
Dagordning Equmeniastyrelsen oktober 20211017

Inledning/runda och bön

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av sekreterare och justerare
4. Föregående mötesprotokoll och att göra-lista + föreningsmötet

a. Vi behöver kolla upp om ledare under 18 år behöver lämna in utdrag ur
belastningsregister eller inte. PL undersöker.

b. Trygga möten 26 oktober. Inbjudan till alla ledare behöver gå ut. PL fixar det!
5. Pers punkt

a. Per efterfrågar bilder för att redovisa “Peppiga planer”
b. Representant från oss till föreningsrådet 27/10? Malin försöker gå på det.
c. Ekonomisk fundering från tonårsverksamheten. Kan tonåringarna som grupp växa

genom att ta ansvar för att dra in pengar sin verksamhet, t ex fika?
6. Ständiga kalendern

a. Medlemsavgift för nya behöver stämmas av.
b. Konsert med Janne Schaffer
c. Equmenia-kassen - arbetsgrupp. Vi frågar  Julia Eriksson och Victor Öberg om de vill

dra i detta. Dennis frågar Victor.
7. Övriga frågor: 12.15

a. Rutinen för medlemsavgifter är antagen av styrelsen. Vi uppmärksammar samtidigt
att det behövs utbildning i Repet. Vi bjuder in till en sådan i samband med en
scoutledarsamling. Per kallar till en sådan.

b. Equmenia till kyrktorget. En tanke har väckts på AU att Equmeniabladet ska bli en del
av Kyrktorget istället för att ligga separat. Equmeniastyrelsen önskar att det blir så.
Malin kommunicerar detta med Kjell-Ove. Efter det får vi ta kontakt med
Equmeniaföreningarna i Vänga och Tämta.

c. Demokrati; hur öka den i vår förening? Fler styrelsemedlemmar?? styrelseutbildning
Frågan bordläggs till nästa möte med uppdrag till Per att kolla upp om det finns
någon styrelseutbildning att gå.

d. Vi har fått erbjudande om stöd från föreningsrådet? Ulf tar kontakt med Anders Hjort
för att öppna till dialog kring detta.

e. Vi (regionen) har fått bidrag från SBUF så vårt kommande vinterläger kommer kosta
runt 500 kr. Tjoho!

f. Inför regionsstämman. Vi hejar på våra ombud och stöttar er i allt. Vi ser fram emot
en rapport efteråt!

g. Ombud till riksstämman: Som det ser ut nu har vi inga ombud. Det sammanfaller
med vår julstuga ...

h. Krisplan. Vi vill att vår krisplan ska fungera både i ordinarie verksamhet och vid läger
och hajker som vi ordnar själva. När vi åker på läger tillsammans med andra
föreningar som har en annan krisplan så är det den som gäller. Per L tar ansvar för
detta och frågar ifall Anders Ericsson vill hjälpa till i detta. Rätt krisplan behöver även
hamna på hemsidan.

8. Kommande möten
a. 14 november kl 15.00
b. 5 dec kl 15.00



c. Årsmöte 27 februari efter scoutgudstjänsten
9. kl 13.00 Avslutande  utvärderingsrunda. Ett engagerat möte. Bra diskussioner. Bra att kolla på

klockan och prioritera efter hand. Vi vill framåt att vi alla har läst dagordning och protokoll i
förväg så vi slipper lägga tid på detta under mötet.

10. Mötet avslutas med en bön.

Ordförande och sekreterare: Justerare:


