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VI VILL FORMA EN BÄTTRE VÄRLD! 
Vi i Equmenia Nord tror på kraften i unga människor och vill ta vara på den. Vi erbjuder en varm 
och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig hemma. Vår verksamhet sker på 
kristen grund. Jesus står alltid på barnens sida – det vill vi också göra. 
 
Vi i Equmenia Nord vill vara ett sammanhang där barn och unga får växa. Vi vill vara med och 
förmedla och gestalta tro, hopp och kärlek i mötet med andra – i våra lokalsamhällen och ut över vår 
värld. 
 
Utifrån det lokala arbetet vill vi som Equmeniaföreningar i Norrbottens och Västerbottens län dela 
gemenskap och stötta varandra genom bl.a. genom läger, utbildningar och utbyte med varandra i vår 
region. Ett arbete som får betyda så mycket för så många här och nu, men också för framtiden. 
 
Tillsammans med våra sex kompisregioner – Mitt, Svealand, Stockholm, Väst, Öst och Syd – är vi en 
nationell barn- och ungdomsrörelse som består av cirka 350 lokala föreningar med omkring 30 000 
deltagare. Tillsammans med varandra i Equmenia och tillsammans med vår kyrka Equmeniakyrkan 
sträcker vi oss från våra lokala sammanhang och ut mot världen. 
 

VAR DELAKTIG 
Välkommen att vara delaktig i vårt gemensamma regionala arbete i Equmenia Nord. Du kan vara 
delaktig genom att vara en del av vår gemenskap, ge utav din tid eller ge en gåva. Tillsammans är vi 
med och forma en bättre värld! 
 
DELA GEMENSKAP 
I vår region gillar vi att träffas och mötas och därför har vi mötesplatser i olika former. Föregående 
års arrangemang kan du läsa om i verksamhetsberättelsen i dessa regionstämmohandlingar. Är du 
sugen att veta mer om aktuella arrangemang kolla in kalender på vår hemsida: equmenia.se/nord 
 
ENGAGERA DIG 
Delar du vår längtan om att få vara del av ett sammanhang där barn och unga får växa och som 
förmedlar och gestaltar tro, hopp och kärlek? Då finns det flera möjligheter att få vara delaktig 
genom att engagera sig. Det kan vara en punktinsats vid ett läger eller arrangemang, som ombud på 
regionstämman, som ledamot i regionstyrelsen eller i ett verksamhetsteam. Är du sugen så hör av dig 
till vår regionsamordnare Joel Powell. 
 
GE EN GÅVA 
Personliga gåvor har stor betydelse för regionens ekonomi. Genom att ge en gåva är du med och ger 
förutsättningar för att stärka och utveckla det regionala arbetet bland barn och unga i region Nord. 
Vill du vara med och bidra med en gåva kan du använda Equmenia Nords Swish: 123 461 13 07 eller 
Bankgiro: 528-6075. Märk din inbetalning med ”Gåva”. 
 
 
 
 

VÄLKOMMEN 
att vara del av vår gemenskap 



 3 

REGIONSTÄMMA 
Vi som region möts årligen till regionstämma för att visionera och peka ut riktningen för oss som 
region. Det är regionstämman som är Equmenia Nords högsta beslutande och där utsedda 
representanter från alla föreningar fattar där beslut om inriktningen för verksamheten och ekonomin 
samt väljer en styrelse som leder verksamheten fram till nästa regionstämma. 
 
Om du är utsedd att representera din lokala Equmeniaförening som ombud på regionstämman får du 
vara med och göra din röst hörd och fatta beslut om inriktningen för vår region. Även om du inte är 
ombud är du som medlem varmt välkommen att delta och lyfta fram dina idéer och förslag! 
 
Om du har ett förslag som du vill att regionstämman ska besluta om så kan du i förväg skriva en så 
kallad motion. Alla föreningar och medlemmar har nämligen möjlighet att skriva motioner till 
regionstämman. 
 
Därtill kan du komma med förslag på vem eller vilka du skulle vilja se ska väljas till att sitta med i 
regionstyrelsen. Att komma med förslag på vilka som kan finnas med i styrelsen, eller andra 
förtroendeposter, kallas att nominera. 
 
På regionstämman har du även möjlighet att lägga fram idéer och förslag till handlingsplanen som tas 
vidare till verksamhetsteamen. 
 
Regionstämman 2022 arrangeras den 19 november 10:00-14:30 i Missionskyrkan i Vännäs och det 
finns även möjlighet att delta digitalt. I tiden inkluderas även en lunchpaus på 1 timma. 
 
 
Varmt välkommen till Equmenia Nords regionstämma och påverka! 
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1. Regionstämmans öppnande  

2. Val av funktionärer för regionstämman 

a. Mötesordförande. Förslag: Erik Elfgren 

b. Vice mötesordförande. Förslag: Julia Gardström 

c. Mötessekreterare. Förslag: Elvira Jonsson 

d. Justeringspersoner 

e. Rösträknare 

3. Regionstämmans stadgeenliga utlysande 

4. Fastställande av föredragningslistan 

5. Uppföljning av beslut fattade av regionstämman 2021 

6. Verksamhetsberättelsen för 2021 

7. Ekonomisk redovisning för 2021 

8. Revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Videohälsning av regionens föreningar 

11. Proposition om förändrade instruktioner för konfirmationsfonden 

12. Information och diskussion om nytt bidragssystem 

13. Fastställande verksamhetsplan för 2023 

14. Beslut om medlemsavgift från föreningarna till regionen 

15. Fastställande av ekonomiskt mål och rambudget för 2023  

16. Plats och tidpunkt för regionstämman 2023 

17. Fastställande av antalet ledamöter i Equmenia Nords styrelse 

18. Val av ordförande för Equmenia Nord 

19. Val av övriga ledamöter i Equmenia Nords styrelse 

20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

21. Val av valkommitté inför regionstämman 2023 samt dess sammankallande 

22. Tack till avgående ledamöter 

23. Meddelande och information 

24. Övriga frågor 

25. Avslutning 

 

TECKENFÖRKLARING 

 

 

 

 

 

 

 
Formalia Föregående år Kommande år Val 



 5 

6. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
EQUMENIA NORD 2021  
INLEDNING 
2021 var ett år som präglades av pandemin. Vissa saker blev 
inställda medan andra kunde genomföras men även då fanns risken 
att behöva ställa in. Vi ser tillbaka på ett år av osäkerhet och ber 
Gud att framtiden ska bli säkrare.  
 
/Joel Brunnegård, ordförande Equmenia Nord  

 

 

REGIONSTYRELSEN (RS) 
Vid ingången av verksamhetsåret bestod styrelsen av Joel Brunnegård (ordf, Ursviken), Erik Serrander 
(vice ordf, Luleå), Sara Attheden (sekreterare, Malå), Agnes Hedman (Umeå) och Viktor Strand 
(Vindeln). Under 2021 innan stämman hade styrelsen 5 protokollförda möten.  
 
