Handlingar regionstämma
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Hållpunkter regionstämman 2021
9.30 Drop-in, registrering och fika
10.00 Inledning och andakt
10.30 Workshops kring verksamhetsplan och Budget
12.00 Lunch
13:00 Stämman öppnas
14.30 Fika
15.00 Stämman fortsätter
16.00 Stämman avslutas
Stämmans tider är ungefärliga men vi försöker göra vårt bästa att hålla
stämman mellan 13 och 16 för att underlätta för de som deltar digitalt.
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1.

Stämman öppnas

2.

Val av mötesfunktionärer för Regionstämman

Regionstyrelsen föreslår regionstämman
att
att
att
att
att

3.

välja Elisabeth Nordin Nobuoka till ordförande för regionstämman
välja Fredrik Gunger till vice ordförande för regionstämman
välja (presenteras på stämman) till sekreterare för regionstämman
välja (presenteras på stämman) till justerare tillika rösträknare för
regionstämman
välja (presenteras på stämman) till justerare tillika rösträknare för
regionstämman

Regionstämmans stadgeenliga utlysande

Enligt paragraf 6 i Equmenia Stockholms stadgar ska regionens medlemmar
kallas till regionstämma sex månader innan stämmans öppnande.
Kallelse och datum för regionstämman gick ut via mejl till föreningarnas
ordförande den 29 januari 2021 och lades upp som evenemang på
hemsidan i samband med detta.

Regionstyrelsen föreslår regionstämman
att

anse regionstämman stadgeenligt utlyst

4.

Fastställande av dagordning och röstlängd samt genomgång av
schema.
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5.

Verksamhetsberättelse 2020-01-01 – 2020-12-31

Under år 2020 har styrelsen tillsammans med Regionsamordnare och
Föreningsutvecklare arbetat med den uppsatta Verksamhetsplanen för
Regionen. Coronapandemin har satt käppar i hjulet för många av våra
evenemang men en del saker har gått att genomföra.
Ledarutveckling
Stor del av vår verksamhet består av ledarutveckling och ledarvård. Här följer
en uppräkning av de samlingar vi funnits med på och arrangerat vad gäller
ledarutveckling.
• Digitala fikaträffar med ungdomsanställda
• Digitala träffar om coronaläget
• Digitala ledarträffar om rollspel och minecraft.
• Alla Barn är Lika olika, i samarbete med Bilda, har genomförts
i Gredelbykyrkan
• Ledardag i Uppsala både digitalt och på plats i samarbete med
Bilda
• Leda Scouting i Lyckebokyrkan med ledare från flera kårer i
region Uppsala
• Alla Barn är lika olika för ledare för Sjöviks Kristendomsskola
• Trygga möten för Equmenia Rotebro, Equmenia Uppsala och
Norrmalmskyrkans unga
Inställda event:
• Ska’ut Kurserna
• ScoutTing
• Materialdag (ersattes med digitala träffar om spel under HT)
Regionsstämma
Den 3 oktober hade vi Regionstämma för Equmenia Stockholm
i Centrumkyrkan i Tumba. Den genomfördes både digitalt och på plats.
Läger, hajker och storsamlingar
Barnkördag genomfördes i samarbete med Soul Children
Nära centrum: träffar för unga vuxna. 2 st på VT och 2 st på HT.
Sommaräventyret, 2 dagar med spel,
pyssel, minecraft och lajv 35 deltagare och ledare.
• Höstlovsäventyret och X-Con – ett barnläger och spelkonvent
på höstlovet genom Equmenia Stockholms Drömstag. Två
dagar med 50 deltagare och ledare.
•
•
•

Inställda event:
• Tunnelbanejakten
• Kämpaleken
• Isbiten
• Skogsmys
• Konfirmationsläger och Kristendomsskolan
• Nyårslägret
• Stortonår
• Några nära centrum träffar
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Styrelsen
Under 2020 har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden.
Personal
Personal under året har varit:
Matilda Alling f.d. Holmström, Föreningsutvecklare 50% samt vikarierande
regionsamordnare 50% under HT
Hanna Enbom, Regionsamordnare 50-100%, delvis tjänstledig under HT
Ekonomi
Årets resultat blev en vinst på 314 014 kr.
Detta för att vi fått in en gåva på 320 379 från Anna och Anders Bergströms
understödsfond år 2020. Dessa pengar är öronmärkta till Drömprojektet.
Drar man av den summan från resultatet blir det minus 6 365 kronor. Ett
resultat som beror på att höstlovssatsningen Äventyrslägret och Xcon på grund av pandemin inte hade tillräckligt många betalande deltagare
för att gå runt. Samt inställda arrangemang för Ska’ut, Tunnelbanejakten och
barnkördag som vi ändå har haft kostnader för, exempelvis lokalhyra och
inköp av material. Dessa kostnader skulle normalt ha täckts av
deltagaravgifter. Nyårsläger 2019/2020 gjorde dock ett litet plusresultat som vi
inte hade budgeterat med.
En kostnadspost om 4 000 kr för Pulsarrangemang hade inte kommit med i
uppställningen när budgeten för 2020 redovisades så egentligt budgeterat
resultat för år 2020 var minus 2 350 kr i stället för plus 1 650 kr efter användning
av ändamålsbundna medel.

