
Equmenia väst svar på motioner  - På 

Equmenia väst regionstämma 23 oktober i Floda  
 

A. RAG Skidläger 16 - 25 år – se länk  

Yttrande: Equmenia Väst har startat upp ett vinterläger för unga vuxna på Lia 

Gård i Norge. Mer info se länk. Styrelsen uppskattar motionen och dess 

innehåll, vilken går i linje med övrig verksamhet och kan bli ett komplement till 

satsning på Lia Gård. Equmenia nationellt har redan påbörjat planering utav 

skidläger för unga vuxna under samma tidsperiod.  Styrelsen föreslår därför att 

utreda möjligheten till samarbete med Equmenia nationellt för ett gemensamt 

läger. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås.  

Styrelsen föreslår  

● att styrelsen ges i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna att genomföra 

ett skidläger med RAG, lokala Equmeniaföreningar och Equmenia 

nationellt för unga vuxna.  

 

 

B. BeachAid/BeachChurch – se länk  

Yttrande: Styrelsen tycker att det finns många spännande idéer och visioner som 

lyfts fram i motionen. Dock ser inte styrelsen att det idag finns möjlighet att 

anställa en projektledare och att för lite information om vad projektet skulle 

innebära.  

Styrelsen föreslår: 

● att motionen avslås 

● att styrelsen får i uppdrag att starta en dialog med BeachAid/ 

BeachChurch för möjliga samarbeten.  

 

 

C. Utredning av möjligheter till verksamheter för personer med 

funktionsvariationer – se länk 

https://equmenia.se/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/motion-till-equmenia-vasts-regionstamma.pdf
https://equmenia.se/kalender/equmenias-vinter-weekend-pa-lia-gard-i-norge-med-andlig-fordjupning-for-unga-vuxna/
https://equmenia.se/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/motion-till-equmenia-vasts-regionsstamma-2021.pdf
https://equmenia.se/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/motion-equmenia-bk.pdf


Yttrande: Motionen ligger i linje med den föreslagna verksamhetsplanen för 

2022 som styrelsen lagt fram. Det finns planer på att ha helg på Strandgården 

under våren 2022 för barn med funktionsvariationer och deras familjer.  

Styrelsen föreslår: 

● att motionen bifalles i sin helhet.  

 

 

D. Skidläger för unga vuxna till Alperna – se länk 

Yttrande: Equmenia Väst har startat upp ett vinterläger för unga vuxna på Lia 

Gård i Norge.Mer info se länk. Styrelsen uppskattar motionen och dess innehåll, 

vilken går i linje med övrig verksamhet och kan bli ett komplement till satsning 

på Lia Gård. Equmenia nationellt har redan påbörjat planering utav skidläger för 

unga vuxna under samma tidsperiod.  Styrelsen föreslår därför att utreda 

möjligheten till samarbete med Equmenia nationellt för ett gemensamt läger.   

Styrelsen föreslår  

● att bifalla motionen med ändringen att det kan komma att bli ett nationellt 

läger.   

 

https://equmenia.se/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/motion-equmenia-vast-nimbus-ung.pdf
https://equmenia.se/kalender/equmenias-vinter-weekend-pa-lia-gard-i-norge-med-andlig-fordjupning-for-unga-vuxna/