Vid regionsstämman 10:e oktober i Boden och digitalt valdes en ny styrelse bestående av: Joel 
Brunnegård (ordf, Ursviken), Helena Apelqvist (vice ordf, Gällivare), Sara Attheden (sekreterare, 
Malå), Erik Serrander (ekonomiansvarig, Luleå), Agnes Hedman (Umeå) och Samuel Karlson (Luleå); 
som hade sitt första möte och tillika konstituerande 4:e och 13:e december (vi hann inte klart och var 
tvungna att ajournera mötet)  
 
/Joel Brunnegård, ordförande 
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PERSONAL 
Under 2021 har Joel Powell arbetat 100% i Equmenia Nord. 50% som regionssamordnare och 50% 
som föreningsutvecklare. Han arbetar i team tillsammans med personalen i Equmeniakyrkan Region 
nord. 
 
/André Jakobsson, Regional kyrkoledare Equmeniakyrkan region Nord 

VERKSAMHETSTEAM (VTM) 
Vi har en stark tilltro till det personliga engagemanget och att de gåvor, kompetenser och hjärta vi 
har kan göra skillnad och vara till välsignelse för andra. Ett sätt att få ge utrymme för detta personliga 
engagemang är genom våra verksamhetsteam som har mandatet att driva och utveckla det regionala 
arbetet inom sitt verksamhetsområde. Verksamhetsteamens arbete samordnas i det ideologiska 
teamet (IT) som utgörs av alla teamens teamsamordnare samt regionens ordförande, 
regionsamordnare/föreningsutvecklare och regionala kyrkoledare. Ideologiska teamets arbete leds 
av regionsamordnaren. 
 
Under året har arbetet i verksamhetsteamen inletts. I inledningen av året startades fyra 
verksamhetsteam upp: Scout (ST), Barn (BT), Ungdom (UT) och Unga-vuxna (UVT). I slutet av året 
tillkom därtill Puls (PT) och Gaming (GT) som verksamhetsteam.  
 
/Joel Powell, regionsamordnare och föreningsutvecklare 
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NYÅRSLÄGRET 27 DECEMBER 2020-1 
JANUARI 2021, HEMAVAN  
När vi gick in i hösten 2020 hade vi haft en vår 
med stark smittspridning av covid-19 och 
starka restriktioner, som gjort att många av 
våra läger och arrangemang hade ställts in. 
Sommaren hade hejdat smittspridningen och 
möjligheterna till arrangemang ökade. Under 
hösten fanns dock en genuin osäkerhet kring 
hur utvecklingen av pandemin skulle bli och 
hur det skulle påverka vår verksamhet. Vi 
hade en beredskap för att vi, återigen, skulle 
behöva ställa in verksamhet med kort varsel. 
Samtidigt hade vi en stor längtan efter att få 
bedriva vår betydelsefulla verksamhet och 
därav bestämde vi oss för att planera för 
nyårslägret i Hemavan. Vi resonerade att ifall 
vi inte planerar för något läger så blir det 
definitivt inget läger, men om vi planerar för 
det så kanske det skulle kunna bli av. Temat 
för läger sattes till ”Too good to be true?”. Ett 
dubbelbottnat tema som handlade dels om att 
vi ville förmedla budskapet att kristen tro är 
sann och angår oss alla. Samtidigt ville vi visa 
på osäkerheten kring ifall nyårslägret skulle bli 
av. Är det för bra för att vara sant att det blir 
ett nyårsläger? Eftersom smittspridningen 
ökade snabbt under hösten och nya 
restriktioner infördes så blev nyårslägret 
inställt. Så ja, det visade sig att det var för bra 
för att vara sant. 
 
/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEDARFEST 16 JANUARI 
Vi som region brukar vartannat år samlas till 
ledarfest. 2021 var det dags enligt plan, men 
på grund av Covid-19-pandemin blev detta 
inställt. Det fanns beredskap för att kunna 
bjuda in till ledarfest under våren, men p.g.a. 
pandemin blev detta ej aktuellt. 
 
/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare 

STRATEGI- OCH VERKSAMHETSDAG 16 
JANUARI, DIGITALT 
I samband med den planerade ledarfesten 
planerade vi för en första fysisk träff med alla 
regionens verksamhetsteam samt 
regionstyrelsen. Med anledning av pandemin 
blev ledarfesten inte blev av som planerat och 
det fanns av samma skäl inte möjlighet för 
verksamhetsteamen att träffas fysiskt. Istället 
ställde vi om och genomförde denna strategi- 
och verksamhetsdag digitalt istället. Med som 
inbjudna gäster var Equmenias biträdande 
generalsekreterare Magnus Sternegård, som 
talade om Växa i tro-planen, samt Seth Åberg, 
processledare på UmeBrå, som gav en lägesb 
situationen för unga idag. 
 
/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare 
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EQUMENIA GAMES 8 MAJ 
Under perioden med Covid.19 i världen utvecklades nya sätt att träffas och olika arrangemang 
kunder genomföras med den digitala tekniken som verktyg. I maj 2021 genomfördes ett dagläger i 
Vännäs, Betel, Sävar och Kalix där de olika barngrupperna genomförde olika uppdrag som 
redovisades till varandra via nätet. Detta blev också ett sätt att göra barn och ungdomar medvetna 
om att det finns många olika grupper i Equmenia i vår stora region och ger oss möjlighet att skapa 
gemensamma upplevelser utan att träffas fysiskt.   
 
/Maria Larsson, Malå  

 
 

 
 
FJÄLLKONFA 20 JUNI-4 JULI, HEMAVAN 
Vi hoppades i det längsta att det skulle bli möjligt att genomföra 2020 års Fjällkonfa men 
Coronapandemin innebar att vi till sist tvingades inse att det inte var möjligt. En viss osäkerhet dröjde 
sig kvar även inför 2021 års läger men glädjande nog så kunde vi genomföra årets läger. Alla 
deltagare uppmanades att undvika så många kontakter som möjligt inför lägret och vi hade 
beredskap för att hantera eventuell sjukdom under lägret. Tack och lov slapp vi något utbrott av 
Covid men hade desto fler som skar sig i fötter och tår "#$%.  
 
Totalt var det 22 deltagare detta år, något fler än de 20 som vi brukar ha som maxantal. 10 av dessa 
tillhörde de som anmält sig till 2020 års läger plus 12 stycken som tillhörde årets åldersgrupp. 
Tillsammans med 9 ledare blev det ett ovanligt stort läger. Att vara så många deltagare gjorde att vi 
oftare behövde dela upp oss i grupper, inte minst under vandringarna, då vi ofta gick i tre olika 
grupper med några minuters mellanrum, vilket visade sig vara en bra lösning som skapade ytterligare 
sammanhållning. I övrigt följde vi för det mesta det vanliga dagsprogrammet: Lektionspass med 
undervisning, samtal, film etc. på förmiddagarna. Vandring eller uteaktivitet på eftermiddagarna och 
andakt på kvällen. Dessutom hann vi med att övernatta i tält två nätter på fjället, krypa ned i en 
grotta, göra en heldagstur mm. 
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Sista helgen anslöt konfirmandernas familjer. På grund av pandemin hade vi denna gång begränsat 
antalet anhöriga till den närmaste familjen och behövde även se till att vi kunde hålla föreskrivna 
avstånd. Det gjorde att lördagskvällens presentation och spex hölls utomhus och söndagens 
konfirmationsgudstjänst fick vara i Tärnaby kyrka. På lördagskvällen döptes tre konfirmander, vilket 
alltid är en extra glädje. 
 