6.

Föredragning måluppfyllelse av verksamhetsplan 2020

Redovisas på stämman.

7.

Medlemsstatistik

Statistikutdrag från registerprogrammet Repet
2015
Antal Föreningar 38

2016
37

2017
36

2018
35

2019
32

2020
34

Antal
medlemmar

2390

2075

1836

1620

1636

1432

Antal deltagare

3260

3077

2594

2536

2628

1889

Sänkningen av antal föreningar 2019 beror på en felräkning av
regionsamordaren.
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8.

Föredragning regionstyrelsens förslag till resultat och
balansräkning

7

8

9

10

11

12

13

14

Sidan med e-signeringarna (Sida 1 av 2) har ej tagits med i handlingarna för
att skydda personuppgifterna på de som undertecknat.
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9.

Föredragning av revisionsberättelse 2020-01-01 – 2020-12-31

16

17
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10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Regionstyrelsen föreslår regionstämman
att

fastställa resultaträkning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 och
balansräkning per 2020-12-31 i enlighet med årsredovisningen

11. Fråga om ansvarsfrihet för Regionstyrelsen
Förslag till stämman
att

bevilja Regionstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-01-01 –
2020-12-31

12. Proposition om fastställande av medlemsavgift till regionen
Regionstyrelsen föreslår regionstämman
att

fastställa medlemsavgiften för 2022 till regionen till 40kr/medlem.

13. Proposition om verksamhetsplan 2022
Styrelsens förslag till verksamhetsplan:

Verksamhetsplan 2022
Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus
Equmenias vision

Varför verksamhetsplan?
Verksamhetsplanen är den skriftliga beskrivningen av den planerade
verksamheten för region Stockholm och innehåller ett antal mål som vi vill uppnå
under det kommande året. Verksamhetsplanen fastställs varje år på regionstämman
och blir därmed lokalföreningarnas sätt att styra det man vill att regionen ska arbete
med under ett år. På så vis är verksamhetsplanen styrelsens och personalens
arbetsinstruktion.
Regionstyrelsen väljs av regionstämman och har till uppgift att se till att besluten som
stämman tar blir verklighet. Till styrelsens förfogade finns en anställd
regionsamordnare och en föreningsutvecklare. Regionstyrelsen har även hjälp av
regionens olika STAG - strategiska arbetsgrupper - med fokus på ett
verksamhetsområde, i dagsläget finns drömstag, ungdomsstag och scoutstag.
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Att läsa verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen består av tre riktningsmål och två fokusområden.
Riktningsmålen är långsiktiga mål som regionen ska arbeta med kontinuerligt och
som har sin grund i Equmenias vision ”Där barn och unga växer i gemenskap med
varandra och Jesus”. Fokusområdena är kortsiktiga mål som regionen ska arbeta
med och utveckla under ett eller ett par år.
Till varje riktningsmål och fokusområde finns en redogörelse för dess syfte och hur det
ska uppnås. För att uppnå varje riktningsmål på sikt och uppfylla syftet med
fokusområdena finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året. Regionen
är däremot inte förhindrad att genomföra andra aktiviteter för att uppnå
riktningsmålen och fokusområdena.
Sidbrytning

Riktningsmål
Riktningsmål 1 – Växa i tro
Equmenia är en gemenskap för och med barn och unga. Vi erbjuder en varm och trygg
miljö, där alla kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Med utgångspunkt i den
kristna tron vill vi vara med och forma en bättre värld!
Vi vill att verksamheten i Equmenia Stockholm får fortsätta att vara en plats där barn och
unga får ta del av Bibelns berättelser samt ha möjlighet att utvecklas i tro på Jesus Kristus.

Varför?
Vår verksamhet handlar om att sprida budskapet om Jesus, hans liv och verklighet för oss
idag. I detta mål vill vi ta en riktning mot en verksamhet där tron på Jesus Kristus är en
självklar och tydlig del av föreningars verksamhet och arrangemang i regionen.
Vad ska vi göra?

