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Välkomna till förvaltningsstämman 2022!  
Som vi har väntat och längtat. Sedan vi i Värnamo 2021 beslutade 
om det nya arbetssättet för verksamhetsplanen, har varje del känts 
spännande. Mest spännande hittills är utan tvekan vår visionskonfe-
rens Boost där denna förvaltningsstämma är en del. Drömmen är att 
vi möts och berikas av varandra, att helgen blir en boost för både vår 
gemensamma identitet, vår framtid och det lokala engagemanget.  

Samtidigt skall vi förvalta det goda vi redan har. Därav har du nu 
handlingarna till förvaltningsstämman i din hand. Om du har varit 
på tidigare riksstämmor så har du kanske märkt att pappersbunten 
är tunnare (eller PDF-filen kortare) än vanligt. Detta eftersom hand-
lingarna inte är till en vanlig riksstämma, utan till en vanlig förvalt-
ningsstämma. Skillnaden är att vi här på förvaltningsstämman kortar 
ner diskussionstiderna och vilka frågor vi skall besluta om. Tanken 
är att vi skall fatta de mest nödvändiga besluten här och spara övriga 
diskussioner till Boost eller nästa års riksstämma. Men frågor om sty-
relsemedlemmar, budget med mera, måste tas varje år, så det kom-
mer du få läsa om längre ned. Förhoppningen är att denna modell 
skall bidra till att verksamhetsplanen (den som säger vad Equmenia 
skall fokusera på under två år) skall vara en gemensam inriktning, 
där fler har kunnat bidra. Equmenia gör vi lokalt, regionalt och natio-
nellt tillsammans!  

Tillsammans har vi också skrivit denna hälsning, Arvid och Kristina. 
På uppdrag av Riksstämman i Värnamo har styrelsen sett över hur 
ordförandes roll kan förtydligas och förbättras. Utifrån det finns det i 
dessa handlingar ett förslag om att dela ordförandeskapet på två per-
soner, så att både ordförande och den vice ordförande får liknande 
mandat och ansvar. Under det gångna året har vi redan samarbetat 
nära i det komplexa men roliga uppdraget att vara ordförande i Equ-
menia. För oss har det varit en stor trygghet att bära ansvaret tillsam-
mans och vi tror tillsammans med styrelsen att detta är en modell vi 
skall fortsätta med i Equmenia. 

Framöver hoppas vi dessutom att Equmenia skall bli ännu fler! De 
gångna åren har begränsat många av oss, så nu vill vi nå längre. Sty-
relsen har under året arbetat med frågan om hur vi kan öka antalet 
medlemmar i Equmenia. Dels genom att göra det enklare att bli med-
lem, dels genom att anställa personer att ansvara för arbetet, dels 
genom förslag om regionala föreningar, dels… listan kan göras lång. 
Delar av detta arbete kommer du kunna läsa om i dessa handlingar 
och höra om på Boost! 

Så varsågod att läsa vidare, oavsett om du väntat på att se budgeten 
eller längtat efter förslaget på nya styrelsemedlemmar. Vi ber och 
hoppas detta skall vara en boost för oss alla, så att vi tillsammans 
fortsätter vara en plats där barn och unga växer i gemenskap med 
varandra och Jesus!  

/ Kristina Florén, vice ordförande & Arvid Hardmo, ordförande 

Ida Löveborn
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Acceptans - En mindre grupp ombud accep-
terar ett beslut, trots att det inte är deras för-
stahandsval, för att mötet ska komma vidare 
i frågan.

Avslag - Om du inte håller med om ett be-
slutsförslag så vill du avslå det. 

Begära ordet - Om du vill säga något under 
förhandlingarna så behöver du begära ordet.

Bifall - Om du håller med om ett beslutsför-
slag så vill du bifalla det. 

Enighet - När samtliga ombud är eniga om 
ett beslut som fattas av mötet.

Indikatorkort - Orange och blå kort som om-
bud och andra med yttranderätt (t.ex. styrel-
sen) använder för att till presidiet kommunice-
ra sin inställning till det som just nu diskuteras. 
I beslutssessionen är det bara ombud som får 
använda korten.

Jämkning - Om ett eller flera förslag som 
kommit upp är ganska lika så kan de jämkas 
ihop, slås ihop, till ett gemensamt förslag. 

Konsensus – Att söka samförstånd. I riksstäm-
man använder vi konsensusmetoder för att 
om möjligt nå samförstånd även om vi inte 
skulle vara överens om allt.

Motion - Beslutsförslag som kommit in från 
medlemmar. 

Metodstödjare - En särskilt utsedd person 
som hjälper ordförande i processen, svarar 
på frågor om de metoder som används och 
påminner om hur metoderna är tänkta att 
fungera.

Ordningsfråga - En fråga som gäller själva 
formerna för riksstämman och hur den skall 
hållas. En ordningsfråga får väckas när som 
helst under stämman. 

Plenum - Den del av riksstämman då alla är 
samlade, du begär ordet för att tala och vi 
röstar om besluten. Se även samtalstorg. 

Presidium - De som leder mötet, alltså mö-
tesordförande och sekreterare med flera. 

Proposition - Beslutsförslag som kommit in 
från styrelsen.

Replik - En variant på sakupplysning som 
bara får användas för att rätta till vad någon 
sagt i talarstolen om dig eller om vad du sagt. 
Repliken ska vara kort och bara handla om 
det som sagts om dig. 

Röstlängd - Röstlängden visar vilka som får 
rösta på riksstämman. Alla registrerade om-
bud utgör röstlängden. 

Sakupplysning - Ett kort inlägg i samtalet. Får 
bara vara ett faktum som glömts bort eller bli-
vit fel. 

Verksamhetstorg - Här kan personal, stag 
och av styrelsen utsedda arbetsgrupper pre-
sentera aktiviteter och material för att få om-
budens och deltagarnas synpunkter och idéer 
på.

Yrkande - Att föreslå ett beslut i en fråga är 
att lämna ett yrkande. Som ombud kan du 
yrka bifall eller avslag till ett förslag, alltså  
hålla med eller säga emot förslagen. 

Överenskommelse - Ett beslut fattas genom 
överenskommelse i de fall där en mindre 
grupp inte är överens med majoriteten, men 
ändå godkänner att ett beslut fattas. Överens-
kommelse skiljer sig från acceptans genom att 
de invändningar som finns tas till protokollet.

Stämmans ABC
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Upprättande av röstlängd
Röstlängden föredras muntligt vid stämman och därefter föreslår generalsekreteraren 
riksstämman

att  fastställa röstlängden i enlighet med föredragningen

2

3 Val av mötesfunktionärer för stämman
Presidium
Ordförande: Peter Karlbom

Vice ordförande: Elsa Kärnsund

Sekreterare: Amanda Spännare

Sekreterare: Ida Pollack

Metodstödjare: Kim Lillskog

Bildsekreterare: Marcus Perhamn

Protokolljusterare tillika rösträknare
Presenteras på stämman.
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Konsensusmetoder
Under stämman kommer Equmenia att använda sig av 
konsensusmetoder. Konsensusmetoder är ett sätt att för
söka ta beslut som alla tillsammans kan ställa sig bakom. 
Om du skulle leta upp ordet konsensus i en ordbok skulle 
du hitta definitionen ”samstämmighet mellan parter som 
har olika intressen”. Beslut som fattas genom konsensus 
tas alltså inte genom att fler än 50% av de närvarande är 
eniga, utan genom att alla enas om en väg framåt.

Equmeniakyrkan har arbetat med konsensus metoder 
under flera år och efter de goda erfarenheter som de haft 
av att använda metoderna för att ta beslut vill nu Equme
nia också börja arbeta på detta sätt. Eftersom Equmeni
akyrkan redan har gjort ett stort arbete med att ta fram 
former för att arbeta med konsensusmetoder kommer 
Equmenia att använda Equmeniakyrkans manual om 
konsensusmetoder som en grund för besultsfattandet på 
riksstämman. Det är ett ganska stort dokument.  
Hela manualen finns att läsa på  
equmeniakyrkan.se/konsensusmetoder.

En mer kortfattad beskrivning av hur konsensus
metoderna används vid Equmenias stämma finns här 
nedan.

Vad som förväntas av dig
För att vi ska kunna ta bra beslut tillsamman är det viktigt 
att vi är insatta i frågorna som vi ska behandla. Därför 
förväntas det att du är ganska inläst på handlingarna. Om 
du har läst igenom dem innan stämman blir det både 
roligare och enklare att hänga med i förhandlingarna!

Du förväntas också vara aktiv under förhandlingarna och 
uttrycka vad du tycker – och det är enklare än någonsin 
tidigare! Allra enklast visar du det med dina indikator
kort, som du kan använda precis när som helst när vi har 
förhandlingar i plenum. 

Indikatorkorten är kanske det viktigaste redskap du som 
ombud har för att göra din röst hörd, och är till stor hjälp 
för presidiet i deras arbete. Orange kort används för att 
visa positiv inställning till frågan eller förslaget, medan 
blått kort används för att visa negativ eller avvisande 
inställning, eller att det finns fler frågor kring frågan el
ler förslaget som behöver belysas/besvaras. Detta sker 
kontinuerligt under samtalets gång, så att presidiet kan 
se hur ombuden reagerar på de förslag som ställs, och 
vid behov justera de förslag till beslutspunkter som just 
då diskuteras. Här hålls kortet upp i höjd med hakan, 
så att presidiet kan se. Om du upplever att samma ar
gument återkommer och inget nytt tillkommer kan du 
göra presidiet uppmärksamma på detta genom att hålla 
de båda indikatorkorten i kors framför bröstet. När du 
som ombud särskilt ombeds hålla upp dina kort, t.ex. i 
en omröstning, ska du hålla upp ett kort i taget och inte 
hålla det ena kortet bakom det andra. Då ser det ut som 
att du menar det motsatta mot vad du egentligen menar 
för dem som sitter bakom dig.

Sammanfattningsvis:  
Orange kort används vid positiv inställning

5 Förvaltningsstämmans arbetsformer
Blått kort används vid negativ / avvisande inställning 
eller att det finns kvarstående frågor  
som behöver besvaras

Korten i kors: När argument återkommer och  
inget nytt tillkommer uppmärksammar du presidiet ge
nom att hålla korten i kors framför bröstet.

