
Equmenias riksstämma
Värnamo 19 - 21 november 2021

§ 1 Riksstämmans öppnande
Ordförande: Ida Löveborn

Ida Löveborn, Equmenias ordförande, förklarade Riksstämman 2021 öppnad.

§ 2 Upprättande av röstlängd
Ordförande: Ida Löveborn

Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, meddelade att det under stämman fanns 129
registrerade ombud.

Riksstämman beslutade

att fastställa röstlängden i enlighet med föredragningen.

§ 3 Val av mötesfunktionärer för riksstämman
Ordförande: Ida Löveborn

Emma Tonnvik och Julia Ekman, nomineringskommittén, redogjorde för
nomineringskommitténs förslag till mötesfunktionärer.

Riksstämman beslutade

att till mötesordförande välja
Tobias Jordeskog,

att till vice mötesordförande välja
Peter Karlbom,

att till bildsekreterare välja
Oskar Johansson,

att till sekreterare välja
Elsa Kärnsund och Amanda Spännare,

att till metodstödjare välja
Victoria Gejrot,

att till redaktionsutskott tillika processledare välja
Andreas Pettersson, Simon Nilsson, Julia Ekman, Anna Gillsjö, Axel Folin,
Erik Serrander, Arvid Nyström, David Forsling och Erik Sjöstrand,

att till protokolljusterare tillika rösträknare välja
Rebecka Aspenes, Vide Nordin Nobuoka, Ida Pollack och Noa Björklund.
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§ 4 Fastställande av dagordning samt genomgång av schema
Ordförande: Tobias Jordeskog
Tobias Jordeskog presenterade förslaget till dagordning.

Riksstämman beslutade

att fastställa styrelsens förslag till dagordning.

§ 5 Arbetsordning
Ordförande: Tobias Jordeskog

Kim Lillskog och Victoria Gejrot informerade om den arbetsordning som hade funnits att läsa
i handlingarna s. 6-8 och gick igenom konsensusmetoder för beslutsfattande. De förklarade
att en demokratiutredning gjord på uppdrag av styrelsen föreslagit att Equmenia borde
använda konsensusmetoder för ökad demokrati och att styrelsen därför valt att föreslå det
detta år.

Ordet lämnades fritt.

En ordningsfråga om huruvida konsensusmetoder bryter mot Equmenias stadgar eftersom
det där står att beslut i riksstämman fattas med enkel majoritet lyftes. Styrelsen svarade att
konsensusmetoder inte bryter mot stadgarna eftersom beslut fattade med
konsensusmetoder alltid fattas med minst enkel majoritet. De poängterade dock att
stadgeändringar bör göras framöver om metoden ska fortsätta användas.

Riksstämman beslutade

att anta förslaget till arbetsordning,

att ge presidiet rätt att ändra i den föreslagna ordningsföljden i
föredragningslistan,

att ta emot styrelsens anmälan om yttranderätt till riksstämman, för Linnéa
Lidskog, pastorsutbildningen, Unni Jonsson, Diakonia, Ida Hennerdal,
Diakonia, Anders Georgsson, SVF samt Jenny Kimming, Bromma
Folkhögskola,

att utöka talartiden för presentationer enligt den planering som mötespresidiet
förberett.

§ 6 Riksstämmans stadgeenliga utlysande
Ordförande: Tobias Jordeskog

6.1 Informationssession
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Carin Dernulf redogjorde för att utlysningen av denna riksstämma skedde första gången på
riksstämman i november 2020 och att information gått ut via Equmenias webbplats, via mejl
till alla lokalföreningar i Equmenia samt via Equmenias sociala medier.

6.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

6.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att anse riksstämman stadgeenligt utlyst.

§ 7 Hälsningar av gäster
Ordförande: Tobias Jordeskog

Ida Löveborn hälsade Linnéa Lidskog, pastorsutbildningen, Unni Jonsson, Diakonia, Ida
Hennerdal, Diakonia, Anders Georgsson, SVF, Jenny Kimming, Bromma Folkhögskola samt
Karin Wiborn och Anna Kimming, Equmeniakyrkan, välkomna.

§ 8 Verksamhetsberättelse för 2020
Ordförande: Peter Karlbom

8.1 Informationssession
Carin Dernulf presenterade verksamhetsberättelsen för 2020 som hade funnits att läsa i
handlingarna s. 9-10 genom att visa en film med Samuel Hummerdal.