Vi ser med tacksamhet tillbaka på ännu ett års Fjällkonfa som gjort avtryck i unga människors liv. 
Flera vittnar om detta har varit de tre bästa veckorna i deras liv, så här långt. 
 
/Klas Johansson, Norsjö 
 
 
HEMAVANMÖTET 6-8 AUGUSTI, HEMAVAN 
I augusti 2019 möttes vi till Hemavanmöte. Det blev en mycket positiv samling med väldigt goda 
omdömen. Därför försökte vi göra en repris 2020. P.g.a. pandemin blev det inte möjligt att 
genomföra. Därför började vi planera för en konferens 2021. Som vi nu vet blev denna pandemi 
mycket längre än vi hade trott, och inför sommaren 2021 blev det tydligt att vi inte skulle kunna 
samlas så många i Hemavan i augusti. Då beslutade vi att genomföra Hemavanmötet 2021 digitalt. I 
augusti åkte vi ett 20-tal personer - talare, sångare, musiker, tekniker – till Hemavan och bandade 6 
gudstjänster som sändes på Equmeniakyrkans Youtube. Även dessa sända gudstjänster fick väldigt 
gott omdöme, och vi arbetar nu vidare för Hemavanmöte 2023 då vi hoppas kunna mötas live i 
Hemavan. 
 
/André Jakobsson, Regional kyrkoledare Equmeniakyrkan region Nord 
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SKA’UT GRÖN 9-15 AUGUSTI, 
MÖRTTJÄRN 
Ska’ut-teamet planerade för att genomföra 
kursstart av vår tredelade scoutledar-
utbildning Ska’ut under sommaren 2021. 
Arbetet leddes av Ska’ut-teamet bestående av 
Jörgen Andersson, Anders ”Wasa” 
Brunnegård, Helena Apelqvist och 
undertecknad. Vi rekryterade handledare och 
kursteam för att genomföra kursens första del 
– Ska’ut Grön. Tyvärr blev antalet anmälda 
deltagare för få och vi blev tvingade att ställa 
in kursen. 
 
/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare 

KÄMPALEK 2 OKTOBER, SKELLEFTEÅ 
Scouts Kämpalek i Västerbotten var 
traditionsenligt första lördagen i oktober. Värd 
för året var Equmenia Skellefteå och temat var 
bibelns berättelser. Scouterna fick på 
stationer höra bibelberättelser och sedan 
utför en uppgift “inspirerad av” berättelsen. 
Vad sägs om: Babels torn (Bygg så högt torn 
som möjligt av glasspaket), Det förlorade fåret 
(Leta mjukisdjur mellan granar och blåbärsris 
på tid), Jesu släkttavla (Para ihop bilder av vårt 
kungapar och deras barn med respektive och 
barnbarnen), med flera stationer. Lunchen var 
populära rätten köttbullar och makaroner som 
patrullerna själva fick tillaga över öppen eld.  
Ca 60 personer var samlade från scoutkårerna 
i Malå, Vindeln, Umeå och hemmakåren 
Skellefteå.  
 
/Anders ”Wasa” Brunnegård, Skellefteå 
 

 
 

SCOUTFEJD 2 OKTOBER, GÄLLIVARE 
SCOUTFEJD under lördagen 2 okt 2021 i 
Sjöparken Gällivare: Trots genomblöta vantar 
på de flesta så var humöret glatt och 
kämpaviljan på topp. Chifferlösningar, lekar, 
livlinekastning, spindelnätet, floden och 
grillningen genomfördes med scoutmässigt 
tålamod och många glada skratt i duggregnet. 
 
/Helena Apelqvist, Gällivare 
 

 

KYRKA FÖR HELA LIVET 16 OKTOBER, 
PITEÅ 
Den 16 oktober samlades ett 90-tal ledare 
ifrån Equmenia Nord och Equmeniakyrkan 
nord för en ledardag på Storstrand utanför 
Piteå. Karin Wiborn – biträdande kyrkoledare i 
Equmeniakyrkan och Magnus Sternegård – 
biträdande generalssekreterare i Equmenia 
gästade oss den dagen. Det blev en dag full av 
inspiration, uppmuntran och utmaning. 
Eftersmaken av dagen var mycket god, och vi 
bestämde omgående att fortsätta att göra en 
ledardag varje år på hösten. 
 
/André Jakobsson, Regional kyrkoledare 
Equmeniakyrkan region Nord 
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TONÅRSKALASET 22-24 OKTOBER, 
BODEN 
Tonårskalaset hölls som traditionen bjuder 
som ett läger runt regionstämman. Mellan 
lekar och andakter var det även en pirat-
middag med upptåg och skoj. Det var 25 
tonåringar (eller ska jag säga pirater) och 
ledare som samlades i Johanneskyrkan, 
Boden. Lägerkommittén bestod av Joel Powell, 
Viktor Strand, Erik Serrander, Joel Bunnegård 
och Linda Levén.  

Gemenskap mellan deltagare från olika orter 
stärktes tack vare att vi träffades och umgicks.  

Föreningsutveckling sker i den demokratiska 
protesen och skolningen som möjliggörs tak 
vare att tonåringar på tonårskalaset också 
deltar på regionstämman. Detta år kan det 
belysas att en tonårsgrupp tog det i egna 
händer att träffas lokalt då de lokala ledare 
resurserna svajade.  
 
/Samuel Karlsson, Luleå  
 

 

REGIONSTÄMMA 23 OKTOBER, BODEN 
& DIGITALT 
Den 23:e oktober samlades 11 ombud till 
stämma i kyrksalen i Boden. Det fanns även 
möjlighet att vara med digitalt men det var 
bara icke-ombud som var det. Stämman 
genomfördes med goda diskussioner. 
Ordförande och tre ledamöter omvaldes och 
två personer valdes in som nyval. 

/Joel Brunnegård, ordförande Equmenia Nord 
 

 

BARNLÄGER 5-7 NOVEMBER, MALÅ 
OCH PITEÅ 
Barnlägret i Västerbotten 

 
Detta år anordnades barnläger både i 
Norrbotten och Västerbotten och passande 
efter år av covid.19 samlandes vi under 
namnet “Äntligen tillsammans”. Platsen för 
Västerbottens läger var i Malå med ca 40 
deltagare, barn och ledare, som trivdes 
tillsammans. Ett stort tack till Pingstkyrkan för 
att vi fick sova i deras lokaler och till Svenska 
kyrkan som lånade ut deras fina barnlokaler 
till skapande och gruppen som bakade. 
Aktiviteterna som erbjuds detta år var 
puls/sport, bakning, drama, skapande och 
dans.   
 
