Equmenia Svealand
Regionstämma 2018

Handlingar
Karlskogas Folkhögskola 13 oktober 2018

Dagsprogram
Dagen är också tillsammans med Equmeniakyrkan region
svealand
9.30-10.00 Fika
10.00-12.00 Seminarium:
Riksevangelist Marcus Olsson (talare på ungdomsmötena på
årets Hönökonferens) talar utifrån mission i vårt eget land och
som gatupastor i Göteborg.
12.00–13.00 Lunch
13.30-15.30 Regionstämma för Equmenia
15.45–16.45 Valbara Seminarium
-

Puls: Hur kombinerar vi vår tro med idrott. Oskar Persson mfl.

-Integration: Frågor som berör. Anja Wändal
- Pionjära satsning o församlingsplanteringar i region Svealand – vårt
gemensamma ansvar

17.00 Gudstjänst
18.00 Festen fortsätter. Mat och underhållning av föreläsare
Malte Hallquist (läs mer om Malte på http://maltehallquist.se/).

Hej!

Här kommer nu dina handlingar för Equmenia Svealands
regionstämma 2018.
Vår regionstämma är vårt gemensamma årsmöte. Under en
regionstämma går man igenom en tre års period.
2017 – vi avslutar föregående år genom bokslut,
revisionsberättelse, verksamhetsberättelse som visar vad som
hände under 2017.
2018 – Det som pågår nu, Formalia i dagordningen och val som
behöver göras
2019 – Verksamhetsplan för kommande år, budget,
medlemsavgift mm
Du som kommer och är med från din lokala förening är viktig! Du
kan komma som ombud eller som intresserad av vad som händer.
Om du är utsedd som ombud från din förening får du vara med
och tycka till under de beslut som tas.
Du anmäler dig på equmenia.se/svealand. Det kostar 200:- för
hela dagen, det kommer faktureras till din lokala förening.

Välkommen hälsar equmenia svealands styrelse!

Några ord du kan möta under ett årsmöte och vad de betyder

Avslag: Om du inte håller med om ett beslutsförslag så vill du avslå det.
Bifall: Om du håller med om ett beslutsförslag så vill du bifalla det.
Jämkning: Om ett eller flera förslag som kommit upp som är ganska lika så
kan man försöka att jämka ihop dem till ett gemensamt förslag.

Plenum: När vi alla sitter i storsamling. I plenum måste du begära ordet för
att få tala genom att räcka upp handen och när alla som vill har yttrat sig
röstar vi om besluten.
Presidium: Presidiet består av ordförande, vice ordförande och sekreterare.
De sitter längst fram vid alla förhandlingar i plenum och leder debatter och
beslut.
Proposition: Förslag som styrelsen lägger fram för att regionstämman ska
fatta beslut om dem.
Reservation: Om du verkligen inte ställer sig bakom ett beslut kan du
reservera dig. Att reservera sig är en stark handling som förs till protokollet
tillsammans med ditt namn och namnet på den förening du representerar.
Votering: Om du tycker att det är osäkert hur en omröstning blev så kan du
ropa votering så att regionstämman får rösta igen.

Yrkande: När du lämnar ett beslutsförslag yrkar du att Equmenia Svealand
ska göra det du föreslår. Du kan också yrka bifall eller avslag till ett förslag
d.v.s. säga att du håller med eller säga att du är emot förslagen.

Förslag på dagordning vid Equmenia region Svealands regionsstämma 13 oktober 2018
1.

Öppnande av stämman

2.

Val av funktionärer
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Rösträknare
Justerare

3.

Fastställande av dagordning

4.

Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

5.

2017
Verksamhetsberättelse
Medlemsstatistik
Ekonomisk redogörelse
Revisionsberättelse

6.

Fastställande av verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen

7.

Fastställande av medlemsavgift för 2019

8.

Val av representanter till styrelse mm
Ordförande
Styrelseledamöter
Revisorer (2 + 1 suppleant)
Valberedning

9. Verksamhetsplan för 2019 – Här ger vi utrymme för samtal i grupper
10. Inkomna motioner
11. Information från styrelsen
12. Övriga ärenden
13. Avslutning

Verksamhetsberättelse 2017
Förslag på verksamhetsberättelse som läggs fram på regionstämman 13 oktober 2018
Verksamhetsberättelsen presenteras genom de 12 punkter som finns på 2017 års
verksamhetsplan för att se vilket arbete som genomförts under året.