Hur det går till
Varje fråga följer en process med tre olika sessioner. De 
tre sessionerna är:

Informationssession: Ärendet presenteras och eventu
ella klargörande frågor ställs och besvaras. Både ombud 
och presidiet kan be om klargöranden. I informationsses
sionen diskuterar eller debatterar vi inte sakfrågan, men 
om vi behöver ställa frågor för att förstå vad eller hur vi 
ska ta beslut om så hör de hemma här. När informations
sessionen är slut ska alla förstå varför frågan tas upp, hur 
den ska behandlas i mötet (t.ex. om frågan ska tas med 
på samtalstorget) och vilket förslag till  beslut som finns.

Övervägandesession: I övervägandesessionen förs 
ett öppet samtal om frågan. Presidiet kan även använda 
de andra verktyg som omnämns i flödesschemat i ma
nualen, t.ex. bikupor eller bön och stillhet. Det är viktigt 
att bönen är enskild, för att inte riskera användas för att 
påverka samtalet eller beslutet. Under övervägandeses
sionen är det extra viktigt att använda sina indikatorkort, 
eftersom presidiet löpande presenterar förslag till beslut. 
Med hjälp av indikatorkorten visar mötet om det finns 
stöd i rummet att ta med en beslutspunkt till beslutsses
sionen. 

Beslutssession: I denna session fattas besluten. Pre
sidiet presenterar ett förslag till beslut, och ombuden 
visar med sina indikatorkort om de röstar för eller emot 
förslaget. I den här sessionen är det bara ombud med 
rösträtt som får använda indikatorkorten. Om det visar 
sig att det är svårt att komma överens helt och hållet, att 
ta beslut i enighet, kan presidiet föreslå att beslutet istäl
let fattas med acceptans eller överenskommelse. Det är 
inte tänkt att beslutspunkter ska avslås här, eftersom de i 
så fall skulle ha sorterats bort redan under övervägande
sessionen. Om det visar sig vara väldigt svårt att komma 
överens kan stämman besluta inget beslut ska fattas och/
eller att frågan ska tas upp igen nästa år.

Så fattar vi beslut
Beslut kan fattas på följande sätt:

• Enighet
• Acceptans
• Överenskommelse
• Majoritetsbeslut

Enighet
Om ordförande i presidiet upplever att mötet närmar sig 
enighet i att antingen stödja ett förslag eller att inte göra 
det så ombeds mötet bekräfta detta genom att visa det 



7

med indikatorkorten. Om enighet har uppnåtts i frågan (om 
alla kort i lokalen är orangea) deklarerar ordförande att ”Mötet 
har beslutat i enighet att…”.

Acceptans 
Det kan också vara så att förslaget har ett starkt, men inte helt 
enigt, stöd. Ordförande ställer då frågan om de som är emot 
ändå kan acceptera att beslutet fattas. Om det är möjligt, allt
så att alla istället visar orange kort, deklarerar ordförande att 
”Mötet har beslutat med  
acceptans att...”. 

Överenskommelse
Om du som ombud inte kan tänka dig att acceptera att beslu
tet fattas finns det fortfarande möjlighet att nå en överens
kommelse. Då tas beslutet, men med en notering i protokollet 
om de invändningar som fanns. De som har invändningar får 
här möjlighet att presentera dem, men det är viktigt att ingen 
känner sig tvingad att yttra sig – man kan såklart känna sig 
obekväm med ett beslut utan att ha möjlighet att eller vilja 
utveckla varför. Det går att få hjälp av presidiet att formulera 
invändningarna, eller så kan presidiet försöka formulera något 
utifrån diskussionen under övervägandesessionen.

Själva överenskommelsen består alltså i att mötet, i protokol
let, noterar de invändningar mot beslutet som finns. Det bety
der att de bevaras för eftervärlden, utan att behöva formuleras 
som en personlig reservation. När beslut fattas med över
enskommelse deklarerar ordförande att ”Mötet har beslutat 
genom överenskommelse att…”. I protokollet noteras (under 
själva beslutet) att ”i arbetet med att nå överenskommelsen 
noterades följande invändningar”. 

Majoritetsbeslut
I vissa frågor kanske det måste tas ett beslut även om det inte 
går att nå ett i varken enighet, acceptans eller överenskom
melse. Om mötet är överens om att ett beslut måste tas idag/
under mötet går det att ta ett majoritetsbeslut. Innan mötet 
fattar beslut med majoritet förutsätts att manualen följts och 
att beslutet först försökte tas i enighet, med acceptans eller 
med överenskommelse. 

När en fråga ska beslutas med majoritetsbeslut, antingen ef
tersom mötet beslutat så eller i de fall som manualen kräver 
det (följande beslut fattas alltid med majoritetsbeslut: budget, 
personval av olika slag, beslut om stadge ändring samt beslut 
om ansvarsfrihet), är det en förutsättning att det finns ett tyd
ligt förslag till beslut att ta ställning till. Även beslut som enligt 
manualen all tid fattas med majoritetsbeslut har informations  
och övervägandesession.

Reservation och invändningar mot beslut 
I traditionell parlamentarisk demokrati kan ett ombud anmäla 
en personlig reservation mot ett fattat beslut. Då noteras i 
protokollet att ”mot beslutet reserverade sig NN”. Den möjlig
heten finns även med konsensus metoder, i de fall ett beslut 
fattats med majoritetsbeslut. Men det är värt att påpeka att 
konsensusmetoderna även erbjuder andra möjligheter för den 
som har invändningar mot ett beslut som är på väg att fattas. 
Genom överenskommelsen tas invändningarna – snarare än 
ombudets namn – till protokollet, och bevaras på så vis för 
eftervärlden. Dels slipper enskilda ombud stå med sina namn 
vid en reservation, och dels har framtida möten som eventuellt 
hanterar samma eller liknande frågor möjlighet att gå tillbaka 
och se vilka invändningar som fanns i frågan. För den som vill 
få sina invändningar synliggjorda kan därmed överenskom
melsen utgöra ett bättre utfall, jämfört med att driva en fråga 

hela vägen till majoritetsomröstning.

Hur det går till – mer i detalj
I arbetet med konsensusmetoder använder vi oss av  
följande arbetssätt.

Tala i plenum
Om du vill begära ordet i plenum, så går du fram till 
talarstation en. Sedan fördelar ordföranden ordet. När det är 
din tur har du rätt att tala utan att bli avbruten. Dock kan nå
gon begära att få lyfta en ordningsfråga. Ombud som talar till 
mötet vänder sig till presidiet.

Om inte mötet beslutat annat är talartiden fem minuter vid 
presentation av en fråga. Alla efterföljande talare har rätt till 
tre minuters talartid. 

Ett syfte med att använda konsensusmetoderna handlar om 
att på ett tydligare sätt göra flera olika sorters röster med olika 
erfarenheter hörda i diskussion, debatt och samtal. Ett viktigt 
verktyg för presidiet är därför att det ges möjlighet att styra 
över talarlistan. För att det ska ske på ett sätt som alla upplever 
som rättvist är det viktigt att identifiera kategorier i förväg. För 
Equmenias del kan det t.ex. handla om: kön, ålder, etnicitet, 
storlek på förening, landsbygdsförening eller stadsförening, 
positiv eller negativ inställning till just nu lagt förslag, osv.

Ordningsfråga 
En ordningsfråga kan lyftas av ombud vid vilket tillfälle som 
helst. Ordningsfrågan måste höra samman med det som just 
nu diskuteras eller den typ av session som mötet just nu är i. 
Ordningsfråga reses genom att ombudet ställer sig upp och 
påkallar presidiets uppmärksamhet genom att ropa ”ordnings
fråga”. Ordförande avbryter då den talare som har ordet och 
ger ordet till den som begärt ordningsfråga. Ombudet förkla
rar varför och ordförande har sedan att välja mellan att: 

• Besluta i enlighet med ordningsfrågan direkt. 
• Be mötet (t.ex. genom att använda indikatorkorten) att 

visa sin känsla inför ordningsfrågan och besluta därefter. 
• Öppna för samtal och sedan gemensamt beslut  

i plenum. 

Ordförandes beslut kan utmanas av ett ombud, så om du inte 
håller med om hur ordningsfrågan hanterats kan du proteste
ra. Du får då tre minuters talartid för att framföra din sak, varpå 
ordförande svarar och en omröstning genomförs utan att sa
ken diskuteras ytterligare. En sådan omröstning avgörs genom 
enkel majoritet.
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Följande bryter talarordningen: 
• Profetiskt tilltal är viktigt för oss men ska prövas (se till exempel 1 Thess 5:2021). Våga vara frimodig, vi tror och 
ber att Gud leder alla våra beslut! Kontakta presidiet. 

• Sakupplysning får bara vara ett faktum som glömts bort eller blivit fel. Poängen är att slippa en diskussion som 
bygger på en felaktig grund. Om du lämnar en sakupplysning får du inte argumentera eller lämna nya förslag.  

• Replik är en variant på sakupplysning som bara får användas för att rätta till vad någon sagt i talarstolen om dig 
eller om vad du sagt. Repliken ska vara kort och bara handla om det som sagts om dig. Det är ordförande som 
avgör om du får replik. 

• Ordningsfråga handlar om hur mötet ska gå till. Det vanligaste är att ordförande själv föreslår en paus eller att 
införa begränsad talartid.

Beslut om förvaltningsstämmans 
stadgeenliga utlysande
Enligt paragraf 3 i Equmenias stadgar ska kallelse till stämman gå ut senast sex månader före stämmans 
öppnande. Utlysningen har skett via Equmenias webbsida och mejl till alla lokalföreningar i Equmenia. 

Generalsekreteraren föreslår därför stämman
att anse förvaltningsstämman stadgeenligt utlyst

6
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Verksamhetsberättelse

Pandemin har drabbat oss alla på olika sätt, även Equmenia. 
Trots att vi i största möjliga mån har hållit igång verksamheten 
för barn och unga i våra föreningar har vi även detta år tvingats 
ställa in läger och arrangemang. Samtidigt som det bitvis 
varit tufft har många av oss under pandemin insett hur viktigt 
Equmenia faktiskt är och att vi har mycket att bidra med in i de 
existentiella frågor som finns hos många barn och unga i dessa 
tider. Vi har också använt mycket tid för att utveckla och ta fram 
sådant som kan vara en hjälp för våra lokala föreningar.

