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Hej! 

 

I din hand har du handlingarna till Equmenia Syds regionsstämma 2022 i 

Sösdala. På de kommande sidorna kan du läsa om vad som hänt i regionen 

under 2021 och de frågor som skall behandlas på regionstämman.  

 

Även det gångna året påverkades på många sätt av pandemin. Trots det kunde 

vi genomföra vissa arrangemang. När detta skrivs hoppas vi på att kunna 

genomföra kommande samlingar utan restriktioner. Det är en glädje i att våga 

planera för större samlingar igen!  

 

Även i år vill styrelsen öppna upp för möjligheten att delta via Zoom. Allt för 

att öka möjligheten för så många som möjligt att vara med och påverka 

Equmenia Syds framtid.  

 

I samband med stämman bjuder vi också in till en tonårs- och ledardag med 

spännande programpunkter. Mer info om det finns på bl.a. Equmenia Syds 

hemsida. 

 

För att kunna ordna allt praktiskt är det viktigt att alla anmäler sig till stämman 

och dagen. Detta sker genom ett formulär på Equmenia Syds hemsida. Där kan 

du också ange om du vill delta i stämman via Zoom. 

 

Stämman börjar med drop-infika 9.30, förhandlingarna startar 10.00 och 

beräknas vara avslutade ca. 12.00. 

 

Välkommen! 

 

Joakim Stenmo 

Regionsamordnare Equmenia Syd 
 



 

 
Arbetsordning för regionstämma 

 

1. Man kan begära ordet genom att skriva en lapp och lämna till presidiet 
med namn och punkt man vill yttra sig över eller genom att räcka upp 
handen i plenum. Man kan begära ordet av följande skäl:  

a. Åsikt – Man har en åsikt i frågan som debatteras  
b. Sakupplysning – Man vill bidra med en sakupplysning/rättelse  
c. Replik – Man vill förklara sitt tidigare yttrande mer då det har 

blivit missuppfattat. En replik får inte innehålla ett nytt förslag.  
d. Ordningsfråga – Man vill till exempel yrka på en paus eller streck 

i debatten  
 

2. Sakupplysning, replik och ordningsfråga 
går utanför den vanliga debatten och 
behandlas omgående.  
Kom ihåg: Om du ska yttra dig i 
talarstolen, börja alltid med att 
presentera dig med namn och vilken 
förening du representerar!  

 

3. Efter en debatt fattas det oftast beslut. 
Om det finns flera förslag kan dessa 
ställas mot varandra eller mot avslag. 
Sist i beslutsprocessen ställs alltid ett 
förslag mot avslag. Vid fattande av beslut 
svarar man ”Ja” när ordföranden frågar 
”Kan vi besluta att...”. Om man inte håller 
med och vill se att förslaget inte går 
igenom väntar man tills ordföranden 
frågar ”Någon där emot?” och då svarar 
man ”Ja” på den frågan. Ett ”Nej” räknas 
aldrig, endast styrkan på de två olika ”Ja” 
svaren. Det ”Ja” som ordföranden anser 
vara starkast blir det som beslutas. 

 

4. Votering kan begäras om de båda ”Ja” 
svaren var snarlika i styrka och det är svårt att avgöra vilket av dem som 
flest stod bakom. Alla ombud kan begära votering om de anser att så 
behövs. Då sker omröstning med hjälp av handuppräckning med 
ombudskort i handen.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Några bra ord att kunna 

Här är en liten ordlista som förklarar en del av orden på föregående sida och 
några till. Om det är något du inte förstår så fråga någon som sitter bredvid 
eller någon annan du tror kan veta. 
 

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 under påverkanstorget är ganska 
lika så kan man försöka att jämka ihop dem till ett gemensamt förslag. 
 

Motion 

Förslag som kommit in från medlemmar eller lokalföreningar som 
regionstämman ska fatta beslut om. 
 

Plenum 

Den del av årsmötet då vi sitter ner i storsamling. I plenum måste du begära 
ordet för att få tala 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. 
 

Påverkanstorg 

Den del av stämman då vi går omkring mellan olika stationer för att diskutera 
beslutsförslagen, ställa frågor och komma med nya beslutsförslag. 
 

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. Denna gång görs röstningen med röstkort. 
 

Yrkande 

När du lämnar ett beslutsförslag på påverkanstorget eller i plenum yrkar du att 
Equmenia syd 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. 
 
 



 

Förslag till dagordning 

1. Mötet öppnas 

2. Val av mötesledare 

3. Dagordning  

4. Inbjudan 

5. Verksamhetsberättelse  

6. Bokslut  

7. Revisionsberättelse  

8. Ansvarsfrihet  

9. Samtal i grupper 

10. Redovisning av samtalen 

11. Verksamhetsplan 

12. Medlemsavgift 

13. Budget 

14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

15. Val av ordförande och styrelse 

16. Val av revisorer 

17. Val av valberedning 

18. Övriga frågor och information 

19. Presentation av nästa års regionstämma 

20. Mötet avslutas 

 

Grön = formalia    Lila = vi avslutar föregående år    Orange = vi förbereder kommande år    Blå = val 



 

Förklaringar till punkterna i Föredragningslistan 

1. Mötet öppnas 

Under denna punkt startar mötet.  

