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TIDIGARE ÅR

*beslut som behöver fattas för att
kunna ha en bra riksstämma

KOMMANDE ÅR

VAL

VÄLKOMMEN TILL RIKSSTÄMMAN 2021!
Kanske är det först nu som det slår mig hur tungt år det ändå
varit. Att det här med plugg från sängen och att kunna sova
fram tills fem minuter innan mötet eller lektionen börjar må
ha varit härligt ibland, men för det mesta tagit mer energi än
det gett mig. Att distansfikor och långa zoommöten visserligen
har varit bättre än ingenting, men att det inte ens går att jämfö
ra med hur det är nu när vi får börja ses fysiskt igen. Det är som
att jag vant mig vid en ny tillvaro, vid ett nytt sätt att förhålla
mig till andra, och det är först nu, när jag kan se det lite i back
spegeln, som jag förstår hur mycket distansen ändå påverkat
hela livet.

ETT

Därför spritter det extra mycket i kroppen när jag tänker på
riksstämman i Värnamo 2021. Vi ska ses! Vi ska sitta allihopa
i samma rum och prata om viktiga saker! Vi ska lovsjunga till
sammans! Vi ska äta middag vid samma bord! Be gemensamma
böner utan fördröjning! Ha samtal som f lyger på ett helt annat
sätt än vad de gör på zoom! Ta beslut i kör! Ja, ni fattar. Efter
en tid utan allt det här som ju är självklarheter kan jag knappt
bärga mig.
Extra kul känns det dessutom när vi i år för första gången ska
genomföra riksstämmans förhandlingar med konsensusmeto
der. I handlingarna kan ni läsa mer om hur det går till, och på
plats i Värnamo kommer det ges en riksstämmoskola där me
toderna presenteras. Men tanken med dessa är att skapa mer
delaktighet i besluten som tas, att kunna lyssna in f ler personer
och att på ett ännu tydligare sätt kunna samtala oss fram till
beslut där vi är eniga. Jag ser fram emot att få arbeta på ett nytt
sätt och göra stämman än mer tillgänglig.
Styrelsen lägger i år fram förslag på ett nytt sätt att arbeta med
verksamhetsplanen, vilket ger ett antal konsekvenser på olika
nivåer, bland annat påverkas riksstämman. Det är också hög tid
att revidera stadgarna, vilket är lägligt nu när f lera förändring
ar i arbetet föreslås. Allt detta kan ni läsa om i handlingarna.
Men handlingarna i all ära, det viktigaste är vad som sker när vi
möts, för det är när vi är tillsammans som vi på bästa sätt kan
lyssna in Guds ledning och vår gemensamma längtan.
Men till dess: hugg in i läsningen, läs och fundera, be, och så ses
vi och pratar om allt på riksstämman i november. Jag lovar, det
blir varken sovmorgon eller möjlighet att stänga av kameran
när man är trött. Och vad bra det ska bli!
/Ida Löveborn, ordförande
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Ida Löveborn

Riksstämmans ABC
Plenum - Den del av riksstämman då alla är
samlade, du begär ordet för att tala och vi
röstar om besluten. Se även samtalstorg.

Acceptans - En mindre grupp ombud accepterar ett beslut, trots att det inte är deras förstahandsval, för att mötet ska komma vidare
i frågan.

Presidium - De som leder mötet, alltså mötesordförande och sekreterare med flera.

Avslag - Om du inte håller med om ett beslutsförslag så vill du avslå det.

Proposition - Beslutsförslag som kommit in
från styrelsen.

Begära ordet - Om du vill säga något under
förhandlingarna så behöver du begära ordet.

Replik - En variant på sakupplysning som
bara får användas för att rätta till vad någon
sagt i talarstolen om dig eller om vad du sagt.
Repliken ska vara kort och bara handla om
det som sagts om dig.

Bifall - Om du håller med om ett beslutsförslag så vill du bifalla det.
Enighet - När samtliga ombud är eniga om
ett beslut som fattas av mötet.

Röstlängd - Röstlängden visar vilka som får
rösta på riksstämman. Alla registrerade ombud utgör röstlängden.

Indikatorkort - Orange och blå kort som ombud och andra med yttranderätt (t.ex. styrelsen) använder för att till presidiet kommunicera sin inställning till det som just nu diskuteras.
I beslutssessionen är det bara ombud som får
använda korten.

Sakupplysning - Ett kort inlägg i samtalet. Får
bara vara ett faktum som glömts bort eller blivit fel.

Jämkning - Om ett eller flera förslag som
kommit upp är ganska lika så kan de jämkas
ihop, slås ihop, till ett gemensamt förslag.

Samtalstorg - Den del av stämman då vi går
omkring mellan olika stationer för att prata
om de olika frågorna.

Konsensus – Att söka samförstånd. I riksstämman använder vi konsensusmetoder för att
om möjligt nå samförstånd även om vi inte
skulle vara överens om allt.

Verksamhetstorg - Här kan personal, stag och
av styrelsen utsedda arbetsgrupper presentera aktiviteter och material för att få ombudens
och deltagarnas synpunkter och idéer på.

Motion - Beslutsförslag som kommit in från
medlemmar.

Yrkande - Att föreslå ett beslut i en fråga är
att lämna ett yrkande. Som ombud kan du
yrka bifall eller avslag till ett förslag, alltså
hålla med eller säga emot förslagen.

Metodstödjare - En särskilt utsedd person
som hjälper ordförande i processen, svarar
på frågor om de metoder som används och
påminner om hur metoderna är tänkta att
fungera.

Överenskommelse - Ett beslut fattas genom
överenskommelse i de fall där en mindre
grupp inte är överens med majoriteten, men
ändå godkänner att ett beslut fattas. Överenskommelse skiljer sig från acceptans genom att
de invändningar som finns tas till protokollet.

Ordningsfråga - En fråga som gäller själva
formerna för riksstämman och hur den skall
hållas. En ordningsfråga får väckas när som
helst under stämman.
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Upprättande av röstlängd
Röstlängden föredras muntligt vid riksstämman och därefter föreslår
generalsekreteraren riksstämman

att
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fastställa röstlängden i enlighet med föredragningen

Val av mötesfunktionärer för riksstämman
Presidium
Ordförande: Tobias Jordeskog
Vice ordförande: Peter Karlbom
Bildsekreterare: Oskar Johansson
Sekreterare: Elsa Kärnsund
Sekreterare: Amanda Spännare
Metodstödjare: Victoria Gejrot

Redaktionsutskott (processledare)
Presenteras på stämman.

Protokolljusterare tillika rösträknare
Presenteras på stämman.
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Läs mer på
equmeniakyrkan.se/
konsensusmetoder

Arbetsordning
Konsensusmetoder vid
Equmenias riksstämma
Under riksstämman 2021 kommer Equmenia att för
första gången använda sig av konsensusmetoder.
Det innebär att arbetsformerna kommer vara annor
lunda och att beslut kommer tas på ett litet annat
sätt jämfört med tidigare stämmor.
Konsensusmetoder är ett sätt att försöka ta beslut
som alla tillsammans kan ställa sig bakom. Om du
skulle leta upp ordet konsensus i en ordbok skulle
du hitta definitionen ”samstämmighet mellan par
ter som har olika intressen”. Beslut som fattas ge
nom konsensus tas alltså inte genom att f ler än 50%
av de närvarande är eniga, utan genom att alla enas
om en väg framåt.
Equmeniakyrkan har arbetat med konsensus
metoder under f lera år och efter de goda erfaren
heter som de haft av att använda metoderna för
att ta beslut vill nu Equmenia också börja arbeta
på detta sätt. Eftersom Equmeniakyrkan redan har
gjort ett stort arbete med att ta fram former för att
arbeta med konsensusmetoder kommer Equmenia
att använda Equmeniakyrkans manual om konsen
susmetoder som en grund för besultsfattandet på
riksstämman. Det är ett ganska stort dokument.
Hela manualen finns att läsa på
equmeniakyrkan.se/konsensusmetoder.

kommer kan du göra presidiet uppmärksamma på
detta genom att hålla de båda indikatorkorten i kors
framför bröstet. När du som ombud särskilt om
beds hålla upp dina kort, t.ex. i en omröstning, ska
du hålla upp ett kort i taget och inte hålla det ena
kortet bakom det andra. Då ser det ut som att du
menar det motsatta mot vad du egentligen menar
för dem som sitter bakom dig.
Sammanfattningsvis:
Orange kort används vid positiv inställning
Blått kort används vid negativ / avvisande inställ
ning eller att det finns kvarstående frågor
som behöver besvaras
Korten i kors: När argument återkommer och
inget nytt tillkommer uppmärksammar du presidiet
genom att hålla korten i kors framför bröstet.

Hur det går till
Varje pass börjar med en kort bön eller lovsång,
därefter tar ordföranden ordet och berättar kort om
hur det kommande passet kommer se ut. Under de
tre dagarna kommer vi behandla alla frågor i före
dragningslistan. Olika frågor kommer ta olika lång
tid: vissa frågor kommer vi ta beslut om redan på
fredagen, andra kommer vi börja behandla på fre
dagen men inte ta beslut om förrän på söndagen.
Varje fråga följer en process med tre olika sessioner.
De tre sessionerna är:

En mer kortfattad beskrivning av hur konsensus
metoderna används vid Equmenias riksstämma
finns här nedan.

Vad som förväntas av dig
För att vi ska kunna ta bra beslut tillsamman är
det viktigt att vi är insatta i frågorna som vi ska be
handla. Därför förväntas det att du är ganska inläst
på handlingarna. Om du har läst igenom dem inn
an stämman blir det både roligare och enklare att
hänga med i förhandlingarna!
Du förväntas också vara aktiv under förhandlingar
na och uttrycka vad du tycker – och det är enklare
än någonsin tidigare! Allra enklast visar du det med
dina indikatorkort, som du kan använda precis när
som helst när vi har förhandlingar i plenum.
Indikatorkorten är kanske det viktigaste redskap
du som ombud har för att göra din röst hörd, och
är till stor hjälp för presidiet i deras arbete. Orange
kort används för att visa positiv inställning till frå
gan eller förslaget, medan blått kort används för att
visa negativ eller avvisande inställning, eller att det
finns f ler frågor kring frågan eller förslaget som
behöver belysas/besvaras. Detta sker kontinuerligt
under samtalets gång, så att presidiet kan se hur
ombuden reagerar på de förslag som ställs, och vid
behov justera de förslag till beslutspunkter som
just då diskuteras. Här hålls kortet upp i höjd med
hakan, så att presidiet kan se. Om du upplever att
samma argument återkommer och inget nytt till
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Informationssession: Ärendet presenteras och even
tuella klargörande frågor ställs och besvaras. Både
ombud och presidiet kan be om klargöranden. I
informationssessionen diskuterar eller debatterar vi
inte sakfrågan, men om vi behöver ställa frågor för
att förstå vad eller hur vi ska ta beslut om så hör de
hemma här. När informationssessionen är slut ska
alla förstå varför frågan tas upp, hur den ska be
handlas i mötet (t.ex. om frågan ska tas med på sam
talstorget) och vilket förslag till beslut som finns.
Övervägandesession: I övervägandesessionen förs
ett öppet samtal om frågan. I många frågor inleds
det här samtalet på samtalstorget. Formerna för
samtalstorget kommer att presenteras på riksstäm
man. Presidiet kan även använda de andra verktyg
som omnämns i f lödesschemat i manualen, t.ex.
bikupor eller bön och stillhet. Det är viktigt att
bönen är enskild, för att inte riskera användas för
att påverka samtalet eller beslutet. Under övervä
gandesessionen är det extra viktigt att använda sina
indikatorkort, eftersom presidiet löpande presente
rar förslag till beslut. Med hjälp av indikatorkorten
visar mötet om det finns stöd i rummet att ta med
en beslutspunkt till beslutssessionen.
Beslutssession: I denna session fattas besluten.
Presidiet presenterar ett förslag till beslut, och om
buden visar med sina indikatorkort om de röstar för
eller emot förslaget. I den här sessionen är det bara

ombud med rösträtt som får använda indikatorkorten.
Om det visar sig att det är svårt att komma överens helt
och hållet, att ta beslut i enighet, kan presidiet föreslå att
beslutet istället fattas med acceptans eller överenskom
melse. Det är inte tänkt att beslutspunkter ska avslås
här, eftersom de i så fall skulle ha sorterats bort redan
under övervägandesessionen. Om det visar sig vara väl
digt svårt att komma överens kan stämman besluta inget
beslut ska fattas och/eller att frågan ska tas upp igen
nästa år.

När en fråga ska beslutas med majoritetsbeslut, antingen
eftersom mötet beslutat så eller i de fall som manualen
kräver det (följande beslut fattas alltid med majoritets
beslut: budget, personval av olika slag, beslut om stadge
ändring samt beslut om ansvarsfrihet), är det en förut
sättning att det finns ett tydligt förslag till beslut att
ta ställning till. Även beslut som enligt manualen alltid fattas med majoritetsbeslut har informationsoch övervägandesession.

Så fattar vi beslut

Reservation och invändningar mot beslut
I traditionell parlamentarisk demokrati kan ett ombud
anmäla en personlig reservation mot ett fattat beslut.
Då noteras i protokollet att ”mot beslutet reserverade
sig NN”. Den möjligheten finns även med konsensus
metoder, i de fall ett beslut fattats med majoritetsbeslut.
Men det är värt att påpeka att konsensusmetoderna även
erbjuder andra möjligheter för den som har invänd
ningar mot ett beslut som är på väg att fattas. Genom
överenskommelsen tas invändningarna – snarare än om
budets namn – till protokollet, och bevaras på så vis för
eftervärlden. Dels slipper enskilda ombud stå med sina
namn vid en reservation, och dels har framtida möten
som eventuellt hanterar samma eller liknande frågor
möjlighet att gå tillbaka och se vilka invändningar som
fanns i frågan. För den som vill få sina invändningar
synliggjorda kan därmed överenskommelsen utgöra ett
bättre utfall, jämfört med att driva en fråga hela vägen
till majoritetsomröstning.

Beslut kan fattas på följande sätt:
•
•
•
•

Enighet
Acceptans
Överenskommelse
Majoritetsbeslut

Enighet
Om ordförande i presidiet upplever att mötet närmar sig
enighet i att antingen stödja ett förslag eller att inte göra
det så ombeds mötet bekräfta detta genom att visa det
med indikatorkorten. Om enighet har uppnåtts i frågan
(om alla kort i lokalen är orangea) deklarerar ordförande
att ”Mötet har beslutat i enighet att…”.
Acceptans
Det kan också vara så att förslaget har ett starkt, men
inte helt enigt, stöd. Ordförande ställer då frågan om de
som är emot ändå kan acceptera att beslutet fattas. Om
det är möjligt, alltså att alla istället visar orange kort,
deklarerar ordförande att ”Mötet har beslutat med
acceptans att...”.

Hur det går till – mer i detalj
I arbetet med konsensusmetoder använder vi oss av
följande arbetssätt.
Tala i plenum
Om du vill begära ordet i plenum, så går du fram till
talarstationen. Sedan fördelar ordföranden ordet. När det
är din tur har du rätt att tala utan att bli avbruten. Dock
kan någon begära att få lyfta en ordningsfråga. Ombud
som talar till mötet vänder sig till presidiet.

Överenskommelse
Om du som ombud inte kan tänka dig att acceptera att
beslutet fattas finns det fortfarande möjlighet att nå en
överenskommelse. Då tas beslutet, men med en notering
i protokollet om de invändningar som fanns. De som har
invändningar får här möjlighet att presentera dem, men
det är viktigt att ingen känner sig tvingad att yttra sig –
man kan såklart känna sig obekväm med ett beslut utan
att ha möjlighet att eller vilja utveckla varför. Det går att
få hjälp av presidiet att formulera invändningarna, eller
så kan presidiet försöka formulera något utifrån diskus
sionen under övervägandesessionen.

Om inte mötet beslutat annat är talartiden fem minuter
vid presentation av en fråga. Alla efterföljande talare har
rätt till tre minuters talartid.
Ett syfte med att använda konsensusmetoderna handlar
om att på ett tydligare sätt göra f lera olika sorters röster
med olika erfarenheter hörda i diskussion, debatt och
samtal. Ett viktigt verktyg för presidiet är därför att det
ges möjlighet att styra över talarlistan. För att det ska ske
på ett sätt som alla upplever som rättvist är det viktigt
att identifiera kategorier i förväg. För Equmenias del
kan det t.ex. handla om: kön, ålder, etnicitet, storlek på
förening, landsbygdsförening eller stadsförening, positiv
eller negativ inställning till just nu lagt förslag, osv.

Själva överenskommelsen består alltså i att mötet, i
protokollet, noterar de invändningar mot beslutet som
finns. Det betyder att de bevaras för eftervärlden, utan
att behöva formuleras som en personlig reservation. När
beslut fattas med överenskommelse deklarerar ordfö
rande att ”Mötet har beslutat genom överenskommelse
att…”. I protokollet noteras (under själva beslutet) att ”i
arbetet med att nå överenskommelsen noterades följande
invändningar”.

Samtalstorg
Samtalstorget är en del i övervägandesessionen där f lera
röster kan få höras. Efter att en fråga presenterats i ple
num och klargörande frågor behandlats kan samtalen
fortsätta på samtalstorget. Under samtalstorget går du
runt till olika stationer för att samtala om de aktuella
frågorna. Vid varje station finns en processledare som
har till uppgift att leda samtalet på samtalstorget och
lyssna in vad ombuden tycker. Efter samtalstorget fort
sätter sedan behandlingen av frågan i plenum. Här börjar
processledaren med att redogöra för vad som togs upp i

Majoritetsbeslut
I vissa frågor kanske det måste tas ett beslut även om
det inte går att nå ett i varken enighet, acceptans eller
överenskommelse. Om mötet är överens om att ett beslut
måste tas idag/under mötet går det att ta ett majoritets
beslut. Innan mötet fattar beslut med majoritet förut
sätts att manualen följts och att beslutet först försökte
tas i enighet, med acceptans eller med överenskommelse.
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samtalen, och om nya förslag har kommit upp. Som van
ligt är det viktigt att du är aktiv med dina indikatorkort
för att visa presidiet vad du tycker. Om du har ytterligare
synpunkter som inte verkar ha kommit fram på sam
talstorget, eller som inte fanns med i processledarens
redovisning, går det bra att ta upp dem nu. Härifrån fort
sätter övervägandesessionen, och presidiet arbetar för att
samla ihop det som kommit upp på samtalstorget och
den fortsatta diskussionen i plenum för att hjälpa stäm
man att fatta beslut i frågan.

genom att ropa ”ordningsfråga”. Ordförande avbryter
då den talare som har ordet och ger ordet till den som
begärt ordningsfråga. Ombudet förklarar varför och ord
förande har sedan att välja mellan att:
•
•

•

Ordningsfråga
En ordningsfråga kan lyftas av ombud vid vilket tillfälle
som helst. Ordningsfrågan måste höra samman med det
som just nu diskuteras eller den typ av session som mö
tet just nu är i. Ordningsfråga reses genom att ombudet
ställer sig upp och påkallar presidiets uppmärksamhet

Besluta i enlighet med ordningsfrågan direkt.
Be mötet (t.ex. genom att använda indikatorkorten)
att visa sin känsla inför ordningsfrågan och besluta
därefter.
Öppna för samtal och sedan gemensamt beslut
i plenum.