Under 2021 började Grunden skapas (lanserades 2022). Det är  
en digital utbildning för ledare inom Equmenia. Som namnet 
antyder så handlar den om Equmenias grund och tanken är 
att den ska genomföras av nya ledare för att förstå vad ett 
ledaruppdrag inom Equmenia kan handla om. Grunden kan 
också vara en start för ett samtal i ledargruppen om vad som är 
den gemensamma grunden för vårt ledaruppdrag.

Equmenia startade under våren 2021 ett samarbete med 
Diakonia, för att tillsammans jobba för att stärka och öka barn 
och ungas engagemang kring globala och rättighetsfrågor. 
Bland annat lanserades materialet Barnens tankesmedja 
Challenge som är ett aktivitetsmaterial om tro, rättvisa och 
framtiden som Equmenia, SAU och Diakonia har tagit fram 
tillsammans.

Under 40 dagar gjorde scoutrörelsen en gemensam satsning 
på för klimatet. Vi var med och utmanade alla scouter och 
andra att göra klimatsmarta val och uppmuntra varandra att 
leva mer hållbart. Ett klimatbingo med 40 uppdrag togs fram 
och dessutom samlades förslag till aktiviteter ihop för att göras 
tillsammans i grupp.

Under våren lanserades pengapotten för peppiga planer, 
något som var möjligt då regeringen tillsatte extra medel pga 
pandemin. 1 miljon kronor fanns sammanlagt att söka, och 
det fullständigt strömmade in ansökningar: från Malå i norr 
till Lund i söder delade med sig av sina planer och visioner, 
och genomförde fantastiska projekt och arrangemang. 90 
föreningar beviljades ekonomiskt stöd för sina peppiga planer.

Tack vare pengar från Gustaf V minnesfond kunde Equmenia 
genomföra ledarutbildningen Kompass. Åtta ungdomar från 
Lövgärdet och Hammarkullen deltog i utbildningen. Dessa 
fungerade sedan som ledare under sommarens scoutaktiviteter 
i Lövgärdet. Under hösten genomfördes “För stadens bästa”; en 
utbildningshelg om tryggt ledarskap i socioekonomiskt utsatta 
miljöer.

Equmenia Gaming lanseras i slutet på april. I 20 år har kyrkor 
runt om i Sverige arbetat med gaming som verktyg för att ge 
barn & unga en rolig och meningsfull fritidsaktivitet. Equmenia 
vill genom stöd till föreningar och ledare ge förutsättningar 
att bedriva gamingverksamhet. Ambitionen är att möta 
barn och unga där ca 95% av dem regelbundet befinner 

7
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sig, i gamingvärlden. Under året har vi fått kontakt med 
många gamers, inte minst genom vår digitala verksamhet på 
onsdagskvällar.

Suntprat fortsatte att utvecklas under året, bla genom att börja 
använda tiktok för att ännu tydligare finnas där unga finnas. En 
person anställdes för att göra korta humorfilmklipp som ska få 
tittaren att reflektera över vad som tar plats i livet. Tilläggskort 
om tro togs fram till Suntprats samtalskortlek.

Idébanken är en digital bank med massor av aktivitetstips, allt 
för att underlätta för den lokala föreningen. Idébanken hade 
premiär i slutet av maj 2021, och blev snabbt ett uppskattat 
hjälpmedel för många lokala föreningar. Det finns möjlighet 
att selektera aktiviteter utifrån tex ålder, tidsåtgång eller 
gruppstorlek.

Den 35 september genomfördes Panorama, där idén är att 
skapa ett nationellt nätverk där utmanar och roverscouter 
kan mötas, utvecklas och upptäcka nya sätt att engagera sig 
och hitta ny inspiration i sin scouting. Helgen har fått namnet 
Panorama, vilket betyder att få en obruten bild av ett större 
område, och det är precis det vi önskar med helgen!

Nya avsnitt av bibelfesten spelades in under året. Bibelfesten är 
en barnteater i poddform utifrån det s.k. Leva livetmaterialet. 
Avsnitten finns tillgängliga på både Spotify och Podbean.

Equmenia Ton har under året fortsatt att utvecklas, bla genom 
nyskrivet material. Equmenia Ton handlar om att ta tillvara 
på och ge möjlighet till människors kreativitet i ord och ton. 
Förhoppningen är att Equmenia Ton ska få bidra till ny sång 
och musik som kan användas i föreningar och församlingar. 
Under året släpptes bla låtarna Lilla barn, Sök först Guds rike 
och Kalla mig tillbaka.

Under året släpptes också Puls Att må bramaterial. Det 
är ett andaktsmaterial som dels kan användas i olika 
gruppsammanhang, men även hemma, enskilt eller 
tillsammans med familjen. Syftet är att stärka barn och ungas 
hälsa genom att öka medvetenheten och kunskapen kring 
sina ’må bra’faktorer. Till varje tematext finns en bibelkoppling 
samt samtalsfrågor.

Under året genomfördes Pulsrus i hela landet till förmån för 
vårt internationella arbete. Vi startade också tillsammans 
med Equmeniakyrkan missionsvolontärprogrammet som ett 
sätt för unga vuxna att upptäcka och utforska mission och 
internationellt engagemang.

Trots utmaningar på grund av pandemin ser vi tillbaka på 
ett år då vi varit med om mycket positivt i vår verksamhet, 
Tillsammans har vi hållit lågan brinnande, trots allt. 

Carin Dernulf, generalsekreterare
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Årsredovisning8
2 

 

Förvaltningsberättelse 
Det här är styrelsens årsredovisning för Equmenia, säte i Bromma, som har organisationsnummer 802440-8117. 
Årsredovisningen gäller räkenskapsåret 2021. I förvaltningsberättelsen kan du läsa vilka Equmenia är och vad vi 
gör, hur det har gått för oss under verksamhetsåret och hur läget är för organisationen nu när året är slut, om det 
har hänt något särskilt under året eller sen det tog slut och vad styrelsen föreslår att Equmenia ska göra med årets 
ekonomiska resultat. 

 

Allmänt om verksamheten 

Equmenia bildades av riksorganisationerna Metodistkyrkans Ungdomsförbund, MKU, Svenska Baptisternas 
Ungdomsförbund, SBUF, och Svenska Missionskyrkans Ungdom, SMU, som en federation, alltså en förening av 
riksorganisationer. Den 1 september 2008 tog Equmenia över ansvaret för all verksamhet från de tre 
grundarorganisationerna. Under 2012 bestämde grundarorganisationerna att det är bättre att lokalföreningarna 
kopplas direkt till Equmenia i stället för att gå via sin riksorganisation. Det betyder att Equmenia ombildas från 
federation till en riksorganisation. Den nya organisationen trädde i kraft 1 oktober 2012.  

Equmenia finns till för sina lokala föreningar, som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i hela Sverige. 
Equmenia vill vara en plats där barn och unga växer, i gemenskap med varandra och Jesus. Bla handlar detta om 
att utbilda och inspirera ledare genom att ta fram nya metoder och programmaterial. Verksamhetsområden är bla 
Barn och ungdom, Scout, Kreativa uttryck, Puls, Gaming och Internationellt. Andra grundläggande uppgifter är 
insamling, ansökan om statsbidrag, information och föreningsservice. Equmenia samarbetar nära Equmeniakyrkan 
och scoutrörelsen, och genom grundarorganisationernas internationella samarbeten har Equmenia kontakt med 
samarbetskyrkor i Afrika, Asien och Sydamerika. 

På hösten varje år samlas ombud från Equmenias lokala föreningar till Riksstämman, Equmenias högsta beslutande 
organ. Riksstämman utser en styrelse och beslutar vad Equmenia som organisation skall jobba med under året som 
kommer. 

Tillsammans har Equmenia bestämt att man: 

• vill se till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i att ta till vara på 
sin potential genom delaktighet och engagemang. 

• vill utrusta barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och själ, finna 
meningsfullhet och göra medvetna val. 

• vill erbjuda en varm och inkluderande gemenskap där man får dela livet och erfarenheter, och där alla är 
välkomna. 

• vill ge möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt utrymme att 
forma sin väg i tro och liv. 

 

 

Den 31 december 2021 hade Equmenias lokalföreningar totalt 12 445 medlemmar (13 327 under 2020). 
Nedgången är en direkt följd av pandemin som rått större delen av året och med restriktioner som gjort att 
föreningarna haft svårt att träffas och därmed haft svårare att få medlemmar. 

Equmenia får statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under 2020 beviljades MUCF 
ytterligare medel från regeringen vilket därmed även glädjande ökat Equmenias tilldelning av statsbidraget med 
drygt 778 000 kr. Regeringens beslut gäller fram till 2022 vilket innebär en potentiellt ökad tilldelning för 
Equmenia även under det kommande året.    
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Medlemmarna gör en stor insats genom ideellt arbete och under året har omkring sjuttio personer arbetat ideellt 
för Equmenia som funktionärer på arrangemang, i Equmenias styrelse, stag och arbetsgrupper samt som 
representanter för Equmenia i olika sammanhang. Dessutom finns en stor mängd ideellt engagerade i 
lokalföreningarna.  

Equmenias styrelse har under året bestått av nio personer. Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden 
under verksamhetsåret. Till alla styrelsemöten inbjuds även en representant från Equmeniakyrkans kyrkostyrelse. 
Stagen (Equmenias strategiska arbetsgrupper), har träffats flera gånger under året och spelar en stor roll för 
planeringen och genomförandet av verksamheten.  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Även under 2021 var pandemin något som drabbade oss som rörelse. Några av de negativa effekter vi såg var 
inställda aktiviteter och evenemang och minskat antal medlemmar. Men det var också glädjande att se det fortsatta 
engagemang som finns i Equmenia, och vi gläds också åt de extra finansiella medel som civilsamhället och 
Equmenia tilldelats. Vi gör bedömningen att dessa gör det möjligt för oss att över tid spetsa vårt arbete så att vi 
kommer bli en växande rörelse igen, i dess breda bemärkelse. 
 
