


Hur kommer det att gå till? 

I år ses stämman på fyra olika platser. Som ombud väljer man själv vilken
plats man åker till. 

Under årsmötet finns ett presidium (ordförande, sekreterare och tekniskt
ansvarig), som sitter på egen plats. Presidiets uppgift är att leda mötet och
se till att alla platser får komma till tals och att se till att röstning mm.
fungerar. 

På varje plats finns en mötesledare och en sekreterare som kommer att
hjälpa till med att föra samtal diskussioner och rösta. 



Föredragningslista

Regionstämmans öppnande
Genomgång av upplägget
Val av mötets ordförande, och vice ordförande
Val av sekreterare, justeringspersoner och rösträknare
Val av övriga funktionärer som regionstämman beslutar
Fastställande av föredragningslista
Fastställande av röstlängd
Fråga om regionstämmans stadgeenliga utlysande
Presentation av verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2019, samt
Ensros verksamhetsberättelse för 2019
Presentation av resultat- och balansräkning för verksamhetsår 2019,
samt Ensros resultat- och balansräkning för 2019
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2019
Fråga om ansvarsfrihet för Ensrostyrelsen för 2019
Fastställande av verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2019
Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsår 2019
Presentation och fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsår
2021
Fastställande av medlemsavgift  för 2021
Presentation och fastställande av budget för 2021
Idétorg, utifrån föreslagna frågor (se handlingarna)
Inkomna motioner enligt § 9
Val av regionordförande
Val av regionstyrelsens övriga ledamöter
Val av regional nomineringskommitté 
Val av revisorer enligt § 15
Välkomnande av nya föreningar
Övriga frågor som regionstämman beslutat ta upp till behandling
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Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande
Sekreterare
Teknisk sekreterare

Lokala samtalsledare, Stöde
Lokala samtalsledare, Hudiksvall
Lokala samtalsledare, Falun
Lokala samtalsledare, Örbyhus

Lokala sekreterare, Stöde
Lokala sekreterare, Hudiksvall
Lokala sekreterare, Falun
Lokala sekreterare, Örbyhus

Val av justeringspersoner (en på varje plats)
Stöde
Hudiksvall
Falun
Örbyhus

Val av rösträknare (en på varje plats)
Stöde
Hudiksvall
Falun
Örbyhus

Oskar Johansson
Maria Melin

Simon Helmersson

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot



Verksamhetsberättelse 2019

Här kommer verksamhetsberättelsen som beskriver vad som hänt under
2019 i Equmenia Mitt. När man ser tillbaka på det året som gått, är det
verkligen lätt att se vilket toppenår det var. Framförallt för att man inom vår
organisation har fått träffats, umgåtts och fått växa som individer med
varandra, tillsammans med Jesus. Detta gjordes lokalt i föreningar på olika
platser inom vår region. Dessutom skedde detta på olika regionala
arrangemang som anordnats under året. Men det kanske största som
hände i vår region var faktiskt en nationell händelse. Jag pratar givetvis om
det nationella scoutlägret Prisma som i somras ägde rum i Mohed utanför
Söderhamn. Här samlades nästan 3000 scouter, scoutledare och
funktionärer och hade ett superhärligt scoutläger även om det var alldeles
för varmt den veckan då lägret anordnades. Man kan kanske säga att
temperaturen var närmare 40 än 37 (komma fem!). Detta var inte heller det
enda som hänt i regionen i scout-väg. För dessutom så ordnades två
stycken Mittkampen. Varav en Mittkampen var digital för att tillåta även de
som skulle haft långt att åka att få vara med. För att få ett lyckat scoutläger
krävs många duktiga scoutledare, så i syfte att utbilda scoutledare har
Ska’ut utbildningar anordnats. Dessa görs tillsammans med Equmenia
Stockholm.    



Verksamhetsberättelse 2019

Scoutlägret Prisma var kanske det som stack ut mest med 2019 men utöver
scoutlägret så anordnades flera regionala evenemang. På regionens egna
lägergård Ensro, utanför Rättvik så var familjelägret “Ensro Ihop” ett kärt
återseende. Ensro Ihop anordnades för andra året i rad och var ett
uppskattat event för alla åldrar. På Ensro arrangerades också ett
sommarläger för tonåringar. 2019 hette tonårslägret “Gränslös” vilket skulle
representera Guds gränslösa kärlek. Lägret bjöd på gränslöst trevliga
stunder och näst intill gränslösa skratt. Samtidigt som det innehöll lärorika
seminarier, predikningar och fina gudstjänster.  För regionens tonåringar
anordnades också ett nyårsläger på Sjövik folkhögskola strax utanför
Avesta. Temat för nyårslägret “Lakebay” mellan 2019 och 2020 var att växa.
Att växa inuti, växa i världen, växa i tro och växa ihop. Även detta var ett
härligt läger med Gudstjänster, seminarier, aktiviteter och kvällsprogram. På
Sjöviks folkhögskola anordnades dessutom Sjöviks kristendomsskola vilket
är var ett två veckor långt läger som bl.a. är ett alternativ till konfirmations-
läsning, men också är ett tillfälle för ledarutbildning. Kristendomsskolan är
ett gemensamt arrangemang med Equmenia Svealand och Equmenia
Stockholm. 