Som gemensam aktivitet under lördagen 
vandrade vi upp till Malås nya utkikstorn och 
njöt av en utelunch i det vackra vädret.   
  
Lägret avslutades med gudstjänst där 
käpphästarna passerade på parad, sånger 
sjöngs, bakverk avnjöts och mycket, mycket 
mera.   
 
/Maria Larsson, Malå 
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Barnlägret i Norrbotten 

 
Det är med stor glädje som vi för fösta gång 
anordnat två barnläger i vår region – både i 
Västerbotten och i Norrbotten. Lägret i 
Norrbotten samlade ca 30 barn och ledare och 
arrangerades i Djupvikskyrkan i Piteå parallellt 
med lägret i Västerbotten. Temat ”Äntligen 
tillsammans” var gemensamt för båda lägren 
och utbyte mellan lägren skedde vid tre 
tillfällen genom att vi kopplade upp oss 
digitalt med webbkamera och projektor.  
 
På Norrbottenslägret var de valbara 
aktiviteterna puls (sport), drama, snickeri, 
skapa/baka samt film. Därtill hade vi en 
gemensam uteaktivitet där vi gruppvis gick en 
spårning i skogen kring Djupvikskyrkan. 
Spåningen avslutades med att vi grillade och 
fikade tillsammans vid ett vindskydd i skogen. 
 
Lägret avslutades med en festlig gudstjänst 
där alla barnen fick bidra till gudstjänsten 
utifrån de aktiviteter de gjort på fredagen och 
lördagen. 
 
/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare 

 

UNGA-VUXNA-HELG 12-14 NOVEMBER, 
ARNEMARK 
En helg i slutet av oktober var vi ett gäng unga 
vuxna som träffades i Arnemark. Vi lagade mat 
spela pingis och hade mycket givande samtal 
om tro och livet på temat “rätt och fel”. 
Inbjudan till helgen gick ut till hela regionen 
men bara folk från Luleå och Boden kom 
tyvärr men det var väldigt trevligt ändå. 
Helgen genomfördes av Equmenia Luleå i 

samarbete med regionen och med hjälp av 
pengar från pengapotten.  
  
/Erik Serrander, Luleå  

NORRBOTTENSAMLINGAR 
Då det rådde pandemirestriktioner under i 
stort sett hela året 2021 kunde vi inte bedriva 
de norrbottensamlingar som vi brukar. Vi 
ledare förde samtal med varandra i början av 
varje termin och gjorde uppskattning av 
situationen. Vid några tillfällen under året 
hade vi istället digitala samlingar då vi 
i Equmenia Gamings anda spelade spel 
tillsammans över internet. 

Alla grupper i Norrbotten var inbjudna, 
deltagandet motsvarade inte vad vi hade haft 
på norrbottensamlingar tidigare, men samlade 
tonåringar ifrån våra grupper till att socialisera 
på alternativa sätt. Framför allt spelade vi 
frågesportsspel, sociala bluff-spel, liknande 
maffia och rocket league. 

/David Forsling, Boden 

 

REGIONSAMORDNARE OCH 
FÖRENINGSUTVECKLARE 
Equmenia vill vara ett sammanhang där barn 
och unga får växa. Där de får växa tillsammans 
med varandra och med Jesus. Vi vill vara med 
och förmedla och gestalta tro, hopp och kärlek 
i mötet med de unga som växer upp i vårt land 
idag.  
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Genom bland annat läger, ledarutbildningar 
och besök i föreningar vill vi som region vara 
med och stötta det viktiga arbete som sker i 
alla Equmeniaföreningar i vår region. Ett 
arbete som får betyda så mycket för så många 
här och nu, men också för framtiden. 

Men regionen är igen annan än vi. Det är vi 
alla föreningar med ledare och deltagare som 
utgör vår region.  

Det regionala arbetet bärs utav oss alla 
tillsammans, men också på ett särskilt sätt av 
vissa utav oss. Därav vill jag från djupet av mitt 
hjärta rikta ett varmt och innerligt tack till dig 
som på ett eller annat vis burit upp regionen 
under det gångna året. Du som bidragit som 

ledare eller på annat sätt hjälpt till på något 
läger. Du som planerat arrangemang eller varit 
del av något av våra verksamhetsteam eller 
som ledamot av regionstyrelsen, revisor, 
valkommitté eller annat förtroendeuppdrag. 
Du som har gett ekonomiska gåvor till det 
regionala arbetet.  

Vi får alla ge utav de vi är och det vi har för att 
vår region än mer får vara den växtplats som 
vi uttrycker i vår vision. 

/Joel Powell, regionsamordnare och 
föreningsutvecklare Equmenia Nord 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STIFTELSEN HEMAVAN FJÄLLSTATION 
VERKSAMHETSÅRET 2021 

 
Inledning 
Vem kunde tro eller ens ana 
att det skulle bli ännu ett år 
med en pandemi? Återigen 
fick vi anpassa allt vi gjorde 
för att vi skulle klara de 
rekommendationer som 
myndigheterna gav för att 
minska spridningen av 
smittan. Detta påverkade 
självklart våra gästnattssiffror 
och vår ekonomiska 
verklighet. Därför är det 
glädjande att få ge en kort 
rapport från året, som blev så 
annorlunda mot vad vi 
trodde, men som trots allt 
visar på positiva siffror. 
 
Beläggning 
För andra året i rad blev 
beläggningen kraftigt 
påverkad av pandemin. 
Jämför vi beläggningssiffror 
från tidigare år ser vi att vi 
före pandemin låg strax 
under 6000 gästnätter på 
året och detta sjönk under 
första pandemiåret till strax 
under 4000 gästnätter och 
sedan under 2021 sjönk det 
ytterligare nära 1000 
gästnätter till ca 3000 
gästnätter. Minskningen 
gällde i huvudsak 
vintersäsongerna. Under 
sommaren har minskningen 
inte varit lika dramatisk. 
Gästnattsantalet under 
sommaren 2021 var nästan 
lika med året innan 
pandemin. Detta stämmer ju 
med vad branschen i övrigt 
rapporterat dvs att 
sommarturismen i Sverige 
stått sig bra under pandemin. 
Fjällkonfa som ställdes in pga 
pandemin under 2020 
genomfördes åter under 
2021. Innan beslut om att 

köra var det en del vånda om 
det skulle gå eller ej men 
resultatet blev en normalstor 
grupp som bodde på gården. 
Det som var annorlunda 
detta år var att vi på grund av 
rekommendationerna inte 
kunde boka så många på 
gården under själva 
avslutningshelgen utan vi 
bokade dom i lägenheter i 
byn. 
 