Ordförandes beslut kan utmanas av ett ombud, så om du
inte håller med om hur ordningsfrågan hanterats kan du
protestera. Du får då tre minuters talartid för att fram
föra din sak, varpå ordförande svarar och en omröstning
genomförs utan att saken diskuteras ytterligare. En så
dan omröstning avgörs genom enkel majoritet.

Följande bryter talarordningen:
• Profetiskt tilltal är viktigt för oss men ska prövas (se till exempel 1 Thess 5:20-21). Våga vara frimodig,
vi tror och ber att Gud leder alla våra beslut! Kontakta presidiet.
• Sakupplysning får bara vara ett faktum som glömts bort eller blivit fel. Poängen är att slippa en
diskussion som bygger på en felaktig grund. Om du lämnar en sakupplysning får du inte argumentera
eller lämna nya förslag.
• Replik är en variant på sakupplysning som bara får användas för att rätta till vad någon sagt i
talarstolen om dig eller om vad du sagt. Repliken ska vara kort och bara handla om det som sagts om
dig. Det är ordförande som avgör om du får replik.
• Ordningsfråga handlar om hur mötet ska gå till. Det vanligaste är att ordförande själv föreslår en paus
eller att införa begränsad talartid.
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Beslut om riksstämmans stadgeenliga
utlysande
Enligt paragraf 3 i Equmenias stadgar ska kallelse till riksstämman gå ut senast sex månader före
riksstämmans öppnande. Utlysningen skedde första gången under 2020 års riksstämma. Därefter har
riksstämman utlysts via Equmenias webbsida och mail till alla lokalföreningar i Equmenia.

Generalsekreteraren föreslår därför riksstämman
att

anse riksstämman stadgeenligt utlyst
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Verksamhetsberättelse 2020
År 2020 har på många sätt präglats av coronapandemin
som drabbat vår värld och mycket har varit annorlunda.
Vi som organisation har fått öva på att ställa om och
tänka nytt på grund av pandemin. Vi har uppmuntrat
våra föreningar att så långt det är möjligt hålla igång
och tänka nya vägar och det är med stor glädje vi tagit
del av all kreativitet runtom i landet. Detta är ett år då
en del saker inte gått att genomföra enligt plan men där
istället andra uppkomna behov har fått avgöra hur vi
arbetat för att uppfylla riktningsmålen.

Pionjärscoutprojektet i Lövgärdet

I och med pandemin tillsattes en ”coronagrupp” vars uppgift
var att lyssna in föreningarnas behov och försöka möta dem
på bästa sätt. Mycket arbete har lagts på att hjälpa föreningar
na att tolka Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
hur man ska agera utifrån dem. Vi har även arbetat för att
hjälpa föreningar med digitala samlingar och har tagit fram
alltifrån poddteatern Bibelfesten till ledarsamlingar samt sam
lat goda ideer på hur det går att ställa om verksamheten.
För att stötta våra föreningar har Equmenias metodteam ar
betat fram ett upplägg för en idébank där vi kan samla aktivi
teter, material och andakter som är anpassat för olika ålders
grupper, gruppstorlekar och verksamhetsområden. Där ska en
lokal ledare enkelt kunna hitta inspiration och konkret hjälp
in i verksamheten, både för digitala och fysiska samlingar.

Bibelfesten – barnteater i poddformat

Utbildningsteamet har tagit fram ett upplägg för en grund
utbildning för alla Equmenias ledare. Utbildningen tar upp
några av de grundläggande frågorna i Equmenia och är en
webbaserad utbildning med filmer, processövningar och sam
talsfrågor. Den görs i ett format som kan användas i grupper
men är också möjlig att göras enskilt online.
Under året har vi arbetat med ”medlemsåret” som lanserades
på riksstämman 2019, där medlemskap varit en särskilt prio
riterad fråga. Genom att skicka ut medlemskit till våra fören
ingar och arbeta med fadderföreningar och stödjande samtal
har vi försökt stötta föreningar i deras arbete med medlem
skap. Pandemin har gjort det svårt att vända medlemstrend
en, vilket var ambitionen, men arbetet fortsätter. Equmenias
föreningsutvecklingsteam arbetar med frågan för att det ska
vara så enkelt som möjligt att bli medlem i Equmenia och
hjälpa föreningar att hitta goda rutiner för detta.

Digitala scoutledarsamlingar

Många av våra nationella arrangemang gick inte att genom
föra på det sätt som vi tänkt. Ett sådant arrangemang var
riksstämman som blev tvungen att vara digital istället för på
plats i Värnamo. Ett av våra mål för 2020 handlade om att
tillgängliggöra riksstämman och f lytten till en digital platt
form gjorde att vi verkligen fick arbeta för detta och hitta nya
former för att genomföra riksstämman. Resultatet blev av ut
värderingarna att döma mycket positivt.
Ett arrangemang som gick att genomföra på plats var Panorama, en helg för scouter i åldern 16 - 25 år med syfte att ge
dessa en plattform och ett nätverk för vidare engagemang
inom Equmenia och Equmeniakyrkan. Vi fyllde fort de 50
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platser som var tillåtna och eftersmaken var mycket god vilket gör att f ler panoramahelger
planeras framåt. Under året har Equmenias tioåriga scoutstrategi arbetats fram och den an
togs av riksstämman 2020 och började implementeras direkt. Dessutom har materialet Redo
för äventyr färdigställts som har som syfte att stärka ledare i frågor som rör ansvar och risker i
våra aktiviteter.
Under 2020 genomförde vi tillsammans med övriga scoutorganisationer 40 dagar för klimatet.
Denna satsning var inspirerad av den klimatfasta som Equmeniakyrkan och Equmenia ge
nomförde 2019. Tillsammans tog vi fram klimatbingo, program och scoutmärke. Att som hel
scoutrörelse fånga upp det engagemang som finns bland våra medlemmar och göra detta till
sammans gav mersmak och arbetet kommer att fortsätta även andra år.
Pionjärscoutprojektet i Lövgärdet i Göteborg fortsätter. Under 2020 berördes ca 100 barn i
Lövgärdet av vår scoutverksamhet. Detta projekt görs tillsammans med Räddningsmissionen
och Rosa huset och är mycket lärorikt för oss som organisation. Både när det gäller att sam
verka med andra organisationer men också i vad som är viktigt i den här typen av verksam
het. Drömmen är att f ler ska inspireras och göra liknande pionjära satsningar i andra liknan
de områden. Under hösten påbörjades planer för en ledarutbildning för ungdomar i området
samt en inspirationshelg för andra som är intresserade av att starta något liknande.
Under året har även en strategi för det internationella arbetet arbetats fram och börjat imple
menteras. Vi har fortsatt att stödja våra internationella projekt ekonomiskt men pga pande
min var vi tvungna att ta hem våra idrottsvolontärer från Kongo i förtid samt även de ungdo
mar som var ute med vår lärjungaskola Apg 29.
Under året blev vi tvungna att ställa in den stora musikkonferensen i Linköping samt f lera
körhelger. Men det som gick att genomföra var barnkörledardagar samt låtskrivardagar för
unga låtskrivare inom det som vi kallar Equmenia Ton. Flera nya lovsånger skrevs och finns
att höra på Spotify.
Equmenias Pulsarbete har fokuserat på att få f ler att känna ett delägarskap i Pulsarbetet.
Det har tex handlat om att utbilda och träffa regionerna så att de i sin tur kan implementera
Pulsmetoden i högre grad, samt genom att genomföra olika Pulsträffar så att f ler förstår och
äger Pulsmetoden. Under året har också f lera digitala Pulsaktiviteter tagits fram som går att
använda i förening eller hemma.
Projektet Suntprat fortsätter att utvecklas. I mars genomförde vi Suntpratkonferensen i Im
manuelskyrkan med ungefär 100 anmälda gäster från olika delar av civilsamhället. Vår kon
ferens spelades in av Utbildningsradion och föreläsningarna finns att titta på i efterhand.
Konferensen gästades av bla BRIS generalsekreterare Magnus Jägerskog. Suntprat har under
året utvecklat metoder och utbildning och har använts i f lera olika sammanhang som t.ex.
Scouternas demokratijamboree. Under året har vi också utvecklat Suntprat Tweens som rik
tar sig till åldern 9-12 år.
Mitt i allt det svåra tycker jag att det blivit ännu tydligare att vi hör ihop, att vi behöver
varandra och att vi som organisation blir som bäst när vi lyssnar på varandra och de behov
som finns.

Carin Dernulf, generalsekreterare

Låtskrivarprojektet Equmenia Ton

Suntprat Tweens
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Scouthelgen Panorama
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Utvärdering av verksamhetsplanen
för 2020
Riksstämman beslutar om en verksamhetsplan som består av övergripande riktnings
mål. För att konkretisera dem tar personalen, med riktningsmålen som grund, fram en
handlingsplan som de arbetar efter. Styrelsen har i utvärderingen av verksamhetsplanen
bland annat använt handlingsplanens mål och utvärderat dem i förhållande till verksam
hetsplanens riktningsmål. Nedan har vi listat en del av det vi gjort när vi arbetat utifrån
våra fem riktningsmål; vad som gått bra, vad som har varit utmanande och lärdomar vi
tar med oss inför kommande år.

1. GEMENSKAP

Detta är lärdomar som har gjorts:

Equmenia vill arbeta för mångfald, samhörig
het och tillgänglighet så att varje medlem ska kän
na sig delaktig i Equmenia.

– Den digitala riksstämman gav många lärdo
mar om hur vi kan använda digitala verktyg
även i framtiden för att öka delaktigheten
från våra lokalföreningar på olika sätt.

Att vara gemenskap ett år präglat av social distan
sering har varit utmanande på många sätt. Arbetet
har präglats av att hitta nya sätt för gemenskap
i många av våra lokalföreningar. En viktig del av
Equmenias nationella roll har varit att ta fram
riktlinjer för hur vår verksamhet kan bedrivas sä
kert och utifrån gällande regler. I maj tog styrelsen
emot en rapport från Demokratiutredningen som
belyste hur vi kan arbeta vidare för att f ler röster
skall bli hörda i vår organisation. Rapporten har
mynnat ut i f lera förslag som kommer behandlas
under Riksstämman 2021 bland annat en starkare
förankring av verksamhetsplanen samt användan
de av konsensusmetoder för beslut. Vårt fortsatta
arbete med att introducera Equmenia Gaming
som verksamhetsområde har också lyft frågor om
digital gemenskap vilket vi kommer behöva arbeta
vidare med under kommande år.

Detta har gått bra:
– Vi har under året utvecklat vårt arbete med film
för att stärka samhörigheten och vår identitet.
Detta har fungerat särskilt bra då vi inte haft möj
ligheter att ses. Det har också varit ett bra verktyg
inför vår digitala riksstämma.
– Vi har tillsammans med arbetsgruppen för mång
fald och inkludering arbetat vidare med att öka
vår kunskap och bli ett mer inkluderande sam
manhang bland annat genom gemensamma träffar
mellan arbetsgruppen för mångfald och inklude
ring samt vårt ideologiska team. Framåt inriktas
arbetet mot att ta fram en handledning för våra
lokalföreningar.

Detta har varit utmanande:
– De stora utmaningarna har varit kopplade till
den pågående pandemin vilken har försvårat vår
gemenskap på många sätt. Samtidigt har den utma
nat oss att tänka gemenskap på nya sätt vilket vi
hoppas kunna ha nytta av i framtiden.
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– Arbetet med att öka vårt medlemsantal
måste vara långsiktigt och brett förankrad
inom hela vår organisation.

2. FÖRENINGSUTVECKLING
Equmenia vill bestå av välmående, växande
föreningar med framtidstro som möter behov
i närområdet.
För att fortsätta bygga välmående och väx
ande föreningar har Equmenia under 2020
jobbat med att exempelvis tillgängliggöra
stöd kring vad det praktiskt innebär att vara
förening, utvecklat bildbanken för att hjälpa
lokalföreningarna i sin kommunikation och
tagit fram ett rekryteringsmaterial som stöd
till våra scoutkårer. Ytterligare en satsning
under året har varit att göra ledarutbildning
en Led med ditt liv som en del av föreningsut
vecklingsstrategin Drömfabriken. Coronapan
demin gav ändrade förutsättningar för våra
lokalföreningar och på grund av detta kunde
vissa årsspecifika mål inte prioriteras, för att
istället fokusera på att stötta lokalföreningar
på bästa sätt utifrån de direkta utmaningar
och frågor som pandemin orsakade.

Detta har gått bra:
–Utifrån materialet kring scoutrekrytering
som utvecklades hölls det en digital scoutle
darsamling med fokus på rekrytering innan
terminsstart i augusti, det har även fortsatt
erbjudas banderoller som kan sättas upp ut
anför kyrkan eller scoutlokalen.
– I satsningar på föreningsutveckling under
2020 har vi fortsatt utgå från utbildningen
Led med ditt liv.

– Hemsidan har vidareutvecklats för att tillgäng
liggöra praktiskt stöd i att vara förening och bild
banken utökats för att vara till hjälp i föreningars
kommunikation.

– Puls har tagit fram filmer och kortare tränings
pass kopplade till Efesierbrevet 6. Då mycket varit
inställt men behovet att röra sig varit stort har
detta digitala material varit en god resurs.

– En marknadsundersökning bland lokalförening
ar har gjorts för att förstå behov kopplade
till Repet.

– Tillsammans med Equmeniakyrkan har vi tagit
fram ett dokument som bland annat talar om vad
vi menar med konfirmation. Utmaningen är att få
detta att användas lokalt.

Detta har varit utmanande:

Detta har varit utmanande:

– Det är en utmaning att sprida material som tas
fram så att det kommer till kännedom och an
vändning i lokalföreningarna.

– Satsningen på en egen Ung Vuxen-helg Hönökon
ferensen 2020 ställdes in på grund av pandemin. Vi
gjorde istället ett antal poddavsnitt för unga vuxna
tillsammans med en grupp unga vuxna från Hönö
missionskyrka.

– På grund av pandemin har regionala restriktio
ner som ständigt förändrats varit en stor utma
ning för oss då vi inte alltid kunnat ge helt tydli
ga och snabba besked till våra föreningar om vad
som gäller i olika regioner just nu.

– Att ta fram en strategi för arbetet med familjer
samt söndagsskola tillsammans med Equmeniakyr
kan har varit svårt då det förutsätter ett större stra
tegiskt grepp vilket inte varit möjligt att få till då vi
saknat motpart hos Equmeniakyrkan.

Detta är lärdomar som har gjorts:

– Att tillsammans med Equmeniakyrkan utforma
och implementera en plan för ”mentorskap” där
vuxna vägleder unga så de växer i tro. Även om
viljan funnits lokalt har det varit svårt att få till
möten över generationsgränser i coronatider.

– Under extraordinära händelser är det viktigt att
kunna släppa vissa mål och planer för att kunna
möta de konkreta behoven här och nu.

3. LÄRJUNGASKAP

Detta är lärdomar som har gjorts:

Equmenia vill vara en del av barns och ung
as väg till en personlig tro på Jesus Kristus och
tillsammans med Equmeniakyrkan skapa förut
sättningar för dem att växa in i församling
ens gemenskap och uppdrag.

– En lärdom har varit att när Equmeniakyrkan in
kluderas i ett mål behöver målet i större utsträck
ning förankras hos Equmeniakyrkan i förväg, så att
både Equmenia och Equmeniakyrkan vill och kan
arbeta mot målet tillsammans.

Styrelsen anser att Equmenia har arbetat väl mot
målet i sin helhet. Det har varit lärorikt och ut
manande att ställa om till digitala alternativ, men
trots det har arbetet fortgått. Riktningsmålet är
starkt knutet till Equmenias vision om att vara
en plats där barn och unga växer i gemenskap
med varandra och Jesus och detta är centralt i all
Equmenias verksamhet. En utmaning är att när
vi har gemensamma mål med Equmeniakyrkan
behöver de på ett tydligt sätt vara med och arbeta
för målet, och vi har f lera gånger saknat en mot
part där.

– Det finns ett stort behov av att mötas, inte minst
i panoramaåldern, vilket visade sig då alla platser
snabbt blev fulla.

4. LEDARSKAP
Equmenia vill stärka ledare till ett hållbart ledar
skap genom stöd, vägledning och utbildning för
att möta barns och ungas behov och längtan.

Detta har gått bra:

Styrelsen anser att Equmenia på ett kreativt och
f lexibelt sätt har arbetat mot detta riktningsmål,
inte minst genom att hitta nya vägar att nå ledare
i vår rörelse. Ett exempel är de nationella digitala
scoutledarsamlingar som under hösten genom
fördes med gott resultat. Webbutbildningen till
Equmenias ledarbok ”Led med ditt liv” lanserades
under våren, vilken har varit en stor resurs för
föreningarna när mycket annat tvingats ställas in
eller om. Styrelsen är dock medveten om att det
är mycket som inte har kunnat genomföras enligt
plan, och har stora förhoppningar på att mycket av
det som ställts in kan bli verklighet när tillvaron är
lite mer som vanligt.