8.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

8.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade med enighet

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Utvärdering av verksamhetsplanen 2020
Ordförande: Peter Karlbom

9.1 Informationssession
Carin Dernulf och Ida Löveborn presenterade utvärderingen av verksamhetsplanen 2020
som hade funnits att läsa i handlingarna s. 11-13.
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9.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

9.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att lägga utvärderingen av verksamhetsplanen till handlingarna.

§ 10 Rapport om beslut fattade vid Riksstämman 2020
Ordförande: Peter Karlbom

10.1 Informationssession
Carin Dernulf informerade om hur beslut från Riksstämman 2020 följts upp. Hon berättade
följande:

Motion om apologetik
En grupp av idéella, anställda och teologer vid EHS har tagit fram en digital utbildning om
apologetik samt tips som finns på hemsidan och i Idébanken. Även Växa i tro-planen har
uppdaterats så att apologetik-ämnet stärkts. På grund av pandemin har inga seminarier om
apologetik kunnat genomföras.

Motion om namnet skrabbelucker
Ovan nämnda fika serveras under helgen enligt beslut från förra årets riksstämma.

Proposition om nationellt scoutläger 2024
Arbetet med Equmenias nästa nationella scoutläger är igång och Ida Hennerdal och Josef
Maxson har utsetts till projektledare.

Proposition om Equmenias scoutstrategi 2020-2030
Under året har Equmenia arbetat utifrån den nya scoutstrategin. Kommande år kommer
fokus vara på rekrytering.

10.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

10.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Årsredovisning 2020
Ordförande: Peter Karlbom
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11.1 Informationssession
Malin Ansgar, styrelsen, presenterade årsredovisningen för 2020 som hade funnits att läsa i
handlingarna s. 14-31.

En fråga lyftes om varför målet ska vara att balansräkningen ska vara så nära noll som
möjligt och inte så nära budget som möjligt. Styrelsens svar var att i idéella organisationer
ska målet vara att ha ett resultat så nära noll som möjligt.

11.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

11.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 12 Revisionsberättelse för 2020
Ordförande: Peter Karlbom

12.1 Informationssession
Peter Karlbom läste upp revisorernas uttalande och hänvisade till revisionsberättelsen som
funnits i handlingarna på s. 32-33.

12.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

12.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 13 Fastställande av resultat- och balansräkning
Ordförande: Peter Karlbom

13.1 Informationssession
Peter Karlbom presenterade styrelsens förslag till fastställande av resultat- och
balansräkning som funnits i handlingarna s. 34.

13.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
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Ingen valde att yttra sig.

13.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

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.

§ 14 Ansvarsfrihet för styrelsen
Ordförande: Peter Karlbom

14.1 Informationssession
Peter Karlbom informerade om revisorernas förslag att ge styrelse och generalsekreterare
ansvarsfrihet.

14.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

14.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att bevilja styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.

§ 15 Bekräftelse av protokoll från beredningskonferens
Ordförande: Tobias Jordeskog

15.1 Informationssession
Tobias Jordeskog informerade om att ingen beredningskonferens skett.

15.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

15.3 Beslutssession
Eftersom ingen beredningskonferens ägt rum togs inget beslut i denna fråga.

§ 16 Riksstämmogåva
Ordförande: Tobias Jordeskog
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16.1 Informationssession
Ida Löveborn informerade om riksstämmogåvan.

16.2 Övervägandesession
Deltagarna tog själva beslut om sina ekonomiska bidrag till Riksstämman medan en sång av
Equmenia Ton spelades.

16.3 Beslutssession
Inget beslut togs i denna fråga.

§ 17 Motion om arvodering av ordförande
Frågan hanterades under § 21.

§ 18 Proposition om medlemsavgift, deltagaravgift och aktivitetsstöd
Ordförande: Peter Karlbom

18.1 Informationssession
Malin Ansgar, styrelsen, presenterade propositionen som hade funnits att läsa i handlingarna
s. 36-37.

18.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Anna Gillsjö redogjorde i
plenum för samtalet på torget där inga konkreta förslag framkommit utan samtalen främst
kretsat kring frågor om detaljer.

Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

18.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

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 proportion till andelen.

§ 19 Proposition om scoutavgift
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Ordförande: Peter Karlbom

19.1 Informationssession
Malin Ansgar, styrelsen, presenterade propositionen som hade funnits att läsa i handlingarna
s. 37.