Under höstlovet 2020 fick vi 
en konfagrupp från 
huvudstaden till oss eftersom 
de inte kunde fara till Italien 
som de brukade. Då kunde vi 
inte ana att de skulle komma 
till oss igen eftersom ingen 
kunde tro att pandemin 
skulle vara i flera år men på 
grund av situationen så fick vi 
åter ha dom hos oss under 
höstlovet 2021. Vi hoppas 
inte på att pandemin skall 
fortsätta fler år men vi 
hoppas att de väljer att åka 
till Hemavan även i 
framtiden. 
 
Summerar vi 2021 års 
beläggning så vi ytterligare en 
minskning av antalet 
gästnätter på grund av den 
pågående pandemin. Efter 
den radikala minskningen 
under 2020 kunde vi inte ana 
att det skulle bli ännu mer 
minskade siffror. Vi hoppas 
att det nu är över och att 
siffrorna skall kunna vända 
uppåt igen. 
 
STF 
Sedan 2017 har vi haft ett 
franchiseavtal med Svenska 
Turistföreningen (STF). Med 
några års erfarenheter 
bakom oss kan vi konstatera 

att nu inte kan se några 
nackdelar utan det har bara 
inneburit fördelar för oss och 
vår verksamhet. 
 
Svenska turistföreningen har 
under de två coronaåren 
påverkats väldigt med 
stängda eller begränsade 
bokningsmöjligheter på 
framförallt Fjällstugorna. 
För tredje året i rad 
genomfördes dock det så 
kallade Fjälluffaprogrammet 
STF vill genom detta locka 
nya och unga människor till 
fjälls och gör det med ett 
väldigt bra pris och en kort 
introduktionskurs i 
fjällkunskap mm. 
 
Vi fick för tredje året vara en 
av de Fjällstationer som var 
värd för Fjälluffa. Under 
arrangemanget fick vi detta 
år möta drygt 100 nya gäster 
som nu har Hemavan 
Fjällstation som en av sina 
första fjällupplevelser. 
 
Personal 
Personalstyrkan har under 
2021 sett ut som den gjort de 
senaste 7 åren och detta har 
inneburit 4 personer 
anställda på årsbasis med 
den totala tjänstenivån 3,5 
tjänst. 
 
Under vintersäsongen hade vi 
som vanligt några sk 
säsongare på plats. 
    
Sommarsäsongen innebär 
också ett säsongarbehov och 
vi hade även detta år 
personer som kom kortare 
eller längre perioder för att 
hjälpa oss med i huvudsak 
praktiska saker. 
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Bibelfjäll 
Bibelfjälls tionde klass 
slutade under året och den 
elfte klass startade med ännu 
en fullbokad grupp, 15 
elever. Nu har ca 160 
ungdomar gått Bibelfjäll 
sedan starten 2010. 
Undervisningen under året 
sköttes i huvudsak av Kjell-
Arne Alvarsson, Elisabeh 
Svedberg och Mojo 
Andersson men regelbundet 
under året dök det upp olika 
gästlärare. 
 
Nytt annex 
Som sagt vem kunde tro eller 
ens ana att pandemin skulle 
påverka oss i flera år och inte 
kunde vi tro att pandemin 
skulle påverka vårt bygge av 
annex som det gjorde. I flera 
år har vi nu förberett detta 
bygge och under september 
2021 skulle det hela ske. 
Först var det rivning, sedan 
markberedning på det skulle 
grunden färdigställas så att 
huset kunde komma på plats. 

Allt under tidsperioden 
september- november. Allt 
gick enligt planerna fram till 
rivning och markplanering var 
klar då vi fick besked att 
grunden var försenad från 
fabrik och därför inte kunde 
färdigställas förrän i början av 
2022. Här förstod vi att 
pandemin skulle påverka oss 
även under 2022 och att det 
kanske skulle bli kraftigare än 
de två första åren. Här fick vi 
börja med att lämna återbud 
till en stor del av våra 
bokningar under 
vintersäsongen 2022 
eftersom huset inte skulle 
vara klart förrän långt in i 
nästa år. Detta såg vi inte 
komma, vi hade ju trott att vi 
skulle gå in i ett nytt år 
starkare och med ett nytt hus 
nu fick vi redan i oktober 
börja tänka på hur vi skall 
hantera ett år till med 
vikande siffror. Nu får vi 
hoppas och tro att inget 
kommer i vägen för vårt 
nybygge under 2022.  
 

Avslutning 
När vi gick in i 
verksamhetsåret 2021kunde 
vi inte ana att vi skulle bli så 
påverkade av pandemin ett 
år till. Nu när vi går in i 2022 
vet vi att vi även detta år 
kommer att bli kraftigt 
påverkade av pandemin. Vi 
kommer att tappa många 
gästnätter under året och 
vårt resultat kommer som 
följd av det att påverkas 
negativt. Vi kommer att få 
jobba en hel del med olika 
saker för att klara av och 
överleva detta. I arbetet med 
att göra allt vi kan för att 
överleva känns det ändå bra 
att veta att vi är beroende av 
att han sörjer för oss. Så vi 
lämnar verksamhetsåret 
2021 och går in i 2022 i tro 
och förtröstan på att Han är 
med in i nästa verksamhetsår 
precis som alla tidigare år. 
/Mojo Andersson, 
gårdsföreståndare 
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Equmenia Nord org nr 894701-9553

Resultaträkning Equmenia Nord

2021 2020
Not

Rörelseintäkter

Medlemsavgifter 4 425 11 800
Gåvor 5 600 6 650
Bidrag 1 546 969 540 091
Nettoomsättning 2 32 622 156 528

Summa rörelseintäkter 589 616 715 069

Rörelsekostnader
Lämnade bidrag -1 700
Övriga externa kostnader 3 -35 246 -123 034
Personalkostnader 4 -555 313 -544 346
Summa rörelsekostnader -590 559 -669 080

Rörelseresultat -942 45 989

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 131 1 535
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar 0 0
Summa finansiella poster 6 131 1 535

Resultat efter finansiella poster 5 189 47 524

ÅRETS RESULTAT 5 189 47 524

Assently: f2eaa352803d7922038e5a200957dabc36dd761c951b9bb7dae3494ec084f06fc50f84218022ef13437fa6160bdc2513e6964d9469e7e41ced2941f9804e3b37

  



 18 

Equmenia Nord org nr 894701-9553

Balansräkning Equmenia Nord

2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR Not

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 5 450 000 450 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 450 000 450 000

Summa anläggningstillgångar 450 000 450 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 24 620 14 320
Övriga fordringar 6 36 607 53 404
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 0 1 535
Summa Kortfristiga fordringar 61 227 69 259

Kassa och bank
Kassa och bank 164 279 171 074
Summa kassa och bank 164 279 171 074

Summa omsättningstillgångar 225 506 240 333

SUMMA TILLGÅNGAR 675 506 690 333

2021-12-31 2020-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital 7
Eget kapital vid räkenskapsårets början 655 138 607 614
Årets resultat 5 189 47 524
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 660 327 655 138

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 13 471 34 604
Övriga kortfristiga skulder 1 708 591
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 0 0
Summa Kortfristiga skulder 15 178 35 195

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 675 506 690 333

Assently: f2eaa352803d7922038e5a200957dabc36dd761c951b9bb7dae3494ec084f06fc50f84218022ef13437fa6160bdc2513e6964d9469e7e41ced2941f9804e3b37
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Equmenia Nord org nr 894701-9553

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Intäkter
Equmenia Nord intäktsredovisar medlemsavgifter och försäljningsintäkter när fordran 
har uppstått, eller när betalning inkommit vid kontantförsäljning. 
Gåvor redovisas när Equmenia Nord tagit emot och kan disponera över gåvan.

