
Verksamhetberättelse 2019 
 
Verksamhetplanen för 2019 var indelad i tre större grupper som vi kallade Rustning, Fönster och 
Broar. Verksamhetsberättelsen 2019 bygger på presentation av de mål och delmål vi haft under 2019.  

 
RUStNING- be, så ska ni få 

 
1.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. 

2. 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. 

Equmenialäger 2020: Frågan lever vidare men flyttas fram i tid 
Scoutstag: En arbetsbeskrivning för staget gjordes i ordning, man utsåg även kontaktperson 
mellan stag och styrelse som stämmer av med varandra innan planerade möten. 
Pulsstag: Önskar att starta Pulsstag men har inte hittat några personer som är villiga att ingå i 
staget än. 
Puls nationellt: Träff med koordinator Linda Ulmå, en idé startade om att göra en retreat 
med kreativa uttryck efter besök på Pärsås studio i Kristinehamn som gärna vill vara med i ett 
samarbete. Planeras att genomföras oktober 2021.   

3. 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. 

Ungdomsanställda ska känna att regionen ser och bryr sig om och vill på olika sätt stötta de 
anställda i deras olika tjänster och även skapa mötesplatser där de får dela sina erfarenheter.  
Besök: Under hösten 2019 besökte vår regionsamordnare dem på deras olika arbetsplatser. 
Gemensamt dygn: Under april 2019 träffades alla barn- och ungdomsanställda på 
Uskavigården under ett dygn. Med oss var även Hanna Gustavsson som arbetar med Suntprat.  
Sociala medier: Genom regionens social medier, hemsida och sluten fb-grupp ges information 
och tillfälle för kommunikation.  
Ungdomsledarutbildningen: de anställda ungdomsledarna har fått erbjudande om 
Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma utbildning för ungdomsledare.  
Läger och regionstämma: I samband med olika mötesplatser har det även Informerats om 
regionstämman, men också se våra läger, Enter, scoutläger, Folkracelägret, Prisma.  
Unga Vuxna: Har under året Initierats ett gemensamt  
arbete för Unga Vuxna genom retreat på Vägsjöfors Herrgård. 
 

Ett av delmålen har varit att stödja ledare: 
Equmeniabibeln: En bibel som delades ut i samband med Prisma 2019. Regionen 
delade ut den i samband med föreningsbesök och vid enskilda förfrågningar och 
andra sammankomster som ex läger.  
Legotävlingen: Under våren 2019 inbjöds barn som var födda 2004 eller senare till 
en tävling där de fick använda sig av en bibeltext och illustrera den i lego. Bidragen 
mailades in och styrelsen agerade jury. Bidragen lades upp på regionens hemsida.  
SoulChildren: Planerade att genomföra ett arrangemang under våren i Årjängs 
kommun, detta stoppades i planering då Årjängs kommun med dess föreningar blev 
värdar för Equmenias riksstämma 2019. 
Retreat för unga vuxna: Erbjöds under mars och november månad. Den i mars 2019 
genomfördes, men den i nov 2019 ställdes in p g a för få deltagare.  
Bibeläventyret: Del 1 genomfördes på Karlskogas Folkhögskola.  



4. 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. 

Under 2019 erbjöds följande utbildningar och kurstillfällen  
Ska´ut Gul del 2-6 jan 2019 
Ska´ut Blå del maj 2019 
Ska´ut Grön del juli 2019 blev inte av, tror det beror på Scoutläger Prisma som var samma sommar. 
Vi erbjöd Leda scouting i Näset Skräddartorp och  Skåre. Blev ingen på Skräddartorp med däremot 
Skåre med ca 25 deltagare.  
Lila- en kurs i friluftsmat och ledarskap.  
Equmenialedarutbildningen start hösten 2019 blev inte av p g a f anmälningar.  
Vi har också under året besökt föreningar där vi har genomfört olika kurser som Trygga Möten Alla 
barn är lika olika. Vi har även erbjudit mötesplatser för att gå igenom registerprogrammet Repet.  

BROAR – sök, så skall ni finna  

2:1. 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 möta människor 
lokalt. 