 

2. Val av mötesledare 

Mötesordförande leder mötet och ser till att alla som vill får säga vad de tycker. 

Mötessekreteraren skriver protokoll.  

Justeraren läser igenom protokollet efteråt för att se så att allting stämmer. Ni kan 

också ha en kommentator som förklarar mötespunkterna under stämman.  

 

3. Dagordning 

Dagordningen är listan på allt ni ska ta upp under årsmötet. Alla punkter i den här 

dagordningen är sådana ni måste ta upp enligt föreningens regler. Men det går att ta 

upp fler saker. Då tar ni beslut om att lägga till det. 

 

4. Inbjudan  

Alla medlemmar i föreningen ska bli inbjudna till mötet senast sex månader innan 

det hålls. Här bestämmer ni om ni kan godkänna inbjudan, alltså att den skickats ut i 

så pass god tid som reglerna säger.  

 

5. Verksamhetsberättelse 

Ni går igenom vad föreningen gjort det senaste året.  

 

6. Bokslut  

Ni går igenom vad föreningen lagt pengar på det senaste året. Bokslutet visar hur 

läget ser ut med ekonomin.  

 

7. Revisionsberättelse 

Revisorn följer upp att styrelsen gör vad de fått i uppgift att göra - alltså det som 

bestämdes på förra årsmötet. I revisionsberättelsen sammanfattas hen hur hen 

tycker styrelsen skött sitt jobb.  

 

8. Ansvarsfrihet 

Under denna punkt får föreningen avgöra om de tycker att styrelsen har gjort vad de 

ska. Då ska de få ansvarsfrihet, alltså att ingen kan komma i efterhand och säga att 

något de gjort var fel. Om de gjort något de inte borde ha gjort kan ni välja att inte 

bevilja ansvarsfrihet. Oftast handlar det då om att styrelsen har gjort något väldigt 

dåligt, till exempel ett brott.  

 

9. Samtal i grupper 

Under denna punkt kommer stämman att samtala kring några olika frågor. Alla 

delas in i grupper vilka kommer att få tillfälle att prata om alla frågorna. 

 

 

 



 

10. Redovisning av samtalen 

Ansvariga för de olika samtalspunkterna redovisar vad som sagts. Detta bildar 

underlag för styrelsens vidare arbete det kommande året. 

 

11. Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver det styrelsen skall arbeta med 

under det kommande året/åren. 

 

12. Medlemsavgift  

Alla som vill vara med i föreningen ska betala en medlemsavgift. Här bestämmer ni 

hur mycket den ska vara på.  

 

13. Budget 

Under denna punkt bestämmer ni hur ni ska använda föreningens pengar under det 

nya året. 

 

14. Styrelsens storlek 

Det ska vara 1 ordförande och 5-8 ledamöter i styrelsen.  De som väljs till styrelsen 

kan få olika uppdrag. Det ska t.ex. väljas en sekreterare och en kassör. Här bestäms 

hur många ledamöter styrelsen skall ha det kommande året. 

 

15. Val av ordförande och styrelse 

Styrelsen är de som leder föreningen.  

 

16. Val av revisor 

Revisorn är en person som följer upp styrelsens arbete och ser så att de gör vad de 

fått i uppdrag att göra. Revisorn får inte sitta i styrelsen. Revisorn behöver heller 

inte vara medlem i föreningen. 

 

17. Val av valberedningen 

Valberedningen har som uppdrag att ta fram ett förslag på vilka som ska ha 

förtroendeuppdrag i föreningen nästa år dvs styrelse och revisor.  

 

18. Övriga frågor 

Om det är något övrigt som ni skulle vilja prata om kan ni lyfta det under denna 

punkt.  

 

19. Presentation av nästa års regionstämma 

Tid och plats för nästa års regionstämma presenteras. 

 

20. Mötet avslutas 

Nu är ni klara!  
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Verksamhetsberättelse för 2021-01-01–2021-12-31 
 

Verksamhetsberättelse Styrelsen 

År 2021 var ett år som var väldigt präglad av pandemin, många arrangemang blev 

inställda på grund av restriktionerna. Men! Det gick att träffas mellan smittovågorna 

och över nätet blev det också en träff. Konfas hade en digital träff på våren, ett 

trevligt läger i Helsingborg på sex dagar under sommarhalvåret och en helg i Lund i 

november. Regionstämman hölls i Hässleholm med ett “gott o blandat torg” där det 

gick att ta del av olika saker som händer i vår region och Equmenia nationellt.  

Styrelsen fixade o trixade med profilprodukterna som visades upp på regionstämman. 

Styrelsen hade också ett digitalt möte med ett antal ordförande från regionen. 

 

Styrelsen hade en som flyttade iväg och två tillskott. 