1. Erbjuda våra föreningar utbildningar i Equmenias olika material som
berör tro till exempel: ”Växa i Tro”, ”10 sätt att hålla
andakt”, ”Glöd” och “Att ge tron vidare”.
2. Verka för att arrangemang i regionen där mer än en förening deltar
ska ha en andakt, planeringsansvariga kan kontakta regionpersonal om
hjälp vid behov.
3. Verka för att anordna en retreat för ideella och anställda ledare
innehållande ledarvård och utbildningsmoment.
4. Stödja de olika konfirmationsarbeten som finns i vår region.

Riktningsmål 2 – Skapa mötesplatser
Varför?
Gemenskapen, med Gud och varandra, är grunden för varje lokalförenings
verksamhet. I mötet med barn och unga från andra föreningar kan vi stärka och
utöka den kristna gemenskapen och skapa utbyte och nätverk.
Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa och hitta sin
väg i tro och liv. Som medlem i Equmenia behöver man inte ha en tro men
i Equmenias verksamhet får man höra om den kristna tron och om en Gud som älskar
alla människor.
Vad ska vi göra?
1. Verka för att ett nyårsläger arrangeras för tonåringar.
2. Verka för att minst två ”Stortonår” per termin arrangeras,
gemensamma träffar för regionens tonåringar.
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3. Verka för att mötesplatser för unga vuxna (18 och äldre) arrangeras
där de kan få gemenskap och växa i sin tro på Jesus.
4. Verka för att arrangemangen Isbiten,
Tunnelbanejakten, Skogsmys och Kämpalek genomförs.
5. Verka för att ”Scout-Ting” arrangeras, en mötesplats för scouter där
man kan utbyta erfarenheter och diskutera scoutfrågor och
scoutarrangemang i regionen.
6. Verka för att en barnkördag arrangeras.
7. Verka för att aktiviteter för barn arrangeras på höstlovet.
8. Verka för att dagläger för barn arrangeras under sommaren.

Riktningsmål 3 – Stötta, utbilda och utveckla
Att genom kurser och erfarenhetsutbyte utveckla ledare och föreningar.
Samt att skapa engagemang och demokratiskt kunnande bland våra medlemmar.
Varför?
Vi vill att vår verksamhet ska vara relevant, uppdaterad och följa den omvärld vi
verkar i. Vi vill att alla i vår verksamhet ska få möjlighet att utveckla sina gåvor och
förmågor för att på bästa sätt kunna hjälpa till att verka för och sprida Guds rike.
Vad ska vi göra?
LYSSNA OCH STÖTTA
1. Kontinuerligt hålla kontakt med föreningarna och lyssna in samt, inom
ramen för regionens möjligheter, möta deras behov.
2. Stötta och utbilda ideella och anställda ledare.
DEMOKRATISKOLA
3. Utbilda i föreningsteknik och stötta i förenings- och demokratifrågor
4. Arbeta för att få så många lokalföreningar som möjligt att delta med
ombud på regionstämman.
5. Arbeta för att skapa engagemang att delta i regionens arbete
exempelvis genom att sitta med i olika stag.
LÄGER
6. Om intresse finns, stötta föreningar i regionen som ska åka på större
läger utanför regionen genom exempelvis samordning av olika resor. Ex.
Jamboree 22
7. Stötta läger i vår region. Regionen kan exempelvis hjälpa till med
marknadsföring, ekonomihantering och samordning.
8. Tillsätta en arbetsgrupp för att planera och genomföra ett Regionläger
2023 eller 2025

Sidbrytning
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Fokusområden
Fokusområde 1 – Synas, höras och ge utrymme för fler
Varför?
Vi vill att fler ska veta vad vi gör och vad vi står för. Det vill vi göra genom att finnas
på fler platser i regionen och kommunicera mer utanför vår egen organisation. Vi
vill även bli bättre på att visa Equmeniakyrkans församlingar i regionen fördelarna
med att ha en levande och aktiv Equmeniaförening där barn och ungdomar får
mötas och växa i tro.
Vad ska vi göra?
1.
Köpa in och tillhandahålla relevanta profilprodukter
för Equmenia Stockholm som kan köpas av föreningar och deltagare.
2.
Finnas med på Stockholm Pride, genom samarbete med
Kyrkorna på Pride, för att visa stöd för unga HTBTQI personer och visa
att även dom får plats i den kristna gemenskapen.
3.
Ta kontakt med församlingar med en
vilande Equmeniaförening samt ta kontakt med församlingar som idag
inte har någon Equmeniaförening i syfte att starta upp.
4.
Samla in pengar i syfte att starta en lägerfond där barn och
unga kan söka pengar för att täcka upp för lägeravgifter, samt
utforma en policy för hur den förvaltas och fördelas. Detta för att
ekonomi aldrig ska vara ett hinder för barn och unga att delta i
regionens verksamheter.
5.
Hjälpa till att sprida lokalt arrangerade evenemang.
6.
Se till att föreningarna alltid har tillgång till information genom
att kontinuerligt uppdatera hemsida och sociala medier. Skicka ut
nyhetsbrev och per post 2 gånger per år skicka ut information med
kommande arrangemang.