Verksamhetsberättelse 2019

För att genomföra allt det arbete som sker i de lokala föreningarna krävs
många aktiva och utbildade ledare runt hela regionen. För dessa ledare
anordnades olika utbildningar runt om i regionen. Bland annat anordnades
utbildningarna “Trygga möten” och “Alla barn är lika olika”. 

För att alla dessa evengemang har kunnat gå att genomföra har regionens
anställda, styrelse, stag och lokala ledare gjort ett tappert och bra
jobb.    Hjärtligt tack till alla för era insatser inom Equmenia Mitt som vi
tillsammans under 2019 har format till något väldigt bra för väldigt många!



Resultat och balansräkning
för Equmenia Mitt 2019



Resultat och balansräkning
för Equmenia Mitt 2019



Resultat och balansräkning
för Equmenia Mitt 2019



Förslag verksamhetsplan 2021

Riktningsmål 
Equmenia Mitt inspirerar och vägleder barn och unga till en personlig tro på
Jesus Kristus och till att bli en del av församlingens gemenskap och
uppdrag. Equmenia mitt vill även ge barn och unga plats att i sitt eget liv
möta Guds kärlek, godhet och närhet och forma sin tro på sitt eget sätt. 
 
Stödord Evangelisation - Lärjungaskap - Lärjungaträning 

Delmål: 
1.Hitta arbetssätt för att särskilt arbeta med åldrarna 16-25 år, tillsammans
med Equmeniakyrkan Region Mitt. Fokus på arbetet ska vara möjligheten
att låta den egna tron fördjupas (treårigt)
2. Arbeta fram ett upplägg på en slags bönekedja mellan regionens
föreningar, som ska presenteras till hösten 2021. 
3. Inspirera föreningar till en mångfald av arbetssätt kring bibelläsning
 
Riktningsmål 
Equmenia Mitt erbjuder en gemenskap där alla är välkomna och där vi delar
livet, erfarenheter och en tro på Gud. Regionen består av välmående
föreningar som möter behov i närområdet med en mångfald av
verksamheter. 
 
Stödord Kärlek - Diakoni 

Delmål: 
4. Inspirera och stötta föreningar i deras arbete med mångfald och
integration. 
5. Uppmuntra till utåtriktat arbete och tillfällen där man pratar tro i
föreningarna.
6. Uppmuntra till hur man kan engagera sig i samhället. 
7. Sprida materialet Suntprat till regionens föreningar.



Förslag verksamhetsplan 2021

Riktningsmål
Equmenia Mitt stöttar regionens föreningar att utföra sitt arbete på bästa
sätt, samt uppmuntrar unga vuxna till ledarroller och hjälper dem att
fortsätta växa som individer tillsammans med Gud.
 
Stödord Ledarbildning 

Delmål:
8. Erbjuda föreningarna ledarutbildningar. Som Trygga möten, Alla barn är
lika olika, Ska’ut, Led med ditt liv, mm. 
9.  Tillsammans med studieförbundet Bilda fortsätta samarbetet både
regionalt och lokalt. 
10.  Arbeta fram ett system för att öka kontakten och utbytet mellan
föreningar och ledare. 
11. Inspirera och stötta anställda som arbetar med barn och ungdomar i
regionens församlingar och föreningar. 



Förslag verksamhetsplan 2021

Riktningsmål 
Equmenia Mitt hjälper den enskilda föreningen att stärka sin identitet och få
hjälp att växa. Att känna förtroende för regionen, samt att känna sig delaktig
i ett större sammanhang. 
 
Stödord Identitet - Gemenskap 

Delmål: 
12.  Öka antalet representerade föreningar på regionstämman sedan
föregående år.
13. Arbeta med hur vi kan fördjupa/förtydliga scoutarbetet i åldrarna 13 år
och uppåt. 
14. Genomföra och uppmuntra till arrangemang som är riktade till en bredd
både av ålder och verksamhetsområden, för hela regionen. 
15. Ha kontakt med en stor del av regionens föreningar och besöka vid
behov. 
16. Uppmuntra föreningar att arbeta med "Drömfabriken" och
föreningsutveckling. 
17. Göra någon satsning för barn åldrarna 7-12 tex Puls.
18. Stötta föreningar i arbetet med rekrytering och medlemsarbete, för att
bli ett större Equmenia.



Förslag medlemsavgift 2021

Regionens föreningar betalar en medlemsavgift för alla medlemmar i
föreningen. Avgiften beslutas av regionstämman. 