– Den nationella scoutsamlingen Panorama för
utmanare och roverscouter var mycket uppskat
tad och borgar för att få f ler unga att känna sig
hemma i förening och församling.
– Vi har anordnat låtskrivardagar för att skriva
nya sånger till Equmenia. Equmenia ton är ett
sätt att förnya sångskatten inom vår rörelse och
inspirera och vägleda unga i att uttrycka sin tro.
– Vi har under 2020 lyckats vända trenden av
vikande ansökningssiffror till våra olika folkhög
skoleutbildningar.
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Detta har varit bra:

Under 2020 skickade Equmenias styrelse tillsam
mans med Skårekyrkan en motion till kyrkokon
ferensen om barns rätt till andlig utveckling. Mo
tionen tog sin utgångspunkt i barnkonventionen
och ledde till ett viktigt samtal som fortsatt pågår
med Equmeniakyrkan om hur barnens röst skall få
höras i större utsträckning. Equmenia har funnits
med i f lera sammanhang och skapat opinion kring
betydelsen av vår organisation och motsvarigheter
särskilt under en tid präglad av oro och social dis
tansering.

– Kursen ”Redo för äventyr” som fokuserar på att
stärka ledare i frågor som rör ansvar och risker
har tagits fram under året och lanseras under
2021.
– Innan pandemin slog till genomfördes fortbild
ningsdagar för barnkörledare i Jönköping tillsam
mans med sångarförbundet med syfte att stärka
till ett hållbart ledarskap.
– Arbetet med en ny grundutbildning för Equ
menialedare har pågått under året, grunderna
är satta och lanseringen kommer att ske under
2021/2022.

Detta har gått bra:

– Kriser kan också leda till något gott, och vi ser
att vi tack vare att vi tvingats tänka om också har
hittat nya vägar att nå ledare i våra föreningar.

– Vi har under året arbetat tillsammans med hela
scoutrörelsen i Sverige under namnet 40 dagar för
klimatet, vilket kan ses som en utveckling av det
som tidigare benämndes som klimatfastan.

Detta har varit utmanande:

– Vi kan konstatera att Equmenia och många lik
nande organisationer haft en viktig roll i att belysa
ungas behov under den pågående pandemin.

– Vi tvingades ställa in många av de fysiska ledar
utbildningar som var på gång, vilket har utmanat
oss i att hitta andra sätt att nå våra ledare.

– Vi har blivit bättre på att arbeta tillsammans över
organisationsgränser för att påverka myndigheter
och andra beslutsfattare.

– Isoleringen har gjort det svårare att hitta sätt
för ledare att finna glädje och inspiration i sitt
ledarskap, vilket vi hoppas kunna stärka under
kommande år.

Detta har varit utmanande:
– Det har på många sätt varit utmanande att föra
opinion i frågor som relaterar till coronapandemin,
dels på grund av vi inte är några experter på om
rådet och dels på grund av den naturliga oro som
funnits i vårt samhälle.

Detta är lärdomar som har gjorts:
– Att planering för sådant som tvingas ställas in
inte måste vara förgäves, det kan leda till nya
idéer och finns också kvar som grund inför kom
mande arrangemang.

Detta är lärdomar som har gjorts:

– Det är en utmaning att nå ut till lokalförening
arna med information och vi behöver bli bättre
på att hitta olika kommunikationsvägar.

– Vi behöver bli bättre på att uppdatera vår hand
lingsplan utifrån nya förutsättningar.
– Pandemin har visat på behovet av att vara f lex
ibla utifrån förändrade förutsättningar i vår om
värld.

5. PROFETISK RÖST
Equmenia vill vara en profetisk röst i samhäl
let som står upp för barns och ungas behov av
att få känna sig trygga, sedda och hörda samt
deras rätt till andlig utveckling.

10 Rapport om beslut fattade
vid riksstämman 2020
Presenteras på stämman.
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Årsredovisning 2020
Förvaltningsberättelse

Det här är styrelsens årsredovisning för Equmenia, säte i Bromma, som har organisationsnummer 802440-8117. Årsredovisningen gäller räkenskapsåret 2020. I förvaltningsberättelsen
kan du läsa vilka Equmenia är och vad vi gör, hur det har gått för oss under verksamhetsåret
och hur läget är för organisationen nu när året är slut, om det har hänt något särskilt under året
eller sen det tog slut och vad styrelsen föreslår att Equmenia ska göra med årets ekonomiska
resultat.

Allmänt om verksamheten
Equmenia bildades av riksorganisationerna Metodistkyrkans Ungdomsförbund, MKU, Svenska
Baptisternas Ungdomsförbund, SBUF, och Svenska Missionskyrkans Ungdom, SMU, som en
federation, alltså en förening av riksorganisationer. Den 1 september 2008 tog Equmenia över
ansvaret för all verksamhet från de tre grundarorganisationerna. Under 2012 bestämde
grundarorganisationerna att det är bättre att lokalföreningarna kopplas direkt till Equmenia i
stället för att gå via sin riksorganisation. Det betyder att Equmenia ombildas från federation till
en riksorganisation. Den nya organisationen trädde i kraft 1 oktober 2012.
Equmenia finns till för sina lokala föreningar, som bedriver verksamhet för barn och ungdomar
i hela Sverige. Equmenia vill vara en plats där barn och unga växer, i gemenskap med varandra
och Jesus. Bla handlar detta om att utbilda och inspirera ledare genom att ta fram nya metoder
och programmaterial. Verksamhetsområden är bla Barn och ungdom, Scout, Kreativa uttryck,
Puls, Gaming och Internationellt. Andra grundläggande uppgifter är insamling, ansökan om
statsbidrag, information och föreningsservice. Equmenia samarbetar nära Equmeniakyrkan och
scoutrörelsen, och genom grundarorganisationernas internationella samarbeten har Equmenia
kontakt med samarbetskyrkor i Afrika, Asien och Sydamerika.
På hösten varje år samlas ombud från Equmenias lokala föreningar till Riksstämman,
Equmenias högsta beslutande organ. Riksstämman utser en styrelse och beslutar vad Equmenia
som organisation skall jobba med under året som kommer.
Tillsammans har Equmenia bestämt att man:
•
•
•
•

vill se till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i
att ta till vara på sin potential genom delaktighet och engagemang.
vill utrusta barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och
själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.
vill erbjuda en varm och inkluderande gemenskap där man får dela livet och
erfarenheter, och där alla är välkomna.
vill ge möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt
utrymme att forma sin väg i tro och liv.
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Den 31 december 2020 hade Equmenias lokalföreningar totalt 13 327 medlemmar (14 894
under 2019). Nedgången är en direkt följd av pandemin som rått större delen av året och med
restriktioner som gjort att föreningarna haft svårt att träffas och därmed haft svårare att få
medlemmar.
Equmenia får statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under
2020 beviljades MUCF ytterligare medel från regeringen vilket därmed även glädjande ökat
Equmenias tilldelning av statsbidraget med drygt 778 000 kr. Regeringens beslut gäller fram
till 2022 vilket innebär en potentiellt ökad tilldelning för Equmenia även under de kommande
två åren.
Medlemmarna gör en stor insats genom ideellt arbete och under året har omkring sjuttio
personer arbetat ideellt för Equmenia som funktionärer på arrangemang, i Equmenias styrelse,
stag och arbetsgrupper samt som representanter för Equmenia i olika sammanhang. Dessutom
finns en stor mängd ideellt engagerade i lokalföreningarna.
Equmenias styrelse har under året bestått av nio personer. Styrelsen har haft elva protokollförda
sammanträden under verksamhetsåret. Till alla styrelsemöten inbjuds även en representant från
Equmeniakyrkans kyrkostyrelse. Stagen (Equmenias strategiska arbetsgrupper), har träffats
flera gånger under året och spelar en stor roll för planeringen och genomförandet av
verksamheten.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
År 2020 drabbades vi liksom de allra flesta av pandemin. Lokal verksamhet blev svårare att
genomföra, arrangemang flyttades och medlemsvärvningen försvårades. Men pandemin har
också visat att Equmenia har en verksamhet som är livskraftig med ledare som visat sig vara
flexibla och som i hög grad anpassat sig efter rådande omständigheter. Verksamheten har under
rådande omständigheter fortsatt så långt det varit möjligt genom uteaktiviteter och digitala
mötesplatser. Vilka effekter pandemin ger över tid är förstås omöjligt att svara på, men
sannolikt är det så att Equmenia inte är den organisation som drabbas värst i jämförelse med
liknande organisationer.
Under året har Equmenias utvecklingsteam fortsatt att jobba med fokusfrågorna
föreningsutveckling, metod och utbildning. Det finns också ett ideologiskt team med syfte att
kvalitetssäkra de förslag som kommer från respektive team.
Equmeniascout har under året bla tagit fram en strategi för scoutarbetet, dess vision, vad de står
och hur de arbetar för att ge scoutledare den hjälp de behöver. De har också fokuserat på
scoutkurser, som tex ’Leda scouting’ med syfte att flera scoutledare kan stå bättre rustade att
möta barn och ungas behov, och ’Panorama’ för utmanare och roverscouter med syfte att ge
dessa en plattform och ett nätverk för vidare engagemang inom Equmenia och
Equmeniakyrkan.
Equmenias Pulsarbete har fokuserat mycket på att få fler att känna ett delägarskap i Pulsarbetet.
Det har tex handlat om att utbilda och träffa regionerna så att de i sin tur kan implementera
Pulsmetoden i högre grad, samt genom att genomföra olika Pulsträffar så att fler förstår och
äger Pulsmetoden.
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Suntprat har under året jobbat för att bli en mer integrerad del av Equmenia, istället för ett
fristående projekt. Suntprat Tweens har också körts igång, där material och fokus är på 9-12
åringar. Detta är möjligt genom stöd från bla Stiftelsen ansvar för framtiden.
Equmenias internationella arbete har på många sätt fått pausas av förklarliga skäl. Detta har
dock gett möjligheter att i än högre grad implementera den nya internationella strategin inom
Equmenia. Även våra idrottsskolor i Kongo har fått pausa sin verksamhet, och det påbörjades
också ett arbete att hitta en ny samarbetspartner och sponsor för projektet, då avtalet med Gothia
Cup gick ut under året.
Under året har också Equmenia utformat och tillämpat ett strategiskt arbete med avsikt att
utveckla och utrusta personer i åldern 20 – 25 år i deras tro och som ledare, samt påbörjat en
plan för ”mentorskap” där vuxna vägleder unga så de växer i tro. Detta i ett led att ytterligare
stärka vårt arbete med unga vuxna, där ambitionen är att gå nära Equmeniakyrkan i det arbetet.
Den ambitionen finns också när det gäller strategier för arbetet med söndagsskola och arbete
med familjer.
Equmenias arbete med kreativa uttryck har förstås också fått ställa in vissa saker, men även
kunnat genomföra diverse projekt och events, som tex barnkörledardag och låtskrivardagar för
Equmenia Ton. Equmenia Ton är ett projekt som vill ta vara på och ge möjlighet till människors
kreativitet i ord och ton. bland annat har ’Psalm 46’ skrivits och finns tillgänglig på Spotify.
Arbetet med pionjärscout i Lövgärdet har fortsatt med de två anställda projektledarna, bland
annat tack vare externa projektbidrag från tex Svenska Frälsningsarmén. Sammanlagt har vi
nått över 150 barn genom skolscout och scoutarbetet i den lokala Equmeniakyrkan och vi ser
att arbetet betyder mycket för barnen i området. Ambitionen är att projektet ska fortsätta till
sommaren 2021, och därefter fortsätta i ideell regi.

Främjande av föreningens ändamål
Equmenias ändamål är att föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor. Att
hjälpa människor till en personlig kristen tro, och främja gemenskap och medlemskap i en
kristen församling. Under 2020 har detta ändamål uppnåtts främst genom att Equmenia funnits
där för sina lokalföreningar med stöd och råd i den rådande pandemin. Equmenia har fortsatt
arbeta enligt mottot att ställa om, inte ställa in, då vi vet hur viktig vår verksamhet är för våra
medlemmar. När man som lokalförening står inför en sådan uppgift har Equmenia försökt
finnas där med tips om aktiviteter, arbetssätt och mötesplatser som fungerar trots att man inte
kan träffa varandra fysiskt.
Equmenia verkar även för att hävda individens unika värde och frihet samt visa hennes ansvar
för hela Guds skapelse. Man vill också utveckla människors förmåga till självständigt
ställningstagande. Detta har man även i år kunnat göra genom den internationella verksamheten
där de pengar som vi samlat in genom Alla på samma kula under året gjort att ca 120 barn
kunnat få gå i skola genom vårt projekt Restoring Childhood – imparting rights i Indien.
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Resultat och ställning – rättvisande översikt över utvecklingen
Årets verksamhetsresultat är 229 305 kronor, det syns i nedre delen av resultaträkningen. Det
betyder att när alla intäkter och kostnader från den grundläggande verksamheten under 2020
har räknats samman, så har Equmenias tillgångar ökat med den summan. För att få hela bilden
måste man även lägga till det som kallas finansiella poster, i Equmenias fall är det framför allt
räntor. Resultatet efter finansiella poster är 352 106 kronor.
Tidigare år har Equmenia öronmärkt pengar för särskilda ändamål. Det kan till exempel handla
om gåvor som styrelsen velat försäkra sig om att de verkligen kommer till användning på det
sätt givaren tänkt sig, pengar som avsatts för utbildning av personal eller pengar för arbete med
funktionshinder. Pengarna har reserverats inför framtiden genom att de öronmärkts inom eget
kapital i balansräkningen. I år har styrelsen beslutat att använda en del av de gamla pengarna,
men också att reservera en del nya pengar. Nettot (alltså summan av utnyttjade och reserverade
pengar) läggs till årets resultat med totalt 24 506 kronor. Det ”kvarstående beloppet för året”,
med hänsyn taget till dessa reserveringar, blir då 376 612 kronor.

Flerårsöversikt
2020

Ekonomi
Medlemsavgifter
Verksamhetsintäkter
Årets resultat efter fördelning
av dispositionsfond och
ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

2019

2018

2017

2016

1 469 448

1 478 410

1 627 385

1 630 270

1 741 525

11 424 938

17 073 145

11 006 764

10 139 117

10 954 771

376 612

-981 667

-821 911

-936 402

7 916 728

7 540 116

8 521 783

-1 870 700
9 343 694

11 214 394

12

12

13

14

11

355

350

349

357

359

13 327

14 894

14 905

16 771

16 872

Övrigt
Medelantal anställda
Antal anslutna föreningar
Antal medlemmar i
föreningarna

Uppföljning utfall mot budget
Varje år beslutar Equmenias riksstämma om en budget inför nästa år och år 2019 beslutades det
att verksamhetsintäkterna för år 2020 skulle vara budgeterade till totalt 10 632 000 kronor. I
termen verksamhetsintäkter ingår alla Equmenias intäkter förutom ränteintäkter.
Insamlade medel var budgeterade till drygt 3 100 000 kronor, statsbidraget från MUCF var
budgeterat till nästan 3 000 000 kronor och medlemsavgifterna från Equmenias medlemmar var
budgeterade till 1 500 000 kronor. Resterande verksamhetsintäkter var budgeterade att uppgå
till totalt drygt 3 000 000 kronor.
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Verksamhetsintäkterna för hela Equmenia blev nästan 800 000 kronor högre än planerat vilket
förklaras av olika resultatposter som slagit åt båda håll.
Bland de poster som blev större än den beslutade budgeten och som därmed ökade Equmenias
verksamhetsintäkter finns scoutprojektet på Lövgärdet vars ökning uppgick till 150 000 kronor
då ytterligare bidrag söktes och erhölls för att kunna förlänga projektet. Drömprojektet som
drivits med hjälp av pengar från SAFF fanns inte med i budget, och uppgick till 300 000 kronor.
Equmenia kunde även intäktsföra det godkända bidrag man fått till ledarutbildningen under
Prisma på 100 000 kronor. Suntprat kunde också intäktsföra mer än budgeterat då man utökat
projektet till att även arbeta mot andra åldersgrupper, en ökning av intäkt på ca 500 000 kronor.
Statsbidragen från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) ökade även
med drygt 1 000 000 kronor jämfört med budgeterat på grund av extra tillskott till MUCF från
regeringen. Dock utnyttjar Equmenia möjligheten att spara delar av bidraget till 2021, varför
ökningen under 2020 endast uppgår till ca 320 000 kr jämfört med budget. Under året har
Equmenia även tagit del av statens ersättning för höga sjuklönekostnader med drygt 40 000 kr.
Bland intäkter som däremot blev mindre än budgeterat finner vi den internationella insamlingen
där utfallet är 131 000 kr lägre än budgeterat. Detta beror på att denna post är beroende av
insamlingar ute i landet vid till exempel lokala sommar- och vinterläger, något som inte kunnat
genomföras som tänkt i pandemin. Alla de arrangemang som Equmenia skulle arrangerat men
som fått ställas in eller skjutas upp saknas också i utfallet. Dessa arrangemang skulle omsatt
över 300 000 kronor om de kunnat arrangeras som tänkt. I budgeten fanns även ett beräknat
överskott från riksstämman på 20 000 kr som uteblev då riksstämman hölls digitalt detta år.
Även intäkter från vår ledning på 30 000 kr har uteblivit då ledningen inte kunnat åka ut och
hålla seminarier eller predikningar.
Verksamhetskostnaderna var budgeterade till 11 916 000 kronor men blev ca 720 000 kronor
lägre (alltså billigare) än vad som var budgeterat. Den enskilt största förklaringen till de
avvikande kostnaderna är att personalen och ideellt engagerade inte kunnat resa så mycket
under året. Alla föreningsbesök, alla arbetsgrupper, alla personalträffar, alla stagsmöten har fått
hållas digitalt vilket man t.ex. kan se tydligt på att årets resekostnader uppgår till ca 150 000
kronor, medan den ett vanligt år uppgår till nästan 550 000 kronor, en minskning på 400 000
kronor. Endast ett fåtal av alla planerade arrangemang har kunnat genomföras, resterande har
fått ställas in eller skjutas upp till pandemin är slut. Därmed har även dessa arrangemangs
kostnader uteblivit vilka uppgår till över 350 000 kronor.
Scoutprojektet i Lövgärdet förlängdes av styrelsen vilket gjorde att kostnaden ökade med
263 000 kronor jämfört med budget. Likaså genomfördes Drömprojektet till en total kostnad
om ca 300 000 kronor vilket inte fanns med i budget.
Equmenia har även i år fått stöd från Equmeniakyrkan avseende redovisning, lönehantering och
diverse annan administration.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Styrelsen följer även fortsatt utvecklingen av den rådande pandemin orsakad av COVID-19 och
Equmenias ledning försöker kontinuerligt beakta hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan
komma att påverka föreningens framtid. De kortsiktiga effekterna ser vi redan nu med
verksamhet som behöver hitta nya vägar och uttryckssätt när vi inte längre kan träffas många
på samma plats och ombeds till social distansering. Där försöker vi anpassa oss till situationen
med hjälp av dagens teknik eller genom att senarelägga verksamhet som inte anses kunna
genomföras över internet. Vi kan i dagsläget inte bedöma omfattningen av de långsiktiga
effekterna för Equmenia av COVID-19 då vi till stor del är beroende av hur det svenska
samhället och de lokala föreningarna klarar denna pandemi. Däremot är vi övertygade om att
de ekonomiska följderna av pandemin kommer få konsekvenser för Equmenia. Om många
svenskar förlorar sina arbeten finns inte längre lika stort utrymme för givande och
lokalföreningar kan tappa medlemmar om familjer måste se över sina utgifter på grund av lägre
inkomst in i hushållet, vilket i sin tur kan minska medlemsavgifter och statsbidrag för
Equmenia. Detta är något som kommer tas hänsyn till i kommande budgetsättning inför 2022.
Equmenias ledning fortsätter att försöka hålla sig uppdaterad i denna speciella situation för att
kunna verka för medlemmarnas bästa, både i lokalförening, i regioner samt på nationell nivå.

