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Inledande bön 

 
Gud, gör oss till goda förvaltare av din nåd. Du 

som ger oss förmågan att tänka och planera. Du 

betror oss med uppgiften att fatta beslut, inte bara 

för oss själva utan också för barn och unga i vår 

region.  

 

Ge oss idag klara tankar och varma hjärtan. 

Ibland känns ansvar tungt. Vi vet för lite och vårt 

perspektiv är allt för kort.  

 

Hjälp oss att tro att också våra beslut är inneslutna 

i din försoning, så att vi inte av rädsla för att göra 

fel skjuter undan det som vi måste ta ansvar för. 

 

Om ödmjukhet ber vi dig, Herre, men också om 

frimodighet i Jesu namn. 

 

Amen 

 

Equmenia västs styrelsebön  
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Regionstämmans ABC  

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 är ganska lika så försöker man 

jämka ihop dem till ett gemensamt förslag.  

 

Motion  

Beslutsförslag som kommit in från medlemmar.  

 

Plenum  

Den del av årsmötet då vi sitter ner, du begär ordet för att tala och vi 

röstar om besluten.  

 

Presidium  

De som sitter där framme och leder mötet, alltså mötesordförande och 

sekreterare med flera.  

 

Proposition  

Beslutsförslag som kommit in från styrelsen.  

 

Reservation  

Om du verkligen inte ställer sig bakom ett beslut kan du reservera dig.  

 

Votering  

Om du tycker att det är osäkert hur en omröstning blev så kan du ropa 

votering så att årsmötet får rösta igen, denna gång med röstkorten.  

 

Yrkande 

När du lämnar ett beslutsförslag i plenum yrkar du att Equmenia ska 

göra si eller så. Du kan också yrka bifall eller avslag till ett förslag, alltså 

hålla med eller säga emot förslagen.  



 

4 
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8. Proposition om medlemsavgift för 2023 7 
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Bilaga VII - Presentation av valkommitténs förslag till styrelse 
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1. Öppnande av mötet 

2. Val av mötesfunktionärer för 

regionstämman 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

c. Justerare 

d. Rösträknare 

 

Nommineringskommitténs förslag till mötesfunktionärer presenteras på 

stämman. 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Fastställande av dagordning 

5. Beslut om regionstämmans stadgeenliga 

utlysande 

Equmenia väst stämma 2022 utlystes via Equmenias nyhetsbrev 25 maj  

2022.  
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6. Presentation av valkommitténs förslag till 

styrelse  

  

Se bilaga VII - Presentation av valkommitténs förslag till styrelse 

 

7. Proposition om verksamhetsplan för 2023 

 

– se bilaga I – Förslag till Verksamhetsplan 2023 

8. Proposition om medlemsavgift för 2023 

 

I regionens stadgar står det att det är regionstämman som fastställer 

medlemsavgiften för det kommande året. (om tillsättningen ej gjorts 

dittills). 

 

Under 2022 har medlemsavgiften legat på 35 kr pp/år. Det tillsammans 

med regionsbidragen ligger till grund för den löpande ekonomin 

(personalkostnader, styrelsens kostnader mm).  

 

Övriga regioners medlemsavgifter: 

o Svealand: 40 kr 

o Syd: 40 kr  

o Mitt: 50 kr 

o Öst: 40 kr 

o Stockholm: 40 kr  

o Nord: 25 kr 

 

Regionstyrelsens föreslår att regionstämman beslutar:  

Att fastställa medlemsavgiften till Equmenia väst till 35 kronor per 

medlem för verksamhetsåret 2023.  
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9. Proposition om budget för 2023 

 

Se bilaga IV - Proposition om budget för 2023 

 

10. Inkomna motioner 

12. Presentation av påverkanstorg  

13. Beslut om ajournering för påverkanstorg, 

seminarium och lunch 

14. Hälsningar 

15. Fastställande av aktuell röstlängd 

16. Rapport från påverkanstorget 

17. Presentation av årets scoutkommitté 

● Emelie Rosander 

● Ann Segerdahl 

● Axel Ekholm 

● Ida Johansson 

● Ester Dalemo 

● Jenny Grolin 

● Sofia Einarsson 

● Ulrika Einarsson  

● Erik Persson 
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18. Föredragning av styrelsens, anställdas samt 

scoutkommitténs verksamhetsberättelse 

Styrelsens Verksamhetsberättelse 2021  

Året 2021 blev ytterligare ett annorlunda år för oss alla. I styrelsen 

började arbetet mycket bra med en fulltalig styrelse under Henrik 

ledning. Vi fortsatte med zoom-möten under våren och gick över till 

fysiska möten under sommaren och hösten, vilket fungerade bra. 