19.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Anna Gillsjö redogjorde i
plenum för samtalet på torget där det inte förekommit mycket diskussion om propositionen.

Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

19.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att fastställa scoutavgiften för 2022 till 117 kronor per scout.

§ 20 Proposition om budget för 2022
Ordförande: Peter Karlbom

20.1 Informationssession
Malin Ansgar, styrelsen, presenterade propositionen som hade funnits att läsa i handlingarna
s. 38–39 genom att visa en Minecraft-film med Cecilia Bergliden och Jens Marklund där de
gick igenom budgeten.

20.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Anna Gillsjö redogjorde i
plenum för samtalet på torget där det framkommit önskemål om att föregående års budget
ska visas tillsammans med utfallet för att underlätta jämförelse.

Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

20.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

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

att ha med både utfall och budget för föregående verksamhetsår i nästa års
handlingar.

§ 21 Proposition om arvode för ordförande
Ordförande: Peter Karlbom
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21.1 Informationssession
Kristina Florén, styrelsen, presenterade propositionen som hade funnits att läsa i
handlingarna s. 40.

21.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Andreas Pettersson
redogjorde i plenum för samtalet på torget där det främst varit klargörande frågor som ställts.

Ordet lämnades fritt.

Samtalet i plenum rörde främst styrelsens ansvar för att frågan utreds då några menade att
arvodet borde höjas.

21.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

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) Socialförsäkringbalken. 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
är 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,

att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan till nästa stämma och därefter ge ett
förslag om arvodering av styrelsens medlemmar.

§ 22 Proposition om instruktion för Equmenias nomineringskommitté
Ordförande: Tobias Jordeskog

22.1 Informationssession
Sara Wahll, styrelsen, presenterade propositionen som hade funnits att läsa i handlingarna
s. 40–42.

22.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Simon Nilsson redogjorde
i plenum för samtalet på torget där många uttryckt en önskan om att presentationen av de
nominerade ledamöterna skulle innehålla mer information om deras bakgrund. En önskan
om att yngre medlemmar borde finnas i styrelsen för att öka representativiteten lyftes också.
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Ordet lämnades fritt.

Samtalet handlade till stor del om hur mycket stämman ska styra nomineringskommitténs
arbete.

Stämman skickade med en önskan till nomineringskommittén att de styrelsenominerades
bakgrund ska vara tydligare beskriven i presentationen inför stämman samt uppmuntrade
dem att söka yngre kandidater.

22.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att revidera förslaget till Instruktion för Equmenias nomineringskommitté enligt
det på stämman presenterade förslaget,

att anta av stämman reviderad Instruktion för Equmenias nomineringskommitté.

§ 23 Proposition om verksamhetsplan för 2022–2023 samt ny process för
verksamhetsplaner
Ordförande: Tobias Jordeskog

23.1 Informationssession
Arvid Hardmo och Ida Löveborn, styrelsen, presenterade propositionen som hade funnits att
läsa i handlingarna s. 43–44.

23.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Julia Ekman redogjorde i
plenum för samtalet på torget där intresset för denna fråga varit stor.

Ordet lämnades fritt.

Samtalen rörde bland annat frågan om när den första visionskonferensen skulle äga rum,
huruvida de nya processerna gör organisationen långsammare eller mer effektiv och hur
deltagare ska lockas dit.

Ett medskick till styrelsen gjordes där stämman önskade:
● öka detaljnivån i verksamhetsplanen kommande år,
● forum för diskussion och frågor inför visionskonferensen
● att styrelsen skulle fundera kring kommunikationen av visionskonferensen och

förvaltningsstämman.

Riksstämman beslutade med acceptans att gå in i beslutssession.

23.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade med acceptans
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att införa den nya processen för verksamhetsplan för verksamhetsåren
2022-2023,

att den nya processen ska utvärderas på stämman 2025.

§ 24 Förslag till verksamhetsplan 2022–2023*
Ordförande: Tobias Jordeskog

24.1 Informationssession
Hanna Neljesjö, styrelsen, presenterade förslaget till verksamhetsplan 2022–2023 som hade
funnits att läsa i handlingarna s. 44–45. Även ett förslag att anta en verksamhetsplan för
enbart 2022, om ny process för verksamhetsplaner inte skulle antas, presenterades.