Förslag på medlemsavgift för 2021

50 kronor per medlem (oförändrad sen föregående år)



Förslag budget 2021



Idetorg

Det finns många frågor som är viktiga i regionen. I år har styrelsen och
stagen tagit fram några frågor som man vill ska diskuteras på stämman. Till
dessa finns inga förslag på beslut, utan får ligga till grund för en diskussion.

Hur stödjer vi föreningar utan att arrangera saker?

Hur viktigt är läger arrangerade av regionen?

Unga vuxna- Hur kan vi utmana 
församlingarna/Equmenia-

kyrkan kring detta?

Hur kan regionen vara angelägen för 
just din förening?

Vad gör vi med Ensro?

Scout, vad är det som gör att scout växer? Vad kan vi lära oss?

Hur kan vi stötta föreningar som jobbar mycket med yngre 
barn och barnfamiljer? 



Val

1. Styrelsen
Ordförande
Markus Mattson, Avesta, kvarstående

Omval
Tilda Lagerhäll, Bollnäs, 2 år
Johannes Johnsson, Gävle, 2 år
Gustav Neljesjö, Rättvik, 2 år

Nyval
Alice Fritzon, Tierp, 1 år
Vakant
Vakant

2. Revisorer
Simon Helmersson, 1 år
Vakant

3. Nomineringskommitté
Beslutas av sittande möte
Beslutas av sittande möte
Beslutas av sittande möte





Föreningens främsta målsättning är att föra evangelium om Jesus Kristus till
barn och unga människor, detta sker genom uthyrning av Ensro lägergård
till föreningar och församlingar, främst inom Equmenia Mitt och Region Mitt.
Föreningen följer i övrigt Equmenia Mitts, riksorganisationen Equmenia och
Equmeniakyrkans respektive målsättningar och visioner.

Ensro lägergårds styrelse har under året bestått av ordförande Bertil
Planeskog, Emma Gustavsson, Johannes Johnson och P-O Byrskog. Kassör
har varit Enar Nilsson.

Under året 2019 har som vanligt ett flertal församlingar, skolor och läger
anordnats på gården.

Egna arrangemang inom Equmenia Mitt har bla varit Ensro ihop och
tonårslägret Gränslös.

Equmenia Mitt har en tät kontakt med en tysk resebyrå som bokar gården
under en längre period under sommaren, så även i år. 3 större grupper
med mellan 40 - 60 deltagare har i 14 -dagars perioder besökt gården
och varit mycket nöjda med lägergårdens utbud och omgivningar. 

Ensro lägergård är öppen för uthyrning till grupper med
självhushåll under perioden maj - september.

 
Arbrå 2020-08-18
Bertil Planeskog, Ordförande Ensro Lägergård

Verksamhets-
berättelse 2019



Ekonomisk 
redovisning 2019



Ekonomisk 
redovisning 2019



Regionstyrelsen för Equmenia Mitt utser Ensrostyrelsen och dess
ordförande på sitt konstituerande styrelsemöte.

Ensrostyrelsen utgörs normalt av ordförande och vice ordförande i
Regionstyrelsen samt minst 1 ledamot. Ordförande för Ensro lägergård
utses av Regionsstyrelsen. Equmeniakyrkan Region Mitt äger rätt att
utse en representant i Ensrostyrelsen. 

Ensrostyrelsen sammanträder normalt i samband med
Regionstyrelsens AU.

Regionstämman godkänner verksamhetsberättelse och årsredovisning,
samt ger Ensrostyrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Regionstyrelsen fastställer, efter förslag från Ensrostyrelsen,
uppdragsbeskrivning och budget.

Minst vart tredje år skall Regionstämman ges möjlighet att få yttra sig
om uppdragsbeskrivningen.

Ensrostyrelsen sköter under året det löpande underhållet och har ett
strategiskt och praktiskt ansvar för långsiktig planering av större och
mer omfattande reparationer eller ombyggnationer.

Vid större arbeten (utöver fastställd budget eller redan beslutade
arbeten) skall Regionstyrelsen godkänna arbetet och den beräknade
kostnaden innan verkställande. 

    

  

 

    

Uppdragsbeskrivning
Ensro lägergård



Föreningen ansvarar för moms och eventuella skatter, som bekommer
förvaltning och egen verksamhet på Ensro.

Föreningen är medlem i, och ansvarar för medlemskapet i
Enskvarnsvägens vägförening.

Föreningen ansvarar för att bokföring, bokningar, och övrig
administration fungerar.

Equmeniakyrkan ansvarar för anställning/inköp av tjänst och övriga
anställningsansvar.

Föreningen arbetsleder den anställde i det praktiska arbetet.

Lön och övriga kostnader för anställd bekostas av föreningen och dess
uthyrningsverksamhet.

Den anställde (administratören) kan vara sammankallande i
Ensrostyrelsen, men inte dess ordförande.

  

     

  

 

    

Uppdragsbeskrivning
Ensro lägergård

Uppdragsbeskrivningen
diskuteras på stämman, men
beslutas sedan av styrelsen. 