Equmenias kreativa arbete har fortsatt att utvecklas men på olika sätt också fått anpassa sitt arbete utifrån 
pandemin. Ett exempel på det är det s.k. Vårropet. Vårropet handlade om att nå barnkörledarna i region Stockholm 
med nytt barnkörsmaterial genom videomöten. Även Equmenia Ton har fortsatt att utvecklas under året. Tex så 
genomfördes en skrivarhelg för att erbjuda en plattform för människor som vill uttrycka sig i ord och ton. 
 
Equmenias största verksamhetsgren scout har förstås också sett negativa effekter i kölvattnet av pandemin, men 
det finns också positiva delar att ta med sig. Ett sådant exempel är Panorama, en nationell scoutsamling för 
utmanare och rovers med syfte att ge dem en plattform och ett nätverk för vidare engagemang inom Equmenia och 
Equmeniakyrkan. 50 personer träffades på Åsengården i september 2021. Under året har också planeringsarbetet 
för Equmenias nästa nationella scoutläger påbörjats. Lägret heter Större och platsen för lägret blir Vägsjöfors 
herrgård. 
 
Under 2021 har Equmenia också sett över hur man kan utveckla sina demokratiska former på nationell, regional 
och lokal nivå. Det har tex handlat om hur vi kvalitetssäkrar de demokratiska formerna på riksstämman. Ett annat 
projekt som vi sökte externa pengar för och fick hette Uppleva demokrati, och handlade om att deltagare skulle få 
möjlighet att på olika sätt testa på demokrati. 
 
Arbetet i de olika utvecklingsteamen har fortsatt. Föreningsutvecklingsteamet har under året fokuserat i hög grad 
på frågan om medlemskap i Equmenia, samt påbörjat arbetet med att se över om det är tid att byta 
medlemshanteringssystem. Utbildningsteamet har tex uppdaterat den befintliga Växa i tro-planen. Den är mer 
tillgänglig än den tidigare versionen, tunnare och förenklad i sitt innehåll. Utbildningsteamet tog under året också 
fram en kurs för föräldrar som vill dela tron med sina barn som kallas Tron i hemmet. Metodteamet har bla varit 
delaktiga i det arbete som vi idag kallar för idébanken. Idébanken är en digital bank full med idéer till den lokala 
föreningen.  
   
Vårt Pulsarbete har under året på olika sätt utvecklats. Ett fokusområde under året har varit att fler ska känna ett 
ägandeskap till Puls, som tex regionsanställda. Puls är ju hela Equmenias arbete, inte bara idrottskoordinatorns.  
Under 2021 har också materialet ’Snacka om att må bra- i mig själv, ihop med andra och tillsammans med Gud’ 
tagits fram. Materialet syftar till att främja barn och ungas hälsa i våra föreningar.  
 
Equmenias internationella arbete har av förklarliga skäl fokuserat sitt arbete på hemmaplan. Det har tex inneburit 
att man utarbetat formerna för en paraplyfunktion för allt arbete med unga vuxna och mission tillsammans med 
Equmeniakyrkan. Detta eftersom vi sett att steget från Equmenia till Equmeniakyrkan inom det internationella 
området har varit för stort. 
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Främjande av föreningens ändamål 

Equmenias ändamål är att föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor. Att hjälpa människor 
till en personlig kristen tro, och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling. Under 2020 har detta 
ändamål uppnåtts främst genom att Equmenia funnits där för sina lokalföreningar med stöd och råd i den rådande 
pandemin. Equmenia har fortsatt arbeta enligt mottot att ställa om, inte ställa in, då vi vet hur viktig vår verksamhet 
är för våra medlemmar. När man som lokalförening står inför en sådan uppgift har Equmenia försökt finnas där 
med tips om aktiviteter, arbetssätt och mötesplatser som fungerar trots att man inte kan träffa varandra fysiskt.    

Equmenia verkar även för att hävda individens unika värde och frihet samt visa hennes ansvar för hela Guds 
skapelse. Man vill också utveckla människors förmåga till självständigt ställningstagande. Detta har man även i år 
kunnat göra genom den internationella verksamheten där de pengar som vi samlat in genom Alla på samma kula 
under året gjort att ca 350 barn kunnat få gå i skola genom vårt projekt Restoring Childhood – imparting rights i 
Indien.  

 

Resultat och ställning – rättvisande översikt över utvecklingen 

Årets verksamhetsresultat är 440 716 kronor, det syns i nedre delen av resultaträkningen. Det betyder att när alla 
intäkter och kostnader från den grundläggande verksamheten under 2021 har räknats samman, så har Equmenias 
tillgångar ökat med den summan. För att få hela bilden måste man även lägga till det som kallas finansiella poster, 
i Equmenias fall är det framför allt räntor. Resultatet efter finansiella poster är 563 012 kronor. 

Tidigare år har Equmenia öronmärkt pengar för särskilda ändamål. Det kan till exempel handla om gåvor som 
styrelsen velat försäkra sig om att de verkligen kommer till användning på det sätt givaren tänkt sig, pengar som 
avsatts för utbildning av personal eller pengar för arbete med funktionshinder. Pengarna har reserverats inför 
framtiden genom att de öronmärkts inom eget kapital i balansräkningen. I år har inga nya medel reserverats.  

 

Flerårsöversikt   
       

          
 2021  2020  2019  2018  2017 
Ekonomi   

       
          
Medlemsavgifter 1 313 844  1 469 448  1 478 410  1 627 385  1 630 270 

Verksamhetsintäkter 12 844 849  11 424 
938 

 17 073 
145 

 11 006 
764 

 10 139 
117 

Årets resultat efter fördelning   
       

av dispositionsfond och    
       

ändamålsbestämda medel 563 012  376 612  -981 667  -821 911  -1 870 700 
Balanserat resultat 8 479 740  7 916 728  7 540 116  8 521 783  9 343 694 

 
  

       
Övrigt   

       
 

  
       

Medelantal anställda 13  12  12  13  14 

Antal anslutna föreningar 333  355  350  349  357 
Antal medlemmar i 
föreningarna 12 445  13 327  14 894  14 905  16 771 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Efter räkenskapsårets utgång har Equmenias verksamhet på olika sätt påverkats av kriget i Ukraina.  
Inte minst har det handlat om den lokala föreningens verksamhet, som på olika sätt velat möta ukrainska 
flyktingar och deras behov. Men även nationellt har vår verksamhet påverkats, där det finns ambitioner i att 
bemöta olika behov på olika sätt.  Tex kan detta handla om utbildningar av olika slag, nätverksträffar eller att på 
olika sätt sprida och visa på goda exempel på hur man kan jobba. 

 

Disposition av årets resultat 

Årets resultat uppgår till 563 012 kronor. Dessa läggs till det balanserade kapitalet, vilket betyder att de läggs ihop 
med tidigare års vinster för att bekosta kommande års verksamhet.   

Alvik den 28 mars 2022 
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Resultaträkning för Equmenia 
2021-01-01 – 2021-12-31 
Alla belopp i kronor 
 
 
 

Not 

Utfall  Utfall 

 2021  2020 

 
   

VERKSAMHETSINTÄKTER     
Medlemsavgifter  

1 313 844  1 469 448 
Gåvor 2 4 344 814  3 755 248 

Bidrag 3, 4 5 229 931  5 193 639 

Nettoomsättning  5 1 105 537  954 966 

Övriga verksamhetsintäkter 6 850 723   51 636 

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER   12 844 849   11 424 938 

     
VERKSAMHETSKOSTNADER     
Ändamålskostnader 7, 8 -11 081 082  -10 106 915 

Insamlingskostnader  0  -470 

Administrationskostnader   -1 323 051   -1 088 248 

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER   -12 404 133   -11 195 633 

          

VERKSAMHETSRESULTAT   440 716   229 305 

     
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER     
Ränteintäkter  122 296  122 801 

Räntekostnader   0   0 

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER   122 296   122 801 

          

ÅRETS RESULTAT   563 012   352 106 

     
FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT     
Reservation av ändamålsbestämda medel  0  -114 873 
Utnyttjande av dispositionsfond och ändamålsbestämda 
medel  0  139 379 

          

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET   563 012   376 612 
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Balansräkning för Equmenia 
2021-12-31 
Alla belopp i kronor 
 
Tillgångar  Not 2021-12-31  2020-12-31 

 
     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark  9 292 333  0 

Summa Kortfristiga fordringar   292 333  0 
 

  
 

 
 

Finansiella anläggningstillgångar      

Långfristig fordran Equmeniakyrkan  10 9 000 000  8 000 000 

   
 

 
 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     9 292 333   8 000 000 

   
 

 
 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
 

 
 

Kortfristiga fordringar   
 

 
 

Kundfordringar   158 788  45 062 

Övriga fordringar  11 1 761 470  1 218 448 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  12 156 026  419 088 

Summa Kortfristiga fordringar   2 076 284  1 682 598 

   
 

 
 

Kassa och bank   
 

 
 

Kassa och bank   4 457 571  5 665 874 

   
 

 
 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     6 533 855   7 348 472 

   
 

 
 

SUMMA TILLGÅNGAR     15 826 188   15 348 472 

      
Eget kapital & Skulder  Not 2021-12-31  2020-12-31 

      
EGET KAPITAL   

   
Ändamålsbestämda medel   1 162 763  1 162 763 

Balanserat kapital   8 479 740  7 916 728 

Dispositionsfond   1 967 000  1 967 000 

   
 

 
 

SUMMA EGET KAPITAL     11 609 503   11 046 491 

   
 

 
 

Kortfristiga skulder   
 

 
 

Leverantörsskulder   655 544  357 427 

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  13 2 679 374  2 040 705 

Övriga skulder  14 131 536  1 028 396 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  15 750 231  875 453 

   
 

 
 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER     4 216 685   4 301 981 

            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     15 826 188   15 348 472 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Dispositions- 
fond 

Ändamåls-
bestämda 

medel 
Balanserat 

resultat 
 

Totalt eget 
kapital 

 
       

Ingående balans 1 967 000 1 162 763 7 916 728  11 046 491  

Reserveringar 0 0 0  0  

Ianspråktagande 0 0 0  0  

Årets resultat innan fördelning 0 0 563 012  563 012  

Utgående balans 1 967 000 1 162 763 8 479 740  11 609 503  
       

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL  
  

 
  

