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1 Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. P̊aminnelse att betala medlemsavgift

3. Genomg̊ang av beslut och arbetssätt

4. Val av mötesfunktionärer
Valberedningens förslag:

Ordförande: Erik Serrander
Vice ordförande: Erik Elfgren
Sekreterare: Nathalie Caron Elfgren
Bildsekreterare: Erik Serrander
Justerare tillika rösträknare (2 st):

5. Fastställande av dagordning

6. Årsmötet stadgeenliga utlysande (4 veckor)

7. Verksamhets̊aret 2020

(a) Årsberättelse

(b) Resultat och balansräkning

(c) Revisorernas berättelse

8. Beslut om ansvarsfrihet för kassör och ungdomsr̊ad

9. Val av ungdomsr̊ad för 2021
Valberedningens förslag:

Ordförande (1 år): Erik Serrander
Kassör (1 år): Linda Levén
Ledamot (2 år): Hannes Lundbäck och Nathalie Caron Elfgren
Kvars̊aende: Hanna Axelsson

10. Övriga val
Valberedningens förslag:

(a) Revisorer Kjell Isaksson och Anders Str̊alberg
(b) Valberedning Erik Elfgren
(c) Ombud, regionstämma bestäms av UR
(d) Ombud, rikstämma bestäms av UR

11. Riktlinjer för verksamhets̊aret 2020

12. Fastställande av budget

(a) Anslag Equmenia region Nord

(b) Medlemsavgift 2021 (förslag: 50kr)

13. Rapporter

(a) Equmenia region Nords årsmöte

(b) Equmenias riksstämma

14. Proposition om krav p̊a ledare att visa upp utdrag ur belastningsregistret samt g̊a trygga möten.

15. Övriga fr̊agor

16. Mötets avslutande
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2 Proposition om krav p̊a ledare att visa upp utdrag ur belastnings-
registret samt g̊a trygga möten

Under Equmenias rikstämma 2021 beslutades det att rekommendera alla föreningar att kräva att samtliga
ledare över 16 år inom föreningens barn och ungdomsverksamhet visar upp ett utdrag ur belastningsregistret
samt g̊ar kursen trygga möten var 3:e år. Detta för minimera risken att n̊agon deltagare in̊agon g̊ang skulle
fara illa p̊a grund av en ledares handlande. Detta tycker vi är ett bra och viktigt beslut och vi rekomenderar
därmed föreningen att förlja rikstämmans rekomendation och anta detta enligt de rutinerna som tagits fram av
equmenia nationellt och finns att läsa igenom p̊a https://equmenia.se/trygg/.
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3 Medlemsstatistik

4 Ekonomisk redovisning och budget
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5 Verksamhetsberättelser

5.1 UR

Under första halvan av året jobbade UR mycket med
hur vi kan erbjuda en verksamhet för barn i l̊ag och
mellanstadiet vilket mynnade ut Popcorn som starta-
de sen p̊a hösten. Mötesformen var till att börja helt
digitala men sedan kunde vi överg̊a till fysiska möten
med möjlighet att delta digitalt. Vi har tyvärr f̊at säga
hejd̊a till Malin under året d̊a hon flyttat tillbaks till
Finland pga. jobb. Förutom detta har vi haft fullt del-
tagande p̊a nästan alla möten. Jag vill tillslut tacka
alla som varit med i UR under året, det har varit ett
nöje att f̊a jobba med er alla!
/Erik Serrander

5.2 Fredagsmiddag

Sista fredagen i m̊anaden har familjer träffats för att
äta middag tillsammans. Under v̊arterminen kunde
vi pga pandemin inte ha fredagsmiddag men under
höstterminen träffades vi tv̊a g̊anger. Deltagarantalet
har varierat mellan 14-20 vuxna och 1-3 barn. Vi har
lagat mat eller köpt pizza. Fredagsmiddagarna har av-
slutats med andakt och efterrätt.
/Åsa Fredby

5.3 Popcorn

I början av året visionerade UR om att starta en verk-
samhet som riktar sig till barn i l̊ag- och mellansta-
die̊aldern och tanken om en dansgrupp började ta form.
Efter samtal med tänkbara ledare och intresserade per-
soner kläcktes idén om att starta en kombinerad kör-
och dansgrupp. Efter att planerna f̊att legat och gro
under sommaren tog den konkreta planeringen fart när
hösten kom. Vi blev ett stabilt gäng vuxna som arbeta-
de med och för den nya verksamheten. När det var dags
att ge namn åt den blivande gruppen beslutades det för
”Popcorn”, dels med anledning av att barnkören som
tidigare funnits hette detta, dels för att det kändes som
ett passande namn för en grupp barn som samlas för
att ägna sig åt s̊ang och dans.