Gemenskap
Att den lokala föreningen skall ha glädje av att vara med i Equmenia. (Romarbrevet 12:4-5 &
1Korinthierbrevet 14:26)
1: Minst 40 föreningsbesök genomförs av Equmenias anställda och ideellt engagerade.
46 föreningsbesök genomfördes under 2017. Besöken bestod bland annat av ledarutbildningar,
lägerplaneringar, besök till ungdomsanställda. De flesta besöken gjordes av de anställda men en
del av besöken gjordes även av styrelsen.
2: Vi stärker gemenskapen mellan föreningarna genom att arrangera mötesplatser – läger och
annat – där deltagare och ledare från olika föreningar deltar. Vi utvecklar också sätten att
kommunicera med föreningarna.
Genom planering och genomförande av olika läger i regionen bl a för scoutläger, tonårsläger och
scouttramper. Genom att uppmuntra till ledarutbildningar som man samkör mellan flera
föreningar. Equmenia nationellt inbjöd till ledarutbildning Växa som ledare där ett tillfälle var i
Örebro under hösten 2017. I samband med den utbildningsdagen bjöd regionen också in till en
ledarfest på kvällen. Under hösten gjordes även besök hos alla ungdomsanställda i regionen och i
samband med det en presentation av dem på sociala medier genom regionens fb-sida.
Under året har även ett par träffar gjorts där samtal förts kring nätverk för Unga Vuxna.
Samlingsplats för unga vuxna. En inbjudan skapades för att se intresse för ev resa till Taizé våren
2018.
3: Vi utvecklar formerna för regionstämman så att fler föreningar blir delaktiga.
På grund av regionstämmans låga deltagande av föreningar beslutades att lägga regionstämman
på annan tid och i samband med tonårslägret Enter 2017 på Vägsjöfors Herrgård. 28 juli.
Årsstämman var en av dagens workshops på lägret. Regionen bjöd alla lägerdeltagare på tårta
efter årsmötet och på kvällens Gudstjänst var styrelsen med och presenterades för alla deltagare
och ledare som fanns med på lägret. I samband med regionstämman avtackades Anders
Bernspång som regionspersonal efter lång och trogen tjänst.

4: De som kommer nya till vårt land behöver välkomnas och integreras och här vill vi bidra, bl a
genom att arrangera sommarläger.
Längtan efter att göra något som binder samman ensamkommande med svenska ungdomar i våra
föreningar om integration, mångfald, tro och idrott, skapande, musik. Vi önskade att få prova med
ett läger där vi bjuder in två olika HVB hem i Karlskoga för ett läger på Karlskoga Folkhögskola. Vi
ville få föreningarna inom regionen att anmäla båda ungdomar och ledare i från föreningen. Vi
fick kontakt med folkhögskolan, HVB hemmen och kommunen men intresset från våra föreningar
var lamt. Vi fick en ledare ifrån Munkfors som var intresserad och sålunda kunde vi inte
genomföra lägret som det var tänkt. Detta var 2016. Inför 2017 fanns samma längtan men vi fick
en del info från rektor från Karlskoga Folkhögskola att det kommer större förändringar runt
kommunerna och ensamkommande i HVB hem och att hon inte trodde att vi skulle kunna
genomföra det på så sätt som vi önskade när detta nya skulle träda ikraft i kommunerna juni
2017.

Med vårt svaga intresse från föreningarna och med denna nya information från Kfhs rektor beslöt vi
oss för att ställa in och invänta ny information om utförande av HVB hemmen framöver. År 2017
fanns 2 ensamkommande killar med på Folkracelägret och 1 ensamkommande på Scoutlägret
Ladtjärnsmysteriet. På tonårslägret Enter fanns också en handfull ensamkommande ungdomar med
tillsammans med andra deltagare från föreningar i regionen. På Värmlandstrampen 2017 alla tiders
tramp fanns 1 ensamkommande med bland de startande och 4 asylsökande barn. Vi tar med oss
erfarenheterna och jobbar vidare med att integrera fler asylsökande, nyanlända i den befintliga
verksamheten i föreningarna och på våra kurser och arrangemang.