24.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Erik Serrander redogjorde
i plenum för samtalet på torget där många varit intresserade. Många ville till handlingsplanen
skicka med

● en önskan om regelbundna livesändningar av gudstjänster med mera
● ett Suntprat-koncept som behandlar existentiella frågor
● arbete och utbildning för att främja öppna samtal
● stöd till unga predikanter.

Till framtida verksamhetsplaner diskuterades också frågor om tillgänglighet, att utveckla en
personlig tro, att prata om tabubelagda frågor, att ha fokus på unga vuxna och klimatfrågan.

Ordet lämnades fritt.

I samtalen i plenum nämndes att det finns önskemål från föreningarna om att få hjälp med
hur unga kan gå från medlemmar till ledare och från Equmenia till församling. På det
svarade generalsekreteraren att mycket görs i denna fråga. Några lyfte också en önskan om
att kommande verksamhetsplan ska vara med detaljerad.

24.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att anta förslaget till Verksamhetsplan för perioden 2022-01-01–2023-12-31.

§ 25 Proposition om stadgeändring
Ordförande: Tobias Jordeskog

25.1 Informationssession
Richard Roolf, styrelsen, presenterade propositionen som hade funnits att läsa i
handlingarna s. 46-51.

25.2 Övervägandesession
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Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Arvid Nyström redogjorde
i plenum för samtalet på torget där det förekommit engagerade samtal med både språkliga
synpunkter och invändningar mot det innehållsmässiga. Samtalet kretsade också till stor del
kring frågan om möjligheten att lyfta brådskande ärenden på förvaltningsstämman då det
fanns en oro för att föreningarnas makt skulle försvagas.

Ordet lämnades fritt.

Samtalet i plenum handlade i stor utsträckning om hur förvaltningsstämman och
visionskonferensen skulle komma att utformas. Många hade frågor om hur deltagare skulle
lockas till visionskonferensen och hur alla skulle ha möjlighet att göra sina röster hörda i det
forumet. Samtalet berörde även §11.1 som kunde tolkas som att det var tillåtet att vara vice
ordförande i sex år och därefter ordförande i sex år. Några menade att det är ett
demokratiskt problem medan andra menade att det inte är ett problem eftersom stämman
har makt att besluta att inte tillsätta någon så länge om det inte är önskvärt.

25.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade med acceptans

att revidera propositionen om stadgeändring enligt det presenterade förslaget,

Riksstämman beslutade i enighet

att anta de stadgeändringar som hade föreslagits i propositionen.

Under den tid då riksstämman var ajournerad mellan lördagen och söndagen upptäcktes ett
problem i de föreslagna stadgarna §6 och §8 angående längd på mandatperiod. Då
riksstämman återupptog mötet på söndagsmorgonen togs därför följande beslut, i enighet:

att anta följande stadgeändringar: i § 6.4 byta ut sista meningen till "De valdas
mandatperiod träder i kraft vid riksstämmans avslutande." samt i § 8.4 byta ut
sista meningen till "De valdas mandatperiod träder i kraft vid
förvaltningsstämmans avslutande."

§ 26 Proposition om Trygga möten och utdrag ur belastningsregistret
Ordförande: Tobias Jordeskog

26.1 Informationssession
Simon Västsäter, styrelsen, presenterade propositionen som hade funnits att läsa i
handlingarna s. 51–52.

26.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare David Forsling redogjorde
i plenum för samtalet på torget som kretsat kring praktiska frågor om bland annat hur
uppvisandet kan dokumenteras och hur det ska ske. Samtal förekom även kring varför tre år
valts som tidsintervall.
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Ordet lämnades fritt.

Styrelsen gjorde ett antal förtydliganden och nämnde bland annat att varje förening själv kan
välja att kräva uppvisande av utdrag ur belastningsregistret oftare än vart tredje år.

26.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade med acceptans

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.

§ 27 Val av ordförande
Ordförande: Tobias Jordeskog och vid beslut Peter Karlbom

27.1 Informationssession
Daniel Arkbro, valberedningen, presenterade nomineringskommitténs arbete inför
riksstämman 2021. Till ordförande föreslogs Arvid Hardmo för en mandatperiod på ett år. En
presentation av kandidaterna hade funnits att läsa i handlingarna s. 54.

27.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget där det hade funnits möjlighet att prata
med den nominerade. Processledare Daniel Arkbro redogjorde i plenum för samtalet på
torget där det inte varit mycket diskussion om den nominerade.

Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

27.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att till ordförande med en mandatperiod på ett år välja Arvid Hardmo, Kumla.

§ 28 Val av ledamöter till styrelsen
Ordförande: Tobias Jordeskog och vid beslut Peter Karlbom

28.1 Informationssession
Daniel Arkbro, valberedningen, presenterade nomineringskommitténs arbete inför
riksstämman 2021. Till ledamöter föreslogs Tilly Liman (nyval 2 år), Carl Lagerqvist (nyval 2
år), Emma Gunnarsson (nyval 2 år), Erik Eklund, (nyval, fyllnadsval 1 år), Sara Wahll, (omval
2 år). En presentation av kandidaterna hade funnits att läsa i handlingarna s. 54–55.
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28.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget där det hade funnits möjlighet att prata
med de nominerade. Processledare Daniel Arkbro redogjorde i plenum för samtalet på torget
där det inte varit mycket diskussion om de nominerade.

Ordet lämnades fritt.

En sakfråga väcktes och besvarades.

28.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att till ledamöter med en mandatperiod på 2 år välja Tilly Liman, Stockholm, Carl
Lagerqvist, Lidingö, Emma Gunnarsson, Stockholm och Sara Wahll,
Göteborg,

att till ledamot med en period på 1 år välja Erik Eklund, Skellefteå.

§ 29 Val av revisorer
Ordförande: Tobias Jordeskog och vid beslut Peter Karlbom

29.1 Informationssession
Daniel Arkbro, valberedningen, presenterade nomineringskommitténs förslag som hade
funnits att läsa i handlingarna s. 53.

29.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Daniel Arkbro redogjorde i
plenum för samtalet på torget där det inte förekommit någon diskussion.

Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

29.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att till revisorer för ett år utse Desirée Nylén Wittberg (auktoriserad revisor), Erik
Elfgren och Gunnar Sjödelius,

att till revisorssuppleant för ett år utse Torbjörn Larsson (auktoriserad revisor).

§ 30 Val av nomineringskommitté
Ordförande: Tobias Jordeskog och Peter Karlbom

30.1 Informationssession

14



Equmenias riksstämma
Värnamo 19 - 21 november 2021

Magnus Sternegård, Equmenias biträdande generalsekreterare, presenterade regionernas
föreslagna ledamöter till nomineringskommittén. Från region Svealand nominerades Daniel
Arkbro, från region Väst Emma Tonnvik, från region Stockholm Julia Ekman, från Region Öst
Anna Gillsjö.

30.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Magnus Sternegård redogjorde i plenum
för vilka som fanns nominerade och förtydligade att vakanta platser i nomineringskommittén
fylls av regionstyrelsen i den region som saknar representant, utifrån Instruktion för
Equmenias nomineringskommitté.

Ordet lämnades fritt.

30.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att att anta förslaget till nomineringskommitté.

§ 31 Presentation av 2022 års riksstämma
Ordförande: Tobias Jordeskog

31.1 Informationssession
Ida Löveborn presenterade att nästa riksstämma skulle komma att hållas under hösten
2023.

31.2 Övervägandesession

Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig.

31.3 Beslutssession
Riksstämman beslutade i enighet

att nästa riksstämma hålls hösten 2023, någonstans.

§ 32 Avslutning
Ordförande: Peter Karlbom

Ida Löveborn riktade ett stort varmt tack till presidiet, nomineringskommittén och styrelsens
avgående ledamöter Richard Roolf, Jonna Lindroth och Hanna Neljesjö.

Carin Dernulf och Richard Roolf riktade ett stort varmt tack till den avgående ordföranden
Ida Löveborn.
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Mötesordförande Tobias Jordeskog riktade ett tack till ombuden och deltagarna samt alla
som arbetat med tekniken.

Carin Dernulf och Tobias Jordeskog riktade även ett stort tack till de i Värnamo som varit
med och möjliggjort riksstämman.

Arvid Hardmo, Equmenias nyvalda ordförande, förklarade riksstämman 2021 avslutad.

Tobias Jordeskog, Peter Karlbom,
mötesordförande vice mötesordförande

Elsa Kärnsund, Oskar Johansson,
protokollsekreterare bildsekreterare

Amanda Spännare, Ida Pollack,
protokollsekreterare protokolljusterare

Rebecka Aspenes, Noa Björklund,
protokolljusterare protokolljusterare

Vide Nordin Nobuoka,
protokolljusterare
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