   2021-12-31  2020-12-31  

Eget kapital reserverat för särskilda ändamål  
  

 
  

Nationellt scoutarrangemang  
 100 000  100 000  

Skräddartorp   20 400  20 400 
 

Personalutveckling   57 508  57 508 
 

Informationsinsatser   46 858  46 858 
 

Alla på samma kula - Internationella insatser   92 225  92 225 
 

Nationell verksamhet   50 000  50 000 
 

Utvecklingsarbete   94 169  94 169 
 

Stöd vid funktionsnedsättning   38 607  38 607 
 

Scoutdax   28 798  28 798 
 

Summa Eget kapital reserverat för särskilda ändamål   528 565  528 565  

   
 

 
  

Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål  
  

 
  

Idrottssatsningar i Kongo  
 114 058  114 058  

Valdagsinsamlingen    238 480  238 480  

Insatser i Latinamerika   5 786  5 786  

Utveckling tonår   275 874  275 874  

Summa Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål   634 198  634 198  

   
 

 
  

SUMMA ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL     1 162 763   1 162 763  
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Eget kapital 

Det egna kapitalet kan delas in i tre olika avdelningar: 

Fritt disponibelt eget kapital består av Equmenias samlade ekonomiska överskott (årets resultat och balanserat 
resultat). Om Equmenia gör en ekonomisk förlust är det i första hand de här pengarna som kommer att användas 
för att täcka förlusten. Den ”dispositionsfond” som finns är bara en frivillig uppdelning av kapitalet och har inget 
med de dispositionsfonder som finns i bolag att göra. Syftet med den är att ha en omställningsbuffert om det skulle 
ske stora förändringar i till exempel bidragsintäkterna. 

Eget kapital reserverat för särskilda ändamål är pengar som Equmenia ”öronmärkt” för att komma ihåg att de 
är tänkta till ett särskilt projekt eller ändamål. När ett visst projekt utförts kan pengarna utnyttjas. Pengarna är 
egentligen inte bundna, men på det här sättet skapar Equmenia ett ekonomiskt minne som hjälper oss att komma 
ihåg vad tidigare styrelser och riksstämmor tänkt sig. De flesta av reservationerna har Equmenia ”ärvt” från 
grundarorganisationerna. 

Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål är pengar som Equmenia tagit emot och där givaren har sagt att 
pengarna ska användas på ett visst sätt. Equmenia är försiktig med att ta emot gåvor som är alldeles för upplåsta 
med många villkor eller som ska gå till projekt där Equmenia inte deltar. 

 

Eget kapital reserverat för särskilda ändamål 

Nationellt scoutarrangemang 

Del av överskottet från scoutlägret Prisma 2019 har reserverats för att agera som en grundplåt för kommande 
nationella scoutarrangemang. 

Skräddartorp 

Överskott från verksamheten har tidigare år reserverats för att täcka kommande investeringar och framtida 
underskott. Även SMU har reserverat pengar för lägergården Skräddartorp. 

Personalutveckling 

De här pengarna används för att finansiera utbildningar, studieresor och annan kompetensutveckling för 
Equmenias personal. Equmenia övertog reservationen från SMU. 

Informationsinsatser 

Reservationen är tänkt att bekosta satsningar inom Equmenias kommunikationsverksamhet. Den huvudsakliga 
tanken är att bekosta en 50% projekttjänst över en tvåårsperiod. 

Alla på samma kula - Internationella insatser 

Reservationen är tänkt att bekosta internationella samarbetsprojekt, och då främst utanför Sverige. Det kan gälla 
internationella stipendier, volontärprojekt, stöd till satsningar hos partnerorganisationerna med mera. Equmenia 
övertog den ursprungliga avsättningen från SMU, men fyller nu löpande på med gåvorna till Alla på samma kula. 

Nationell verksamhet 

Medlen var ursprungligen avsedda att finansiera Vi vill växa-inspiratörerna under våren 2008, men behövdes inte 
för det projektet. Equmenia övertog reservationen från SMU. 

Utvecklingsarbete 

Reservationen avsåg framför allt utvecklingsarbetet kring bildandet av Equmenia, men togs inte i anspråk fullt ut. 
Equmenia övertog reservationen från SMU. 
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Stöd till föreningars arbete med och stöd till personer med funktionsnedsättning 

Medlen skall användas för att stödja människor med funktionsnedsättning att kunna delta i Equmenias verksamhet 
samt föreningars arbete med funktionsnedsättning, dock inte till anpassning av lokaler. Equmenia övertog 
avsättningen från SMU. 

Scoutdax 

Scoutdax har varit ett återkommande arrangemang inom SMU, överskottet från en av de tidigare kurserna har 
reserverats för att täcka eventuella förluster kommande år. Equmenia övertog reservationen från SMU. 

 

Gåvomedel reserverade för särskilda ändamål 

Idrottssatsningar i Kongo 

Insamlade medel till förmån för idrottsarbete i Kongoländerna. 

Valdagsinsamlingen 

I samband med allmänna val har scoutförbunden tillsammans gjort en Valdagsinsamling. Pengarna ska i första 
hand gå till scoutkårer som vill genomföra projekt kring scoutings sociala arbete. Equmenia övertog avsättningen 
från SMU. 

Insatser i Latinamerika 

Genom flera insamlingar har SMU byggt upp en reservation för arbete i Latinamerika. Tidigare har pengar använts 
för att stötta ett musikprojekt anordnat av AJECIM i Nicaragua samt till scoutkoordinatörer och ett extra nationellt 
möte hos JNJ i Ecuador. Equmenia övertog reservationen från SMU. 

Utveckling Tonår 

I samband med sitt 90-årsfirande tog SMU emot gåvor för ett ungdomsprojekt med fokus på att bygga broar mellan 
ungdomsförening och församling. Projektet finansieras på andra sätt och medlen finns kvar till kommande 
ungdomsprojekt. Equmenia övertog alltså denna avsättning från SMU. 

 

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot 
föregående år.  

Verksamhetsintäkter 

Medlemsavgifter 

Equmenia intäktsredovisar medlemsavgifter när fordran har uppstått.  

Gåvor och bidrag  

En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka 
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att 
föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala 
till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 

 

Assently: 9c62068fd99514e93afdd75f258d782dad090cdbeb59bd4562f6ed760485d92b2fb655e3b726e10c108d020784418e33080580d6cc0cf7647d3da992278a838c



20

11 

Gåvor 

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor värderas enligt huvud-regeln till verkligt 
värde. 

Bidrag 

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som 
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.  

Externa bidrag som inte är bundna till vissa kostnader utan avser en viss period, till exempel statsbidrag från 
MUCF till riksorganisationer, intäktsredovisas över den tid som bidraget är avsett att täcka.  

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som 
den kostnad bidraget är avsett att täcka. 

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.  

Nettoomsättning 

Försäljningsintäkter intäktsförs när fordran har uppstått eller när betalning inkommit vid kontantförsäljning. 

 

Ersättningar till anställda 

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster.  

Inkomstskatt 

Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som allmännyttig 
enligt skattelagstiftningen. 

Fordringar 

Samtliga fordringar värderas till det belopp som Equmenia räknar med att erhålla. 

 

Not 2. Gåvor  Utfall  Utfall 

2021  2020 

Gåvor från privatpersoner  2 674 019  2 511 079 

Testamenten  1 098 411  0 

Gåvor från föreningar och församlingar  527 384  572 777 

Gåvor från övriga organisationer och stiftelser  0  400 000 

Gåvor från Equmeniakyrkan  45 000  271 392 

Resultat: Gåvor   4 344 814   3 755 248 
     

Not 3. Bidrag  Utfall  Utfall 

2021  2020 

Bidrag från MUCF  1 374 028  1 342 636 

Bidrag från MUCF, återredovisningskrav  3 466 699  1 945 860 

Bidrag från Allmänna arvsfonden  0  1 360 060 

Bidrag från övriga organisationer  389 204  545 083 

Resultat: Bidrag   5 229 931   5 193 639 
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Not 4. Statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och     
civilsamhällesfrågor (MUCF) 

 Utfall  Utfall 
 2021  2020 

     

Statsbidrag MUCF  1 374 028  1 342 636 

Statsbidrag MUCF, med återredovisningskrav   3 466 699   1 945 860 

Resultat: Statsbidrag från MUCF   4 840 727   3 288 496 
     

Användning av statsbidrag med återredovisningskrav     
     

Lokalt aktivitetsstöd, stipendier mm     

Lokalt aktivitetsstöd  
-2 452 969 

 
-1 530 822 

Internationella stipendier  0  
-6 000 

     

Riksstämma & övriga demokratiska organ     

Riksstämman och beredningskonferens  
-242 488 

 
-19 657 

Riksstämmans organ (styrelse, NK)  
-153 817 

 
-148 547 

Stag (strategiska arbetsgrupper)  
-5 137 

 
-9 889 

     

Information     

Föreningsutskick  0  0 

Grafisk designer med inriktning mot lokalföreningarna  -112 141  0 

Webbsida  -1 447  -3 902 
     

Föreningsutveckling, Utbildningsarbete     

Föreningsstrateg  -189 070  -82 141 

Idébanken  -120 020  0 

Personalens föreningsbesök  -10 642  -11 780 
     

Utbildningsarbete     

Utbildningskoordinator  -48 930  0 
     

Ekonomi & Föreningsservice     

Matrikel & register  -44 422  -50 000 

Deltagarförsäkring   -85 616   -83 122 

Summa Användning, statsbidrag med återredovisningskrav -3 466 699   -1 945 860 
 

 

Not 5. Nettoomsättning  Utfall  Utfall 

2021  2020 

Deltagaravgifter  148 195  21 125 

Scoutavgiften  942 590  890 000 

Försäljning varor  11 752  32 783 

Försäljning tjänster  3 000  9 600 

Fakturerade kostnader  0  1 458 

Resultat: Nettoomsättning   1 105 537   954 966 
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Not 6. Övriga verksamhetsintäkter  Utfall  Utfall 

2021  2020 

Kompensation för höga sjuklönekostnader  54 321  45 996 

Anslag fr SMU,Skräddartorp och MKU  795 119  0 

Övriga intäkter  1 283  5 640 

Resultat: Övriga intäkter   850 723   51 636 
 

 

Not 7. Ändamålskostnader  Utfall  Utfall 

2021  2020 

Internationellt  -728 999  -689 522 

Scout  -1 891 664  -1 910 524 

Nationellt: Barn & Unga, Puls, Musik och kreativa uttryck  -2 459 524  -3 350 949 

Kommunikation  -1 082 594  -820 436 

Föreningsservice  -484 265  -328 953 

Ledning  -1 981 067  -1 475 709 

Aktivitetsstöd till föreningarna  -2 452 969  -1 530 822 

Resultat: Ändamålskostnader   -11 081 082   -10 106 915 

 

 

Not 8. Uppgifter om anställda samt löner och ersättningar 

   
 

 
Medelantal anställda 
2021 

 

Totalt Varav kvinnor Varav 
män 

12 (12) 7 (7) 5 (5) 

(Heltidsekvivalenter, närmaste heltal, ev timanställda 

undantagna. Siffror inom parentes avser 2020.)  

