Protokoll fört vid Regionstämma för
Equmenia Nord 2021-10-23
i Johanneskyrkan i Boden

Upprättande av röstlängd: Joel Powell ropade upp anmälda ombud.
För närvarande ombud, se bilaga 1, Närvarolista.
Erik Elfgren förklarade hur beslutsfattande i Regionstämman skulle gå till genom konsensus.
1. Regionstämmans öppnande
Joel Brunnegård, regionstyrelsens ordförande, förklarade Regionstämman öppnad och
visade en videohälsning från Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia.
2. Val av funktionärer vid regionstämman
Regionstämman beslutade att
a. till mötesordförande välja Erik Elfgren,
b. till sekreterare välja Gunilla Landin,
c. till justeringspersoner samt rösträknare välja Hannes Lundbäck och Niclas
Clausén,
d. till bildsekreterare välja Samuel Karlsson,
e. samt till zoomtekniker välja Olle Björck.
3. Ordförandebyte
Ordförande Joel Brunnegård lämnade klubban till Erik Elfgren.
4. Regionstämmans stadgeenliga utlysande
Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, berättade när kallelse och
handlingar skickats ut.
Regionstämman beslutade
att anse regionstämman stadgeenligt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslistan
Ordet förklarades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Helena Apelqvist lämnade förslag om ändringar i föredragningslistan samt en övrig fråga.
Regionstämman beslutade
att fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar.
6. Verksamhetsberättelsen 2020
Agnes Hedman, regionstyrelsen, förklarade att regionstämman skulle få se bilder och gissa
vilken verksamhet respektive bild gällde.
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Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, visade bilderna och berättade, när
deltagarna gissat, om de händelser som representerades.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig.
Regionstämman beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
7. Ekonomisk redovisning 2020
Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, förklarade att den ekonomiska
redovisningen skulle ske via Mentimeter quiz, och ledde genomgången medan deltagarna
gissade svaren på frågor via Menti.com.
Joel Brunnegård berättade om pengar som Equmenia Nord lånat ut till Equmeniakyrkan för
att få ränta på dem.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Hanna Apelqvist ställde en fråga.
Joel Brunnegård, regionstyrelsens ordförande, svarade.
Regionstämman beslutade
att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.
8. Revisionsberättelse
Revisor Erik Elfgren berättade om revisorernas arbete och rekommenderade regionstämman
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.
Regionstämman beslutade
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ordförande Erik Elfgren förklarade frågan om ansvarsfrihet.
Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.
Regionstämman beslutade
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och tackade styrelsen för deras arbete
med en applåd.
10. Samtal: Vad är region Nord?
Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, bad regionstämman att via
Mentimeter svara på frågan: vad tänker du på när du tänker på vår region?
Regionstämman fick se videohälsningar från Regionens föreningar.
11. Proposition om bidragssystem
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Joel Brunnegård berättade om propositionen.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Helena Apelqvist lämnade förslag att propositionen ska gå ut på remiss till föreningarna i
minst två år, samt att det ska gå ut tydlig information om de bidrag och fonder som finns.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, gav respons på förslaget.
Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, ställde en fråga.
Erik Serrander, regionstyrelsen, förklarade regionstyrelsens förslag till beslut.
Erik Elfgren föreslog ett konsensusbeslut.
Bosse Åberg Tönnäng, lämnade ett förslag; att inte besluta att styrelsen får mandat att
upplösa regionens fonder, förrän remisstiden är slut.
Erik Serrander
Joel Powell
Regionstämman beslutade
att uppdra regionstyrelsen att utforma ett förslag på nytt bidrags- och/eller fondstruktur
utifrån de på stämman fastställda riktlinjer för denna struktur,
att förslaget skicka på remiss till föreningar,
att informera tydligt om nuvarande bidragssystem, samt
att återkomma senast regionstämman 2023 för beslut.
12. Proposition om stadgeändring
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, berättade om förslaget till stadgeändring.
Ordet lämnades fritt
Följande personer yttrade sig:
Helena Apelqvist yrkade att det är viktigt att fylla på styrelsen, att det är regionens ansvar,
och att göra fyllnadsval när någon inte längre kan vara med. Helena yrkade avslag till att
ändra i stadgarna.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, gav en sakupplysning.
Erik Elfgren gav en sakupplysning.
André Jakobsson, regional kyrkoledare.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, förklarade att en annan lösning är att välja en styrelse med