Växande
Att bli fler medlemmar och finna nya språk som gör evangeliet tillgängligt, så att fler kommer till tro
på Jesus och väljer att följa honom.
(Matteusevangeliet 4:19-20, 28:18b-20 & Apostlagärningarna 4:20)
5: Minst 3 utbildningar för ledare bland barn och unga, där alla sinnen och hela kroppen ges
utrymme, erbjuds och arrangeras under året.
De utbildningar som erbjudits under året och som varit genomförda är: Växa som ledare, Skaút Gul
och Blå, Trygga Möten, Alla barn lika olika, Växa i tro plan, Treklöver Gilwell, Leda Scouting,
Ungdomledarutbildningen.
6: Under året startar 1 ny Equmeniaförening i regionen.
Vårt arbete med att starta en ny Equmeniaförening har istället fokuserat på att få alla Regionens
föreningar Stadgegodkända Equmeniaföreningar. Det är den nationella Equmeniastyrelsen som
godkänner föreningarnas stadgar.

7: Tillsammans med Equmeniakyrkan i regionen arbetar vi med Hela livets kyrka i föreningar och
församlingar. Unga människor ska vilja fortsätta vara med i gemenskapen för att bidra till att den
utvecklas men också för att själva växa.
Samtal förts med Alf Rikner och Stefan Klingberg som är anställda i regionen med frågor kring
församlingsutveckling. En uppmaning går till de som har uppdrag inom församlingsutveckling att vid
träffar hos lokala församlingar ska även uppmuntra frågorna till styrelser att tänka på
föreningsutveckling. Att bjuda in till ledarutbildningen Växa som ledare. Hösten 2017 började
equmenia bjuda in regionpersonal för att ta del kring material ”Drömfabriken” som handlar om
föreningsutveckling.

8: Under året arrangeras en Ledarfest för att uppmuntra de många lokalt engagerade ledarna och
visa dem uppskattning.
Ledarfest beslutades att göra tillsammans med utbildningen Växa som ledare i Örebro 30 sept 2017.

Lärjungaskap
Att uppmuntra och inspirera till fördjupat lärjungaskap där nuvarande och blivande ledare
upptäcker och växer i de gåvor Gud ger. (1 Korinthierbrevet 12:4-7, Kolosserbrevet 1:9b-10 & 1
Petrusbrevet 4:10)