Disposition av årets resultat
Årets resultat uppgår till 352 106 kronor. Efter reservation av ändamålsbestämda medel och
utnyttjande av tidigare reserverade medel, uppgår beloppet till 376 612 kronor och dessa läggs
till det balanserade kapitalet, vilket betyder att de läggs ihop med tidigare års vinster för att
bekosta kommande års verksamhet.
Alvik den 8 maj 2021
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Resultaträkning för Equmenia
2020-01-01 – 2020-12-31
Alla belopp i kronor

Not

Utfall

Utfall

2020

2019

1 469 448

1 478 410

VERKSAMHETSINTÄKTER
Medlemsavgifter
Gåvor

2

3 755 248

4 056 667

Bidrag

3, 4

5 193 639

5 089 622

Nettoomsättning

5

954 966

6 432 718

Övriga verksamhetsintäkter

6

51 636

15 728

11 424 938

17 073 145

-10 106 915

-16 489 797

-470

-6 113

-1 088 248

-1 412 210

-11 195 633

-17 908 120

229 305

-834 975

122 801

133 337

0

0

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

122 801

133 337

ÅRETS RESULTAT

352 106

-701 638

-114 873

-510 376

Utnyttjande av dispositionsfond och ändamålsbestämda medel

139 379

230 347

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET

376 612

-981 667

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader

7, 8

Insamlingskostnader
Administrationskostnader
SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSRESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Räntekostnader

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel
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Balansräkning för Equmenia
2020-12-31
Alla belopp i kronor

Not

2020-12-31

2019-12-31

Långfristig fordran Equmeniakyrkan

8 000 000

8 000 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

8 000 000

8 000 000

45 062

187 953

Tillgångar
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

9

1 218 448

750 456

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

419 088

278 280

1 682 598

1 216 689

Kassa och bank

5 665 874

4 756 794

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

7 348 472

5 973 483

15 348 472

13 973 483

2020-12-31

2019-12-31

Ändamålsbestämda medel

1 162 763

1 187 269

Balanserat kapital

7 916 728

7 540 116

Dispositionsfond

1 967 000

1 967 000

11 046 491

10 694 385

357 427

264 209

Summa Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital & Skulder

Not

EGET KAPITAL

SUMMA EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

11

2 040 705

831 507

Övriga skulder

12

1 028 396

684 277

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

875 453

1 499 105

4 301 981

3 279 098

15 348 472

13 973 483

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Dispositionsfond

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat
resultat

Totalt eget
kapital

1 967 000

1 187 269

7 540 116

10 694 385

Ingående balans
Reserveringar

0

114 873

-114 873

0

Ianspråkstagande

0

-139 379

139 379

0

0

0

352 106

352 106

1 967 000

1 162 763

7 916 728

11 046 491

2020-12-31

2019-12-31

Årets resultat innan fördelning
Utgående balans
ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Eget kapital reserverat för särskilda ändamål
Nationellt scoutarrangemang

100 000

100 000

Skräddartorp

20 400

20 400

Personalutveckling

57 508

57 508

Informationsinsatser

46 858

46 858

Alla på samma kula - Internationella insatser

92 225

109 326

Nationell verksamhet

50 000

50 000

Utvecklingsarbete

94 169

101 574

Stöd vid funktionsnedsättning

38 607

38 607

28 798
528 565

28 798
553 071

Idrottssatsningar i Kongo

114 058

114 058

Valdagsinsamlingen

238 480

238 480

Scoutdax
Summa Eget kapital reserverat för särskilda ändamål
Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål

Insatser i Latinamerika

5 786

5 786

Utveckling tonår

275 874

275 874

Summa Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål

634 198

634 198

1 162 763

1 187 269

SUMMA ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Eget kapital
Det egna kapitalet kan delas in i tre olika avdelningar:
Fritt disponibelt eget kapital består av Equmenias samlade ekonomiska överskott (årets
resultat och balanserat resultat). Om Equmenia gör en ekonomisk förlust är det i första hand de
här pengarna som kommer att användas för att täcka förlusten. Den ”dispositionsfond” som
finns är bara en frivillig uppdelning av kapitalet och har inget med de dispositionsfonder som
finns i bolag att göra. Syftet med den är att ha en omställningsbuffert om det skulle ske stora
förändringar i till exempel bidragsintäkterna.
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Eget kapital reserverat för särskilda ändamål är pengar som Equmenia ”öronmärkt” för att
komma ihåg att de är tänkta till ett särskilt projekt eller ändamål. När ett visst projekt utförts
kan pengarna utnyttjas. Pengarna är egentligen inte bundna, men på det här sättet skapar
Equmenia ett ekonomiskt minne som hjälper oss att komma ihåg vad tidigare styrelser och
riksstämmor tänkt sig. De flesta av reservationerna har Equmenia ”ärvt” från
grundarorganisationerna.
Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål är pengar som Equmenia tagit emot och där
givaren har sagt att pengarna ska användas på ett visst sätt. Equmenia är försiktig med att ta
emot gåvor som är alldeles för upplåsta med många villkor eller som ska gå till projekt där
Equmenia inte deltar.

Eget kapital reserverat för särskilda ändamål
Nationellt scoutarrangemang
Del av överskottet från scoutlägret Prisma 2019 har reserverats för att agera som en grundplåt
för kommande nationella scoutarrangemang.
Skräddartorp
Överskott från verksamheten har tidigare år reserverats för att täcka kommande investeringar
och framtida underskott. Även SMU har reserverat pengar för lägergården Skräddartorp.
Personalutveckling
De här pengarna används för att finansiera utbildningar, studieresor och annan
kompetensutveckling för Equmenias personal. Equmenia övertog reservationen från SMU.
Informationsinsatser
Reservationen är tänkt att bekosta satsningar inom Equmenias kommunikationsverksamhet.
Den huvudsakliga tanken är att bekosta en 50% projekttjänst över en tvåårsperiod.
Alla på samma kula - Internationella insatser
Reservationen är tänkt att bekosta internationella samarbetsprojekt, och då främst utanför
Sverige. Det kan gälla internationella stipendier, volontärprojekt, stöd till satsningar hos
partnerorganisationerna med mera. Equmenia övertog den ursprungliga avsättningen från
SMU, men fyller nu löpande på med gåvorna till Alla på samma kula.
Nationell verksamhet
Medlen var ursprungligen avsedda att finansiera Vi vill växa-inspiratörerna under våren 2008,
men behövdes inte för det projektet. Equmenia övertog reservationen från SMU.
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Utvecklingsarbete
Reservationen avsåg framför allt utvecklingsarbetet kring bildandet av Equmenia, men togs inte
i anspråk fullt ut. Equmenia övertog reservationen från SMU.
Stöd till föreningars arbete med och stöd till personer med funktionsnedsättning
Medlen skall användas för att stödja människor med funktionsnedsättning att kunna delta i
Equmenias verksamhet samt föreningars arbete med funktionsnedsättning, dock inte till
anpassning av lokaler. Equmenia övertog avsättningen från SMU.
Scoutdax
Scoutdax har varit ett återkommande arrangemang inom SMU, överskottet från en av de
tidigare kurserna har reserverats för att täcka eventuella förluster kommande år. Equmenia
övertog reservationen från SMU.

Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål
Idrottssatsningar i Kongo
Insamlade medel till förmån för idrottsarbete i Kongoländerna.
Valdagsinsamlingen
I samband med allmänna val har scoutförbunden tillsammans gjort en Valdagsinsamling.
Pengarna ska i första hand gå till scoutkårer som vill genomföra projekt kring scoutings sociala
arbete. Equmenia övertog avsättningen från SMU.
Insatser i Latinamerika
Genom flera insamlingar har SMU byggt upp en reservation för arbete i Latinamerika. Tidigare
har pengar använts för att stötta ett musikprojekt anordnat av AJECIM i Nicaragua samt till
scoutkoordinatörer och ett extra nationellt möte hos JNJ i Ecuador. Equmenia övertog
reservationen från SMU.
Utveckling Tonår
I samband med sitt 90-årsfirande tog SMU emot gåvor för ett ungdomsprojekt med fokus på att
bygga broar mellan ungdomsförening och församling. Projektet finansieras på andra sätt och
medlen finns kvar till kommande ungdomsprojekt. Equmenia övertog alltså denna avsättning
från SMU.

Assently: f82e5be8398637176954af04397bd84e935fc079712c9551a610b45eb29982680fbb0d5fff34c4a53e2116f868e8adf6ebcfd282063c220f6ef18c3f11ee163b

24

13

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Equmenia intäktsredovisar medlemsavgifter när fordran har uppstått.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det
ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Externa bidrag som inte är bundna till vissa kostnader utan avser en viss period, till exempel
statsbidrag från MUCF till riksorganisationer, intäktsredovisas över den tid som bidraget är
avsett att täcka.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
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Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.
Nettoomsättning
Försäljningsintäkter intäktsförs när fordran har uppstått eller när betalning inkommit vid
kontantförsäljning.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i
takt med att de anställda utför tjänster.
Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller
kraven som allmännyttig enligt skattelagstiftningen.
Fordringar
Samtliga fordringar värderas till det belopp som Equmenia räknar med att erhålla.

Utfall

Utfall

2020

2019

2 511 079

2 724 418

Gåvor från föreningar och församlingar

572 777

719 750

Gåvor från övriga organisationer och stiftelser

400 000

40 000

Gåvor från Equmeniakyrkan

271 392

572 499

3 755 248

4 056 667

Utfall

Utfall

2020

2019

Bidrag från MUCF

1 342 636

1 067 845

Bidrag från MUCF, återredovisningskrav

1 945 860

2 141 043

Bidrag från Allmänna arvsfonden

1 360 060

1 418 274

Bidrag från övriga organisationer

545 083

462 460

5 193 639

5 089 622

Not 2. Gåvor
Gåvor från privatpersoner

Resultat: Gåvor

Not 3. Bidrag

Resultat: Bidrag
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Utfall

Utfall

2020

2019

Statsbidrag MUCF

1 342 636

1 067 845

Statsbidrag MUCF, med återredovisningskrav

1 945 860

2 141 043

Resultat: Statsbidrag från MUCF

3 288 496

3 208 888

-1 530 822

-1 531 170

-6 000

-43 000

-19 657

-228 916

-148 547

-79 997

-9 889

-44 535

0

-17 087

-3 902

-3 601

Föreningsstrateg

-82 141

-33 598

Personalens föreningsbesök

-11 780

-44 768

Matrikel & register

-50 000

-31 250

Deltagarförsäkring

-83 122

-83 122

-1 945 860

-2 141 043

Utfall

Utfall

2020

2019

Not 4. Statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF)

Användning av statsbidrag med återredovisningskrav
Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mm
Lokalt aktivitetsstöd
Internationella stipendier
Riksstämma & övriga demokratiska organ
Riksstämman och beredningskonferens
Riksstämmans organ (styrelse, NK)
Stag (strategiska arbetsgrupper)
Information
Föreningsutskick
Webbsida
Föreningsutveckling, Utbildningsarbete

Ekonomi & Föreningsservice

Summa Användning, statsbidrag med återredovisningskrav

Not 5. Nettoomsättning

21 125

3 970 054

890 000

798 975

32 783

878 710

Försäljning tjänster

9 600

10 700

Fakturerade kostnader

1 458

774 279

954 966

6 432 718

Utfall

Utfall

Deltagaravgifter
Scoutavgiften
Försäljning varor

Resultat: Nettoomsättning

Not 6. Övriga verksamhetsintäkter
Kompensation för högs sjuklönekostnader
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Resultat: Övriga intäkter

2020

2019

45 996

0

0

10 000

5 640

5 728

51 636

15 728

Assently: f82e5be8398637176954af04397bd84e935fc079712c9551a610b45eb29982680fbb0d5fff34c4a53e2116f868e8adf6ebcfd282063c220f6ef18c3f11ee163b
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Utfall

Utfall

Not 7. Ändamålskostnader

2020

2019

-689 522

-902 784

Scout

-1 910 524

-7 050 687

Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik och kreativa uttryck

-3 350 949

-3 699 215

Kommunikation

-820 436

-850 141

Föreningsservice

-328 953

-410 325

Ledning

-1 475 709

-2 045 475

Aktivitetsstöd till föreningarna

-1 530 822

-1 531 170

-10 106 915

-16 489 797

Internationellt

Resultat: Ändamålskostnader

Not 8. Uppgifter om anställda samt löner och ersättningar
Medelantal anställda 2020
Totalt

Varav kvinnor

Varav män

12 (12)

7 (6)

5 (6)

(Heltidsekvivalenter, närmaste heltal, ev timanställda
undantagna. Siffror inom parentes avser 2019.)
Löner & ersättningar
Ordförande

2020

2019

90 816

89 179

534 417

525 905

Övriga anställda

4 225 190

4 230 695

Total, löner & ersättningar

4 850 423

4 845 779

Sociala kostnader

1 575 136

1 824 896

240 574

224 545

Generalsekreterare

Pensionskostnadens andel av de sociala kostnaderna

4 268

4 227

Varav Generalsekreterare

34 683

36 693

Not 9. Övriga fordringar

2020-12-31

2019-12-31

24 668

593

692 885

291 597

79 594

74 402

Varav Ordförande

Avräkning anställda
Avräkning Equmeniakyrkan
Avräkning Metodistkyrkans Ungdomsförbund

17 352

17 352

Avräkning Svenska Missionskyrkans Ungdom

218 928

216 868

Övriga fordringar

185 021

149 644

1 218 448

750 456

2020-12-31

2019-12-31

Övriga upplupna intäkter

196 651

32 136

Övriga Förutbetalda kostnader

222 437

246 144

Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

419 088

278 280

Avräkning Svenska Baptisternas Ungdomsförbund

Summa Övriga fordringar

Not 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not 11. Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

2020-12-31

2019-12-31

Allmänna Arvsfonden

290 947

412 507

Gustav V:s 90-årsfond

125 000

50 000

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor statsbidrag

720 000

0

Övriga skulder

904 758

369 000

2 040 705

831 507

2020-12-31

2019-12-31

Personalens källskatt, Pensionsskatt

147 097

154 507

Skuld Equmeniaregionerna

871 794

529 530

9 505

240

1 028 396

684 277

2020-12-31

2019-12-31

Semesterlöner, pensionskostnader, sociala avgifter

695 917

793 223

Övriga interimsskulder

179 536

705 882

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

875 453

1 499 105

Summa Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 12. Övriga skulder

Övriga skulder
Summa Övriga skulder

Not 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 14. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Styrelsen följer även fortsatt utvecklingen av den rådande pandemin orsakad av COVID-19 och
Equmenias ledning försöker kontinuerligt beakta hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan
komma att påverka föreningens framtid. De kortsiktiga effekterna ser vi redan nu med
verksamhet som behöver hitta nya vägar och uttryckssätt när vi inte längre kan träffas många
på samma plats och ombeds till social distansering. Där försöker vi anpassa oss till situationen
med hjälp av dagens teknik eller genom att senarelägga verksamhet som inte anses kunna
genomföras över internet. Vi kan i dagsläget inte bedöma omfattningen av de långsiktiga
effekterna för Equmenia av COVID-19 då vi till stor del är beroende av hur det svenska
samhället och de lokala föreningarna klarar denna pandemi. Däremot är vi övertygade om att
de ekonomiska följderna av pandemin kommer få konsekvenser för Equmenia. Om många
svenskar förlorar sina arbeten finns inte längre lika stort utrymme för givande och
lokalföreningar kan tappa medlemmar om familjer måste se över sina utgifter på grund av lägre
inkomst in i hushållet, vilket i sin tur kan minska medlemsavgifter och statsbidrag för
Equmenia. Detta är något som kommer tas hänsyn till i kommande budgetsättning inför 2022.
Equmenias ledning fortsätter att försöka hålla sig uppdaterad i denna speciella situation för att
kunna verka för medlemmarnas bästa, både i lokalförening, i regioner samt på nationell nivå.
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12 Revisionsberättelse 2020
Till föreningsstämman i Equmenia, org. nr 802440-8117

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Equmenia för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 29 maj 2020 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.



utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.



utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:





identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
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Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Equmenia för år
2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt
förvaltningen.

Revisorns ansvar
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna.
Västerås 2021-05-28

Desirée Nylén Wittberg

Erik Elfgren

Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor

KPMG AB

Gunnar Sjödelius
Förtroendevald revisor
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13 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultaträkningen beskriver hur det har gått ekonomiskt för Equmenia under ett år.
Balansräkningen tar sedan med sig årets resultat in till nästa räkenskapsår då balansräkningen
lever vidare år efter år även om resultaträkningen blir ny för varje år.

Styrelsen föreslår riksstämman

16

att

fastställa resultaträkning för år 2020 och balansräkning per 2020-12-31 i
enlighet med årsredovisningen,

att

lägga 376 612 kronor till det balanserade kapitalet, enligt resultaträkning för år 2020.