udda antal ledamöter.
13. Bordläggning av proposition om stadgeändring
Ordförande Erik Elfgren förklarade punkten bordlagd.
14. Ajournering
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Ordförande Erik Elfgren ajournerade förhandlingarna för lunch.
15. Förhandlingarnas återupptagande
Ordförande Erik Elfgren förklarade förhandlingarna återupptagna.
Regionstämman fick se en film från Barnens tankesmedja.
16. Återupptagande av proposition om stadgeändring
Ordförande Erik Elfgren sammanfattade diskussionen hittills.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Joel Brunnegård yrkade bifall på styrelsens förslag A.
Julia Gardström
Helena Apelqvist
Bosse Åberg Tönnäng ställde en fråga.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, svarade på frågan.
Ordförande Erik Elfgren förklarade att beslut om stadgeändring behöver fattas med
rösträkning och bad rösträknarna komma fram.
Regionstämman beslutade med 7 röster för och 3 röster mot
att behålla stadgarna som de är.
17. Fastställande av verksamhetsplan för 2022
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, berättade om verksamhetsplanen för 2022. Styrelsen
föreslår att anta en riktlinje och att regionstämman lämnar förslag som styrelsen sedan tar
med sig för en konkret plan.
Regionstämman samtalade i bikupor utifrån frågan: vad skulle du önska att vi gjorde i
regionen? Regionstämman uppmanades att skriva ner idéer från bikuporna i Mentimeter.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Elin Lagerhäll ställde frågor kring verksamhetsplanen.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, svarade på frågorna och bad att få med i protokollet att
styrelsen skriver mer i verksamhetsberättelsen om vilka mål som uppfyllts
Julia Gardström lämnade förslag till beslut att styrelsen tydligare redovisar i
verksamhetsberättelsen vilka mål som uppfyllts under året.
Joel Powell yrkade bifall.
Regionstämman beslutade
att anta den föreslagna verksamhetsplanen, samt
att uppdra åt styrelsen att göra en tydlig redovisning av hur målen verksamhetsplanen
uppfyllts.
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18. Beslut om medlemsavgift från föreningarna till regionen
Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, berättade om styrelsens förslag på
medlemsavgift.
Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.
Regionstämman beslutade
att fastställa medlemsavgiften från föreningarna till regionen för 2022 till 25 kr/medlem.
19. Beslut om budget 2022
Ordförande Erik Elfgren förklarade att beslut om budget tas efter motionen om demokratiskt
utförda årsstämmor.
a. Motion om demokratiskt utförda årsstämmor
Helena Apelqvist berättade om motionen.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, berättade om styrelsens svar på motionen.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Julia Gardström ställde en fråga och lämnade förslaget att styrelsen inte behöver redovisa
årligen.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, svarade på frågan.
Helena Apelqvist
Joel Powell
Alva Apelqvist
Helena Apelqvist yrkade avslag på motionens attsats 3.
Joel Brunnegård förklarade att styrelsen haft en strävan efter mer resonemang på
regionstämmor när det gäller budget.
André Jakobsson, regional kyrkoledare, berättade om Equmeniakyrkans rambudget.
Helena Apelqvist tydliggjorde att det är viktigt vilka ord som används, att det ska vara beslut
på stämman och inte ett fastställande av något som redan verkar bestämt.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen föreslog en ändring i styrelsens förslag, att stämman tar
beslut om föreslagen rambudget.
Joel Powell ställde en fråga.
Erik Elfgren svarade.
Joel Powell lämnade ett förslag om en nettobudget för respektive del i budgeten.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, yrkade bifall på Joel Powells förslag.
Erik Elfgren förklarade att eftersom Regionstämman är Regionens högsta beslutande organ,
behöver den attsats som vill att stämman ska ta sitt ansvar som beslutande organ inte tas
med i beslutet.
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Regionstämman beslutade
att stämman tar beslut om föreslagen rambudget årligen hädanefter, enligt stadgarna, samt
att budgeten är en nettobudget.
20. Ajournering
Ordförande Erik Elfgren ajournerade förhandlingarna för bensträckarpaus.
21. Förhandlingarnas återupptagande
Ordförande Erik Elfgren förklarade förhandlingarna återupptagna.
22. Återupptagande av beslut om budget 2022
Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, berättade om förslaget till beslut,
och redogjorde för nettosiffrorna för respektive punkt: barn - 7000kr, puls - 2000kr, musik
och kreativa uttryck plus minus 0 kr, ungdom + 5000 kr, unga vuxna - 9000kr, scout - 5000kr,
utbildning - 1700kr.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer valde att yttra sig:
Joel Powell
Joel Brunnegård