2021-01-01 –2021-10-02 

Filip Tiger, Karlskrona (Ordförande) 

Simon Nilsson, Karlskrona (Vice Ordförande) 

Zara Lesage Olsson, Sösdala (Kassör) 

Jakob Nilsson, Billesholm (Ledamot) 

Sofia Tatidis, Karlskrona (Sekreterare) 

 

2021-10-02–2021-12-31 

Filip Tiger, Karlskrona (Ordförande) 

Simon Nilsson, Karlskrona (Vice Ordförande) 

Zara Lesage Olsson, Sösdala (Sekreterare) 

Jakob Nilsson, Billesholm (Ledamot) 

Kajsa Magnesköld, Bjuv (Kassör) 

Elliot Stenmo, Bjuv (Ledamot) 

 

Filip Tiger 

Styrelsens ordförande 

 

Verksamhetsberättelse Scoutstaget 

Även regionens scoutverksamhet påverkades starkt av pandemin.  

Frostnatta, regionens tonårsscouthajk, fick ställas in, så också Kämpaleken. 

 

Regionens kårer genomförde hajker och läger i olika format men alla större läger fick 

skjutas framåt, t.ex. Scouternas Jamborre som var planerad att genomföras utanför 

Kristianstad 2021. 

 

Det var också tänkt att en ny omgång av Ska’ut skulle starta sommaren -21 men med 

de restriktioner som fortfarande gällde då, så beslutade handledarna att vänta ett år. 

Istället genomfördes en Prova på-träff på Skoghus utanför Sösdala under hösten. Ett 

tiotal intresserade kom och fick smaka på vad Ska’ut är.  

 

Det är glädjande att se hur duktiga våra kårer är på att skapa vettig verksamhet trots 

att restriktioner begränsar vad som kan och får göras. All heder åt alla våra 

fantastiska scouledare! 

 

Under 2021 har scoutstaget bestått av följande medlemmar: Matilda Magnesköld 

Victor Tiger, Axel Bergenfeldt, Sofia Tatidis samt regionsamordnaren.  

 

Scoutstaget 
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Förslag på verksamhetsplan för 

verksamhetsåret 2023  

 

 

På Equmenias riksstämma beslutades om ett delvis nytt arbetssätt där den 

traditionella riksstämman endast genomförs vartannat år. I mellanåret hålls endast 

en mindre förvaltningsstämma och istället kallas alla Equmenias medlemmar till 

en visionskonferens där fokus ligger på samtal kring Equmenias inriktning 

framöver. Förslaget är också att regionernas arbete skall följa denna ordning.  

 

Tanken är också att det skall kunna bli en tydligare koppling mellan den nationella 

och den regionala verksamhetsplanen, allt för att använda alla våra resurser bättre. 

 

Denna nya arbetsordning kommer att genomföras successivt under de kommande 

åren. Därför föreslår styrelsen att nuvarande verksamhetsplan förlängs ett år. 
 

 

 

 

Förslag på medlemsavgift för 

verksamhetsåret 2023 
 
 

Medlemsavgiften är ett anslag som föreningar och verksamhetsgrupper betalar för att vara 

medlemmar i Equmenia Syd. Den utgör en viktig del av regionens ekonomi och möjliggör 

mycket av det arbete som styrelsen och regionen bedriver. Medlemsavgiften är för 

närvarande 45 kr/medlem och år. Styrelsen föreslår att denna medlemsavgift bibehålls för 

kommande år.  
 
 

Styrelsen föreslår regionstämman besluta: 
 

att       fastslå medlemsavgiften för 2022 till 45 kronor per medlem. 
 

 

 

 

Förslag till ordförande och styrelse 

 

Förslag till ordförande 

Filip Tiger, Karlskrona  Omval, 1 år 

 

Ledamöter 

Zara Lesage Olsson, Sösdala Omval till 2024 

Jakob Nilsson, Billesholm  Omval till 2024 
 

Simon Nilsson, Karlskrona Kvarstår till 2023 

Kajsa Magnesköld  Kvarstår till 2023     

Elliot Stenmo   Kvarstår till 2023 
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Förslag på revisorer 

 

Andreas Månefrost  Omval, 1 år 

Jonas Cedergren   Omval, 1 år 

 
 

 

 

 

 

Förslag till Valberedning  

 

Vakant 

Vakant  

 
 
     
Nästa års regionstämma 

Då Region Skåne, liksom de flesta andra regioner i Sverige, vill ha in ansökningar 

om bidrag under eller strax efter sommaren där regionstämmans protokoll mm 

skall bifogas, kommer vi behöva förlägga kommande års stämmor under tiden 

april - juni. Tidigare blir svårt då ekonomirapporten inte är klar förrän då.  

Till detta kommer också de förändringar i arbetssätt som Equmenia genomför och 

som redovisats under punkt 11. 

Eftersom denna osäkerhet finns föreslås att styrelsen återkommer med datum för 

nästa års regionstämma så fort det går men minst de stadgeenliga tre månaderna i 

förväg. 
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