helt nytt projekt. /Linnea, kommunikatör Suntprat
och Equmenia

Elina Comstedt
Hej Linnea.
Kul att ni tar med er detta framöver.
Mvh Elina

Skander Kurtin
Jag har sett att flera av våra föreningar i Equmenia väst kör lan och är intresserade
av gaming. Finns det flera föreningar som är intresserade av att hitta ett forum för att
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samtala om hur vi kan arbeta med gaming inom Equmenia. Och hur har det gått med
gaming-spåret inom Equmenia... /Skander, Equmenia väst

Anna Brandt
Tycker också det är viktigt och upplevt det här! Det känns mer aktuellt i dagens
samhälle.

Helena Apelqvist
I denna tid med kriser i samhället och pandemin som härjar skulle ungdoms- och
ledarutbildningar i samarbete med MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap, kunna göra oss mer redo och bättre rustade att stötta och hjälpa där vi
behövs.

Anna Brandt
Bra där och det skulle vara bra då vi fått ett märke överleva. Är verkligen för detta
förslag! hälsningar från rönninge till er alla!

Katrin Sandahl Norborg
Hej!
Equmenias nästa riksläger borde självklart vara i Värmland! Här finns inte bara
underbar natur, utan det ligger även förhållandevis centralt i landet. Vi tycker att det
optimala stället är vår gård på Vägsjöfors, där det 1992 hölls ett riksläger med ca
8500 scouter. Vi är taggade på riksläger i Värmland - är ni?
/Equmenia Skårekyrkan

Elsa Kärnsund
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Equmenia Sala upplever, givet det som idag framkommit i frågan om skrabbelucker,
att det finns ett behov av att utreda Fickfaktas auktoritet i vår organisation. Borde
riksstämman anta revisioner av Fickfakta?

Albin Forssén
Ang Skrabbelucker, eftersom det var så jämt mellan ett för och mot vad det skall
kallas nationellt. 52 för och 57 mot, så ställer jag mig frågan. När det är så lika, borde
man inte utreda frågan vidare, eller iallfall ta upp frågan igen?

Daniel R. Ardabili-Farshi
Föreslår att vår organisations alla lärda samlar till ett ekumeniskt koncilium för att i
enlighet med den helige ande kunna avgöra denna lärofråga.

Sara Gustavsson
Enligt nyingboken från förr:
Skrabbeluker är gjord på vatten. Ķrabbelurer med mjölk. Kan inte lägga in bild här
tyvärr.

Elisabeth Nobuoka Nordin
Nu är frågan vad vi egentligen beslutat? Innehåller "ovan beskrivna bakverk" mjölk
eller vatten?!

Henrik Johansson
Vad bra att det händer grejer med repet! De funktionerna som vi fick se kommer
förenkla föreningarna arbete SUPER mycket. TACK! Hur ser tidsplanen ut för att
vara klar med den nya Beta versionen, så att vi kan börja använda den i våra
föreningar?
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Albin Forssén
Jag skulle jättegärna se en liknande video som budgeten, som sammanfattar utfallet
för verksamhetsåret.

Emma Wändal
PANORAMA! absolut! fortsätt jobba och utveckla ännu mer. mycket uppskattat!

Elias Jildestedt
Bygga vidare på scoutverksamheten och få ett ökat engagemang med Jesus i
centrum. Man ska kunna växa som ung genom hela Equmenia till att bli ledare.

Linus Otto
- Bredare verksamhetsspann, flera olika målgrupper
- Större av utbud verksamheter för unga vuxna
- Ledande kristina ungdomsorganisationen i sverige
- En av de största ungdoms föreningarna i sverige, antal och påverkan på samhället
- Nå ut till fler människor
- Enklare medlemshantering / registreing - WAP verkar ju väldigt bra