 

 

Styrelsen har haft 10 möten under året. 2021 års funderingar handlade 

mycket om regionsscoutlägret och hur samverkan mellan Equmenia 

nationellt och regionalt ska se ut framgent . 

2021 års arbetet i styrelsen har i övrigt handlat om att uppdatera 

delegationsordningen och att fundera runt verksamhet riktad mot unga 

vuxna. Under året fortsatte arbetet med att ordna ett läger för Unga 

vuxna på Lia gård i Norge med Taize-inriktning kombinerat med goda 

möjligheter till vintersport i närheten av gården. I övrigt består styrelsens 
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arbete av att förbereda regionstämman, där vi under Regionstämman 

2021 hade en fullt fysisk stämma på plats i Floda. 

Sammanfattningsvis har 2021 varit ett gott 

år med mycket glädje i att arbeta för att 

regionen skall vara en plats där barn och 

unga växer i gemenskap med varandra 

och Jesus. Allt det arbete bland barn och 

unga som ni gör i era föreningar är 

ovärderligt. Stort tack! Som styrelse vill vi 

också tacka er alla för det förtroende som 

ni gett oss under det gångna året och 

inbjuder nu till dialog inför det år som ligger 

framför. 

Slutligen vill jag, liksom Hendrik, skicka med 

er ett ord från Jesus ur Josua 1:9 “Jag har ju 

sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte 

skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din 

Gud, är med dig i allt vad du gör.” En 

hälsning om hopp i en orolig tid med en 

annorlunda verklighet. Vi får vila hos 

honom som har hela världen i sin hand. 

Med önskan om Guds rika välsignelse, för 

innevarande och kommande år, Gabriel Blad, ordförande Equmenia 

sedan oktober 2021.  

 

Anställda: Ett spännande år med både nytt och gammalt  

 

När vi anställda i Equmenia väst ser tillbaka på 2021 är det med 

blandade känslor. 2021 var ett år präglat av många inställda aktiviteter 

och läger pga. pandemin. Bland annat behövde vi ställa in fyra 

nyårsläger bara några dagar före avfärd. Mitt denna svåra tid har den 

stora behållningen varit alla de föreningar, församlingar och ledare som 

arbetat för att upprätthålla mötesplatser för barn och unga i den mån 

det varit möjligt. 
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Vi har fortsatt försökt stötta och arrangera läger och samlingar i vår 

region i den mån det varit möjligt däribland scoutläger, Ska´ut-

utbildningar, barnkörläger, fotbollsläger, sommarläger. Ofta har vi 

behövt ställa om verksamheten till att vara mer lokala evenemang samt 

dagläger. Vilket ibland varit utmanande, samtidigt har mötena varit 

glädjefyllda, berikande samt varit ett försök i en svår tid att tjäna våra 

primära syften - nämligen att vara en gemenskap: 

 

 

Där barn och unga växer  

i gemenskap med varandra och Jesus 

 

  

“Ett stort tack till alla barn och unga! Tack för att ni 

finns! Ni är fantastiska!”  

 

Som regionanställda vill vi också tacka Equmenia väst styrelse! Det är 

en stor glädje och förmån att arbeta tillsammans med er. Stort tack till 

Gabriel Blad, Cajsa Lindqvist, Alva Eriksson, Elin Andersson, Alfred 

Nyberg, Emma Albinsson, Hanna Larsson, Milou Ingerstam. Tack för att ni 

finns! Ni är så bra!  

 

Ett stor tack till Scoutkommitéen för ert engagemang och arbete att 

driva regionens viktiga scoutläger och utbildningar. Ett stort tack till: 
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Emelie Rosander, Ann Segerdahl, Axel Ekholm, Ida Johansson, Ester 

Dalemo, Jenny Grolin, Sofia Einarsson, Ulrika Einarsson samt Erik Persson 

 

Därtill ett stort tack till våra revisorer under året: Göran Andreasson och 

Erik Persson.  

 

Under 2022 har vi kunnat starta upp med många av våra läger och 

aktivitet. Där det stora eventet har varit ett fantastiskt lyckat 

regionsscoutläger – Upptäckten. Därav vill vi passa på att lite speciellt 

uppmärksamma och tacka alla deltagande barnen och ungdomarna, 

lägercheferna, Sandra Wristel och Peter Karlbom, lägerledningen, alla 

funktionärer, kårer samt föräldrar.   