2:2 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. 
 

Flytthjälpen: Under året aktualiserades flytthjälpen som en hjälp till kontakt för unga som 
flyttar till ny ort.  
Retreat: Under året erbjöds möjligheten till retreat för unga vuxna på Vägsjöfors Herrgård 
vid två tillfällen. 
En plats för dig: Ett dokument som skrevs under 2018 men som finns med i samtal om 
nätverksgrupper och samtal som funnits kring ev projektanställning kring Örebrotrakten.  
Församling och föreningsutveckling: Har varit samtal för att hitta gemensamma samtal om 
församling och föreningsutveckling. Något som tog fart under slutet av 2019 och som 
fortsätter in under 2020.   
Soulchildren: Haft samtal med föreningar om möjligheten att starta  upp Soul Children.  

2:3. 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. 
 

Styrelsen och anställda beslutade att kontakta föreningar som 
sällan har ombud i samband med regionstämman. De anställda har 
gjort besök för att skapa relation och lyssna var föreningen 
befinner sig. Styrelsen har i samband med sina styrelsedagar 
befunnit sig på olika orter och bjudit in föreningen att närvara en 
del av dagen.  

Material: Mångfald och friluftsliv. Gränslöst. Efterfrågan har inte varit så stor.  
Asylprocess: Regionen har erbjudit sig att finnas med kring frågor gällande asylprocess men 
har inte varit någon efterfrågan.  



2:4. 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. 

Under året har vi tagit in önskemål och idéer runt ett 
Equmenialäger. Frågan togs till olika platser och 
lägerarbeten. Fanns även med i påverkanstorget under 
både region- och riksstämman 2019. Frågan lever kvar med 
plan för läger 2022. Frågan har skjutits upp p g a att 
nyckelpersoner som var involverade har lämnat sina poster. 

2:5. 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. 

Detta genom att aktualisera 
regionens sociala medier. Under 
stämman 2019 hade vi även 
påverkanstorg, ett sätt att låta 
ombuden blir mer delaktiga i 
frågor. Under stämman 2019 hade 
vi även olika seminarier, 
matgemenskap och mötesplatser.   

FÖNSTER – bulta, så ska dörren öppnas 

3:1. 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. 
 

Under året har vi hört av oss till de föreningar som inte använder 
registreringsprogrammet Repet. I samband med det gjort enskilda föreningsbesök 
men också bjudit in till två träffar under VT-19 där vi gått igenom Repet tillsammans 
med anställda i regionen. Dessa samlingar erbjöds i samband med närområdesträffar 
i regionen. I de samtal har vi också gått igenom GDPR.  

3:2. 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. 
 

Equmenia har gjort en rapport över regionernas användande av sociala 
medier. Denna rapport har vi som underlag i fortsatt arbete kring sociala 
medier. Under barn- och ungdomsanställdas dygn var Hanna Gustavsson med 
som arbetar med Suntprat – ett arbete som tar upp frågor kring sociala 
medier, porr, alkohol och droger. Regionen har även hänvisat till Suntprat 
genom sociala medier och vår hemsida. Under året gjordes även en ”instagram 
on tour” där alla i styrelsen fick ansvara för en vecka var, sedan erbjöds de 
ungdomsanställda att ansvara för varsin vecka.  



3:3. 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. 
 

Ett av målen var att hitta pilotföreningar som gick in i arbetet med 
”Drömfabriken”. De föreningar som var på gång var Töcksfors, Sköllersta 
och Värmlandsnäs. Töcksfors genomförde Drömfabriken. Ett arbete har 
också handlat om att få regionens alla föreningar godkända enligt 
Equmenias stadgar. Under året har också en ny förening startat upp: 
Equmenia i Gräsmark.  

3:4. Vi vill att det ges tid för att visionera och 
drömma framåt. Exempelvis för ett eventuellt 
Equmenialäger  m.m. 

Under året skapades en arbetsgrupp som tittade vidare på 
frågan angående Equmenialäger. I slutet av året avslutade 
några av nyckelpersonerna sina uppdrag och arbetet stannade 
av. Visionen lever men flyttas fram i tid. När det gäller att 
fundera och visionera har möjligheter skapats kring 
regionstämman, möten i arbetsgrupper och vissa av styrelsens 
möten har satts av till detta.  