Maria Melin
Equmenia om 10 år! Ta vara på allt bra som är nu, våga utveckla det som är! Fortsätt
att sprida hopp och gemenskap. Arbeta mer med utsatta, som tex i Lövgärdet. Då
har vi utvecklat bra sätt att mötas mellan föreningar och ta del av erfarenheter.
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Henric Götefelt
Rum 18: Vi hoppas att vi kan ses igen inom 10 år och att region Syd har blivit större.
Vi är en verksamhet för hela landet med många medlemmar och får nå barn som vi
inte har nått tidigare med Jesus Kristus. Det finns idag en gräns mellan vår
verksamhet och samhället som vi inte når. Fler av våra verksamheter kan ha
strategier för långsiktigt arbete. Vi tror också på att Equmenia kommer att vara en
starkare och naturligare del i samhället eftersom vi har insett vilken viktig och
speciell roll vi har i samhället. Vi är en unik aktör som kan göra helt andra saker än
någon annan.

Magdalena Dammström
Fler medlemmar, utveckla den digitala biten att man lättare kan stötta varandra på
det sättet med mindre kårer. Även framtida stämmor kan erbjudas möjlighet att
ansluta digitalt om man har svårt att kunna närvara.

Magnus Sternegård
I vår grupp sa vi följande och jag sammanfattade:
EN TYDLIGARE PLATS I SAMHÄLLET
– en stabil grund där alla är välkomna. Där vi inte har någon gräns, en bredd i
verksamheterna. Denna bredden där alla är välkomna. Vi ska bli kända för det i
samhället.
GÖRA EQUMENIA MER KÄNT
Hur kan vi synliggöra Equmenia mer? Idag vet inte folk vad Equmenia är i samhället.
SMU är känt. Vi behöver ut och samarbeta mer med föreningar. Man är idag ganska
ensam, regionen skulle kunna bli mer levande och samarbetande. Marknadsföra oss
mer som både ungdomsförbund och kyrka.

Maria Forssén
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Att vi får fortsätt vara en plats där alla barn och ungdomar får vara med och är
välkonna oavsett kunskap eller situation

Axel Ängsback Folin
En sak som jag hoppas fortsätter utvecklas är arbetet med att skapa mötesplatser
nationellt såsom Panorama i höstas. Det ger en möjlighet att lära känna och lära sig
av andra delar av landet med andra problem och lösningar.

Klara Eliasson
Rum 5 (tror jag): Bredda equmenias verksamhet och hitta nya nischer för att hitta
nya målgrupper i lokalföreningarna (t.ex mer puls, rollspel, föräldramotionsgrupper
under scoutgångerna, osv)

Peter Karlbom
Rum 12: Mångfald och integration är viktigt. Alla känner sig inte alltid välkomna i
ungdomsgruppen även om de är med i verksamheten. En del av våra lokalföreningar
har en större mångfald än vad vår totala organisation speglar.
I en del (fler och fler) av våra föreningar stöter på motstånd från samhället och
kommunen gällande den kristna tron och ekonomiskt stöd. Där behöver vi stå
tillsammans som Equmenia.

Malin Ansgar
Vi drömmer om att Equmenia (om 10 år) skapar platser och forum (läger och
konferenser) där vi får känna att vi är många! Och att vi har en större mångfald i
uttryckssätt i vår verksamhet. En plats där Unga Vuxna har en självklar plats. Där de
lokala föreningarna får vara en trygg och självklar plats för våra
medlemmar/deltagare men också för samhället runt omkring. Att Equmenia är en
röst att räkna med i våra lokalsamhällen, en plats där alla får plats. Att vi har många
större tonårsläger och scoutläger så att vi får känna att vi är många!
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Sofia Osbeck
Equmenia om 10år:
En demokratiskt stolpe i samhället lokal och i Sverige.
Equmenia fortsätter att utveckla PULS och förfina den.
Under riksstämman tycker vi att det var bra med pauser innan beslut, det blir mer
demokratiskt tyckte vi.
Equmenia ska verka för barn och ungas bästa. Vi vill fokusera på lokala föreningen
och hjälpa ledare.
Gemensam plattfarom för att ha kontakt med andra föreningar så man kan lyfta
böneämnen bland annat.