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

Noter

Not 1 - Bidrag 2021 2020

Landstingsbidrag 19 569 39 090
Bidrag från Equmeniakyrkan 527 400 501 001

Summa Bidrag 546 969 540 091

Not 2 - Nettoomsättning 2021 2020

Barn 18 560 -
Puls - -
Musik & Kreativa uttryck - -
Ungdom 14 160 154 924
Utbildning - -
Scout -100 1 600
Övriga intäkter 2 4

Summa Nettoomsättning 32 622 156 528

Not 3 - Övriga externa kostnader 2021 2020

Barn -8 148 -742
Puls - -
Musik & Kreativa uttryck - -
Ungdom -3 204 -108 319
Utbildning - -100
Scout - -2 767
Styrelsekostnader och stämmokostnader -18 165 -8 836
Administrativa kostnader -5 729 -2 270

Summa Övriga externa kostnader -35 246 -123 034

Assently: f2eaa352803d7922038e5a200957dabc36dd761c951b9bb7dae3494ec084f06fc50f84218022ef13437fa6160bdc2513e6964d9469e7e41ced2941f9804e3b37
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Equmenia Nord org nr 894701-9553

Not 4 - Medelantal anställda 2021 2020

Medelantal anställda 1 1

Not 5 - Övriga långfristiga fordringar 2021 2020

Lån till Equmeniakyrkan 450 000 450 000

Summa Övriga fordringar 450 000 450 000

Not 6 - Övriga fordringar 2021 2020

Fordran på Equmenia 0 11 800
Fordran på Equmeniakyrkan 36 602 41 599
Övriga fordringar 5 5

Summa Övriga fordringar 36 607 53 404

Not 7 - Eget Kapital
Ändamåls- Gåvor från Fritt 
bestämda gamla disponibelt 

medel distrikten kapital

Vid årets början 62 858 211 561 380 720
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0
Årets resultat 5 189
Vid årets utgång 62 858 211 561 385 908

Eget kapital
Det egna kapitalet har i balansräkningen delats in i tre olika avdelningar:
Fritt disponibelt eget kapital består av Equmenia Nords samlade ekonomiska överskott 
(årets resultat och balanserat resultat). Om Equmenia Nord gör en ekonomisk förlust är
det i första hand de här pengarna som kommer att användas för att täcka förlusten. 
Gåvor från gamla distrikten består av eget kapital erhållet från de distrikt som utgör den nya 
regionen. För att vid behov kunna särskilja dem från regionens övriga balanserade resultat
separeras den på en egen rad i balansräkningen.
Ändamålsbestämda medel är pengar som Equmenia Nord tagit emot och där givaren har 
sagt att pengarna ska användas på ett visst sätt.

Equmenia Nord ändamålsbestämda medel består av 20 291 kr öronmärkta som barnkörfond,
27 567 kr öronmärkta Scoutfond/Ledarutbildning, samt 15 000 kr öronmärkta som Konfirmationsfond.

Equmenia Nord har inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser per 2021-12-31.

Assently: f2eaa352803d7922038e5a200957dabc36dd761c951b9bb7dae3494ec084f06fc50f84218022ef13437fa6160bdc2513e6964d9469e7e41ced2941f9804e3b37
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10. VIDEOHÄLSNING AV 
REGIONENS FÖRENINGAR  
Regionstämman är en samlingspunkt för oss som region där vi får möjlighet att föra 
gemensamma samtal om det som berör oss. Inför årets stämma har regionstyrelsen utmanat 
regionens föreningar att skicka in filmer med berättelser med något positivt och glädjande 
från ett Equmeniasammanhang under 2022. Vi har önskat att varje förening spela in 
åtminstone två stories på omkring 20 sekunder var, där den ena hälsningen är från en ledare 
och den andre från en deltagare. 
 
Under denna punkt på regionstämman blir det release av dessa filmer och vi får också 
tillsammans fundera på vad region Nord betyder för oss och vad vi kan ta med oss inför 
framtiden.  
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11. PROPOSITION OM 
FÖRÄNDRADE INSTRUKTIONER FÖR 
KONFIRMATIONSFONDEN  
Informationen gällande bidrag som kan sökas behöver vara tydligt formulerad för att 
underlätta vid både ansökan om bidrag, samt inför beslut om beviljande av bidrag. Dagens 
formulering gällande bidrag ur Konfirmationsfonden hindrar inte att deltagare från hela 
världen söker bidraget bara man har en ”nära anknytning till den regionala organisationens 
geografiska område”. Det är subjektivt vad det kan innebära och otydliggör kriterierna inför 
ansökan och beviljande. Ytterligare kan en Equmeniaförening också ansöka om bidrag ur 
fonden, inte bara Equmeniakyrkan. Dessutom bör ordförande för Region Nords styrelse 
delta i beviljandet av bidrag för den demokratiska ordningens skull. 
 
 
Dagens formulering lyder:  
Syftet med konfirmationsfonden är att möjliggöra för fler att ta del av konfirmationsundervisning inom 
Equmeniakyrkan. Regionsamordnaren har rätt att ge stöd motsvarande upp till 75 % av kostnaden för 
konfirmationsundervisning till person som bedöms saknar egna medel för att kunna tillgodogöra sig 
konfirmationsundervisning. Stödet kan även vara mindre än 75 %. Erhållna bidrag från lokala 
församlingar och andra parter ska tas i beaktande vid beslut om stödets omfattning. Mottagare av 
stödet skall vara bosatt eller ha annan nära anknytning till den regionala organisationens geografiska 
område. 
 
Styrelsen föreslår att ta beslut om följande förslag till lydelse: 
Syftet med konfirmationsfonden är att möjliggöra för fler att ta del av konfirmationsundervisning inom 
Equmeniakyrkan och Equmania i region nord. Equmenias regionsamordnaren har, i samråd med 
ordförande i equmenia region nords styrelse, rätt att ge stöd motsvarande upp till 75 % av 
deltagaravgiften för konfirmationsundervisning till person som bedöms sakna egna medel för detta 
ändamål. Stödet kan även vara mindre än 75 %. Erhållna bidrag från lokala församlingar och andra 
parter ska tas i beaktande vid beslut om stödets omfattning. Mottagare av stödet skall vara bosatt 
inom den regionala organisationens geografiska område. 
 