 

Löner & ersättningar  2021  2020 

Ordförande  91 026  90 816 

Generalsekreterare  564 298  534 417 

Övriga anställda   4 214 575   4 225 190 

Total, löner & ersättningar   4 869 899   4 850 423 

          
Sociala kostnader  1 805 907  1 575 136 

     

Pensionskostnadens andel av de sociala kostnaderna  271 399  240 574 

Varav Ordförande  3 810  4 268 

Varav Generalsekreterare  38 848  34 683 

 

 
Assently: 9c62068fd99514e93afdd75f258d782dad090cdbeb59bd4562f6ed760485d92b2fb655e3b726e10c108d020784418e33080580d6cc0cf7647d3da992278a838c



23

14 

 
 
Not 9. Byggnader och mark  

2021  2020 

Arv, Laholm Sjöalt 1  292 333  0 

Summa Byggnader och mark  292 333  0 

  
   

Not 10. Långfristig fordran Equmeniakyrkan  
   

Lån till Equmeniakyrkan  8 000 000  8 000 000 

Övertagen fordran lån Gårdsföreningen Skräddartorp  1 000 000  0 

Summa Långfristig fordran Equmeniakyrkan  9 000 000  8 000 000 

 

Not 11. Övriga fordringar  2021-12-31  2020-12-31 

Avräkning anställda  5 540  24 668 

Avräkning Equmeniakyrkan  1 560 122  692 885 

Avräkning Metodistkyrkans Ungdomsförbund  84 786  79 594 

Avräkning Svenska Baptisternas Ungdomsförbund  17 352  17 352 

Avräkning Svenska Missionskyrkans Ungdom  10 481  218 928 

Övriga fordringar  83 189  185 021 

Summa Övriga fordringar   1 761 470   1 218 448 

 

Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31  2020-12-31 

Övriga upplupna intäkter  4 000  196 651 

Övriga Förutbetalda kostnader  152 026  222 437 

Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   156 026   419 088 

     
     
Not 13. Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  2021-12-31  2020-12-31 

Allmänna Arvsfonden  2 134 374  290 947 

Gustav V:s 90-årsfond  245 000  125 000 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor statsbidrag  0  720 000 

Övriga skulder  300 000  904 758 

Summa Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 2 679 374   2 040 705 

      
  

   

Not 14. Övriga skulder  2021-12-31  2020-12-31 

Personalens källskatt, Pensionsskatt  153 945  147 097 

Skuld Equmeniaregionerna  0  871 794 

Övriga skulder  -22 409  9 505 

Summa Övriga skulder 131 536   1 028 396 
 

    
Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2021-12-31  2020-12-31 

Semesterlöner, pensionskostnader, sociala avgifter  703 031  695 917 

Övriga interimsskulder  47 200  179 536 

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   750 231   875 453 
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Not 16. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  

Efter räkenskapsårets utgång har Equmenias verksamhet på olika sätt påverkats av kriget i Ukraina. Inte minst 
har det handlat om den lokala föreningens verksamhet, som på olika sätt velat möta ukrainska flyktingar och 
deras behov. Men även nationellt har vår verksamhet påverkats, där det finns ambitioner i att bemöta olika behov 
på olika sätt.  Tex kan detta handla om utbildningar av olika slag, nätverksträffar eller att på olika sätt sprida och 
visa på goda exempel på hur man kan jobba. 
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Revisionsberättelse Equmenia, org. nr 802440-8117, 2021 1 (2) 

 
 
Till föreningsstämman i Equmenia, org. nr 802440-8117 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Equmenia för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.  
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och gene-
ralsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att an-
vända antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilläm-
pas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvi-
dera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något re-
alistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsent-
lig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de en-
skilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och general-
sekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 
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Revisionsberättelse Equmenia, org. nr 802440-8117, 2021 2 (2) 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Equmenia för år 
2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekrete-
raren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för försla-
get till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt 
förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler generalsekreteraren i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den aukto-
riserade revisorns professionella bedömning och övriga valda reviso-
rers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det inne-
bär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med stadgarna. 

 
Västerås  
  
  
  
  
  
Desirée Nylén Wittberg Erik Elfgren 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
KPMG AB  
 
 
 
 
 
Gunnar Sjödelius 
Förtroendevald revisor 
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Fastställande av resultat- och balansräkning 10
Resultaträkningen beskriver hur det har gått ekonomiskt för Equmenia under ett år. Balansräkningen tar 
sedan med sig årets resultat in till nästa räkenskapsår då balansräkningen lever vidare år efter år även om 
resultaträkningen blir ny för varje år. 

Styrelsen föreslår stämman

att  fastställa resultaträkning för år 2021 och balansräkning per 20211231 i  
 enlighet med årsredovisningen, 

att lägga 563 012 kronor till det balanserade kapitalet, enligt resultaträkning för år 2021.
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12
Enligt Equmenias stadgar ska riksstämman respektive förvaltningsstämman varje år 
fastställa hur stor ekonomisk ersättning ordförande ska få för sitt uppdrag. Ersättningen 
kallas för arvode. Att vara arvoderad ordförande är inte detsamma som att vara anställd 
personal. En arvoderad ordförande är vald för att fullgöra ett uppdrag. Arvodet är inte 
en lön och ordföranden har ingen betald semester samt omfattas inte av kollektivavtal. 

Från Riksstämman 2021 i Värnamo fick styrelsen ett uppdrag att utreda frågan kring 
hur ordförandens arvodering ska se ut framöver samt återrapportera detta till förvalt-
ningsmötet 2022. 

Styrelsen har under året utrett frågan kring arvodering samt arbetsbördan för ordföran-
den och styrelsen. I detta arbete har styrelsen utöver ett internt arbete också kollat på 
hur andra liknande organisationer jobbar, samt samtalat med exempelvis Equmeniakyr-
kan om hur arvoderingsmodellen kan se ut. 

Under Riksstämman 2021 så beslutades att stämman ska välja även vice ordförande un-
der personvalen från och med förvaltningsstämman 2022.  Detta gör att vice ordförande 
kan få ett större mandat och styrelsen vill att vice ordförande och ordförande framöver 
delar jämlikt på det uppdrag som idag ligger på ordförande. Det har de senaste åren 
varit svårt att hitta nya ordförande och genom att dela uppdraget på två personer tror 
styrelsen att det i framtiden kommer att bli enklare att hitta nya ordförande och vice 
ordförande eftersom det inte kommer att vara lika stort uppdrag som det är idag.  

Styrelsen tror också att det kommer att bli lättare att hitta personer som passar in i 
kravprofilerna som nomineringskommittén sätter upp, då ordförande och vice ordfö-
rande delar på uppgifterna och på så sätt kan ha lite olika inriktningar, istället för att 
en person behöver ha alla egenskaper som tidigare ordförande behövt. Styrelsen anser 
dock att det är bäst om uppgifterna inte är fast specificerade för vad som tillhör ord-
förande och vice ordförande utan att varje par av ordförande och vice ordförande har 
möjlighet att dela upp uppgifterna dynamiskt utifrån vad som passar deras styrkor. 

Eftersom det föreslås att ordförande och vice ordförande ska dela lika på arbetsbördan 
som ligger på ordföranden idag så föreslår styrelsen att ordföranden och vice ordfö-
randen delar lika på arvoderingen. I linje med motionen från Abrahamsbergskyrkans 
ungdom och motionssvaret från styrelsen under Riksstämman 2021 så föreslås att ord-
förande och vice ordförande delar på en arvodering på 20% av gällande prisbasbelopp, 
dvs. 10% var. 

Styrelsen har under året funderat på vad som kan vara en rimlig arvodering och vi 
tycker att 10% var av gällande prisbasbelopp är rimligt. Är den lägre så tror vi inte att 
den spelar roll då det blir mycket små summor, vilket är varför vi föreslår att höja den 
istället för att dela på tidigare 16% på hälften. Att vi inte föreslår att höja mer är att vi 
tror att 10% var är en rimlig ersättning givet storleken på uppdraget när det delas på två 
personer och att alla i grunden gör detta ideellt. 

Proposition om arvode för ordförande
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Styrelsen har också undersökt om man ska ändra arvoderingsmodell till exempelvis 
ersättning för förlorad arbetsinkomst (som i så fall också skulle kunna gälla andra 
styrelse- eller stagsmedlemmar). Styrelsen tycker inte att det är en bra idé då Equme-
nia bygger på ideella krafter. Equmenia arvoderar inte någon annan och styrelseleda-
möterna genomför sina styrelseuppdrag på samma premisser som alla andra som är 
engagerade i Equmenia nationellt. Det vi framför allt ger av är vår tid, kunskap och 
engagemang, inte våra pengar. Att vi trots detta föreslår att ordförande och vice ord-
föranden arvoderas beror på att de i större utsträckning behöver utföra sina uppdrag 
under dagtid på vardagar. 

Styrelsen föreslår också att ta bort några av de tidigare att-satserna från propositionen 
då de i praktiken inte har spelat roll eftersom det ändå är hur Equmenia jobbar. Ex-
empelvis så ersätter Equmenia alla som gör utlägg för Equmenias räkning mot uppvi-
sande av kvitto, i de fall det inte blir föremål för förmånsbeskattning, det är inte något 
som bara gäller ordförande och därför inte behöver beslutas om. Vi känner inte heller 
att vi behöver besluta om vad ordförande inte har rätt till då det är så mycket, det är 
lättare att bara besluta om vad ordförande har rätt till som inte gäller andra engagera-
de, en arvodering. Vi har också valt att ta bort stycket om försäkringar då ordföranden 
och styrelsen omfattas av samma försäkring som alla som är engagerade i Equmenia 
omfattas av. Ingen särskild försäkring behövs för ordföranden. I praktiken kommer 
det inte ändra något att vi tar bort några av tidigare års att-satser, vi väljer bara att 
komprimera texten. 