Anna Brandt
från rum 13
Vi vill ha fler medlemmar
Bättre klimat
Stärka ledare till att vara med i arbetet med barn och unga
Mer än hälften deltar på riksstämman
Fler motioner som kommer in
Medverka digitalt i kombination med det fysiska mötet för att få fler att delta.
Ni andra får rätta om jag inte fick med allt:)

Kristina Post
Vi pratade om hur bra det är att vår verksamhetsplan är visionär! Ger så stor
handlingsfrihet att agera på viktiga händelser i samhället.
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Vi pratade också om motionen om apologetik (som är ett för svårt ord!), men hur
viktigt det är att vi fortsätter prata om tron och hur vi ska formulera den när vi möter
folk som inte ännu tror. Nån sa att: "för att tänkande människor ska tro och troende
människor ska tänka"

Josefin Wijk
Vi skulle vilja satsa på unga vuxna och utbildningar av ledare, då vi haft brist på folk
som vill ställa upp ett tag nu.

Linnea Jimenez
Equmenia 2030:
Att vi är FLER
Idag är det mycket scouting vilket är kul men vi vill också se med av Puls och
Soulchildren och andra. Vill se det växa.
Vi vill hitta naturliga forum för ledare/unga vuxna att inte bara vara ledare utan också
ha sina egna grupper.
Vi längtar efter att tonåringar ska stanna kvar - inte bara att 12-13 åringar är aktiva
inom Equmenia.
2030 vill vi se en naturlig väg från Equmenia in i församlingen. Alltså att övergången
blir naturlig och självklar.
Vi hoppas på utbildningar som tar tillvara på gåvor och som hjälper oss att hitta
gåvor i ungdomar. Gåvan att tala osv.

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson
Rum 20:
Vi drömmer om att Equmenia ska få växa som organisation. Vara en tydlig profetisk
röst i samhället.
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Ta fighten för barn och ungdomars mående, behov.
Att equmenia ska finnas på skolor.
Att Equmenia ska vara Sveriges STÖRSTA barn och ungdomsorganisation.
Scouter är en stor och viktig del av Equmenia, Equmenia är också så mycket mer,
men vi drömmer om att Equmenia ska få kännas och synas vara allt det där andra vi
också är.
Vi längtar efter att se vad det kan bli av Equmenia gameing!

Filip Eldegyll
Vara en profetisk röst och fortsätt att synas i debatten och vara en grundsten i
samhället.
Att vi är en Barn- och ungdomsorg. för hela landet där barn och unga kan få komma
precis som dom är och bli sedda!
Vi hoppas att region Nord växer och att fler föreningar växer fram.

Tilly Liman
Mötesrum 5
Equmenia det första men tänker på där barn känner sig trygga och sedda
Är en växande organisation där deltagar och ledare vill vara
Fortsätta att ha en stor bredd i vilka vi är
Samla hela Sverige på ett läger, inte bara scout
Något sätt att uppdatera kontaktuppgifter så att man vet vem man ska kontakta om
man vill få tag i andra kårer/föreningar
Jobba med att det inte ska bli generationshopp, utan ha ett flyt i åldrarna
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Tätare samarbete med Equmeniakykan och tydligare uppdelning med vad som
ligger i vems ansvar

Henrik Johansson
Break-up Room 8: Vad vill vi att equmenia är om 10 år?
- Vi drömmer om att människor vi mötet har positiva minnen från equmenia
verksamheter som barn/tonåring och kan berätta om dess betydelse i deras liv.
- Vi har en stadig tillväxt i vår organisation
- Vi har ledare som mår bra och brinner för att förmedla equmenias kärna till barn
och ung.
- Bryggan mellan förening och församling fungerar till 100%. Alla barn och unga som
hittat en tro i equmenia även hittar vägen in i församlingen.

Emma Warenmo
Mycket bra genomförd riksstämma. Saknar att ses irl, känna stämningen och
samtala om stort och smått. Ser fram emot nästa års stämma.

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson
Något Nimbus Ung undrar och efterfrågar är Equmenia Gameing.
Hur går det med det?
Vi jobbar mycket med lan på Öckerö-öarna.
Och arrangerade i år vår åttonde lan.
Vi har haft mycket kontakt med Sport for Life och är en del av deras nätverksgrupp
för lan.
Men vill gärna koppla oss till Equmenia Gameing.
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