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Föredragning av styrelsens och anställdas verksamhetsberättelse
Ännu ett verksamhetsår har gått i Equmenia väst. Året har präglats av många förändringar
och fördjupningar. Förändringarna har funnits både inom styrelsen där gamla medlemmar
klivit av sina uppdrag och nya tillkommit och inom verksamhetsplanen som har fått en
omstrukturering i sitt upplägg kring mål och aktiviteter. Fördjupningar har skett i relationen
styrelsemedlemmarna emellan och i relationen mellan de anställda och styrelsen. Detta har
främst berott på att vi har haft fler möten på Överås istället för via digitallänk, det är svårt
med hej-kramar och handskakningar över nätet.
Vi hoppas på att vår strävan efter att vara en närvarande och lyhörd region har nått ut till
alla som är engagerade i olika verksamheter. De möten och samtal vi har fått under året har
skvallrat om att vi alla tillsammans vid många tillfällen har nått vårt mål: att hjälpa barn och
unga att växa i gemenskap med varandra och Jesus.
Nu står vi inför starten på ett nytt år, med en ny verksamhetsplan. Vi hoppas och tror att det
blir ett år med stort engagemang och många möten, ett år då vi med Guds hjälp kan ha
sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra, mod att förändra det vi bör och förstånd att
inse skillnaden.
Styrelsen i Equmenia väst tackar för förtroendet för det år som gått och inbjuder till dialog
och och inspiration i det som ligger framför oss.
/Bernhard Stauffer, Ordförande Equmenia väst.
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Anställda: Ett spännande år med många härliga möten
TACK!
Vänner. Min sista dag för Equmenia i region väst var 15 juni 2016. Och hela
jag är fylld av så mycket tacksamhet! Inte för att ha slutat min tjänst i
regionen (även om det är väldigt kul och spännande att ha påbörjat min nya
tjänst som föreståndare i Equmeniakyrkan Vårgårda), utan för alla
människor jag mött!
Innan jag började jobba för Region Väst hade jag en ganska bestämd bild av
hur man tjänar Gud på bästa tänkbara sätt i en församling. 2,5 år senare har
jag fått revidera den bilden. För jag har mött så många människor i alla
församlingar och föreningar som är sådana överlåtna tjänare till Gud och
hans verk, men som är annorlunda än mig och vad jag var van vid tidigare. Alla ni som är
ledare för barn och unga, ni är fantastiska! Den lokala församlingen är världens hopp
eftersom Jesus har investerat sig själv och sin närvaro i den, så där är det bästa tänkbara
stället att finnas på om man vill tjäna Gud. Så stanna där alla ni som redan finns där, och sök
er till den lokala församlingen alla ni som ännu inte finns där! Jag vill önska er alla Guds
välsignelse i era liv och i era församlingar och alla dom sammanhang ni finns i.
Och så vill jag också säga hur tacksam jag är över mina kollegor i Equmenia och
Equmeniakyrkan som är nationellt och regionalt anställda, ni är fantastiska! Inte minst er jag
fått möta i väst, vilken förmån det har varit att få finnas i ert arbetslag. Rangela, Tomas,
Urban, Anja, Anders, Mikael och Peter, vilken lyx för Skander Kurtin att komma och få jobba
med er!
/John Eidering, Regionsamordnare Equmenia väst (fram till juni 2016)
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TJÄNSTER
Under året har det skett en del förändringar i ledarteamet på Equmenia väst. Peter Karlbom
vikarierar som föreningsutvecklare för Anja Wändal samtidigt som John Eidering slutat sin
tjänst som Regionsamordnare under våren 2016. Ett stort tack till John för hans engagemang
för att barn och unga ska få växa i tro tillsammans. Nytillsatt Regionsamordnare är Skander
Kurtin sedan augusti 2016. Varmt välkommen Skander!
När vi anställda inom Equmenia väst ser tillbaka på året som varit gör vi det med stor glädje.
Det har varit ett år med många möten och aktivititer. Mötet med ledare, barn och
föreningar/församlingar har varit de stora glädjeämnena.
LEDARTRÄNING
Att göra ledare skickligare i deras roller genom utbildning och inspiration har varit en viktig
aspekt av vårt uppdrag under året:








