Equmenia Svealand
Regionstämma 2022

Handlingar
Betelkyrkan Örebro 5 juni 2022

Hej!
Här kommer dina handlingar för Equmenia Svealands regionstämma 2022.
På förra årsmötet beslutades att lägga vår regionstämma under vårterminen så därför kommer
fjolårets stämma och denna närmare varandra än vanligtvis.
Vår regionstämma är vårt gemensamma årsmöte. Under en regionstämma går man igenom en tre
års period.
2021 – Vi avslutar föregående år genom bokslut, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse som
visar vad som hände under 2020.
2022– Det som pågår nu, Formalia i dagordningen och val som behöver göras
2023– Verksamhetsplan för kommande år, budget, medlemsavgift mm
Du som kommer och är med från din lokala förening är viktig! Du kan komma som ombud eller som
intresserad av vad som händer.
Om du är utsedd som ombud från din förening får du vara med och tycka till under de beslut som tas.
OM du ska vara ombud kommer din ordförande att skicka in din anmälan via ett digitalt formulär.
Vill du anmäla dig som enbart åhörare gör du din anmälan själv via equmenia.se/svealand.
Kostnaden för dagen är självkostnadspris
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 fler 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 regionstyrelsen, ledamot i andra organ instiftade av
regionstämman, ledamot i Equmenias styrelse eller Equmenias anställda kan inte vara ombud.

Välkommen hälsar equmenia svealands styrelse!

I år kan du anmäla dig att vara på plats i Betelkyrkan, Örebro tillsammans med Svealands
regionstyrelse och presidium, ELLER så kan du närvara digitalt hemifrån eller om ni väljer att sitta
samlade flera på en valfri lokal plats.
I samband med inledningen av stämman kommer vi tydligt gå igenom hur man använder mentimeter
som vi kommer använda i samband med omröstning, både för dig som är med på plats eller digitalt.
För dig som anmäler dig att närvara i Betelkyrkan, Örebro:
✓ Välkommen från kl 11 då vi kommer vara med under gudstjänsten och sen få äta lunch
tillsammans.
✓ Ca 13:00 Start årsstämman
Ta mig dig en dator, läsplatta eller mobil. Omröstningen kommer ske digitalt via menti.com

För dig som anmäler att närvara digitalt:
- förhandlingarna kommer ske via en länk på zoom. Den inloggningen får du via den mailadress du
anger i samband med anmälan.
- Om du använder dator kan du bara kopiera länken och öppna zoom. Använder du läsplatta eller
mobilen behöver du ladda ner appen Zoom.
- Sitter ni flera tillsammans behöver alla ha tillgång till egen dator, läsplatta eller mobil. I samband
med omröstning kommer vi använda menti.com och för att rösta måste alla ha en egen enhet.
Lättast om ni sitter flera kring en enhet är att ni har tillgång till varsin mobil.
- OM du vill göra några inlägg, kommentera eller begära ordet finns en chattfunktion på zoom som
någon från styrelsen kommer ha i uppgift att ha koll på.
- glöm inte att ta med eget fika som ni kan ha under tiden☺

Anmälan:
Ombud/Deltagare: https://forms.gle/kB8knJpJdrTy3pUR6

All information och handlingar finns även på regionens hemsida: equmenia.se/svealand

Förslag på dagordning vid Equmenia region Svealands regionsstämma 5 juni 2022

1. Öppnande av stämman
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av funktionärer
a. Ordförande
b. Vice Ordförande
c. Sekreterare
d. Rösträknare
e. Justerare
4. Fastställande av dagordning
5. Frågan om stämman utlysts på rätt sätt
6. 2021
a. Verksamhetsberättelse
b. Medlemsstatistik
c. Ekonomisk redogörelse samt revisorernas berättelse
7. Fastställande av verksamhetsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Föredragning inför:
a. Verksamhetsplan 2023
b. Budget för 2023
c. Information

9. Riktlinjer för kommande verksamhetsår 2023
10. Fastställande av budgetförslag 2023
11. Fastställande av medlemsavgift för 2023
12. Val av representanter för styrelsen
a. Ordförande
b. Styrelseledamöter
13. Val av Revisorer (2 + 1 suppleant)
14. Val av Valberedning
15. Inkomna motioner

16. Information från styrelsen
17. Övriga ärenden
18. Avslutning

Förslag på medlemsavgift för verksamhetsåret 2023

Medlemsavgiften är ett anslag som föreningar och verksamhetsgrupper betalar för att vara
medlemmar i Equmenia Svealand. Den utgör en viktig del av regionens ekonomi och möjliggör
mycket av det arbete som styrelsen och regionen bedriver.

Styrelsen föreslår regionstämman besluta:
att

under regionstämman fastställa medlemsavgiften till fortsatt summa på 40 kronor per
medlem.

Några ord du kan möta under ett årsmöte och vad de betyder

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

Bifall: Om du håller med om ett beslutsförslag så vill du bifalla det.

Jämkning: Om ett eller flera förslag som kommit upp som är ganska lika så kan man försöka att
jämka ihop dem till ett gemensamt förslag.

Plenum: När vi alla sitter i storsamling. I plenum måste du begära ordet för att få tala genom att
räcka upp handen och när alla som vill har yttrat sig röstar vi om besluten.

Presidium: Presidiet består av ordförande, vice ordförande och sekreterare. De sitter längst fram vid
alla förhandlingar i plenum och leder debatter och beslut.

Proposition: Förslag som styrelsen lägger fram för att regionstämman ska fatta beslut om dem.

Reservation: Om du verkligen inte ställer sig bakom ett beslut kan du reservera dig. Att reservera
sig är en stark handling som förs till protokollet tillsammans med ditt namn och namnet på den
förening du representerar.

Votering: Om du tycker att det är osäkert hur en omröstning blev så kan du ropa votering så att
regionstämman får rösta igen.

Yrkande: När du lämnar ett beslutsförslag yrkar du att Equmenia Svealand ska göra det du föreslår.
Du kan också yrka bifall eller avslag till ett förslag d.v.s. säga att du håller med eller säga att du är
emot förslagen.