 

Inför 2023 är vår bön att vi ska kunna fortsätta verka för alla barn och 

ungas bästa.   

 

Tack för förtroendet och Herrens välsignelse,  

Mikael Nilsson, Anja Wändal, Skander Kurtin 

 

 

Verksamhetsberättelse för equmenia västs scoutkommité 2021 

 

Scoutkommitténs uppgift är att initiera och starta upp arrangemang så 

som kämpalekar och vinterting. Scoutkommittén arrangerar också 

ledarsamlingar samt en äventyrarhajk för scouter i tonårsåldern. 

Scoutkommittén arbetar också strategiskt och långsiktigt vilket bl.a. 

innebär att de planerar för utbildningar, kommande regionsscoutläger, 

håller kontakt med det nationella scoutarbetet inom equmenia, övriga 

scoutorganisationer inom vår region, regionala styrelsen, regionala 

skaútgruppen och västra klumpen (en samling av alla 

scoutorganisationer i ”väst”). Kontaktpersoner utses ur scoutkommittén 

för att hålla kontakten med de olika grupperna och i våra möten hålla 

oss uppdaterade på vad som sker omkring oss. 2021 var ett år så som 

2020 präglades av covid19 pandemin. Liksom föregående år har vi som 

scoutkommitté och scoutrörelse fått anpassa oss och vad vi gör till de 

omständigheter som rått. Många små lokala läger har uteblivit eller 

krympt i skala.  
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Det vi undersökte möjligheterna att arrangera vinterting, men det var ej 

möjligt detta år på grund av smittoläget. 

 

Vi har haft möte med det nationella scoutstaget och diskuterat 

scoutstrategi i 7 punkter. Hur ska vi bli fler scouter. Vi kommer att arbeta 

med olika punkter olika år. 

 

Sedan scouterna infört krav på att utdrag ur belastningsregistret ska 

redovisas för kårchef så kallar vi till digitala informationsträffar 

angående detta, för att sprida och fördjupa vetskapen och 

efterföljelsen av detta påbud. 2 st kämpalekar planerades, 

arrangerades och utvärderades med gott resultat och gott om 

deltagare. Vi har under året besökt Rosa huset Equmeniakyrkan i 

Lövgärdet för att prata om scouting. Vi har tillsammans med styrelsen 

för equmenia väst ingående diskuterat den delegationsordning 

equmenia väst har och hur den påverkar scoutkommittén. 

Mycket fokus har legat på att det regionala scoutläger som vi planerat 

för och tillsatt lägerchefer till. 

 

Under året har följande personer funnits med i kommittén: 

Emelie Rosander, Ann Segerdahl, Axel Ekholm, Ida Johansson, Ester 

Dalemo, Jenny Grolin, Sofia Einarsson, Ulrika Einarsson och Erik Persson. 

19. Föredragning av revisionsberättelsen 

 

- se bilaga II – Revisionsberättelse 

 

20. Föredragning av regionens 

medlemsstatistik 

 

2021-12-31 uppgick regionens medlemmar till 4094 i våra 93 Equmenia 

föreningar. I detta räknas medlemmar som tagit aktivt ställning att vara 
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med, det vill säga är betalande eller på annat sätt uppgivit 

medgivande.  

 

Av alla medlemmar utgör 3180 (78 %) åldersgruppen 7-25 år.  

21. Fastställande av resultat- och 

balansräkning 

 

För resultat och balansräkning se bifogat årsbokslut för 2021 - se bilaga 

V – Årsbokslut 
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22. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2021-

01-01 till 2021-12-31 

23. Beslut om inkomna motioner  

24. Fastställande av verksamhetsplan för 2023  

25. Fastställande av medlemsavgift för 2023 

26. Fastställande av budget för 2023 

27. Val av styrelseordförande  

28. Val av styrelseledamöter  

29. Val av revisorer och revisorssuppleanter  

 

30. Val av nomineringskommitté och 

sammankallande för 2023 

31. Avtackning av styrelseledamöter och 

ledamöter i scoutkommittén 

 

Equmenia väst vill uttrycka ett varmt tack till avgående 

styrelseledamöterna.  
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Tack för ert engagemang och nedlagd tid för regionens räkning.  

Vi önskar er Herrens välsignelse! 

32. Övriga inkomna frågor till regionstämman.  

33. Information och tips 

34. Avslutning 

 

 

 