Fokusområde 2 – Bryta ny mark
Varför?
Vi vill vara en relevant region där barn och unga kan mötas på nya sätt. Detta gör vi
genom att stötta nysatsningar som samlar barn och unga.
Vad ska vi göra?
1.
Stötta Drömprojektets verksamhet.
2.
Stötta och utveckla satsningen på Gamingverksamhet
3.
Stötta och utveckla satsningen på Funkiskonfa.
4.
Stötta och utveckla regionens pionjärscoutarbete.
5.
Verka för att aktiviteter för tonåringar arrangeras under
sommaren, antingen genom läger eller samordning av resor till
evenemang riktade
mot tonåringar till exempel Taizé och Gullbrannafestivalen.

Regionstyrelsen föreslår regionstämman
att

anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2022-01-01 – 2022-12-31
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14. Proposition om budget för 2022
Styrelsens förslag till budget 2022:

Regionstyrelsen föreslår regionstämman
att

anta den föreslagna budgeten för 2022-01-01 – 2022-12-31
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15.

Proposition om ändring i regionens stadgar §9

Sedan 2018 så tillträder den nya regionstyrelse som regionstämman väljer i
samband med att nytt verksamhetsår börjar, det vill säga vid årsskiftet. Detta
beslut grundade sig i ett antal olika skäl. Dels fanns vissa oklarheter vad gäller
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet då det inte var tydligt vilken styrelse som
beviljades denna. Därutöver taktade ett byte av styrelse i oktober dåligt med
den nuvarande årscykeln.
Fr.o.m. 2022 avser regionstyrelsen kalla till regionstämma under våren. Detta
gör att det faller sig mer naturligt att avsluta efterarbetet från föregående års
verksamhet till stämman och därefter påbörja årets verksamhet efter
stämman. I kraft av detta faller det sig också naturligt att ny styrelse tillträder.
Därför föreslår styrelsen att styrelsen fr.o.m. regionstämman 2022 tillträder på
ordinarie sätt, det vill säga omedelbart efter stämman.
Styrelsen föreslår
regionsstämman:
att till §9 i stadgarna stryka meningen ”Ny regionstyrelse
tillträder vid början av nytt verksamhetsår”.

16. Val av ordförande för regionstyrelsen, tillika ordförande för
regionen
Valkommittén föreslår regionstämman
att

välja (Presenteras på stämman) till ledamot i regionstyrelsen, nyval

17. Val av övriga ledamöter i regionstyrelsen
Valkommittén föreslår regionstämman
att
att
att
att
att
att

välja Rasmus Georgii-Hemming stämman till ledamot i regionstyrelsen,
omval
välja Elsa Cronhjort till ledamot i regionstyrelsen, nyval
välja Louise Camnerin till ledamot i regionstyrelsen, omval
välja Elisabeth Rydberg till ledamot i regionstyrelsen, omval
välja Rosina Johansson till ledamot i regionstyrelsen, omval
välja (presenters på stämman) till ledamot i regionstyrelsen, nyval
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18. Val av revisorer
Valkommittén föreslår regionstämman
att
att
att

välja Linda Olsson, ABC revision som auktoriserad revisor, omval
välja (Presenteras på stämman) som ideell revisor, omval
välja (Presenteras på stämman) som ideell revisorssuppleant, omval

19. Val av sammankallande till regionens respektive STAG
Valkommittén föreslår regionstämman
att
att
att

välja Maria Rönnedal som sammankallande för drömstaget
välja (presenteras på stämman) som sammankallande för scoutstaget
välja (presenteras på stämman) som sammankallande för
ungdomsstaget

20. Val av valkommitté till nästkommande regionstämma
Valkommittén föreslår regionstämman
att
att
att

till valkommitté välja (presenteras på stämman) som sammankallande i
välja (presenteras på stämman) som valkommitté
välja (presenteras på stämman) som valkommitté

21. Diverse information

22. Mötets avslutande
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