Hälsning från Scoutstaget 
 
Scoutstaget (strategisk arbetsgrupp) är en arbetsgrupp till styrelsen med fokus på scoutfrågor i regionen. Staget 
har ingen beslutaderätt men har ett nära samarbete med regionstyrelsen. Stagsmedlemmar har under året varit 
Emil Fröjdhammar Sala, Magdalena Dammström Eskilstuna, Frida Sandberg Eskilstuna, Lise-Lott Wignell Årjäng. 
Vi har möts via digitala verktyg och telefon under året och haft totalt fem möten. Vi har haft kontakt med 
kårerna som är arrangörer i Värmlandstrampen och Tassenatta. Staget har sammanställt vilka läger som varit för 
att kunna sprida kännedom om olika läger som finns i regionen.  I regionen sker olika ledarsamlingar och 
arrangemang och i den mån staget kan har vi deltagit.  
Tillsammans vill vi utveckla och inspirera scouter, ledare och kårer i vår region. Vi vill gärna bli fler i staget och ta 
gärna kontakt med oss med dina idéer och tankar 
 
/Frida Sanberg, sammankallande i Scoutstaget 
 
 

Ekonomi 
Bokslutet för 2019 rapporteras separat på resultat- och balansrapporten 

 
Styrelsen 

 
Under regionstämman 13 okt 2018 valdes följande styrelse. 
 
Oskar Persson, Västra Ämtervik  Ordf 
Simon Västsäter, Årjäng   Vice ordf 
Andreas Lorentzon, Östervallskog Sekreterare 
Maria Lidén, Skåre  Ledamot 
Kajsa Norin, Örebro  Ledamot 

 
Styrelsen satt fram till 12 oktober 2019 

 



 
I samband med regionstämman i Karlskoga 12 oktober 2019 valdes följande styrelse: 
 
Kajsa Norin, Örebro  Ordförande 
Andreas Tidberger, Skåre  Vice Ordf 
Anna-Maria Schiessling, Enköping  Sekr 
Daniel Sunesson   Ledamot 
 
Styrelsen har under 2019 haft 8 protokollförda styrelsemöten, varav fyra fysiska och fyra telefonmöten.  
 

Anställda i Equmenia Svealand under 2019 
 
Anja Wändal  50% Föreningsutvecklare 
Anna Gustafsson  100% Regionsamordnare 
 
 

Slutord Equmenia Svealands ordförande 
 

• ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna  Bulta, så skall dörren öppnas.” var ledord för styrelsen när de under 2018 
drömde om 2019, ord som Matteus skrev för snart 2000 år sedan. Och även om året inte på alla fronter blivit som vi 
tänkt oss, så har de gamla orden varit aktuella för oss, nya fönster öppnats; Ett soulchildren event blev en nationell 
stämma, en ny förening har startat upp och vi har haft en mängd samlingar, utbildningar, möten och event. De 
sistnämnda dels i regionens regi men även ute i våra föreningar och på nationell nivå. Jag känner mig tacksam när jag 
ser tillbaka på 2019, tacksam för vad 2018 års styrelse drömt, sökt och bett om. Tacksam för vad vi fått givet, vad vi 
funnit och vad vi har kunnat vara med och skapa under året. Tacksam för att vara del i en större gemenskap, där vi alla 
små som stora föreningar sammanlänkas av en region och vidare en nationell organisation och en kyrka som 
omhuldar oss. Eller för att sammanfatta: tacksam för att få vara med ”där barn och unga växer i gemenskap med 
varandra och Jesus”.  
 

• /Kajsa Norin 
 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _______________________________________ 
Kajsa Norin, Ordf Equmenia Svealand  AnnaMaria Schiessling, sekr Equmenia Svealand 
 
 
 
 
______________________________________  _______________________________________ 
Andreas Tidberger, Vice ordf Equmenia Svealand  Daniel Sunesson, ledamot Equmenia Svealand 
 