9: Vi hittar former för att öka och utveckla bibelanvändandet bland barn, unga och ledare.
Jonas Lundkvist har utformat en bibelläsningsplan. Vi uppmuntrar till Markusåret som pågår i
Equmeniakyrkan och som sträcker sig till alla åldrar. En träff gjordes med Andreas Hultsten från
Bibeläventyret för att se på eventuell kommande samarbete. Mycket av det som finns här är
planeringsstadium inför 2018.
10: Vi bygger upp och fördjupar identiteten i Equmenia genom att föra samtal om och arbeta
med vår värdegrund.
Regionsamordnare Anders Bernspång hade en maildialog med föreningarna om vikten av att känna
en Equmeniaidentitet och att vara medlem. Föreningsutvecklare Anja Wändal besökte tre
föreningar som funderade runt sitt medlemskap i Equmenia, styrelsearbetet och repet.
11: Vi inspirerar vittnesbördet och delandet genom att hitta språk för tron. Att arbeta med tro
och teologi är här ett verksamt och nödvändigt redskap.
Vi tror på en Gud som vill visa sig för och kommunicera med alla människor. Därför har vi i vår
Verksamhetsplan skrivit att vi vill inspirera till vittnesbörd, till att kommunicera vem och hur Gud är
till varandra och andra. Några av regionens anställda möttes vid några tillfällen för att fundera över
vad vi menar med vittnesbörd. En text sammanställdes utifrån de mötena. Parallellt med detta
uppmuntrades att samtala och lyssna till vittnesbörd i samband med träffar i föreningar. Inom
ramen för ska´Ut utbildningen uppmanas deltagarna att dela tro och vittnesbörd i sig
12: Vi fortsätter att utveckla formerna för konfirmandarbete med samverkan mellan grupper från
olika orter i regionen.
Under fortsatta arbetet med att rota ett gemensamt konfirmandläger i Örebrotrakten. Efter ett
första lyckat läger 2016 genomfördes nu ett andra läger, denna gång på Kilsbergsgården norr om
Örebro med flera församlingar från trakten. Den fortsatta erfarenheten var att ett gemensamt läger
skapar möjligheter för både mindre och större konfirmandgrupper att göra något mer än man
kunde göra själv. Därför inleddes också under 2017 planeringen för ett läger 2018. Detta läger
planerades till Uskavigården, en plats som vi hoppas kan vara en plats att skapa rutiner för
kommande läger på.
Utöver detta fördes samtal med företrädare för det konfirmandläger som med samma
förutsättningar genomförs på Vägsjöfors Herrgård, och med Kristendomsskolan på Sjövik.
Hälsning från scoutstaget:
Equmenia Svealands scoutstag har bestått av Magdalena Dammström, Björn Ellilå, Frida Sandberg
och Emil Fröjdhammar. Under året har fyra stagsmöten skett via telefonmöten och emellanåt har
staget under året haft kontakt med nationella scoutstaget och scouternas distrikt som finns i
regionen, samt kommande arrangörer för Värmlandstrampen och Tassenatta. Staget har
tillsammans deltagit på följande arrangemang i regionen; scoutlägret ”Tillsammans” på
Skräddartorp, Tassenata och Jota/joti.
Styrelsen är adjungerad på stagsmöten och en person har varit kontaktperson gentemot styrelsen.
Tillsammans har stag och styrelse arbetat för att få in fler till staget så att den kan bli en bättre
geografisk spridning. Ett arbete som fortsätter under 2018 – Vi vill bli fler! Engagemanget växer,
vilket är bra och känns positivt.
/Frida Sanberg

Ekonomi: Bokslutet för 2017 redovisas separat på balans- och resultatrapporten.
Styrelsen:
Under regionstämman 8 oktober 2016 på Karlskogas Folkhögskola valdes följande styrelse:
Frida Sandberg, Eskilstuna
Josefin Hermansson, Örebro
Maria Lidén, Karlstad
Ledarmot
Mattias Torpman, Gävle
Ledarmot
Styrelsen satt fram till regionstämman 29 juli 2017

Ordf
Sekr

Under regionstämman 29 juli 2017 på Vägsjöfors Herrgård valdes följande styrelse:
Maria Lidén, Skåre
Ordförande
Simon Västsäter, Årjäng
Vice ordf
Andreas Lorentzon, Östervallskog
Sekr
Mathilda Eriksson, Holmedal
Ledamot
Oskar Persson, Västra Ämtervik
Ledamot
Styrelsen har under 2017 haft 8 protokollförda sammanträden, varan en gång ett telefonmöte och
ett tillfälle styrelsehelg.
Anställda region Svealand under 2017
Anja Wändal
föreningsutvecklare
50%
Anders Bernspång, regionsamordnare 100%, avslutade sin tjänst mars 2017
Tina Eriksson, vik regionsamordnare
50%, mars-aug 2017
Anna Gustafsson, regionsamordnare
100%, började sin tjänst aug 2017
Jonas Lunkvist, projektanställd
50%, föräldraledig under VT-2017
Slutord: Av sittande ordf.
Tillsammans. Inte bara för att vi vill eller kan. Utan för att det inte annars fungerar. Det är det som är
så fint med lokal verksamhet. Där kan människor dela och ta vara på varandra och tillsammans
skapa gemenskap som sprider värme och kärlek. Tänk att Jesus kallar alla. Han kallar den som
brinner för sin verksamhet, och den som inte tror sig kan. Han kallar den yngste, och den äldste.
Tänk.
Tack allesammans. Vilket fint verksamhetsråd och vilken fin gemenskap.