Helena Apelqvist yrkade på ytterligare 5000 kr till scout, eftersom regionscoutläger planeras
till sommaren 2022.
Alva Apelqvist
Hannes Lundbäck ställde en fråga om musik.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen
Julia Gardström ställde en fråga kring posten unga vuxna.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, svarade att posten unga vuxna är ny och därför har högre
tak.
Joel Powell svarade på frågan om musik, att det finns med på både nyårsläger och barnläger,
och på frågan om vad förra scoutlägret kostade och tog in.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, föreslog att lägga 5000 kr på scout.
Regionstämman beslutade
att besluta rambudget enligt budgetförslaget i handlingarna, med justeringen att satsa totalt
10 000 kr i nettobudget för scout.
23. Videohälsning
Regionstämman fick se en videohälsning från Scoutprojektet i Lövgärdet
24. Fastställande av antal ledamöter i Equmenia Nords styrelse
Viktor Strand, regionstyrelsen, berättade om antalet ledamöter i styrelsen och styrelsens
förslag till antalet ledamöter under kommande år.
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Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Helena Apelqvist frågade om suppleanter.
Joel Brunnegård svarade att i stadgarna står det 4–8 ledamöter och 0 eller fler suppleanter.
Joel Powell förklarade att en suppleant har rösträtt ifall en ordinarie är frånvarande.
Bosse Åberg Tönnäng
André Jakobsson, regional kyrkoledare, önskade en skrivelse till föreningarna om
uppmuntran till större engagemang i styrelsearbetet.
Erik Elfgren svarade att det redan gått ut en sådan skrivelse.
Joel Brunnegård berättade att styrelsen arbetat mycket med att få in fler namn till styrelsen.
Ordförande Erik Elfgren föreslog Regionstämman att först välja ledamöter och sedan
fastställa deras antal.
Regionstämman beslutade
att skjuta på beslutet till efter val av styrelseledamöter och ordförande.
25. Bordläggande
Ordförande Erik Elfgren bordlade fastställande av antalet ledamöter i Equmenia Nords
styrelse till efter val av ordförande och ledamöter.
26. Val av ordförande för Equmenia Nord
Viktor Strand, regionstyrelsen och valberedningen, berättade om förslaget till ordförande.
Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.
Regionstämman beslutade
att välja Joel Brunnegård till ordförande i Region Nord.
27. Val av ledamöter i Equmenia Nords styrelse
Viktor Strand, regionstyrelsen och valberedningen, berättade att styrelsen arbetat mycket på
att få in förslag på ledamöter, men att det för närvarande inte fanns något namn.
Kvarstående på ett år är Erik Serrander, Luleå, Sara Atteheden, Malå samt Agnes Hedman,
Umeå. En plats är vakant.
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, berättade vad och hur styrelsen arbetar med.
Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, berättade om styrelsens uppdrag
att representera regionen, bland annat när det gäller Hemavan Fjällstation.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Samuel Karlsson, Luleå
Viktor Strand, valberedningen, nominerade Samuel Karlsson, Luleå och Helena Apelqvist,
Gällivare.
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Joel Powell yrkade bifall.
Regionstämman beslutade
att välja Samuel Karlsson, Luleå och Helena Apelqvist, Gällivare, till ledamöter i styrelsen på
2 år.
28. Återupptagande av fastställande av antalet ledamöter i Equmenia Nords styrelse
Ordförande Erik Elfgren återupptog punkten om fastställande av antalet ledamöter i
styrelsen för Equmenia Nord.
Regionstämman beslutade
att fastställa antalet ledamöter till fem plus ordförande
29. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Viktor Strand, styrelsen och valberedningen, berättade om förslaget till revisorer och att
platsen som revisorssuppleant är vakant om någon är intresserad av att anmäla sig till den.
Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.
Regionstämman beslutade
att välja Erik Elfgren, Luleå och Jan Levén, Luleå till revisorer.
30. Val av valkommitté́ för Regionstämman 2022
Viktor Strand, regionstyrelsen och valberedningen, föreslår Viktor Strand och Niclas Clausén
till valberedning med Viktor Strand som sammankallande.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Joel Brunnegård berättade att valberedningen väljer sammankallande.
Regionstämman beslutade
att till valberedning inför regionstämman 2022 välja Viktor Strand och Niclas Clausén.
31. Tack till avgående ledamöter
Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, tackade Viktor Strand för hans 4 år i
regionstyrelsen, med en Equmeniavattenflaska med texten Den som tror på mig, ska aldrig
någonsin törsta. Regionstämman tackade Viktor med en applåd.
32. Plats och tidpunkt för Regionstämman 2022
Joel Brunnegård, regionstyrelsen, berättade att regionstämman 2022 föreslås hållas i Vännäs
och eventuellt på våren enligt förslag från Riksstämman.
33. Meddelande och information
Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, informerade om:
•
•