 
Styrelsen föreslår regionstämman 
att   anta styrelsens förslag till formuleringsändringar gällande 

konfirmationsfonden. 
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12. INFORMATION & DISKUSSION 
OM NYTT BIDRAGSSYSTEM 
På regionstämman 2021 togs en proposition om nytt bidragsystem upp men fick som svar 
att det inte var tillräckligt genomarbetat och ska ut på remis innan det tas upp på 
regionstämman igen. Detta är det mer genomarbetade förslaget på nytt bidragsystem som vi 
nu vill veta vad alla medlemmar i regionen tycker så att det blir så bra det bara kan bli. 
 
Hur ser det ut idag? 
Idag har regionen följande fonder och bidrag: 

• Barnkörfond - medel 20 291 kr 
• Scoutfond/Ledarutbildning - medel 27 567 kr 
• Konfirmationsfond - medel 15 000 kr 
• Ledarbidrag 
• Resebidrag till kallelsedagarna 

 
Av dessa bidrag och fonder är det endast ledarbidraget som används i någon nämnvärd 
omfattning. Detta innebär i praktiken att det finns ekonomiska medel i fonder som inte 
används och kommer Equmenias arbete till gagn. Att tillägga till detta är instruktionerna till 
fonderna i flera fall otydliga eller ofullständiga. Detta tycker vi i regionstyrelsen är olyckligt 
och vill nu ta ett nytt helhetsgrepp kring vilka ekonomiska bidrag det bör finnas i regionen 
och formerna för dessa. 
 
Syfte med regionens ekonomiska stöd 
För att kunna skapa ett nytt och bättre system behöver frågan varför regionen ska ha ett 
ekonomiskt bidragsystem över huvud taget besvaras. Regionstyrelsen vill besvara denna 
fråga på följande sätt: 
 

”Syftet med ett ekonomiskt stöd är att ge barn och unga i region nord ekonomiska 
förutsättningar, där detta saknas, att delta i verksamhet där de kan få växa i gemenskap med 

varandra och Jesus.” 
 

Därmed bör alla ekonomiska bidrag ger på något sätt främja detta syfte. 
 
Förslag till ny struktur 
Den nya strukturen består av tre distinkta delar där bara en del är kvar från den gamla 
strukturen vilket är ledarbidraget som bara kommer att förändras för att göra det mer 
anpassat för hur regionens verksamhet ser ut. En viktig del i det nya systemet är att i första 
hand är det föreningen som söker bidraget och inte individen i vissa fall kan även en 
lägerkommitté eller grupp fyllande samma funktion söka bidraget. 
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De tre delarna: 
1. Ledarbidrag finns redan idag genom att föreningar som skickar deltagare till regionala 
arrangemang kan söka bidrag för halva avgiften. Här finns det naturligtvis möjlighet att en 
förening betalar ytterligare en del av deltagaravgiften. Bidraget är kopplat till antal deltagare 
från respektive förening idag på så sätt att är det 1-5 deltagare kan man söka bidrag för en 
ledare, 6-10 deltagare för två ledare o.s.v. Vår uppfattning är att det fungerar väl, men skulle 
fungera bättre att ge ökad flexibilitet att kunna bevilja bidrag till föreningar som skickar 
ledare med inga deltagare, ledare som har en viktig funktion för lägret p.g.a. föreningar som 
skickar deltagare men inga ledare. I detta fall skulle lägerkommittén kunna söka bidraget 
istället för att föreningen gör det. 
 
2. Deltagarbidrag syftar till att regionens medlemmar i största möjliga mån inte ska hindras 
ekonomiskt från att delta i Equmenias regionala och nationella evenemang. Vår tanke är att 
en förening ska kunna söka det för att kunna subventionera resekostnader och 
arrangemangsavgifter för specifika deltagare med särskilda ekonomiska behov. Bidraget kan 
maximalt uppgå till halva totala kostnaden. Deltagarbidrag ska även kunna ges ut för att 
delta på en ledarutbildning. 
 
3. Föreningsbidrag är ett idé-bidrag som föreningar i regionen kan söka för att kunna 
genomföra nya spännande idéer som inte ryms inom föreningens ekonomi. Detta kan vara 
att få pengar till material till en ny verksamhet eller en verksamhet som inte funnits i  på ett 
tag. Det kan också sökas till hallhyra för en stor innebandyturnering som kanske bara 
genomförs en gång. Det handlar om att uppmuntra och möjliggöra goda initiativ. 
 
Vem bör få bidrag? 
Bidraget ges endast till medlemmar i Equmenia region nord. Bidrag ska ges där det finns ett 
behov av ekonomiskt stöd, detta är centralt. Vidare så är regionen en av de sista man söker 
bidrag ifrån det vill säga: Individen bör inte be om bidrag om individen har råd på egen hand. 
Om individen inte har råd är det föreningen som i första hand hjälper individen. Om 
föreningen inte har råd och det inte finns nån annan nära aktör som kan hjälpa till, t.ex. den 
lokala församlingen, i detta fall är det regionen som ska gå in och stötta. Har inte regionen 
råd bör regionen tipsa om andra sätt att få pengar genom stiftelser etc. 
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Vem ger bidrag? 
Det är regionstyrelsen som är ytterst ansvarig i beslutet om ett bidrag ska ges eller ej. 
Regionstyrelsen kan däremot delegera delar eller hela detta uppdrag. 
 
Var ska pengarna komma ifrån? 
Antingen så är allt en egen post i budgeten som beslutas om varje år då kan vi säga att i år 
kan vi dela ut 10 000 kr i ledarbidrag till exempel. Det andra alternativet är att skapa en fond 
för varje del. Om vi har en fond så tillför vi pengar till den på något sätt sen kommer de 
pengarna att vara där tills någon får pengar från fonden. Det går att tillföra pengar till en 
fond genom att till exempel ha det som en post i budgeten att i år ska vi lägga till 5 000 kr till 
ledarbidragsfonden. Ett annat sätt att tillföra pengar till en fond kan vara att ha en insamling 
för en specifik fond. Något man måste ha i åtanke när man samlar in pengar till en fond är 
att man sedan inte bara kan upplösa fonden och göra något annat med pengarna sedan, de 
blir vad man kallar ämnesbestämda medel. 
 
Det finns alltså flera alternativ i hur bidragen ska finansieras. Det som regionstyrelsen 
föreslår är att skapa en fond för varje del och att som en del av rambudgeten besluta om hur 
mycket som ska läggas till i varje fond samt fördela de pengar som ligger i de nuvarande 
fonderna på de nya fonderna. 
 