Riksstämmogåva
Under riksstämman samlar vi in en särskild kollekt – Riks
stämmogåvan – som går direkt till Equmenias gemensam
ma arbete. Den gåvan hjälper oss att göra allt det goda ni
bestämmer under riksstämman. Fundera redan nu på hur
din förening vill vara med och bidra!
Det enklaste sättet att medverka är att swisha till nr 123
213 48 31. Märk överföringen ”Riksstämmogåva”.
Din förening kan även ge ett ”löftesoffer”, då skickar ni ett
mail till Equmenias ekonom Cecilia Bergliden
cecilia.bergliden@equmenia.se, skriv i mailet vilken för
ening det avser, hur mycket din förening vill ge och sedan
sätter din kassör in motsvarande summa till Equmenias
bankgiro 293-0543 efter riksstämman. Märk inbetalningen
”Riksstämmogåva”. Prata med din ordförande eller kassör
hur mycket ni vill ge.
Tillsammans är vi starka!

123 213 48 31

”Riksstämmogåva”
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17 Motion om arvodering av ordförande
När Equmenia grundades var ordförandeposten en heltidstjänst. Sen dess har arbets
bördan gått ner något och arvoderingen sänkts till 16% av ett prisbasbelopp. Det är 2021
ungefär 7 616 kr före skatt. Även om omfattningen av ordförandeposten blivit mindre så
tycker vi att arvodet verkar ha minskat mer än arbetsbördan.
Equmenias ordförande är, tillsammans med generalsekreteraren, ansiktet utåt för vår
organisation och vi vill att den mest lämpade ordföranden ska kunna tacka ja till upp
draget. Som det ser ut idag behöver ordföranden bo i Stockholm större delen av sin tid
för att ha nära till kansliet. Det krävs också att ordföranden har en ytterligare inkomst
bringande sysselsättning som går att anpassa efter de varierande arbetstider och många
resor som ordföranden har. Arbetsbördan varierar mycket mellan terminerna och det
kan vara svårt att kombinera posten med jobb eller studier på ett hållbart sätt om den
sammanlagda ersättningen ska räcka för att bo och leva i ett storstadsområde.
Vi vill att ordförande ska tillsättas efter lämplighet och kompetens. Därför vill vi att den
ska kunna gå till rätt person och att det inte ska vara ett ekonomiskt hinder för att tacka
ja till positionen. Det är redan ett krav att frekventa resor till Stockholm ska vara genom
förbart, men vi vill inte att det ska finnas ekonomisk oro för att tacka ja till posten om
stämman anser att hen är den mest lämpade. Vi föreslår därför stämman att höja arvod
eringen av ordföranden till 20% av gällande prisbasbelopp, vilket år 2021 motsvarar
9 520 kr före skatt.

Abrahamsbergskyrkans ungdom föreslår riksstämman
att

höja ordförandens arvode till 20% av gällande prisbasbelopp.

Styrelsens svar
Tack för er motion! Frågan ni lyfter är intressant och har varit på styrelsens bord vid f ler
talet tillfällen.
Styrelsen delar motionärens uppfattning att uppdraget med nuvarande arvoderingsgrad
kan vara utmanande att kombinera med annan sysselsättning. Vi delar också uppfatt
ningen är styrelsens ordförande skall tillsättas efter lämplighet och kompetens samt att
ekonomi så långt det är möjligt inte skall vara den avgörande frågan. Vi är inte säkra på
att en höjning med 4% av ett prisbasbelopp kommer vara avgörande för huruvida en
kandidat tackar ja till uppdraget. I styrelsens proposition om stadgeändring föreslås
istället att vice ordförande skall ges ett tydligare mandat att tillsammans med ordför
ande leda styrelsens arbete. Vi tror att en uppdelning av uppdraget kan göra det enklare
att tacka ja samt att det är enklare att finna två kandidater med rätt kompetens för olika
delar av uppdraget. Styrelsen föreslår därför att viceordförande skall väljas av stämman
från 2022.
Vi vill under året se över arvodering av ordförande och viceordförande och tror att en
arvodering på 20% fördelat på dessa kan fungera som en bra utgångspunkt för diskussio
ner under kommande år. Med hänsyn till den föreslagna förändringen anser dock styrel
sen att arvoderingen för Equmenias ordförande för kommande verksamhetsår
skall kvarstå till tidigare 16% av ett prisbasbelopp.
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18

Proposition om medlemsavgift,
deltagaravgift och aktivitetsstöd
Riksstämman 2015 beslutade om en ny modell för medlemsavgift och aktivitetsstöd.
Styrelsen föreslår samma modell till riksstämman 2021.
Modellen bygger på att de lokala föreningarna betalar en nationell medlemsavgift som är
100 kr per medlem. Till föreningarna som är bidragsgrundande betalas det ut ett aktiv
itetsstöd som är 135 kr för varje bidragsgrundande medlem i åldern 6–25 år.
För de föreningar som inte är bidragsgrundande på grund av att de har för stor andel
medlemmar som är under 6 år, men i övrigt uppfyller MUCF:s* krav på bidragsgrundande
föreningar, finns det sedan 2015 ytterligare ett högkostnadsskydd som innebär att en
förening inte kan gå med mer minus än 5 000 kr per år avseende den nationella medlems
avgiften. För de föreningar som inte är bidragsgrundande finns det sedan 2015 ett hög
kostnadsskydd som innebär att en förening inte kan gå med mer minus än 7 000 kr per år
avseende den nationella medlemsavgiften. Dessa högkostnadsskydd vill styrelsen lämna
oförändrade.
Tidigare har några verksamhetsgrupper påpekat att de inte kan delta i finansieringen,
eftersom de inte registrerar medlemskap. Därför har riksstämman sedan tidigare infört en
rekommenderad deltagaravgift som verksamhetsgrupper utan medlemskap kan använda.
Då kan alla vara med och stödja Equmenias gemensamma verksamhet.
Vissa Equmeniaföreningar är även anslutna till andra ungdomsförbund eller riksorgani
sationer och betalar därför eventuellt f ler medlemsavgifter: för dessa föreningar minskas
medlemsavgiften i förhållande till antalet organisationer föreningen är ansluten till. Om
föreningen är bidragsgrundande för Equmenia betalas däremot fullt aktivitetsstöd ut till
föreningen.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

fastställa medlemsavgiften för 2022 till 100 kronor per medlem,

att

fastställa aktivitetsstödet för 2022 till 135 kronor per bidragsgrundande medlem i
bidragsgrundande förening eller bidragsgrundande ekumenisk förening,

att

fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte
registrerar medlemskap för 2022 till 100 kronor per deltagare,

att

medlemsavgift för ekumeniska föreningar minskas i proportionen till andelen

*Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas
levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och inter
nationellt samarbete.

•

Avgift per medlem – 100 kr

•

Aktivitetsstöd per bidragsgrundande medlem 6-25 år – 135 kr

•

Högkostnadsskydd för ej bidragsgrundande föreningar – 7 000 kr

•

Högkostnadsskydd för ej bidragsgrundande föreningar med för många medlemmar under 			
6 års ålder – 5 000 kr
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Bidragsgrundande medlem

Medlemmen är mellan 6-25 år och ska aktivt ta ställning för ett medlemskap genom att betala medlems
avgift eller på annat sätt skriftligen ta ställning för medlemskap.

Bidragsgrundande förening

60 procent av föreningens medlemmar ska vara 6-25 år. Föreningen ska ha godkända stadgar, en egen sty
relse och ett medlemsregister. Samt rapportera antalet medlemmar till Equmenia, i början av varje år.
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Proposition om scoutavgift
Efter beredningskonferensen 2016 har Equmenia kommit överens med Scouternas styrelse
om ett avtal gällande scoutavgift och samarbete mellan organisationerna. Avtalet gäller
till och med 2024. Scoutavgiften för Equmeniascouter är, enligt avtalet, 65% av den med
lemsavgift som Scouterna fastställer vid sin stämma, Demokratijamboreen. Den scout
avgift föreningen betalar per scout motsvarar den avgift Equmenia betalar till Scouterna.
Under sex års tid, med start år 2017 trappas Equmenias avgift till Scouterna upp från 39%
till 65% av Scouternas medlemsavgift. Baserat på nu gällande medlemsavgift i Scouterna
ser höjningen av avgiften som Equmenia betalar per scout ut så här:
2017: 70 kronor, 39 %
2018: 80 kronor, 44 %
2019: 90 kronor, 50 %
2020: 100 kronor, 56 %
2021: 110 kronor, 61 %
2022 och framåt: 117 kronor, 65 %

Styrelsen föreslår riksstämman
att

fastställa scoutavgiften för 2022 till 117 kronor per scout
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Proposition om budget för 2022
Vad är budget egentligen?

En budget är en prognos över hur det kommande året kommer att se ut ekonomiskt. Bud
geten är en sammanställning över vilka intäkter och kostnader som organisationen kom
mer att ha. Lite förenklat kan man säga att det motsvarar ungefär hur mycket pengar vi
kommer att få in (=intäkter) och hur mycket pengar vi kommer att betala ut (=kostnader).
Skillnaden mellan intäkter och kostnader heter resultat. I en ideell organisation som
Equmenia är målet att resultatet över tid ska vara lite positivt, eller nära 0, och alltså inte
generera massa vinster.
Hur läser jag budgetförslaget?

För det första, om du inte förstår budgeten, fråga gärna! Equmenias styrelse och personal
hjälper gärna till att förklara. För att du ska kunna påverka så mycket som möjligt är det
bra om du ställer alla frågor i god tid.
På samma sätt som tidigare år kommer vi inte att förklara alla budgetposter i detalj i hand
lingarna. Allt detta finns att ladda ner som en bilaga till riksstämmohandlingarna. Det som
finns med i handlingarna är en sammanfattning av hela budgeten, där posterna inom ett
verksamhetsområde slås samman så att du kan se slutresultatet. Där anges stora poster
som intäkter och kostnader för de olika områdena.
Förslaget till budget gäller från 1 januari till 31 december 2022 eftersom Equmenia har
kalenderår som räkenskapsår. Den vänstra spalten visar den budget som riksstämman be
slutade om för innevarande år (2021) och den högra spalten visar budgetförslaget för kom
mande verksamhetsår (2022).
Så förstår du budgeten

Under intäkter ser du de pengar som vi har att röra oss med under året. Insamlade medel
tillsammans med statsbidragen är Equmenias enskilt viktigaste inkomstkällor. Sedan
några år tillbaka har vi tillsammans med Equmeniakyrkan genomfört en årlig insamlings
kampanj som har varit lyckad. Det vill vi fortsätta med och räknar därför med fortsatt goda
intäkter från bön- och insamlingsdagen. Vi räknar med att statsbidragen från Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer att vara något högre under 2022
jämfört med budgeten för 2021, helt enkelt för att vi under 2021 har fått större statsbidrag
än vi budgeterade för och vi tror att bidraget kommer vara ungefär lika stort under 2022.
Dessutom har MUCF gett ytterligare bidrag under pandemin (med återredovisningskrav)
för att stötta viss typ av verksamhet.
För varje verksamhetsområde, till exempel kreativa uttryck och scout, finns specifika in
täkter. Det är helt enkelt pengar som kommer in i den verksamhet vi bedriver. Det handlar
bland annat om deltagaravgifter till scoututbildningar eller från medlemskörerna i Soul
Children. Intäkterna för ledning utgörs bland annat av din anmälningsavgift till riks
stämman och krönikor vår generalsekreterare skriver eller insatser hon gör till förmån
för Equmenia.
Verksamhetskostnader visar vad vi tänker använda våra pengar till under året. Inom varje
område finns personalkostnader för respektive koordinator med. Dessutom ryms alla de
projekt och verksamheter som vi vill satsa pengar på. Exempel på utbildningar och initiativ
som syns i budgeten är: Suntprat, arrangemang inom Puls och olika Scoutledarutbildning
ar. Den budgeterade kostnaden och intäkten för scoutavgiften speglar den proposition
styrelsen lägger fram.
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Under posten ledning ryms kostnader för bland annat generalsekreterare samt två biträ
dande generalsekreterare, en nationell och en regional. Aktivitetsstöd till föreningar är det
bidrag som bidragsgrundande föreningar får tillbaka i samband med medlemsavgiften var
je år. Jämfört med tidigare år är det lite lägre kostnader för nationell personal i budgeten
då det är färre heltidstjänster.
När vi drar av kostnaderna från intäkterna får vi ett verksamhetsresultat på – 100 000
kronor. För att täcka upp detta underskott använder vi intäkter från räntor vi får på lån
till Equmeniakyrkan (se Finansiella poster) och en del av de ändamålsbestämda medel som
Equmenia har. Dessa pengar har skänkts till Equmenia och är sparade för att användas till
särskilda satsningar. När vi gjort detta blir årets resultat positivt, 50 000 kronor (se Kvar
stående belopp för året). Det budgeterade resultatet är positivt för första gången på f lera år.
Detta beror till stor del på att de förväntade intäkterna är större än tidigare år, men även
för att styrelsen har fortsatt jobba med effektiviseringar och besparingar.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

fastställa förslaget till budget för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31

Budgetförslag för Equmenia, verksamhetsåret 2022
Alla belopp är angivna i kronor
Budget
2021

Budget
2022

2 890 000
250 000
1 076 000
2 141 000
200 000
1 500 000
6 000
1 150 000
881 500
5 000
0
60 000
10 159 500

2 845 000
250 000
1 373 900
2 734 000
200 000
1 500 000
308 500
1 034 000
1 318 300
10 000
0
30 000
11 603 700

-888 500
-1 805 000
-2 232 500
-959 500
-1 413 500
-2 032 500
-1 503 000
-10 834 500

-1 050 500
-1 706 000
-3 211 800
-938 000
-1 301 900
-1 992 500
-1 503 000
-11 703 700

Verksamhetsresultat

-675 000

-100 000

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

100 000
0
-575 000

100 000
0
0

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

-250 000
260 000

-250 000
300 000

Kvarstående belopp för året

-565 000

50 000

INTÄKTER
Insamlade medel nationellt
Insamlade medel internationellt
Statsbidrag MUCF
Statsbidrag MUCF, återredovisningskrav
Övriga bidrag & anslag
Medlemsavgifter
Internationellt, övriga intäkter
Scout
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck, Gaming
Information
Ekonomi & Föreningsstöd
Ledning
Summa: Intäkter

VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt
Scout
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck
Information
Ekonomi & Föreningsstöd
Ledning
Aktivitetsstöd till föreningarna
Summa: Kostnader

Underlag för budget finns som bilaga att ladda ner på equmenia.se/riksstamma
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21 Proposition om arvode för ordförande
Enligt Equmenias stadgar ska riksstämman varje år fastställa hur stor ekonomisk ersättning ordförande
ska få för sitt uppdrag. Ersättningen kallas för arvode. Att vara arvoderad ordförande är inte detsamma
som att vara anställd personal. En arvoderad ordförande är vald för att fullgöra ett uppdrag. Arvodet är
inte en lön och ordföranden har ingen betald semester samt omfattas inte av kollektivavtal.
Arvodet bestäms utifrån det prisbasbelopp som fastställs av regeringen varje år. Prisbasbeloppet för
2022 uppgår till 48 300 kronor. Prisbasbeloppet justeras efter vad den svenska kronan är värd, alltså
hur mycket du kan köpa för pengarna. Prisbasbeloppet justeras framförallt efter inf lationen.
Styrelsen föreslår riksstämman att liksom föregående år arvodera en ordförande på 16 %
av prisbasbeloppet.
Eftersom Equmenias ordförande inte är anställd får denne inte samma förmåner som en anställd får.
Därför tecknar Equmenia försäkringar som gör det tryggt för ordförande att arbeta med sitt uppdrag.

Styrelsen föreslår riksstämman
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) Socialförsäkrings-	
balken. 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 att
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.

22 Proposition om instruktion för

Equmenias nomineringskommitté
Det ska vara lätt att kandidera till uppdrag inom Equmenia!
Nomineringskommittén är en av alla de viktiga delarna i Equmenia och arbetar med att förbereda de
personval som ska göras på varje riksstämma. Denna instruktion beskriver vad nomineringskommittén
ska göra och hur, så att det blir lättare att förstå och sätta sig in i hur förtroendeuppdrag tillsätts. Då
hoppas vi att det också ska bli enklare att själv kandidera.
I instruktionen betonas att det är främst lokalföreningar och regioner som ska nominera personer till
olika uppdrag. Det är i det lokala sammanhanget som människorna finns.
Instruktionen bekräftas varje år av riksstämman och ändras då vid behov. På riksstämman 2012 fast
ställdes instruktionen för första gången. Sedan dess har den förtydligats på en rad punkter och inför
riksstämman 2020 har vi lagt till punkt 7 för att klargöra vem som finns behjälplig för regionerna i
nomineringen av ledamöter till nomineringskommittén.
Styrelsens förslag på ändrade stadgar medför att nomineringskommittén till stämman 2022 även ska
nominera en vice ordförande.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

anta förslaget till instruktion för Equmenias nomineringskommitté
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Instruktion för Equmenias nomineringskommitté
Uppdrag och grundförutsättningar
1. Nomineringskommittén har i uppdrag att förbereda de val som görs på riksstämman. Kommittén arbe
tar utifrån Equmenias stadgar och denna instruktion.
2. Nomineringskommittén väljs av riksstämman efter förslag från respektive region och arbetar alltså på
uppdrag av lokalföreningarna. Det betyder att nomineringskommittén ska fånga upp de idéer och tankar
som finns i organisationen och använda dessa när de föreslår kandidater.
3. Nomineringskommittén genomför sitt uppdrag under tystnadslöfte om information som rör kandida
ters personliga förhållanden.
4. Nomineringskommittén ska arbeta för att alla ska uppleva att de får vara med, får vara sig själva, får
bidra demokratiskt och känner sig delaktiga i Equmenia.
5. Om nomineringskommitténs sammankallande inte längre kan slutföra sitt uppdrag väljer nomineringskommittén en ny sammankallande inom sig.
6. Om ledamot i nomineringskommittén inte kan slutföra sitt uppdrag beslutar berörd regionstyrelse om
en ersättare i samråd med nomineringskommittén.
7. Biträdande generalsekreterare med ansvar för regionerna är regionerna behjälplig i nomineringen av
ledamöter till nomineringskommittén.

