Stadgar för Equmenia
med organisationsnummer 802440-8117, inklusive stadgeändringar antagna på riksstämman 2014
samt riksstämman 2021.

§ 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 samhälls- och
kulturliv.
1.2

Lokalföreningarna har uppdragit åt Equmenia att ansvara för den gemensamma nationella och
internationella 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
• 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
ungdomsverksamhet 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
prövar 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.
3.4

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.
3.5

Handlingar med förslags- och beslutsunderlag ska finnas tillgängliga för ombuden senast en månad
före stämmans öppnande.
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
51-100
101-300
301-600
601 eller fler

medlemmar ger rätt till två ombud
medlemmar ger rätt till tre ombud
medlemmar ger rätt till fyra ombud
medlemmar ger rätt till fem ombud
medlemmar ger rätt till sex ombud

Ombud ska vara medlem i den lokalförening han/hon representerar. Ombud ska utses av årsmöte,
föreningsmöte eller styrelse. Ledamot i Equmenias styrelse eller andra organ instiftade av
riksstämman samt Equmenias och regionernas anställda kan inte vara ombud.
4.2

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.
4.3

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.

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

Formaliaärenden

• fastställande av föredragningslista,
• riksstämmans stadgeenliga utlysande
• föregående års verksamhetsberättelse, samt
• bekräftelse av protokoll från eventuella beredningskonferenser
6.3

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.
6.4

Valärenden:

• val av Equmenias ordförande,
• val av Equmenias vice ordförande,
• val av övriga styrelseledamöter,
• val av revisorer, samt
• val av nomineringskommitté.
De valdas mandatperiod träder i kraft vid riksstämmans 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
öppnande. 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 förvaltningsstämman 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

Formaliaärenden

• fastställande av föredragningslista,
• förvaltningsstämmans stadgeenliga utlysande, samt
• föregående års verksamhetsberättelse.
8.3

Beslutsärenden:

• föredragande av revisionsberättelse,
• fastställande av balans- och resultaträkning för föregående år,
• beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, samt
• beslut om budget för kommande verksamhetsår.
8.4

Valärenden:

• val av styrelseledamöter, samt
• val av revisorer.

De valdas mandatperiod träder i kraft vid förvaltningsstämmans avslutande.
8.5

Styrelsen kan besluta att lyfta brådskande motioner och propositioner till förvaltningsstämman.
Styrelsen ska då motivera hur motionen eller propositionen är brådskande. I annat fall lyfts inkomna
motioner vid nästkommande ordinarie riksstämma. Brådskande ärenden ska lyftas vid
förvaltningsstämman om 5% av Equmenias föreningar står bakom motionen.

§ 9 Nomineringskommitté
9.1

Riksstämman väljer en nomineringskommitté bestående av sju ledamöter. Nomineringskommittén
utser inom sig en sammankallande. En ledamot kan sitta max fyra år i följd.
9.2

Nomineringskommittén ska förbereda de personval som förrättas på riksstämman och
förvaltningsstämman, utifrån den instruktion som riksstämman fastställt.
9.3

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

§ 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.
10.2

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 revisorerna
ska vara kvalificerad revisor. Lekmannarevisorer och kvalificerad revisor ska lämna en gemensam
revisionsberättelse till stämman.

§ 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
tre till fyra ledamöter. Har en ledamot avgått under sin mandattid och det återstår ett år av
mandatperioden 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
riksstämman, 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
styrelsesammanträde. Ordförande eller vice ordförande ska vara en av dessa sex.
13.2

Endast ledamot av styrelsen äger rösträtt vid styrelsesammanträde.

13.3

Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid personval där avgörande sker genom
lottdragning.
13.4

Beslut i styrelsen skall protokollföras.

§ 14 Arbetsutskottet
14.1

Arbetsutskottet, AU, består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare en styrelseledamot.

14.2

Till AU:s sammanträden är följande personer adjungerade med yttrande- och förslagsrätt:

• generalsekreteraren, samt
• den eller de personer AU beslutar.
14.3

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.
14.4

Beslut i AU ska protokollföras.

§ 15 Generalsekreterare
15.1

Equmenias chefstjänsteman är generalsekreterare, som tillsätts av styrelsen efter samråd med
Equmeniakyrkans kyrkostyrelse.
15.2

Generalsekreteraren förordnas för en viss tidsperiod, som fastställs av styrelsen. Förordnandet kan
förnyas en eller flera gånger. Inför varje nytt förordnande skall AU tillsammans med
generalsekreteraren utvärdera den gångna perioden och att generalsekreterarens kompetens och
förmåga fortfarande stämmer överens med kravprofilen för uppdraget. Beslut om nytt förordnande
fattas av styrelsen.
15.3

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
riksstämman 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
uttrycks i scoutlagen och scoutlöftet.
18.2

Equmenias scoutarbete leds av styrelsen. Styrelsen har rätt att delegera hela eller delar av ansvaret
vidare på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
18.3

Varje lokalförening som rapporterat att de bedrivit scoutverksamhet räknas som en scoutkår.
Samtliga 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
beredningskonferensen delegeras beslut från riksstämman för att skapa möjlighet för större
självbestämmande 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
beredningskonferensens öppnande. Handlingar skall vara utskickade senast en månad före
beredningskonferensens 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.

§ 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
lämnas till styrelsen inom riksstämmans motionstid. Styrelsen skall yttra sig i en rekommendation till
beslut 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 ändras av riksstämman.
20.3

§ 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

§ 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
månaders mellanrum, och med minst 2/3 majoritet på båda riksstämmorna.
21.3

Vid upplösning tillfaller Equmenias tillgångar Equmeniakyrkan.