 

Styrelsen föreslår förvaltningsstämman  

att Equmenias ordförande får ett månatligt arvode som ska uppgå till 10 % av det vid 
tillfället gällande prisbasbeloppet som definieras i 2 kapitlet 6–10 § i lag (2010:110) 
Socialförsäkrings  balken. 

att Equmenias vice ordförande får ett månatligt arvode som ska uppgå till 10 % av det 
vid tillfället gällande prisbasbeloppet som definieras i 2 kapitlet 6–10 § i lag (2010:110) 
Socialförsäkrings  balken.  
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Proposition om budget för 2023

Vad är budget egentligen? 
En budget är en prognos över hur det kommande året kommer att se ut ekonomiskt. Budgeten är 
en sammanställning över vilka intäkter och kostnader som organisationen kommer att ha. Lite för
enklat kan man säga att det motsvarar ungefär hur mycket pengar vi kommer att få in (=intäkter) 
och hur mycket pengar vi kommer att betala ut (=kostnader). Skillnaden mellan intäkter och kostna
der heter resultat. I en ideell organisation som Equmenia är målet att resultatet över tid ska vara lite 
positivt, eller nära 0, och alltså inte generera massa vinster.

Hur läser jag budgetförslaget? 
För det första, om du inte förstår budgeten, fråga gärna! Equmenias styrelse och personal hjälper 
gärna till att förklara. För att du ska kunna påverka så mycket som möjligt är det bra om du ställer 
alla frågor i god tid. På samma sätt som tidigare år kommer vi inte att förklara alla budgetposter i 
detalj i handlingarna. Allt detta finns att ladda ner som en bilaga till handlingarna till förvaltnings
stämman. Det som finns med i handlingarna är en sammanfattning av hela budgeten, där posterna 
inom ett verksamhetsområde slås samman så att du kan se slutresultatet. Där anges stora poster 
som intäkter och kostnader för de olika områdena. Förslaget till budget gäller från 1 januari till 31 
december 2023 eftersom Equmenia har kalenderår som räkenskapsår. Den vänstra spalten visar den 
budget som riksstämman beslutade om för innevarande år (2022) och den högra spalten visar bud
getförslaget för kommande verksamhetsår (2023).

Så förstår du budgeten 
Under intäkter ser du de pengar som vi har att röra oss med under året. Insamlade medel 
tillsammans med statsbidragen är Equmenias enskilt viktigaste inkomstkällor. Sedan några år 
tillbaka har vi tillsammans med Equmeniakyrkan genomfört en årlig insamlingskampanj som 
har varit lyckad. Det vill vi fortsätta med och räknar därför med fortsatt goda intäkter från bön 
och insamlingsdagen. Statsbidragen från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) kommer att vara samma under 2023, eftersom regeringen tog beslut om att stötta 
ungdomsorganisationer då man bedömde att många kommer tappa medlemmar under pandemin. 
Dessutom har MUCF gett ytterligare bidrag under pandemin (med återredovisningskrav) för att 
stötta viss typ av verksamhet.

För varje verksamhetsområde, till exempel kreativa uttryck och scout, finns specifika intäkter. 
Det är helt enkelt pengar som kommer in i den verksamhet vi bedriver. Det handlar bland annat 
om deltagaravgifter till scoututbildningar eller från medlemskörerna i Soul Children. Intäkterna 
för ledning utgörs bland annat av din anmälningsavgift till riksstämman eller insatser vår 
generalsekreterare gör till förmån för Equmenia.

Verksamhetskostnader visar vad vi tänker använda våra pengar till under året. Inom varje område 
finns personalkostnader för respektive koordinator med. Dessutom ryms alla de projekt och 
verksamheter som vi vill satsa pengar på. Exempel på utbildningar och initiativ som syns i budgeten 
är: Suntprat, arrangemang inom Puls och olika Scoutledarutbildningar.

Under posten ledning ryms kostnader för bland annat generalsekreterare samt två biträdande 
generalsekreterare, en nationell (50%) och en regional (50%). Aktivitetsstöd till föreningar är det 
bidrag som bidragsgrundande föreningar får tillbaka i samband med medlemsavgiften varje år.

När vi drar av kostnaderna från intäkterna får vi ett verksamhetsresultat på – 125 000 kronor. För 
att täcka upp detta underskott använder vi intäkter från räntor vi får på lån till Equmeniakyrkan (se 
Finansiella poster) och en del av de ändamålsbestämda medel som Equmenia har. Dessa pengar har 
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skänkts till Equmenia och är sparade för att användas till särskilda satsningar. När vi gjort detta blir 
årets resultat 0 kronor (se Kvarstående belopp för året). 

Styrelsen föreslår stämman 
 
att  fastställa förslaget till budget för perioden 20230101 – 20231231

Budgetförslag för Equmenia, verksamhetsåret 2023
Alla belopp är angivna i kronor

Budget 
2021 Budget 2022 Budget 2023

INTÄKTER
Insamlade medel nationellt 2 890 000 2 845 000 3 152 797
Insamlade medel internationellt 250 000 250 000 175 000
Statsbidrag MUCF 1 076 000 1 373 900 1 373 900
Statsbidrag MUCF, återredovisningskrav 2 141 000 2 734 000 2 734 000
Övriga bidrag & anslag 200 000 200 000 200 000
Medlemsavgifter 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Internationellt, övriga intäkter 6 000 308 500 305 000
Scout 1 150 000 1 034 000 897 320
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck, Gaming 881 500 1 318 300 1 306 800
Information 5 000 10 000 10 000
Ekonomi & Föreningsstöd 0 0 0
Ledning 60 000 30 000 30 000
Summa: Intäkter 10 159 500 11 603 700 11 684 817

VERKSAMHETSKOSTNADER
Internationellt -888 500 -1 050 500 -914 500
Scout -1 805 000 -1 706 000 -1 677 320
Nationellt: Barn & Unga, Puls, Kreativa uttryck, Gaming -2 232 500 -3 211 800 -3 479 597
Information -959 500 -938 000 -948 000
Ekonomi & Föreningsstöd -1 413 500 -1 301 900 -1 308 900
Ledning -2 032 500 -1 992 500 -1 978 500
Aktivitetsstöd till föreningarna -1 503 000 -1 503 000 -1 503 000
Summa: Kostnader -10 834 500 -11 703 700 -11 809 817

Verksamhetsresultat -675 000 -100 000 -125 000

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter 100 000 100 000 150 000
Räntekostnader 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -575 000 0 25 000

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
Reservation av ändamålsbestämda medel -250 000 -250 000 -175 000
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 260 000 300 000 150 000

Kvarstående belopp för året -565 000 50 000 0
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Redovisning av icke brådskande inkomna 
motioner

Till styrelsen har det under året inkommit en motion om Digital tro att ta upp på nästa stämma. 

Vi tackar motionären för denna motion! I de nya stadgar som antogs under riksstämman 2021 står 

följande: 

8.5 Styrelsen kan besluta att lyfta brådskande motioner och propositioner till förvaltningsstämman. Styrelsen ska då 

motivera hur motionen eller propositionen är brådskande. I annat fall lyfts inkomna motioner vid nästkommande 

ordinarie riksstämma. Brådskande ärenden ska lyftas vid förvaltningsstämman om 5% av Equmenias föreningar står 

bakom motionen. 

Styrelsen tycker detta är en spännande motion med vi bedömer inte att denna motion är brådskan-

de och avser inte att lyfta den på förvaltningsmötet. Då inte 5 % av Equmenias föreningar står 

bakom motionen skjuts den därmed till nästa ordinarie riksstämma 2023. 

Styrelsen föreslår stämman 
 
att  lyfta motionen vid riksstämman 2023

Motion
 
Digital tro

Idag är de flesta på internet. 98% av Sveriges befolkning har tillgång till internet. Det är drygt 10 

miljoner svenskar. Hur många av dessa har varit på en gudstjänst?

Skulle man kunna ha en gudstjänst för hela Sverige? Hur många går det att nå ut till?

Det är ett stort steg att komma på en vanlig gudstjänst, i alla fall om man aldrig har varit där 

tidigare. Och även de ungdomar som är uppväxta i kyrkan känner sig inte alltid helt hemma i en 

vanlig gudstjänst.

Även många äldre har inte längre möjlighet att gå på gudstjänst.

Därför föreslår vi en digital nationell gudstjänst. Vi tänker oss ett team som har god kunskap och 

utrustning för att göra digitala gudstjänster. Alla är inbjudna och gudstjänsterna streamas på alla 

stora sociala medier, såsom Youtube, Facebook och Twitch. Kanske också Instagram och TikTok. 

Man kan ha olika talare och olika musiker som medverkar i gudstjänsterna.

Slutligen kan steget vara mindre för nya att gå med i kyrkan om man först har varit med på en 

digital gudstjänst.

Man kan också utveckla detta med seminarier, lovsångskvällar mm.

Samuel Lundbäck, Equmenia Luleå

14
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Nomineringskommitténs förslag till revisorer:

Desirée Nylén Wittberg (ordinarie, auktoriserad revisor)  Erik Elfgren (ordinarie) 
omval 1 år      omval 1 år

Michelle Karlsson (suppelant, auktoriserad revisor)   Gunnar Sjödelius (ordinarie) 
omval 1 år      omval 1 år

Emil Dahlblom (suppelant, auktoriserad revisor)      
omval 1 år      

Val av ordförande

Val av ledamöter till styrelsen

Val av revisorer

Val av nomineringskommitté

Nomineringskommitténs förslag till ordförande

Arvid Hardmo 
omval 1 år

Nomineringskommitténs förslag till ledamöter

Prima Singh (nyval 2 år)

Erik Persson (nyval 2 år)

Erik Eklund (omval 2 år)

Kvarstående ledamöter

Carl Lagerqvist

Emma Gunnarsson

Sara Wahll 

Tilly Liman

Regionerna föreslår nomineringskommitté för stämman.

