
Preliminär verksamhetsplan för de närmsta åren 

Verksamheten för åren 2023–2025 föreslås utgå från det beslut som årsmötet tog 

den 27 augusti 2020 om Sociala Missionens framtid och styrelsens förslag till budget 

och verksamhetsplan för 2022. 

Årsmötets beslut 2020: 

att utifrån styrelsens redovisning av ”hybridmodellen” i ”Sociala Missionen och 

framtiden” (utsänd handling bilaga 5) under en treårig omställningsperiod 

tillsammans med Equmeniakyrkan och Equmenia region Stockholm utveckla 

Sociala Missionens församlingsstödjande roll, 

att Sociala Missionen ska kunna ta maximalt fem miljoner kronor i anspråk av 

kapitalet under denna utvecklingsperiod, i enlighet med för varje år fastställd 

budget och verksamhetsplan, 

att pröva om namnet Råd & stöd är adekvat benämning på den verksamhet som 

nu utformas, 

att utreda formerna för medlemskap i Sociala Missionen och om Sociala 

Missionen kan ha hela Equmeniakyrkan region Stockholm som sitt 

ansvarsområde 

att vid årsmöten och höstmöten löpande ge medlemmarna uppdatering på hur 

omställningen går 

att vid årsmötet 2024 redovisa en utvärdering av utvecklingsarbetet och förslag 

till eventuella förändringar av organisation och verksamhet. 

Av de fem punkterna har två klarats av genom beslut vid årsmötet 2021. Namnet på 

verksamheten är Sociala Missionen. Stadgarna har ändrats för att underlätta för alla 

församlingar och Equmeniaföreningar i regionen att bli medlemmar. Målet för varje 

år är att ha en budget i balans och enbart använda avkastningen på kapitalet. 

Den första, och centrala, punkten är huvudfokus fört 2022 och förslås vara det även 

de närmaste åren. 

Arbetet ska under åren 2022–2025 inriktas på att 

1) stärka Sociala Missionens ekonomi för att minska den sårbarhet en liten 

personalstyrka innebär och att kunna bredda kompetensen för att ännu bättre 

kunna tillgodose församlingarnas behov av rådgivning, utbildning, 

nätverksbyggande och att kunna hänvisa personer till Sociala Missionens 

rådgivning, 

2) utveckla samarbetet med Equmeniakyrkan region Stockholm och 

församlingarna i regionen, 

3) bygga upp ett samarbete med Equmenia region Stockholm och få med 

Equmeniaföreningar som medlemmar, 

4) utveckla samarbetet med närliggande verksamheter, som Ny Gemenskap, Hela 

Människan, Betaniastiftelsen, Barnrättscentrum och Asylrättscentrum. 