Frid och förstånd,
Maria Lindén

___________________________

_______________________________

Maria Lidén, ordf Equmenia Svealand

Andreas Lorentzon, sekr Equmenia Svealand

_______________________________
Simon Västsäter, ledarmot Equmenia Svealand
_______________________________
Oskar Persson, ledarmot Equmenia Svealand

___________________________________
Mathilda Eriksson, ledarmot Equmenia Svealand

Förslag på medlemsavgift för verksamhetsåret 2019

Medlemsavgiften är ett anslag som föreningar och verksamhetsgrupper
betalar för att vara medlemmar i Equmenia Svealand. Den utgör en viktig del
av regionens ekonomi och möjliggör mycket av det arbete som styrelsen och
regionen bedriver. Under flera år tillbaka har vi haft en avgift på 35 kronor per
medlem.

Styrelsen föreslår regionstämman besluta:
att

fastställa medlemsavgiften under regionstämman till 40 kronor per
medlem.

Förslag på VERKSAMHETSPLAN 2019
Med inspiration från Matteus 7:7 vill vi dela Equmenias värdegrund där barn och
unga växer i gemenskap med varandra och Jesus och den ska genomsyra hela vårt
arbete

”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.” – Matteus
7:7

RUSTNING – be, så skall ni få
Vi hittar former för att stärka barn, unga och ledare i deras personliga tro och
gåvor genom att utveckla gudstjänstlivet och bibelanvändandet bland dem.
Bland annat genom temasatsningar för de olika grupperna som exempelvis legotävling,
bibeläventyret, läsplaner och retreater.
Vi vill utveckla scout- och pulsstaget och se på möjligheterna att starta upp flera
stag.
Och det för att inspirera till vittnesbörd genom att använda olika språk och mötesplatser
för tron.
Vi vill stötta våra barn- och ungdomsanställda i dem själva och deras arbete
runtom i regionen.
Genom att besöka dem och samtala samt att skapa ett kontaktnät dem emellan.
Vi vill erbjuda och arrangera minst 3 utbildningar för ledare för barn och unga
under året.
Utbildningarna anpassas efter de behov som finns regionalt och nationellt.

BROAR – sök, så skall ni finna
Vi vill att de som kommer till vårt land ska välkomnas och integreras.
Genom att sprida materialet Gränslöst bland föreningarna samt uppmuntra föreningarna
att hjälpa och möte människor lokalt.
Vi vill, tillsammans med Equmeniakyrkan, arbeta för att motverka olika klyftor som
kan uppstå vid övergångar mellan åldersstadier.
Exempelvis genom att med hjälp av Equmenias Flytthjälp vägleda ungdomar att hitta en ny
församling eller förening vid flytt.
Genom att öka samarbetet mellan en förenings olika verksamhetsformer och med
församlingen.
Vi vill att föreningsbesök genomförs av Equmenia Svealands anställda och ideellt
engagerade.
Det för att föra samtal med och stärka våra föreningar.
För att regionen ska kunna presentera sig och möta behov.
Vi vill uppmuntra till samarbete mellan olika Equmeniaföreningar som bidrar till
gemenskap.
Genom att vara med och stötta läger och satsningar i regionen samt att arbeta mot ett
Equmenialäger 2020.
Vi vill fortsätta att utveckla formerna för regionsstämman, så att sammanhållningen i
regionen stärks och fler föreningar blir delaktiga.
Genom att öka antalet deltagare och marknadsföra stämman ännu mer.

FÖNSTER – bulta, så skall dörren öppnas
Vi vill uppmuntra föreningar till att uppdatera och använda Repet som är vårt
registreringsprogram.
Detta för att få föreningar godkända i enlighet med GDPR-lagen.
Genom att erbjuda enkla kurser och material.
Vi vill uppmärksamma de sociala medierna som arbetssätt och kommunikationsforum.
Genom dessa nätverk vill vi lättare knyta kontakt mellan olika föreningar samt underlätta för
internt arbete genom att exempelvis underlätta åtkomsten på hemsidan.
Genom att själva uppdatera våra egna sidor på de olika sociala medierna vi har.
Vi vill under året starta, återstarta eller rusta upp minst en Equmeniaförening i
regionen.
Med exempelvis arbetsmaterialet Drömfabriken hjälpa föreningar eller stötta styrelser med
föreningsteknik.
Genom att få alla föreningar godkända i enlighet med Equmenias stadgar.