Region Svealand: Daniel Arkbro    Region Stockholm: Julia Ekman

Region Väst: presenteras på stämman   Region Mitt: presenteras på stämman

Region Nord: presenteras på stämman   Region Öst: Anna Gillsjö

Region Syd: presenteras på stämman

Nomineringskommitté inför stämman 2022 har varit:
Daniel Arkbro, Equmenia Svealand , sammankallande

David Forsling, Equmenia Nord 

Emma Tonnvik, Equmenia Väst

Julia Ekman, Equmenia Stockholm

Anna Gillsjö, Equmenia Öst

Vakant, Equmenia Mitt

Vakant, Equmenia Syd

Nomineringskommitténs förslag till vice ordförande

Kristina Florén 
nyval 1 år
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Presentation av kandidater till styrelsen

Namn och ålder:   
Arvid Hardmo, 38 år

Vart bor du och vilken för-
ening är du aktiv i? Kumla, 
Johanneskyrkan

Uppväxtort: Andersstorp

Vad gör du när du inte sitter 
i styrelsen? Biträdande rektor 
och högstadielärare

Vad betyder Equmenia för 
dig? En meningsfull fritid för 
barn och unga. En möjlighet 
som ung vuxen och äldre att 
hjälpa barn och unga (och sig 
själv). Andra halvan av Equme-
niakyrkan.

Vad vill du bidra med till 
styrelsen? Rutin, strukturer 
och driv.

Vart skulle du helst ta en saft, 
kaffe, te etc.? I samtal med 
goda vänner.

Namn och ålder:
Kristina Florén, 25 år
 
Vart bor du och vilken fören-
ing är du aktiv i?
Studentstaden Linköping och är 
med i finfina Equmenia Linkö-
ping
 
Uppväxtort:
Räknas Stenunga som ort? Det är 
stort som två Bullerbyn. Annars 
är jag en evig Herrljunga-patriot!
 
Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen?
Pluggar en Politices Kandidat 
vid Linköpings universitet, får 
inspiration från bokklubben jag 
är med i och dansar ibland.
 
Vad betyder Equmenia för dig?
Det betyder omsorg, hopp, för-
väntan och tacksamhet. Omsorg 
för jag vill Equmenia väl, hopp 
för allt gott som sker genom 
ledare och deltagare, förväntan 
över hur vi kommer förändra 
och förändras, tacksamhet över 
allt som får plats!
 
Vad vill du bidra med till sty-
relsen?
Nyfikenhet på omvärlden, glädje 
för arbetet och erfarenheterna 
från att ha arbetat och mött 
många olika Equmeniaförening-
ar.
 
Var skulle du helst ta en saft, 
kaffe, te etc.?
Vid valfri badplats på tandemcy-
kel-avstånd!

Namn och ålder:  
Carl Lagerqvist, 28
 
Vart bor du och vilken fören-
ing är du aktiv i? Stockholm. 
Jag är medlem i S:t Peters 
kyrka och är aktiv i vår Equ-
menia S:t Peter förening och 
är engagerad i vårt diakonala 
arbete!
 
Vad gör du när du inte sitter 
i styrelsen? När jag inte sitter 
i styrelsen tittar jag gärna på 
tv-serier, läser en bok eller fun-
derar över något av livets stora 
frågor. Jag studerar till Pastor i 
Equmeniakyrkan på Enskilda 
Högskolan vid Enskilda Hög-
skolan Stockholm.
 
Vad betyder Equmenia för 
dig? Equmenia för mig bety-
der gemenskap med varandra. 
Equmenia är anledningen till 
att jag idag kallar mig kristen. 
Equmenia är anledningen till 
att jag har fått en bra grund 
för mitt liv framåt.
 
Vad vill du bidra med till sty-
relsen? Kunnande om teologi, 
kyrka och erfarenhet av lokalt 
församlingsarbete i en kontext 
kring barn och ungdomsfrågor.
 
Var skulle du helst ta en saft, 
kaffe, te etc.?
Kaffe. Kaffe. Kaffe!



41

Namn och ålder? Emma 
Gunnarsson, 27 år.

Var bor du och vilken förening 
är du aktiv i? Jag bor på Lidingö 
och är tyvärr inte aktiv i någon 
förening just nu.

Uppväxtort? Linköping

Vad gör du när du inte sitter 
i styrelsen? Dricker kaffe och 
umgås med människor. Gärna i 
kombination!

Vad betyder Equmenia för dig? 
Hopp!

Vad vill du bidra med till sty-
relsen? Jag hoppas att jag kan bi-
dra med att våga drömma, kavla 
upp ärmarna och mycket skratt. 
Kanske också att min erfarenhet 
av den lokala föreningen (och 
församling!) och lite pastorsstu-
dier kan få vara till nytta. Främst 
ser jag fram emot hur vi som 
styrelse kan få tjäna Equmenia 
tillsammans. Det är ju i mötet 
med andra och deras erfarenhet-
er som det riktigt coola händer.

Var skulle du helst ta en saft, 
kaffe, te etc.? I soffan hos en ny 
eller gammal vän.

Namn och ålder: Sara Wahll, 24 
år
 
Vart bor du och vilken förening 
är du aktiv i? Göteborg, Equmenia 
Bifrostkyrkan i Mölndal
 
Uppväxtort: Gillstad (Lidköping)
 
Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen?
Läser till läkare, bakar kakor.
 
Vad betyder Equmenia för dig?
Gemenskap, varandra och Jesus.
 
Vad vill du bidra med till styrel-
sen?
Det lokala perspektivet och min 
förmåga att tänka kreativt och 
kritiskt.
 
Vart skulle du helst ta en saft, 
kaffe, te etc.?
I köket på scoutläger.

Namn och ålder: Tilly Liman, 
22 år

Var bor du och vilken förening 
är du aktiv i? Jag bor i Stock-
holm och är aktiv i Abrahams-
bergskyrkans Ungdom.

Uppväxtort: Stockholm

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen? Jag pluggar till ingen-
jör om dagarna och på kvällarna 
sjunger jag ofta i kör, hänger i 
kyrkan eller träffar vänner.

Vad betyder Equmenia för dig? 
Allt! För mig är Equmenia en 
plats där man alltid är välkom-
men och alltid får vara med.

Vad vill du bidra med till 
styrelsen? Jag gillar formalia, 
stadgar och budgetar.

Var skulle du helst ta en saft, 
kaffe, te etc.? På en klippa i 
skärgården kollandes ut över 
vattnet! Spelar inte någon större 
roll vilken skärgård.
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Namn och ålder? Erik Eklund 
27 år

Vilken förening är du mest 
aktiv i? Bor i Skellefteå och är 
aktiv i Ekumeniakyrkan i Skel-
lefteå och i Equmenia gaming.

Uppväxtort: Uppväxt i Byske 
(ca 3 mil norr om Skellefteå)

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen? Pluggar jag Offentlig 
förvaltning, spelar Discgolf och 
dataspel.

Vad betyder Equmenia för 
mig?
Equmenia har förändrat mitt 
liv. Det har gett mig inspiration 
och energi att förändra mitt 
och andras liv till det bättre. 
Men har också gett mig kontak-
ter över hela Sverige som inte 
bara inspirerar mig utan också 
ger mig stöd i motgångar.

Vad vill du bidra med i  
styrelsen?
Jag brinner för frågor som rör 
ungdomars relation till sina 
skärmar, varandra och Gud. 
Inte bara möta gamers där dom 
är och förbättra den upplevel-
sen, men också allt flöde som 
kommer från internet som 
påverkar oss.

Vart skulle du helst ta en saft, 
kaffe, te etc.?
Jag skulle helst sitta på ett 
fjäll i Norrland med en kopp 
nygjort kok-kaffe.

Namn och ålder: Prima Singh, 
27 år 

Vilken förening är du mest aktiv 
i? Jag är aktiv i Equmenia region 
Stockholms styrelse men är an-
ställd i Equmeniakyrkan Södertäl-
je som ungdomsledare så just nu 
mest aktiv där.

Uppväxtort: Sundbyberg

Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen?: Jag studerar till diakon 
på Bromma Folkhögskola och 
jobbar i en församling i Södertäl-
je men när jag inte gör det gillar 
jag att läsa, socialisera, vara ute i 
naturen och äta gott.

Vad betyder Equmenia för mig?
Equmenia för mig innebär ett 
sammanhang där människor får 
växa, där det finns något för alla.
Nästan som ett ”lapptäcke” där 
alla tygbitar får vara en del av det 
hela och utgöra något så fint.

Vad vill du bidra med i styrel-
sen?
Mitt perspektiv. Jag kommer från 
en bakgrund med mångfald i allra 
högsta grad och vill bidra med 
olika vinklar för att kunna nå ut 
till människor som känner igen 
sig i detta eller vill vara en del av 
mångfalden, tillsammans. Sedan 
brinner jag också för ”Folkbild-
ning” som också får människor att 
växa och få nya möjligheter i livet.

Vart skulle jag helst vilja ta kaf-
fe och bulle?
På ett Retrocafé, jag tror att inred-
ningen, atmosfären och sällskapet 
får kaffet att smaka lite bättre.

Namn och ålder: Erik Persson, 31 
år
 
Vart bor du och vilken förening 
är du aktiv i? Jag bor i Göteborg 
och är aktiv som handledare för 
skaut väst
 
Uppväxtort: Vaggeryd
 
Vad gör du när du inte sitter i 
styrelsen? Jag jobbar som gymna-
sielärare, bakar bröd och tränar.
 
Vad betyder Equmenia för dig? 
Equmenia har gett mig de värde-
ringar jag står för idag och otroligt 
mycket kunskap om hur man 
löser problem som grupp. Som 
lärare och scout möter jag dagli-
gen elever där uppväxten inom 
Equmenia gjort mig redo för det 
arbetet.
 
Vad vill du bidra med till styrel-
sen? Jag vill bidra till ett medlems-
kraftigt Equmenia, där alla kan 
komma för att få vara den de är 
och lära känna Jesus.
 
Vart skulle du helst ta en saft, 
kaffe, te etc.? Jag skulle helst vilja 
ta en kaffe på ett trevligt konditori 
där man kan läsa.