Riksstämma i Värnamo 19–21 november. Varje förening har rätt att utse ombud som
får delta och rösta vid Riksstämman.
Barnläger Äntligen Tillsammans, i Piteå och i Malå, som även kopplar upp sig och
möts digitalt. Regionstämman uppmanades att ta med barnlägret i bön!
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•
•
•

Årets höjdpunkt eller åtminstone avslut och start: nyårsläger i Hemavan Too good to
be true? 27 december till 1 januari. Information kommer på Equmenia.se/Nord.
Första anmälningsdag från 27 oktober.
Ledarfest planeras till februari 2022.
Unga vuxna helg 12–14 november, info finns på Equmenia.se/nord.

34. Övriga frågor
a. Förslag om hälsning till Riksstämman.
Helena Apelqvist föreslog att Regionstämman skickar hälsning till Riksstämman att den skulle
kunna vara digital för alla som har långt att resa till Värnamo.
Ordet lämnades fritt.
Följande personer yttrade sig:
Joel Brunnegård berättade att regionala föreningar och styrelser har motionsrätt till
Riksstämman, men att det är för sent att skicka en motion till årets Riksstämma.
Joel Powell berättade att Regionstämman som beslutande organ kan skicka en hälsning till
Riksstämman.
Regionstämman beslutade
att skicka en hälsning enligt förslaget.
35. Avslutning
Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare, tackade för en spännande
Regionstämma med goda demokratiska resonemang, och tackade Erik, Samuel, Olle, Viktor
samt Gunilla för jobbet som presidium med varsin chokladkaka.
Ordförande Erik Elfgren förklarade Regionstämman avslutad.
André Jakobsson, regional kyrkoledare, talade som avslutning om att fortsätta att jobba och
göra sina röster höras tillsammans för positiva förändringar, samt ledde Regionstämman i
bön.
Erik Elfgren
Mötesordförande

Gunilla Landin
Sekreterare

Hannes Lundbäck
Justerare

Niclas Clausén
Justerare
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Bilaga 1. Närvarolista

Ombud vid regionstämman för Equmenia Nord 2021
2021-10-23
Namn
Helena Appelqvist
Linnea Appelqvist
Dante Kontio
Niclas Calusén
Gabriel Brunnegård
Bosse Åberg Tönnäng
Hannes Lundbäck
Hanna Axelsson
Elina Selin
Julia Gardström
Elin Lagerhäll

Förening
SMU i Gällivare - Malmberget
SMU i Gällivare - Malmberget
SMU i Gällivare - Malmberget
Equmenia Smedsbyn
Equmenia Skellefteå
Equmenia Kalix
Equmenia Luleå
Equmenia Luleå
Equmenia Kvarnåsen
Equmenia Vännäs
Equmenia Vännäs

På plats Zoom
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7 föreningar. 11 ombud.
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