Arbetsformer
8. Den som är sammankallande i nomineringskommittén har ansvar för att kalla till möten. Mötena sker
framför allt per telefon och över internet. Fysiska möten hålls vid behov, och genomförs inom ramen för
budget. Den som är sammankallande ser också till att det förs beslutsprotokoll vid mötena.
9. I nomineringskommitténs protokoll ska man kunna läsa:
a. vilka nomineringar som kommit in (namn, ort, uppdrag som den nomineras till, vem som nomi
nerat, datum för när nomineringen kommit in samt uppgift om den nominerade förstått uppdraget
och accepterat att kandidera),
b. vilka egna kandidater nomineringskommittén för fram (namn, ort, uppdrag som den nominerats
till samt uppgift om den nominerade förstått uppdraget och accepterat att kandidera), samt
c. vilka kandidater som nomineringskommittén föreslår för respektive uppdrag samt en motive
ring till varför de personerna är lämpade för uppdraget. Beslut om kravprofiler, frågeformulär och
annat material som använts i urvalsprocessen ska också protokollföras. Material som rör enskilda
personer (till exempel svar på intervjuer eller frågeformulär, svar från referenser och liknande) ska
sparas av nomineringskommittén till dess riksstämmans protokoll är justerat. Sedan ska materialet
förstöras. Endast beslut skall protokollföras. Diskussionsprotokoll ska inte föras.
10. Generalsekreteraren och den som är sammankallande ansvarar för samordningen av kommitténs
arbete med Equmenias kansli.

Nomineringsprocessen
11. Inför varje riksstämma ska nomineringskommittén lägga upp en plan för sitt arbete och en kravprofil
för varje uppdrag som ska väljas under riksstämman. Dessa dokument ska stämmas av med styrelsen och
generalsekreteraren. De anställdas fackliga representanter skall involveras i arbetet med att ta fram en
kravprofil för ordförandeposten.
12. Equmenia ser ett värde i att lokalföreningarna och regionerna nominerar duktiga personer, men ibland
kan nomineringarna behöva kompletteras med ytterligare förslag för att hitta en viss kompetens, skapa en
bra grupp eller få en bred representativitet. Därför får nomineringskommittén även lämna egna förslag
på kandidater.
13. När nomineringskommittén tar fram sitt förslag ska de nominerade jämföras med kravprofilen för
uppdraget. På så sätt minskas risken att nomineringar sker utifrån fördomar, bekvämlighet och gammal
vana. Så långt det är möjligt ska de föreslagna kandidaterna spegla den mångfald som Guds skapelse ger
uttryck för och vara representativa för hela Equmenia. Nomineringskommittén ska sträva efter att kom
binera förnyelse och inskolning med kontinuitet och erfarenhet. Kravprofilen för styrelse och ordförande
ska finnas tillgängliga på Equmenias webbplats.
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14. Om någon ställer upp för omval ska nomineringskommittén kontrollera att personens kompetens
och förmåga fortfarande stämmer överens med kravprofilen för uppdraget.
15. Innan nomineringskommittén föreslår en person för ett uppdrag skall den kontrollera att kandi
daten förstår vad som förväntas och vilka krav uppdraget ställer.
16. För att betona att makten ligger hos riksstämman ska nomineringskommittén i den mån de anser
det lämpligt presentera valfritt antal övernamn till val av styrelse och ordförande.

Riksstämman
17. Val av nomineringskommitté förbereds genom att de sju regionernas styrelser nominerar var sin
ledamot till kommittén. Sittande nomineringskommitté nominerar bland dessa en person till sam
mankallande för nomineringskommittén
18. De nominerade som inte föreslås av nomineringskommittén ska tillfrågas om de vill motkandide
ra. Om så är fallet ska nomineringskommittén hjälpa kandidaten att ta fram en likvärdig presenta
tion och de föreslagna kandidaterna ska informeras om detta.
19. Nomineringskommittén tar fram ett beslutsunderlag för alla valärenden i så god tid att förslagen
kan presenteras i riksstämmohandlingarna.
20. Riksstämman uppskattar och har förtroende för nomineringskommitténs arbete, men ibland kan
det finnas orsak att göra avsteg från kommitténs beslutsförslag. Nomineringskommittén ska sträva
efter att ombuden och alla kandidater ska vara trygga med hur valprocessen och motkandidaturer
går till.
21. När det finns mer än en kandidat till ett uppdrag ska nomineringskommittén bara yttra sig posi
tivt om den/de kandidaterna kommittén förordar och aldrig motivera varför en viss kandidat inte har
föreslagits för ett uppdrag eller tala emot någon kandidat.
22. Om någon vill motkandidera på riksstämman ska nomineringskommittén hjälpa kandidaten att
ta fram en likvärdig presentation.
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23 Proposition om verksamhetsplan för 2022–

2023 samt ny process för verksamhetsplaner
Bakgrund
Styrelsen har under de senaste åren tillsatt och fått rapporter från f lera utredningar, bland annat demo
kratiutredningen, vilka visat att det i Equmenia finns potential att utveckla våra demokratiska former. Vi
ser dessutom att vi behöver hitta vägar för regionerna och nationellt att arbeta tätare tillsammans så att vi
på bästa kan fungera som en rörelse. Istället för att justera och lyfta på enstaka stenar så har styrelsen un
der året velat ta ett helhetsgrepp kring vår organisation och tagit fram ett förslag på ett nytt sätt att arbeta
kring verksamhetsplan och med riks- och regionsstämmor. En arbetsgrupp har arbetat med frågan sedan
i september 2020. Förslaget har bearbetats tillsammans med alla regioners styrelser och personal. Arbets
gruppens rapport finns tillgänglig i sin helhet under riksstämman. I texten som följer beskrivs styrelsens
förslag till förändringar.
Tvåårig verksamhetsplan
Riksstämman beslutar idag varje år om en verksamhetsplan som är utgångspunkten för all verksamhet
som Equmenia nationellt bedriver utöver den löpande verksamheten. År 2018 ändrades formen för verk
samhetsplanen, den tidigare detaljrika verksamhetsplanen med många mätbara mål ersattes med en
verksamhetsplan som innehöll färre och mer övergripande mål. Detta för att kunna vara en mer f lexibel
rörelse och för att än mer kunna fokusera på de större linjerna. Den nuvarande verksamhetsplanen kom
pletteras med en handlingsplan som organisationen tar fram och som sedan bekräftas i styrelsen och finns
tillgänglig för riksstämman att läsa.
När målen är mer övergripande krävs också mer tid för att kunna genomföra dem, och de senaste årens
verksamhetsplaner har därför varit väldigt lika varandra. Utifrån detta har styrelsen sett ett behov av att
kunna anta en verksamhetsplan på mer än ett år, vilket skulle skapa en större stabilitet och trygghet. Uti
från detta föreslår styrelsen stämman att anta en verksamhetsplan på två år.
Den nya cykeln för att ta fram verksamhetsplan
Förslaget på en ny tvåårig cykel bygger på en växelverkan mellan de regionala och nationella stämmorna
tillsammans med ett ökat utbyte mellan styrelserna i alla regioner och nationellt. Alla lokalföreningar kan
komma med input på såväl regionala stämmor som nationella stämmor och mellan dessa jobbar styrel
serna med förslagen. En ny sak för oss i Equmenia är att det vartannat år föreslås vara en ideologisk och
visionär konferens. Den ska ta fram riktningen för Equmenia, samtidigt som det blir ett sätt att stärka vad
Equmenia är och tydligare kunna ta in inf luenser utifrån.
REGIONSTÄMMA

STORSAMLING

(VERKSAMHETSPLAN
Visionskonferens
ALLA STYRELSER
& HANDLINGSPLAN)
Riksstämman, som den ser ut idag, fungerar på samma sätt varje
år. Varje år beslutas det om en ett-årig verksamhetsplan. Styrel
SOMMAR
sen föreslår istället en tvåårig verksamhetsplan vilket inne
VISIONSKONFERENS
ORDFÖRANDE &
bär att den enbart beslutas på riksstämman vartannat år.
REGIONSAMORDNARE
Året däremellan föreslår styrelsen en ny typ av Equmenia-
konferens, som liksom riksstämman samlar människor från
hela landet, men som får ett större fokus på visionära och ideo
ÅR 2
ÅR 1
logiska frågor, och där det finns mer tid för gudstjänster, seminarier
och tid att umgås. Under denna visionskonferens sker ett kortare
förvaltningsmöte. Detta förvaltningsmöte behandlar i normalfallet
ORDFÖRANDE &
inte motioner eller propositioner, utan hanterar enbart beslut
REGIONSAMORDNARE
som måste fattas varje år (till exempel budget) och fyllnads
RIKSSTÄMMA
(VERKSAMHETSPLAN)
val. Denna beslutssession kan avhandlas under en förmid
SOMMAR
dag. Visionskonferensen och Riksstämman kompletterar
REGIONAL
varandra med sina olika fokus och metoder.
STORSAMLING
ALLA STYRELSER

VISIONSKONFERENS
(HANDLINGSPLAN)

Regionerna - hur de påverkas
En ingång i detta förslag är att det ska vara längre tid mellan nationel
la och regionala stämmor. För att uppnå detta vill vi föreslå regionerna att f lytta sina stämmor till innan
sommaren. Detta är redan på gång, eller gjort, i f lera regioner på grund av ändringar i vissa bidragsregler.
Det är därmed nödvändigt att f lytta regionernas stämmor och inte den nationella stämman. Även regio
nalt kommer det enligt förslaget vartannat år vara en stämma som åtminstone delvis har ideologiskt och
visionärt fokus, men vi tror att den mer konkreta handlingsplanen för regionerna ska kunna tas varje år.
Den nationella stämman har inte mandat att besluta innehållet eller formen för de regionala stämmorna men detta förslag har tagits fram i nära samarbete med samtliga regioners styrelse och anställd personal.
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Fördelar med det nya arbetssättet
Vi tänker att detta arbetssätt kommer ge en bättre och mer genomarbetad verksamhetsplan. En verksam
hetsplan som kommer att vara mycket djupare förankrad i rörelsen än den är idag.
Vi tror att denna process kommer stärka enheten i Equmenia. Det gäller dels mellan våra regioner och dels
mellan regionerna och nationellt. Hela processen bygger på återkommande samtal mellan olika delar av
rörelsen. Samtal som förs i begränsad utsträckning idag. Denna enhet kommer göra rörelsen starkare och
vi kan kraftsamla för att nå fram med vårt budskap.
Vi tror att denna process kommer ge f ler och framförallt djupare påverkansmöjligheter för våra lokal
föreningar. Genom en längre process där vi framförallt under visionskonferenserna kan föra en ny typ av
samtal. Samtal vi hoppas och tror kan innehålla ett ökat djup och präglas av en större vision. Här kan per
soner som har en viljeinriktning snarare än en konkreta förslag tydligare få vara med och påverka.
Att ha en verksamhetsplan på två år kan ge många ringar på vattnet. Vi vill arbeta mer strategiskt med
själva framtagandet av de förslag till verksamhetsplaner som läggs fram till riksstämman och regionsstäm
morna och arbeta för att de ska vara tydligare förankrade i hela rörelsen, vilket vi ges möjlighet till när
tidplanen inte är lika pressad.
Stadgeändringar
För att möjliggöra den mindre stämma som genomförs i samband med visionskonferensen föreslår
styrelsen riksstämman en stadgeändring som beskriver formerna för denna mindre beslutskonferens.
Resonemang om när det ska införas
Styrelsen förslag är att denna nya process skall införas från och med årets riksstämma. Det skulle innebära
att stämman 2022 inte blir en vanlig stämma utan istället blir en visionskonferens. Det förslag som idag
finns har tagits fram av och diskuteras med personer som sitter i regionala och nationella styrelser nu.
Om vi skulle vänta till 2023 riskerar ytterligare f ler av dessa personer ha bytts ut - det gör startsträckan i
det nya arbetet mycket längre. Vi tror också att det förslag som nu kommer är betydligt bättre än dagens
process. Nackdelen är att en relativt stor förändring tas på samma stämma som förändringen presenteras.
Samtidigt är denna förändring noga genomarbetad med samtliga Equmenias regioner.
Avslutande kommentarer
Styrelsen tror och hoppas alltså att föreslagna förändringar ska kunna ge ny energi in i arbetet med verk
samhetsplan, att de ska ge förutsättningar för en ökad samverkan mellan regioner och nationellt och att
den nya visionskonferensen kan möjliggöra en ny typ av samtal i vår rörelse, där större frågor om vilka vi
är och vill vara kan få en tydligare plats! Vi tror att detta kan bli riktigt bra!

24 Förslag till verksamhetsplan 2022 - 2023*
Equmenias verksamhetsplan är grunden till Equmenias verksamhet och
beskriver vad som ska göras under det kommande året och varför. Verksam
hetsplanen består av fem visionära riktningsmål som visar i vilken riktning
Equmenia ska gå. Förslaget på verksamhetsplan för 2022-2023 utgår från
förra årets, men har i år förnyats för att passa de utmaningar vi kan tänkas
möta framöver, med en pandemi som påverkat organisationen.

*Om styrelsens förslag om
ny process kring verksamhetsplan
går igenom föreslås denna verksamhetsplan antas för två år.

Verksamhetsplanen utformas genom att styrelsen fattar beslut om förslag till riktningsmål för kommande
verksamhetsår, där målen fokuserar på organisationens viktigaste frågor. Under riksstämman får ombud
en möjlighet att påverka och besluta kring riktningsmålen, detta sker främst vid påverkanstorget.
Stag och personal konkretiserar riktningsmålen med en kompletterande ettårig handlingsplan som de se
dan arbetar utefter. Denna handlingsplan hittas som bilaga till handlingarna. Under riksstämman beslutas
inte hur handlingsplanen kommer att se ut, utan den ses mer som ett levande dokument som kan ändras
under året. Under riksstämman och verksamhetsåret får medlemmar gärna skicka in förslag till stag och
personal på hur man kan utveckla handlingsplanen.

Styrelsen föreslår riksstämman
att

anta förslaget till Verksamhetsplan för perioden 2022-01-01 - 2023-12-31
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Verksamhetsplan 2022-2023
1. GEMENSKAP
Equmenia vill arbeta för mångfald, samhörighet och tillgänglighet så att varje medlem ska
känna sig delaktig i Equmenia.
Under 2022 vill vi i spåren av pandemin, inspirera till gemenskap och samhörighet genom att uppmuntra
befintliga former samt skapa nya former av mötesplatser, stora som små. Vi är alla kallade att vara en del av
Kristi kropp och tillsammans kan vi bli en helhet. I de större sammanhangen samlar vi kraft och med våra
olika erfarenheter kan vi stötta varandra. I de mindre sammanhangen skapar vi goda förutsättningar för
nära och trygga relationer med Jesus och varandra. I Equmenia känner vi glädje i att vi är många syskon i
vår stora familj.
Rom 12:5 Så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

2. FÖRENINGSUTVECKLING
Equmenia vill bestå av välmående, växande föreningar med framtidstro som möter behov i
närområdet.
Under 2022 vill vi utforska hur vi kan bredda formen för hur en förening inom Equmenia ser ut och därige
nom se en mångfald av Equmeniaföreningar. Att vara förening i Equmenia ska vara roligt och enkelt. Den
lokala föreningen är Equmenias grund och vår styrka. Vi vill stärka och inspirera föreningar till evangelisa
tion och utåtriktad verksamhet så att medlemmarna i Equmenia ökar och att f ler får upptäcka Guds kärlek.
Jer 29:11 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

3. LÄRJUNGASKAP
Equmenia vill vara en del av barn 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.
Under 2022 vill vi ge f ler verktyg till föreningar så att de kan skapa mötesplatser för fördjupning i tro och
lärjungaskap, både inom och utom kyrkans väggar. Vi vill se unga människor lära känna Jesus och utrusta
barn och unga för ett liv i församlingsgemenskap och lärjungaskap mitt i livet, i vardagen. Equmenia ska
vara en plats där unga vuxna kan få växa och utmanas i sin tro på väg in i vuxenlivet.
Kol 3:12-14 Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet
och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit
er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.

4. LEDARSKAP
Equmenia vill stärka ledare till ett hållbart ledarskap genom stöd, vägledning och utbildning
för att möta barn och ungas behov och längtan.
Under 2022 vill vi inspirera andra med vårt ledarskap och samtidigt låta oss inspireras av andra initiativ för
att lyfta fram mer glädje i ledarskapet och engagemanget för Equmenia. Equmenia är beroende av sina led
are, därför vill vi uppmuntra dem till att växa i sitt ledarskap och därigenom inspirera f ler till engagemang.
1 Pet 5:2 Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud
vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet.

5. PROFETISK RÖST
Equmenia vill vara en profetisk röst i samhället som står upp för barn och ungas behov av att
få känna sig trygga, sedda och hörda samt deras rätt till andlig utveckling.
Under 2022 vill vi uppmuntra till att skapa öppna forum med låg tröskel som möter efterfrågan på samtal
om de stora livsfrågorna. Vi vill samla all den kraft som finns i vår organisation för att lyfta fram barn och
ungas perspektiv i samhällsdebatten. Varje röst är lika viktig! 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. Vi önskar se ett samhälle där samtalet om Jesus är
lika naturligt som samtalet med Jesus.
Rom 12:9-10 Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.
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25 Proposition om stadgeändring
Styrelsen föreslår stadgeändringar inom två huvudsakliga områden samt ett antal mindre justeringar.
Förvaltningsstämma
Equmenias stadgar har sedan tidigare en formulering i paragraf 3.1 som lyder ”Riksstämman är Equ
menias högsta beslutande organ och sammanträder minst vart annat år.” Med de förändringar som
föreslås i styrelsens proposition om ny process för verksamhetsplan önskar styrelsen börja använda
denna möjlighet att hålla riksstämman vart annat år. Detta syftar till att skapa tid för en annan typ av
konferens där vision och riktning står i centrum. Styrelsen har dock sett att det fortsatt finns ett antal
beslut som behöver fattas varje år.
Den stora ändringen som sker i styrelsens stadgeförslag är införandet av en förvaltningsstämma som
mellan två riksstämmor skall fatta nödvändiga beslut. Förändringar kopplade till förvaltningsstämman
är i stadgeförslaget markerade med gul färg.
Val av vice ordförande
I likhet med Abrahamsbergskyrkans motion har styrelsen sett ett behov av en fördjupad diskussion
om ledarskapet inom Equmenia. Under året har en diskussion förts om huruvida Equmenia bör ha
ett delat ordförandeskap. Huvudargumenten för detta har varit att ledarskapet skall bestå av två indi
vider vars kompetenser kompletterar varandra. Vi tror att ett delat ledarskap kommer underlätta för
rekryteringen till dessa uppdrag. Styrelsen tror också att ett delat ledarskap är symboliskt viktigt för
vår organisation. Vi ser dock att denna en eventuell övergång till ett delat ordförandeskap är en process
som behöver ges tid så att fördelar och nackdelar hinner lyftas upp på ett bra sätt. Vi ser därför att den
bästa lösningen just nu är att riksstämman väljer den vice ordföranden. Detta är ett sätt att ge vice
ordförande ett starkare mandat direkt från riksstämman. Denna förändring kommer gälla från stäm
man 2022. Under kommande år ser styrelsen ett behov av att utreda arvodering av ordförande och vice
ordförande i likhet med vad som beskrivs i vårt motionssvar till motionen från Abrahamsbergskyrkan.
Förändringar kopplade till val av vice ordförande är i stadgeförslaget markerade med lila färg.
Mindre justeringar
Under arbetet med stadgarna framkom ett antal andra behov av förändringar. Några är redaktionella
ändringar, alltså ändringar som inte påverkar något i sak utan handlar om i huvudsak felaktiga formu
leringar. Ytterligare en ändring handlar om antalet mötesfunktionärer. Vi har sätt att vi idag är låsta till
ett relativt stort antal mötesfunktionärer. I stadgeförslaget har istället ett lägre minsta antal reglerats
även om styrelsens inriktning är att vid en normal riksstämma fortsatt ha f ler mötesfunktionärer än
vad som regleras i stadgeförslaget. Till sist förändras styrelsens mandatperiod för att överensstämma
med hur det i praktiken redan fungerar. Dessa övriga förändringar är i stadgeförslaget markerade med
blå färg.

