KALLELSE TILL RIKSÅRSMÖTET 2021
Det är ett nytt år, vi lämnar 2020 bakom oss och blickar framåt. Ett nytt år innebär också en
ny kallelse till Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte! I år ses vi den 5-7 augusti digitalt.
Riksårsmötets uppgift är att fastställa en verksamhetsplan (vad ska vi göra?) och budget (hur mycket kommer
det att kosta?) för Svenska Kyrkans Unga det kommande året. Riksårsmötet tittar också på verksamhetsberättelsen (vad har vi gjort?) och bokslut (hur mycket har det kostat?). Till Riksårsmötet skriver även förbundsstyrelsen
propositioner (förslag) och medlemmar, lokalavdelningar och distrikt kan skriva motioner (också förslag).
Motioner som skickas in ska:
1. Skrivas under med namnteckning av motionären eller motionärerna
2. Skickas antingen via post till förbundskansliet (Västra Ågatan 16. 75309 UPPSALA) eller via mejl som scannad
fil till jakob.schwarz@svenskakyrkan.se senast den 31 maj.
Behöver du hjälp med att skriva en motion? Titta här:
www.svenskakyrkansunga.se/lokalavdelning/lokalavdelningens-arsmote
Ombuden till Riksårsmötet väljs på distriktens årsmöten, men alla medlemmar har möjlighet att nominera
(föreslå) personer för olika förtroendeuppdrag till förbundets valberedning. Alla medlemmar kan också skicka in
interpellationer (frågor) till styrelsen som gäller styrelsens arbete. Ta chansen att lyfta en fråga som du velat ha
svar på som du tror att andra också vill ha svar på!
Frågor skickas till: jakob.schwarz@svenskakyrkan.se
Valberedningen nås på: valberedning@svenskakyrkan.se
Är det något du själv funderar över kan du alltid kontakta förbundskansliet direkt. Skriv
förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se på den person du vill mejla till.
Riksårsmötets förhandlingar börjar med en digital årsmötesskola och coacher finns under mötets gång för att
hjälpa till och svara på frågor. Oavsett om du tidigare varit på Riksårsmötet eller inte har du goda möjligheter att
följa med i det som händer. All information om hur det digitala årsmötet kommer gå till kommer skickas till dig
på din mejladress (se till att du har en på Medlemssidorna) samt läggas upp på hemsidan. Du hittar ny information och de senaste handlingarna, till exempel inskickade motioner, på www.svenskakyrkansunga.se/arrangemang.
När vi i augusti samlas till årsmöte får vi dela gemenskap på det sätt som numera är det vanliga för de flesta av
oss, i det digitala. Även om det inte kan jämföras med att samlas lokalt på samma plats kommer vi i det digitala
ändå få dela stunder av diskussioner, bön, skratt och skoj. DU är varmt välkommen till det digitala Riksårsmötet
2021 den 5-7 augusti. Hoppas vi ses!
Frid och allt gott!
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