Att vara ledare inom Equmenia kursen påbörjades i november 2015 med 25 deltagare
Trygga möten kursen hölls i 17 föreningar med 395 deltagande ledare
Ska’ut kursen har genomförts under året med 44 avslutande deltagare. En ny kurs har
också påbörjas under året med 18 deltagare.
"Fjällkurs 2015" med 15 deltagare från regionen har genomförts
"Ledarutbildningen 444" (4 ämnen, på 4 platser, vid 4 tillfällen) för lokala ledare har
genomförts med ungefär 80 ledare
Styrelseutbildning har påbörjats med 180 anmälda deltagare
Pulsledarhelg har genomförts

STÖDJA BARN- OCH UNGDOMSANSTÄLLDA
Under året har vi arrangera tre stycken träffar för barn och ungdomsanställda med syfte att
rusta dem i deras uppgift. En heldag i oktober, retreat i mars samt ledare dygn i april.
Därutöver har John Eidering haft kontakt med de ungdomsanställda åtminstone två gånger.
LÄGER
Under året har Equmenia väst verkat för att bidra till att Equmenia-föreningar upplever att
arbetet som görs är relevant. Equmenia väst har bl.a. stött och administrera ett antal läger:





Fyra stycken skidläger vid nyår
Fotbollsläger i juni
Konfirmationsläger i juni
Två sommarläger för tonåringar
4





Två Badoskläger (ett på våren, ett på hösten)
Klätterhelg på hösten
Barnkörläger

SCOUT
Under året har vi arbetat för att metoden scout utvecklas inom Equmenia scout i region Väst
med syfte att hjälpa oss att bli fler. Aktiveter under året har bl.a. varit följande;



En Äventyrshajk på Åsengården, där det deltog cirka 100 scouter
Scoutstaget har arrangerat en rad scoutledarträffar för att känna av läget i
föreningarna, vilka behov som finns och vilka styrkor man ser inför framtiden.

Herrens välsignelse,
Mikael Nilsson
Anja Wändal
Peter Karlbom
Skander Kurtin
John Eidering

5

6

EKONOMISK REDOVISNING - ÅRSMÖTET 2016

EQUMENIA VÄST

Daniels Per-Erik RK STAB
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Håkansson Christina L KS STAB
den 24 augusti 2017 11:53
Daniels Per-Erik RK STAB
VB: Anslag för 2017
Bilaga - Verksamhetsberättelse - Equmenia region väst.pdf; Bilaga Revisionsberättelse - Equmenia region väst.pdf; Bilaga - Ekonomisk redovisning,
Equmenia region väst.pdf

Hej!
Här kommer några dokument till som rör ungdomsorganisationerna.
Christina
Från: Skander Kurtin [mailto:skander.kurtin@equmenia.se]
Skickat: den 24 augusti 2017 11:26
Till: Håkansson Christina L KS STAB
Ämne: SV: Anslag för 2017

Hej,
Här kommer bilagorna.
Vi har dock inte haft något årsmöte för 2017 ännu. Det har vi 7 oktober.
Din feedback är välkommen! Så att det stämmer.
Låt mig återkoppla vad det gäller program.
Vänliga hälsningar,
Skander

Från: Christina.L.Hakansson@regionhalland.se [mailto:Christina.L.Hakansson@regionhalland.se]
Skickat: den 24 augusti 2017 10:51
Till: Skander Kurtin
Ämne: Anslag för 2017

Hej!
Det börjar närma sig september då vi betalar ut del två av ert stöd för i år. Vi har inte fått någon
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse från er för 2016. Har ni haft ert årsmöte så
handlingarna är klara? Det behövs även program för de fyra ledarutbildningarna som är med i er ansökan. Vi tittar
på innehållet och tiderna så att det stämmer med kriterierna.
Hälsningar från
Christina
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