Förslag till reviderade stadgar för Equmenia
§ 1 Ändamål
1.1
JESUS KRISTUS ÄR HERRE
Denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 delar Equmenia med kristna genom alla tider.
Barn- och ungdomsföreningar med nära koppling till kristna församlingar har bildat Equmenia för att
med gemensamma resurser stödja, uppmuntra och inspirera de lokala föreningarna i deras uppdrag att:
•
•
•
•
•
•

föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,
hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen
församling,
verka för Kristi kyrkas synliga enhet genom att stödja en mångfald av arbetssätt, uttryckssätt och
kristna traditioner,
hävda individens unika värde och frihet samt visa på hennes ansvar för hela Guds skapelse,
utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden, samt
hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen,
nu och för kommande generationer, genom ett aktivt engagemang och ansvarstagande i samhällsoch kulturliv.

1.2
Lokalföreningarna har uppdragit åt Equmenia att ansvara för den gemensamma nationella och inter
nationella verksamheten. Det innebär att:
• leda och stödja det gemensamma arbetet tillsammans med lokalföreningar och regioner,
• utveckla och tillhandahålla metoder och verktyg för barn- och ungdomsföreningars verksamhet
och demokratiska delaktighet
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•
•
•

utrusta och inspirera ledare, till att skapa en plats där barn och ungdomar får möta Jesus,
inspirera till och skapa mötesplatser för barn och unga, samt
ansvara för nationell och internationell samverkan och representation

§ 2 Tillhörighet och medlemskap
2.1
Som lokalförening räknas förening eller fristående grupp som bedriver barn- och ungdomsverksam
het i nära koppling till en församling inom Equmeniakyrkan eller annan kristen församling.
En förening eller grupp som vill tillhöra Equmenia skickar en ansökan till Equmenias styrelse, som prö
var om föreningens stadgar och verksamhet är förenliga med Equmenias ändamål. Styrelsen ska bevilja
eller avslå ansökan. Styrelsen får kräva att hela eller delar av lokalföreningens stadgar anpassas till de
normalstadgar för Equmenias lokalföreningar som riksstämman beslutat om. Styrelsen rapporterar nya
lokalföreningar till riksstämman som hälsar dem välkomna.
2.2

Som medlem räknas den som är medlem i en av Equmenias lokalföreningar.

2.3

Equmenia tar ut medlemsavgift. Avgiften beslutas av Equmenias riksstämma.

2.4
Styrelsen kan utesluta en lokalförening som uppenbart skadar eller saboterar Equmenia eller på
annat sätt tydligt strider mot Equmenias värderingar. Dessa beslut skall bekräftas av riksstämman.

§ 3 Riksstämma och förvaltningsstämma
3.1
Riksstämman är Equmenias högsta beslutande organ och sammanträder minst vart annat år.
3.2

Mellan två riksstämmor kan styrelsen kalla till en förvaltningsstämma.

3.3
Styrelsen ska kalla lokalföreningarna till riksstämma och förvaltningsstämma senast sex månader
före stämmans öppnande.

I samband med kallelse till stämma skall styrelsen uppmana lokalföreningar och regioner inom
Equmenia att senast tre månader före stämmans öppnande nominera kandidater till de personval
som sker på stämman.
3.4

Handlingar med förslags- och beslutsunderlag ska finnas tillgängliga för ombuden senast en månad
före stämmans öppnande.
3.5

3.6
Då minst 20 % av lokalföreningarna kräver en extrainsatt riksstämma skall en sådan hållas så snart
som möjligt.

§ 4 Deltagande i riksstämman och förvaltningsstämman
4.1
Yttrande-, förslags- och rösträtt har ombud för lokalförening tillhörande Equmenia.
Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:
upp till 50
medlemmar ger rätt till två ombud
51-100 		
medlemmar ger rätt till tre ombud
101-300
medlemmar ger rätt till fyra ombud
301-600
medlemmar ger rätt till fem ombud
601 eller f ler
medlemmar ger rätt till sex ombud
Ombud ska vara medlem i den lokalförening han/hon representerar. Ombud ska utses av årsmöte, för
eningsmöte eller styrelse. Ledamot i Equmenias styrelse eller andra organ instiftade av riksstämman
samt Equmenias och regionernas anställda kan inte vara ombud.
4.2

•
•
•
•
•
•
4.3

•
•
•
•

Yttrande- och förslagsrätt har:
ledamot av styrelsen eller andra organ instiftade av riksstämman,
ledamot av organ instiftade av styrelsen,
ledamot ur regionernas styrelser,
revisorerna,
motionär; dock endast vid behandling av egen motion, samt
generalsekreteraren.
Yttranderätt har:
Equmenias anställda,
av styrelsen inbjuden gäst,
upp till tre personer utsedda av Equmeniakyrkans kyrkostyrelse, samt
övriga som stämman beslutar att bevilja yttranderätt.

§ 5 Röstning vid riksstämman och förvaltningsstämman
5.1
Alla ärenden vid stämman avgörs genom enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar.
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5.2

Vid röstning kan en person endast inneha en röst.

5.3

Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.

5.4
Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst, utom vid personval där avgörande sker
genom lottdragning.

§ 6 Ärenden vid riksstämman
6.1
Vid riksstämman ska följande ärenden förekomma:
Val av mötesfunktionärer
• val av mötespresidium, som minst består av en mötesordförande, en vice mötesordförande och
en mötessekreterare,
• val av mellan två och fem protokolljusterare tillika rösträknare, samt
• val av minst två ledamöter i redaktionsutskottet.
6.2

•
•
•
•
6.3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.4

•
•
•
•
•

Formaliaärenden
fastställande av föredragningslista,
riksstämmans stadgeenliga utlysande
föregående års verksamhetsberättelse, samt
bekräftelse av protokoll från eventuella beredningskonferenser
Beslutsärenden:
föredragande av revisionsberättelse,
fastställande av balans- och resultaträkning för föregående år,
beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
beslut om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår,
beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår,
beslut om budget för kommande verksamhetsår,
behandling av styrelsens förslag och inlämnade motioner,
beslut om eventuella arvoderingar,
beslut om instruktion för nomineringskommittén,
beslut om de förslag styrelsen lagt fram,
beslut om inkomna motioner, samt
beslut om när nästkommande riksstämma ska hållas.
Valärenden:
val av Equmenias ordförande,
val av Equmenias vice ordförande,
val av övriga styrelseledamöter,
val av revisorer, samt
val av nomineringskommitté.

De valdas mandatperiod varar från riksstämmans avslutande till nästa stämmas avslutande.
§ 7 Motion till riksstämman
7.1
Motionsrätt till riksstämman har:
• Equmenias lokalföreningar
• Equmenias medlemmar
• Equmenias regioner
7.2

Motion ska innehålla ett förslag som riksstämman kan besluta om.

7.3
Motion till riksstämman ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före riksstämmans öppnan
de. Styrelsen har dock rätt att lägga fram en motion till riksstämman även om den inkommit senare då
särskilda skäl föreligger. Dessa skäl skall redovisas på riksstämman.

§8 Ärenden vid förvaltningsstämman
8.1
Vid riksstämman ska minst följande ärenden förekomma
Val av mötesfunktionärer
• val av mötespresidium, som minst består av en mötesordförande, en vice mötesordförande och en
mötessekreterare, samt
• val av fyra protokolljusterare tillika rösträknare.
8.2

•
•
•
8.3

•

Formaliaärenden
fastställande av föredragningslista,
förvaltningsstämmans stadgeenliga utlysande, samt
föregående års verksamhetsberättelse.
Beslutsärenden:
föredragande av revisionsberättelse,

48

•
•
•
8.4

•
•

fastställande av balans- och resultaträkning för föregående år,
beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, samt
beslut om budget för kommande verksamhetsår.
Valärenden:
val av styrelseledamöter, samt
val av revisorer.

De valdas mandatperiod varar från förvaltningsstämmans avslutande till nästa stämmas avslutande.
8.5
Styrelsen kan besluta att lyfta brådskande motioner och propositioner till förvaltningsstämman i
annat fall lyfts inkomna motioner vid nästkommande ordinarie riksstämma.

§ 9 Nomineringskommitté
9.1
Riksstämman väljer en nomineringskommitté bestående av sju ledamöter. Riksstämman utser en av
ledamöterna till sammankallande. En ledamot kan sitta max fyra år i följd.
9.2
Nomineringskommittén ska förbereda de personval som förrättas på riksstämman och förvaltnings
stämman, utifrån den instruktion som riksstämman fastställt.

Nomineringskommittén sammanställer de nomineringar som inkommit från lokalföreningar och
regioner, och kan även föra fram egna kandidater.
9.3

§ 10 Räkenskaper och revision
10.1
Equmenias räkenskapsår varar från den 1 januari till 31 december. Verksamhetsberättelse, bokslut
med resultat- och balansräkning, samt revisionsberättelse ska vara tillgängliga för riksstämmans eller
förvaltningsstämmans ombud senast en månad före stämmans öppnande.
Granskning av styrelsens förvaltning ska utföras av tre till fyra ordinarie revisorer, samt en till två
suppleanter, utsedda av riksstämman eller förvaltningsstämman. Minst en av de ordinarie revisorer
na ska vara kvalificerad revisor. Lekmannarevisorer och kvalificerad revisor ska lämna en gemensam
revisionsberättelse till stämman.
10.2

§ 11 Styrelsen
11.1
Styrelsen består av:
• Ordförande som väljs för en period på upp till två år. En ordförande kan väljas max sex år.
• Vice ordförande som väljs för en period på upp till två år. En vice ordförande kan väljas max sex år.
• sju övriga ledamöter valda för en tid av två år. Val av ledamöter sker rullande så att det varje år
väljs fyra ledamöter. Har en ledamot avgått under sin mandattid och det återstår ett år av mandat
perioden ska fyllnadsval ske vid nästkommande riksstämma eller förvaltningsstämma.
11.2

•
•
•

Till styrelsens sammanträden är följande personer adjungerade med yttrande- och förslagsrätt:
generalsekreteraren,
en representant för Equmeniakyrkan, utsedd av Equmeniakyrkans kyrkostyrelse, samt
den eller de personer styrelsen beslutar.

11.3
Styrelsen har minst fyra protokollförda sammanträden per år. Styrelsen får hålla konstituerande
sammanträden innan verksamhetsårets början.
11.4

Riksstämman beslutar om arvodering av ordförande och andra styrelseledamöter.

§ 12 Styrelsens uppgifter
12.1
Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:
• verkställa riksstämmans och förvaltningsstämmans beslut,
• mellan stämmorna ansvara för, leda och följa upp Equmenias verksamhet, organisation
och ekonomi,
• organisera och ansvara för utvecklings- och strategifrågor,
• ta fram styrdokument i form av arbetsordning, årsbudget, verksamhetsplan, delegationsordning
och instruktioner för generalsekreteraren och arbetsutskottet,
• välja medlemmar till organisationens arbetsgrupper och övriga uppdrag där detta inte skett på riks
stämman, samt
• välkomna föreningar och godkänna deras stadgar enligt § 2.1.
12.2

Styrelsen tillsätter de arbetsgrupper som styrelsen anser nödvändiga.

§ 13 Styrelsens beslut
13.1
Styrelsen är beslutsmässig då minst sex av ledamöterna är närvarande vid planerat styrelsesamman
träde. Ordförande eller vice ordförande ska vara en av dessa sex.
13.2

Endast ledamot av styrelsen äger rösträtt vid styrelsesammanträde.
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Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid personval där avgörande sker genom lottdrag
ning.
13.3

13.4

Beslut i styrelsen skall protokollföras.

§ 14 Arbetsutskottet
14.1
Arbetsutskottet, AU, består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare en styrelseledamot.
14.2

•
•
14.3

•
•
•
14.4

Till AU:s sammanträden är följande personer adjungerade med yttrande- och förslagsrätt:
generalsekreteraren, samt
den eller de personer AU beslutar.
AU har till uppgift att:
i samarbete med generalsekreteraren och kansliet förbereda styrelsens ärenden,
besluta i ärenden som styrelsen överlåtit till AU att avgöra, samt
kontinuerligt bedriva tillsyn över organisationens ekonomi.
Beslut i AU ska protokollföras.

§ 15 Generalsekreterare
15.1
Equmenias chefstjänsteman är generalsekreterare, som tillsätts av styrelsen efter samråd med
Equmeniakyrkans kyrkostyrelse.
Generalsekreteraren förordnas för en viss tidsperiod, som fastställs av styrelsen. Förordnandet kan
förnyas en eller f lera gånger. Inför varje nytt förordnande skall AU tillsammans med generalsekretera
ren utvärdera den gångna perioden och att generalsekreterarens kompetens och förmåga fortfarande
stämmer överens med kravprofilen för uppdraget. Beslut om nytt förordnande fattas av styrelsen.
15.2

15.3

Generalsekreterarens uppgifter fastställs i styrelsens delegationsordning.

§ 16 Firmateckning
16.1
Equmenias firma tecknas av:
• ordförande,
• generalsekreteraren, samt
• den eller de som styrelsen utser.
§ 17 Regioner
17.1
Equmenia indelas i regioner. Regionernas uppdrag och geografiska omfattning fastställs av riksstäm
man på förslag av Equmenias styrelse efter samråd med Equmeniakyrkans kyrkostyrelse.
§ 18 Scoutverksamheten
18.1
Equmenias scoutverksamhet följer scoutmetoden och delar scoutings värdegrund så som den ut
trycks i scoutlagen och scoutlöftet.
Equmenias scoutarbete leds av styrelsen. Styrelsen har rätt att delegera hela eller delar av ansvaret
vidare på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
18.2

18.3
Varje lokalförening som rapporterat att de bedrivit scoutverksamhet räknas som en scoutkår. Samtli
ga rapporterade medlemmar inom scoutverksamheten i dessa scoutkårer utgör tillsammans Equmenias
scoutverksamhet.

§ 19 Beredningskonferens
19.1
För verksamheter inom Equmenia som är omfattande, kräver ett visst självbestämmande samt är
beroende av andra organisationer finns möjligheten att tillsätta en beredningskonferens. Till bered
ningskonferensen delegeras beslut från riksstämman för att skapa möjlighet för större självbestämman
de inom särskilda verksamhetsområden. Tillsättande av beredningskonferens sker efter förslag från
lokalförening eller styrelse och beslutas av riksstämman med 2/3 majoritet. Beslutet gäller tills annat
beslut fattats.
19.2
En beredningskonferens skall äga rum senast tre månader före riksstämman och kallelse till
beredningskonferensen ska vara lokalföreningarna tillhanda senast tre månader före berednings
konferensens öppnande. Handlingar skall vara utskickade senast en månad före berednings
konferensens öppnande.
19.3
Styrelsen föreslår mötespresidium för beredningskonferensen. Beredningskonferensen äger rätt att
lämna förslag till riksstämman. Beredningskonferensens beslutsprotokoll ska bekräftas av riksstämman
för att besluten ska bli giltiga.
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§ 20 Ändring av stadgar
20.1
Beslut om ändring av stadgar kan endast fattas av riksstämman med minst 2/3 majoritet.
20.2
Ändring av Equmenias stadgar kan föreslås av styrelsen eller lokalförening. Sådant förslag ska läm
nas till styrelsen inom riksstämmans motionstid. Styrelsen skall yttra sig i en rekommendation till be
slut vid riksstämman. Förslag på ny lydelse och styrelsens yttrande ska ingå i de handlingar som finns
tillgängliga för riksstämmans ombud. De paragrafer som föreslås få ny lydelse kan diskuteras och änd
ras av riksstämman.

§ 1, § 20 och § 21 kan endast ändras efter likalydande beslut om ändring av två på varandra
följande riksstämmor, med minst sex månaders mellanrum, och med minst 2/3 majoritet på
båda riksstämmorna.
20.3

§ 21 Upplösning
21.1
Upplösning av Equmenia kan föreslås av styrelsen eller lokalförening. Sådant förslag ska lämnas till
styrelsen inom riksstämmans motionstid. Efter samråd med Equmeniakyrkan yttrar sig styrelsen i en
rekommendation till beslut vid riksstämman. Senast två månader före riksstämmans öppnande sänds
förslag och yttrande ut till lokalföreningarna och Equmeniakyrkans styrelse.
21.2
Upplösning kräver likalydande beslut i två på varandra följande riksstämmor, med minst sex måna
ders mellanrum, och med minst 2/3 majoritet på båda riksstämmorna.
21.3

Vid upplösning tillfaller Equmenias tillgångar Equmeniakyrkan.