Den 7 oktober var det äntligen dags för upp-
start och till v̊ar stora glädje kom det ett antal tje-
jer som var spända p̊a att f̊a prova p̊a. Uppstar-
ten fungerade bra och sen dess har vi fortsatt att
träffats p̊a torsdagar kl.18-19 för att fylla kyrksa-
len med dans och s̊ang. Under timman har vi hun-
nit med rörelsenamnrunda, uppvärmningss̊anger, dans-
stopp, fruktpaus, fler s̊anger, koreograferad dans och en
liten andakt som avslutning. Vi har bland annat sjung-
it om en djurparad och regnet som bara öser ner samt
dansat till Lalehs En stund p̊a jorden. Antalsmässigt
har det varit upp emot sju barn, men mot slutet stabi-
liserades det till fyra trogna tjejer.

När december närmade sig fick dansandet stega till-
baka för att ge tid till inövning av lucias̊anger. Vi
förberedde för ett luciat̊ag som skulle framföras p̊a Lus-
sedagen. Det övades och övades, texterna satt bättre

och bättre och det fr̊agades och fr̊agades om vem som
skulle f̊a vara lucia. N̊agon vecka innan det var dags
lottades det fram en lucia, men när luciaveckan var
framme kom ocks̊a bakslagen. . . Tre av fyra tjejer blev
förkylda och tyvärr blev luciat̊aget inställt. Det blev
med andra ord ett tr̊akigt och abrupt avslut p̊a den
första terminen, men vi laddar om och laddar upp för
en kommande termin (s̊a snart pandemin till̊ater. . . )!
/Hanna Axelsson

5.4 Ton̊ar

Ton̊ar är en grupp som är till för ton̊aringar som träffas
och spelar spel, bakar, och har det trevligt. Vi träffas
p̊a m̊andagar kl 19:00 till 22:00 i kyrkan. Vi har varit
3-5 personer varje vecka. I början av året s̊a hade vi ett
uppeh̊all d̊a vi saknade ledare som kunde h̊alla i det.
Andakterna har vi kontaktat olika kristna i sverige som
har spelat in en andakt och skickat det till oss.
/Samuel Lundbäck

5.5 Mat och Prat

Mat & prat är en grupp best̊aende av unga vuxna som
under året träffats varannan tisdag för att laga mat och
prata tillsammans. Under v̊aren vart det ingen mat p̊a
grund av pandemin, men n̊agra samlades digitalt för
att h̊alla pratandet ig̊ang. När det efter sommaren blev
möjligt att träffas igen återupptogs ätandet. Det var
flera givande samtal och mycket god mat. Antalet del-
tagare varierade mellan 4 och 15 vilket är ett lyft fr̊an
tidigare år. Gruppen ser med förväntan fram emot mer
mat och nya givande samtal.
/Samuel Karlsson

5.6 Unga vuxna helg

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 p̊a
temat “rätt och fel”. Inbjudan till helgen gick ut till
hela regionen men bara folk fr̊an Lule̊a och Boden kom
tyvärr men det var väldigt trevligt änd̊a. Vi fick även
pengar fr̊an pengapotten för att genomföra helgen.
/Erik Serrander

5.7 Lussedagen

Lussedagen inträffade i år den 11 december. Fr̊an kl.
12 serverades palt, varmkorv och t̊arta, och folk kunde
g̊a omkring och köpa lotter till brödtombolan och and-
ra lotterier, köpa hembakat bröd och annat hemlagat.
Vi hade ocks̊a pralinauktion och försäljning av julgra-
nar. Det kom färre personer än innan pandemin, men
alla var glada att det blev av och hade trevligt. Det
blev inget luciat̊ag i år, och inte heller lussekryss som
vi hade tänkt. Men vi tog i stället lussekrysset p̊a tret-
tondagen där priserna var en segeltur, en ridtur och en
middag. Vi har med detta kunnat samla in 21 811 kr
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till Equmenia Lule̊a. Tack till alla som ställde upp p̊a
olika sätt: bakade, handlade, möblerade om, städade,
serverade, samt bad för dagen. Vi som planerade Lus-
sedagen var: Nathalie Elfgren, Linda Levén, Erik Ser-

rander, Åsa Fredby, Anna-Karin Isaksson (Bergnäset)
och Jan Levén.
/Nathalie Elfgren
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