Några frågor att tänka på: 

1. Är det någon del som vi inte ska ge bidrag till? 
2. Saknas det något bidrag i förslaget? 
3. Ska man behöva vara medlem i regionen för att få bidrag? 
4. Är det en bra ide att ha bidragen som fonder? 
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13. VERKSAMHETSPLAN 2023  
1. GEMENSKAP  
Equmenia vill arbeta för mångfald, samhörighet och tillgänglighet så att varje 
medlem ska känna sig delaktig i Equmenia. 
Vi strävar efter att Equmenias föreningar är gemenskaper som inspirerar till engagemang och 
inkluderar alla människor nationellt, regionalt och mellan våra föreningar. Vi är tillsammans delar av 
Kristi kropp och tillsammans bli vi en helhet där vi samlar kraft och stöttar varandra med våra olika 
erfarenheter. 
 

2. FÖRENINGSUTVECKLING  
Equmenia vill bestå av välmående föreningar med framtidstro som möter 
behov i närområdet.  
Den lokala föreningen är Equmenias grund och styrka. Varje röst är lika viktig och vill vi stärka och 
inspirera föreningar till att tjäna barn och unga i sin omgivning och verka för ungas delaktighet i 
demokratiska processer lokalt och regionalt och därigenom utveckla föreningarna och dess aktiva. 
 

3. LÄRJUNGASKAP  
Equmenia vill vara en del av barns och ungas väg till en personlig tro på 
Jesus Kristus och tillsammans med Equmeniakyrkan skapa förutsättningar för 
dem att växa/välkomnas in i församlingens gemenskap och uppdrag. 
Kristen tro är för alla. Vi vill erbjuda unga människor att lära känna Jesus samt utrusta barn och unga 
för ett liv i lärjungaskap och inbjuda till församlingsgemenskap. Detta genom ett diakonalt 
förhållningssätt, evangelisation och utåtriktad verksamhet för att fler ska få upptäcka Guds kärlek, 
gärna i samverkan med Equmeniakyrkan. 
 

4. LEDARSKAP  
Equmenia vill stärka ledare till ett hållbart ledarskap genom stöd, vägledning 
och utbildning för att möta barns och ungas behov och längtan. 
Equmenia vill ge goda förutsättningar för sina ledare att utföra sitt uppdrag och känna glädje i 
ledarskapet. Genom utbildning och erfarenhetsutbyte vill vi bidra med metoder och inspiration till 
personlig ledarutveckling, så att ledare växer i ledarskap och uppmuntrar fler till ledarengagemang. 
 

5. PROFETISK RÖST  
Equmenia vill vara en profetisk röst i samhället som står upp för barns och 
ungas behov av att få känna sig trygga, sedda och hörda samt deras rätt till 
andlig utveckling.  
Vi vill lyfta fram barns och ungas perspektiv i samhällsdebatten och genomsyra samhället som barn 
och unga växer upp i med klarsynthet för ett samhällsbygge där deras välmående och framtidsfrågor 
är i fokus i enlighet med barnkonventionen samt inre och yttre miljöfrågor. Gärna i samverkan med 
andra barn- och ungdomsorganisationer. 
 
Styrelsen föreslår regionstämman 
att  anta förslaget till verksamhetsplan för 2022   

Förslag på aktiviteter till regionens handlingsplan?  
Ta upp dina idéer på stämman! 
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14. BESLUT OM MEDLEMSAVGIFT  
Regionstämman beslutar om den årliga medlemsavgiften som föreningarna betalar till 
regionen. Regionstyrelsen föreslår stämman en oförändrad avgift på 25 kr/medlem. 
 
Styrelsen föreslår regionstämman 
att  fastställa medlemsavgiften från föreningarna till regionen för 2023 till 25 

kr/medlem. 

 
15. EKONOMISKT MÅL OCH 

RAMBUDGET 2023  
Regionstämman fastställer ekonomiskt mål och rambudget för det regionala arbetet och 
utifrån detta mål fastställer regionstyrelsen en budget. På hemsidan finns ett preliminärt 
förslag på budget för nästa år som ligger till grund för det förslag på ekonomiskt mål och 
rambudget som regionstyrelsen föreslår regionstämman fastställa.  
 
Ekonomiskt mål 
Utifrån regionens goda ekonomiska situation, med ett eget kapital överstigande 600 000 kr, 
föreslår regionstyrelsen stämman att fastställa ett ekonomiskt mål med ett negativt resultat. 
Ett negativt resultat på 20 000 kr anser styrelsen vara väl avvägt mellan intresset att göra 
satsningar och utvecklingsarbete samtidigt som det under överskådlig framtid inte hotar 
Equmenia Nords ekonomiska styrka. 
 
Rambudget 
Rambudgeten beskriver nettoresultatet för respektive verksamhetsområde, där 
nettoresultatet beräknas som summa av intäkterna minus kostnaderna.  
 
Till grund för regionstyrelsens beredning av förslaget till rambudget har följande principer 
tillämpats:  

• Kostnader för att verksamhetsteamet för respektive verksamhetsområde ska kunna 
träffas en gång per år.  

• Helgarrangemang subventioneras av regionen med 2 000 kr vardera  
• Endags arrangemang subventioneras med 1 000 kr vardera 
• Längre arrangemang subventioneras med 4 000kr för nyårslägret och 5 000 för 

regioscoutlägre 
• Materialinköp för Puls avsätts med 2 000kr 
• För ledarfest/ledaruppmuntran avsätts 10 000 kr 
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Verksamhetsområde Nettoresultat 
Barn -8 000 kr 
PULS -4 500 kr 
Ungdom 16 000 kr 
Unga vuxna -7 000 kr 
Scout -10 000 kr 
Gaming -5 500 kr 
Utbildning -6 900 kr 
Övrigt 4 000 kr 
Finansiella intäkter 10 900 kr 
Summa rambudget -11 000 kr 
Ekonomiskt mål -20 000 kr 
Återstående belopp för tillträdande 
regionstyrelse att disponera 

-9 000 kr 

 
 
Styrelsen föreslår regionstämman 
att  fastställa det ekonomiska målet för 2023 till ett negativt resultat på maximalt 

20 000 kr. 
att fastställa rambudgeten för 2023 enligt förslaget.  
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PRESENTATION AV 
VALKOMMITTÉNS FÖRSLAG  
Valkommittén inför regionstämman 2022 har varit: 
Viktor Strand, Vindeln (sammankallande) 
Niclas Clausén, Smedsbyn 
 
FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE 
Joel Brunnegård (omval, 1 år) 
 
FÖRSLAG TILL ÖVRIGA LEDAMÖTER I STYRELSEN 

Erik Serrander, Luleå Omval, 2 år 
 2 år Sara Atteheden, Malå Omval, 2 år 
 Samuel Karlsson, Luleå Kvarstående, vald vid stämman 2021 för 2 år 

Helena Apelqvist, Gällivare Kvarstående, vald vid stämman 2021 för 2 år 
 
FÖRSLAG TILL REVISORER 
Ordinarie: Presenteras på stämman 
Ordinarie: Presenteras på stämman 
Suppleant: Presenteras på stämman 
  
FÖRSLAG TILL VALKOMMITTÉ  
Förslag på valkommitté inför regionstämman 2023 samt dess sammankallande presenteras 
på regionstämman. 
 
 
 
 

 