26 Propostion om Trygga möten och utdrag ur
belastningsregistret

Equmenia vill vara en rörelse där barn och unga växer, i gemenskap med varandra och Jesus. För att
vara trovärdiga denna vision måste vi som föreningar och ledare möta barn och unga på ett respektfullt
och förtroendeingivande sätt. Vi behöver också ha beredskap att hantera sådant som vi önskar inte ska
hända, men som kan ske.
Under många år har Equmenia arbetat med bland annat Trygga Möten, som har sitt primära syfte att
skapa just trygga möten, fria från övergrepp och kränkande behandling. Vid riksstämman 2013 antogs
en motion där Equmenia, som långsiktigt mål har att alla ledare inom Equmenia utbildas i Trygga
Möten. Man beslöt även att rekommendera alla föreningar att göra Trygga Möten, eller motsvarande
utbildning, obligatorisk för alla sina ledare och då även att den regelbundet ska uppdateras.
Sedan detta beslut har även Scouterna, vid sin stämma, beslutat att det är obligatoriskt för varje scout
ledare, att gå Trygga Möten-utbildningen med en intervall om minst vart tredje år.
Dessutom beslöt Scouternas, vid sin stämma i 2020, att alla scoutledare ska visa upp utdrag ur belast
ningsregistret vart tredje år.
I arbetet mot övergrepp har Equmenia, tillsammans med Equmeniakyrkan, tagit fram dokumentet
Trygga Tillsammans. Där man bland annat betonar Trygga möten som en viktig utbildning för ledare i
Equmeniaförening och församling.
Styrelsen vill nu ytterligare stärka arbetet med att motverka övergrepp och kränkande behandling.
Eftersom varje förening är självständig kan riksstämman inte ta bindande beslut för varje lokal fören
ing eller ledare.

Styrelsen föreslår därför stämman att
att

anta riktlinjer till föreningarna för att motverka övergrepp,

att

uppmana Equmeniakyrkan att anta likartade riktlinjer, framförallt gällande anställningar av
personer som arbetar med barn och unga.

att

bejaka principerna gällande hantering av utdrag ur belastningsregister och uppmana
föreningarna att följa dessa.
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Riktlinjer till föreningarna för att motverka övergrepp.
Alla föreningar ska försäkra sig om att alla ledare har genomgått utbildningen Trygga Möten när den
inleder ett ledaruppdrag i föreningen. För scoutledare gäller de krav på utbildning som fastställts
av Scouterna.
Föreningen ska se till att varje ledare, minst vart tredje år, uppdaterar sina kunskaper om att motverka
övergrepp, genom att delta i utbildningen Trygga Möten eller motsvarande.1
Varje förening ska begära av ledare som går in i ledaruppdrag i föreningen att de uppvisar utdrag
ur belastningsregistret.
Alla ledare ska visa upp utdrag ur belastningsregistret minst vart tredje år.
Alla ledare och centrala funktionärer2, vid större arrangemang som Equmenia arrangerar och där majo
riteten av deltagare är under 18 år, ska uppvisa registerutdrag och intyg om genomgången utbildning i
Trygga Möten.

Principer gällande hantering av utdrag ur belastningsregister
Det är den enskilde ledaren som själv beställer utdraget.
Föreningens styrelse ansvarar för att alla ledare visar upp utdraget. Styrelsen kan delegera uppdraget
till ex kårchefen gällande scoutledarna.
Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år när det visas upp. Utdraget behöver inte ligga i oöppnat
originalkuvert.
Det ska vara två personer som kontrollerar utdraget. Detta ska vara ledande personer i förening eller
församling till exempel kårchef, Equmenias ordförande, pastor, diakon eller församlingens ordförande.
Föreningens styrelse beslutar vilka som har denna uppgift.
Om utdraget visar att personen begått brott ska den ej välkomnas som ledare eller omgående tas ut ur
ledaruppdraget. Denna uppgift hanteras av de som har uppdraget att kontrollera utdraget ur belast
ningsregistret. Föreningens styrelse har mandat att ompröva om ledaren ändå ska välkomnas. Ompröv
ningen ska ske i samråd med församlingsstyrelsen och Equmenias generalsekreterare. Regional kyrko
ledare ska informeras om situationen.3
Föreningen ska uppföra ett register där man antecknar vilka ledare som har visat utdraget. Detta regis
ter ska hanteras ansvarfullt at de personer som styrelsen givit uppdraget att kontrollera ledarnas regis
terutdrag. Styrelsen ansvarar att registret hålls uppdaterat.4
Utdraget ska alltid lämnas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter att kontrollen är utförd.

1

Med motsvarade utbildning menas utbildning som behandlar frågor om övergrepp och ansvaret man har, om man är ledare
bland barn och unga. Som exempel på motsvarande räknas utbildningarna I trygga händer och Trygg kultur.
Med centrala funktionärer räknas personer som finns med i arrangemanget under en betydande del av tiden och har regelbun
den kontakt med deltagarna.
2

3
I utdraget från belastningsregistret visas om personen dömts för: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott,
barnpornografibrott och grovt rån. Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med
i utdraget. Om personen i fråga enbart dömts för brott av lägre karaktär framgår det ej i utdraget.

Ett registerutdrag får inte dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Förslags
vis görs detta i en namnlista i en pärm. Denna lista innehåller samtliga som har visat upp registerutdrag och omfattar enbart
information om ”uppvisat” eller ”ej uppvisat” samt namn och datum för uppvisande. Det är inte tillåtet att notera eventuell
information som finns i registerutdraget på något sätt. Listan ska förvaras på ett säkert ställe där inga andra än de av styrelsen
utsedda personerna kommer åt informationen. Någon registrering i automatiserade register, som exempelvis medlemsregister
är inte tillåtet.
4
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27 Val av ordförande

Läs mer om alla
kandiater till styrelsen på
kommande sidor!

Nomineringskommitténs förslag till ordförande
Arvid Hardmo, Kumla
nyval 1 år

28 Val av ledamöter till styrelsen
Nomineringskommitténs förslag till ledamöter

Kvarstående ledamöter

Tilly Liman, Stockholm
nyval 2 år

Malin Ansgar, Göteborg
Kristina Florén, Linköping

Carl Lagerqvist, Lidningö
nyval 2 år

Simon Västsäter, Årjäng

Emma Gunnarsson, Stockholm
nyval 2 år
Erik Eklund, Skellefteå
nyval, fyllnadsval 1 år
Sara Wahll, Göteborg
omval 2 år

29 Val av revisorer

Nomineringskommitténs förslag till revisorer:
Desirée Nylén Wittberg (ordinarie, auktoriserad revisor) Torbjörn Larsson (suppelant, auktoriserad revisor)
omval 1 år						omval 1 år
Erik Elfgren (ordinarie)					
Gunnar Sjödelius (ordinarie)
omval 1 år						omval 1 år

Nomineringskommitté inför riksstämman 2021 har varit:
David Forsling, Equmenia Nord (Sammankallande)
Daniel Arkbro, Equmenia Svealand

Albin Ullerås, Equmenia Öst

Emma Tonnvik, Equmenia Väst

Alma Pettersson, Equmenia Mitt

Julia Ekman, Equmenia Stockholm

Vakant, Equmenia Syd

30 Val av nomineringskommitté
Regionerna föreslår nomineringskommitté för stämman.
Region Svealand: Daniel Arkbro				

Region Stockholm: Julia Ekman

Region Väst: Emma Tonnvik				

Region Mitt: presenteras på stämman

Region Nord: presenteras på stämman			

Region Öst: presenteras på stämman

Region Syd: presenteras på stämman
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Presentation av kandidater till styrelsen

Namn: Arvid Hardmo

Namn: Tilly Liman

Namn: Carl Lagerqvist

Född: 1984

Född: 2000

Född: 1994

Bor: Kumla

Bor: Stockholm

Bor: Lidingö

Aktuell förening: Johanneskyrkan i
Kumla

Aktuell förening:
Abrahamsbergskyrkans unga
(AbraUng)

Aktuell förening: Equmenia S:t Peter

Sysselsättning: Pluggar till ingenjör

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Jag studerar till pastor
på Teologiska högskolan Stockholm
och älskar att läsa kyrkohistoria. Jag
extrajobbar i en matbutik när jag
inte sitter i skolbänken. Det är ett
praktiskt arbete och härligt att få
möta människor och lära känna nya
människor som vanligtvis kanske
inte hittar in i kyrkan.

Sysselsättning: Biträdande rektor på
en grundskola.
Vad gör du när du inte sitter
i styrelsen? Familjen med vår
18-månaders dotter är huvudfokus.
Träning, datorspel, friluftsliv, ideellt
arbete och brädspel med kompisar
fyller resterande tid.
Varför är du en del av Equmenia?
Jag är uppvuxen i Missionskyrkan
och Equmenia har varit och är
en självklar plats för mig i alla
livssituationer.
Vad vill du bidra med till styrelsen?
En omfattande erfarenhet av styrelse
arbete, organisation och ledning.
Om du får tipsa om ett bibelord,
vilket blir det då? Markus 10:13-16
Folk kom till honom med barn för att han
skulle välsigna dem. Men lärjungarna
visade bort dem. När Jesus såg detta
blev han förargad och sade:»Låt barnen
komma hit till mig och hindra dem
inte: Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds
rike som ett barn kommer aldrig dit in.«
Och han tog dem i famnen, lade händerna
på dem och välsignade dem.
Favoritgodis/snacks? Ljusa pollys
och turkisk peppar.

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Jag älskar att sjunga i
kör! Hänger också gärna i kyrkan
och träffar vänner.
Varför är du en del av Equmenia?
För att jag älskar Equmenia!
Equmenia är en plats där man
verkligen kan vara sig själv och det
finns så många olika sätt att vara
med. Allt från sång och dans till
scout och gaming får plats.
Vad vill du bidra med till styrelsen?
Jag är väl den aningen fyrkantiga
i styrelsesammanhang och gillar
formalia, så det tänker jag att jag
bidrar med.
Om du får tipsa om ett bibelord,
vilket blir det då? Joh 1:5
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har
inte övervunnit det.
Favorit-TVserie eller film? Oj vad
svårt, men måste jag säga en blir det
nog Downton Abbey.
Vad ger dig hopp? Att träffa
människor igen! Folk som visar
omtanke om sina medmänniskor
och att få se ungdomar växa i våra
verksamheter.

Favorit-TV serie eller film? The Good
Place
Vad ger dig hopp? Tron på Gud, bön
och mina medmänniskors strävanden.
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Sysselsättning: Student

Varför är du en del av Equmenia?
Jag älskar Equmenia för att jag
tror så mycket på vår uppgift att
varje barn, ungdom, ung vuxen och
människa ska bli sedd, älskad och
bekräftad genom Equmenia.
Vad vill du bidra med till styrelsen?
Jag vill bidra med mitt stora intresse
för teologi och folkbildning in i
styrelsen.
Om du får tipsa om ett bibelord,
vilket blir det då? Joh 8:11
Jesus sade: ’’Inte heller jag dömer dig.
Gå nu, och synda inte mer.’’
Jag tycker Jesus är så cool i den
berättelsen.
Favorit-TVserie eller film? Rederiet.
Jag tittade igenom alla 20 säsonger
för en tid sedan.
Vad ger dig hopp? Jag får hopp när
jag hör berättelser om Equmenia
gaming.

Namn: Emma Gunnarsson

Namn: Erik Eklund

Namn: Sara Wahll

Född: 1994

Född: 1995

Född: 1998

Bor: Stockholm

Bor: Skellefteå

Bor: Göteborg

Aktuell förening: Equmenia Lidingö

Aktuell förening: Equmenia Skellefteå

Sysselsättning: Pluggar till pastor.

Sysselsättning: Personlig assistent
inom LSS

Aktuell förening: Equmenia
Bifrostkyrkan

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Umgås med människor,
lagar pasta och dricker kaffe.
Varför är du en del av Equmenia?
För att jag älskar Jesus och älskar
barn och unga.
Vad vill du bidra med till styrelsen?
Jag hoppas att jag kan bidra med att
våga drömma, kavla upp ärmarna
och mycket skratt. Kanske också
att min erfarenhet av den lokala
föreningen (och församling!) och lite
pastorsstudier kan få vara till nytta.
Främst ser jag fram emot hur vi
som styrelse kan få tjäna Equmenia
tillsammans. Det är ju i mötet med
andra och deras erfarenheter som
det riktigt coola händer.
Om du får tipsa om ett bibelord,
vilket blir det då? Joh 3:16
Så älskade Gud världen att han gav den
sin ende son, för att de som tror på honom
inte ska gå under utan ha evigt liv.
Favorit-TVserie eller film?
F.R.I.E.N.D.S
Vad ger dig hopp? Joh 1:5!

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Jag är en gamer och lägger
mycket tid på bl.a. Equmenia gaming.
Jag spelar även diskgolf, hänger med
mina brorsbarn och gillar att grotta
ner mig i olika samhällsfrågor.
Varför är du en del av Equmenia?
Jag tror att det är livsviktigt att ge
ungdomar en meningsfull och trygg
tillvaro där de får veta att vad du än
gör, är eller blir så är du över allt
annat älskad. Det bästa jag vet är att
se barn och unga utvecklas och växa
till det som de är menade till att vara i
äventyret som är ett liv med Jesus.
Vad vill du bidra med till styrelsen?
Jag har goda kunskaper om
internetkultur och gaming och på
vilket sätt det förändrar världen. Jag
hoppas att jag kan använda det till att
utveckla hur Equmenia jobbar utåt i
den snabbt växande och dynamiska
digitala världen. Jag kommer också
använda min erfarenhet som ideell
ledare och anställd i församling.
Om du får tipsa om ett bibelord,
vilket blir det då? 2 Thess 2;16.-17.
Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår
fader, som älskar oss och i sin nåd har gett
oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra
och styrka er till allt gott i gärning och ord.
Favorit-TV serie eller film? New Girl
är nog en favorit just nu, jag älskar
pinsam humor.
Vad ger dig hopp? Ungdomar som
engagerar sig.
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Sysselsättning: Student
Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Umgås med vänner,
stickar, bjuder på fika och är
scoutledare.
Varför är du en del av Equmenia?
För att det är en fantastisk
organisation som har fått betyda
mycket för mitt och andra ungas liv.
Vad vill du bidra med till styrelsen?
Jag vill bidra med mitt kreativa och
logiska tänkande samt min kunskap
om hur det är att vara en förening
idag.
Om du får tipsa om ett bibelord,
vilket blir det då? 1 Tess 5:17-18
Be ständigt, och tacka Gud vad som än
händer, för det är vad Gud vill att ni som
tror på Jesus Kristus ska göra.
Favorit-TVserie eller film? Avengers
Vad ger dig hopp? Den godhet jag
möter hos mina medmänniskor

Namn: Malin Ansgar

Namn: Simon Västsäter

Namn: Kristina Florén

Född: 1991

Född: 1994

Född: 1997

Bor: Göteborg

Bor: Årjäng

Bor: Linköping

Aktuell förening: Inte aktiv i någon
förening just nu, men är medlem i
Betlehemskyrkan Göteborg

Aktuell förening: Equmenia Årjäng

Sysselsättning: Managementkonsult

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Jag är aktiv inom allt som
har med lokal kyrka att göra: kör, tonår,
styrelsen + massa annat skoj!

Aktuell förening: Någonstans mellan
Linköping och Södertälje. Flyttat från
ena staden, levt i den andra under
Corona-nedstängning.

Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Är ute i naturen, gärna
med vänner och en kopp kaffe!
Varför är du en del av Equmenia?
Equmenia är en fantastisk och unik
plats för unga att lära känna sig
själva, lära känna Jesus, utmanas,
utvecklas och finna en större
gemenskap. Det finns så mycket gott
som vi får bidra till, och att var en
del av det är nåd och lyx!
Vad vill du bidra med till styrelsen?
Jag vill bidra med engagemang,
en stor längtan, ett visst mått av
historik, ett strategiskt tänkande
och struktur.
Om du får tipsa om ett bibelord,
vilket blir det då? Lukas 12:6-7 Säljs
inte fem sparvar för två kopparslantar?
Men ingen av dem är glömd av Gud. Och
till och med hårstråna på ert huvud är
räknade Var inte rädda, ni är mer värda
än aldrig så många sparvar.
Favorit-TVserie eller film? Har alltid
varit en stort Star Wars fan (dock
endast filmerna), är alltid hopplöst
efter på alla filmer och serier

Sysselsättning: Nybakad förskollärare.

Varför är du en del av Equmenia?
Equmenia betydde mycket för mig som
barn och tonåring. Det är så kul att få
vara med och skapa möjlihgeter för
andra där de kan få känna tillhörighet
till något och växa i sin tro!
Vad vill du bidra med till styrelsen?
Idéer, funderingar, glädje och
engagemang! Kan också bidra med
bilden av hur Equmenia ser ut i det
lokala sammanhanget.
Om du får tipsa om ett bibelord,
vilket blir det då? Jesaja 41:10.Var inte
rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är
din Gud. Jag ger dig stryka och hjälper dig,
stöder och räddar dig med min hand.
Favorit-TVserie eller film?
Favoritserier är nog Criminal Mindes
eller Game of Thrones.
Vad ger dig hopp? När jag ser hur
mina ledarkollegor engagerar sig med
hela sina hjärtan i våra verksamheter!

Vad ger dig hopp? Jesus! Och att få
träffa nya personer, gamla som unga.
Det finns så många goda och kloka
personer att lära och inspireras av.
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Sysselsättning: Pluggar Politicies
Kandidat vid Linköpings universitet
Vad gör du när du inte sitter i
styrelsen? Läser böcker i min
kristna feministiska bokklubb och
dansar pole-dans.
Varför är du en del av Equmenia?
För att vi behöver varandra för att
förstå oss själva och se Gud.
Vad vill du bidra med till styrelsen?
Vilja till utveckling, vi har sån
potential! Frågor och erfarenheter
som tar oss utanför boxen och till
f ler människor.
Om du får tipsa om ett bibelord,
vilket blir det då? Ordspråksboken
15:17 Bättre en tallrik kål med kärlek
än en mör oxstek med hat, eller kanske
27:17 Järn ger skärpa åt järn, människa åt
människa.
Favorit-TVserie eller film? Star Warsfilmen Rouge One.
Vad ger dig hopp? Att restriktionerna
lättar, kloka och ärliga vänner och
när jag har träningsvärk dagen efter
en danslektion.

