
SÅ HÄR FYLLER DU I DIN ANMÄLAN TILL DET DIGITALA 

RIKSÅRSMÖTET 5-7 AUGUSTI 
 

OBS! Kolla först att du har rätt adress, e-post och mobilnummer ifyllt på Svenska 

Kyrkans Ungas Medlemssidor, annars kommer du inte att få ditt 

bekräftelsebrev/mejl eller handlingar. Du som deltar som ombud eller ersättare 

kommer också att få en länk med inloggning till årsmötet till din e-postadress. 

 

Du loggar in på Medlemssidorna genom länken högst upp till höger på svenskakyrkansunga.se för att göra din 

anmälan eller genom länken: www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor.  
 

OBS! Om du är inloggad på Medlemssidorna men inte aktiv på tio minuter så loggas du automatiskt ut och då 

sparas inte din anmälan. Kolla alltså att du fortfarande är inloggad när du fyllt i din anmälan och trycker på 

Spara! 

 

Jag deltar som 
Ombud: Du har blivit utsedd av ditt distrikt att vara med och rösta. 
Ersättare: Du har blivit utsedd av ditt distrikt att hoppa in om någon av era ombud inte kan delta hela eller delar av mötet. 
Observatör/Motionär: Du är vald som observatör av ditt distrikt, din lokalavdelning, eller kommer av eget intresse eller är 
med på årsmötet som motionär för att du skrivit en motion.  

Distriktsansvarig: Du är utsedd av distriktet att ansvara för distriktsträffar och hålla kontakt med deltagare och med 
förbundskansliet för praktisk information innan och under årsmötet. 
Gäst inbjuden av förbundet: Du har fått inbjudan från förbundsstyrelsen att delta på årsmötet, till exempel som representant 
från en annan organisation eller Svenska kyrkan. 
Välj det alternativ som passar på dig! 

Om du har flera roller på årsmötet, till exempel ombud och distriktsansvarig, fyll i din viktigaste roll här och skriv en 
kommentar om vilka fler uppgifter du har längre ner under ”Övrigt som projektgruppen behöver veta”. 

 

Jag representerar: 
Distriktet: Du är vald eller har skickats av det distrikt där du är medlem på Medlemssidorna. 

Stiftet: Du deltar som stiftsanställd. 
Lokalavdelningen: Din lokalavdelning har skickat dig som observatör, och du representerar den lokalavdelning som du är 
medlem i på Medlemssidorna. 
Mig själv: Du är medlem och deltar av eget intresse. 
Riksförbundet: Du är utsedd till en särskild uppgift på Riksårsmötet, sitter i förbundsstyrelsen, jobbar på förbundskansliet, är 
inbjuden gäst eller är med i valberedningen eller någon av Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupper. 

Annat, se fritext:  

Du har en annan anledning att delta i Riksårsmötet, fyll i det här. 

Välj det alternativ som passar på dig! 

 
Jag deltar hela tiden 
Deltar du hela tiden från mötets början torsdag kl 09.00 till lördag kväll. Fyll i det här. 

 

Jag deltar delar av tiden 
Kommer du senare eller deltar du bara i delar av Riksårsmötet? 

Fyll i vilken tid du deltar. Om du tror du kommer sent/behöver lämna mötet tidigare, men inte vet när ännu, mejla 
förbundskansliet tiderna senast 30 juni. 
 

Det är första gången jag är på förbundets årsmöte 
Vi förbereder en filmad årsmötesskola för alla deltagare. Ditt svar är en hjälp att planera den. 

Kryssa i rutan om det är ditt första Riksårsmöte! 
 

I datorn eller i handen? 
Tänk på miljön! För att spara papper och transporter skickar vi bekräftelsebrevet till din e-postadress på Medlemssidorna 

och du kan själv ladda ned handlingarna från www.svenskakyrkansunga.se/arrangemang. Annars fyller du i att du vill få 

http://www.svenskakyrkansunga.se/m-sidor
http://www.svenskakyrkansunga.se/arrangemang


bekräftelsebrevet och handlingarna skickade med post, som skickas till din adress som står på Medlemssidorna i mitten av 

juni. 

Välj det alternativ som passar dig bäst! 

 

Jag samtycker till att jag vid Riksårsmötet 2021 kan bli fotograferad/filmad och inspelad 
Inspelningar av videokonferenser kommer att pågå under årsmötets gång och sparas i dokumentationssyfte. Bilder kan 

komma att användas i både tryckt och digital form i olika kanaler där Svenska Kyrkans Unga informerar om sin verksamhet. 

Har du några reservationer eller övriga frågor skriv till kommunikation@svenskakyrkansunga.se  

Fyll i om du samtycker till att du kan komma med på bild under Riksårsmötet. 

 

Övrigt som projektgruppen behöver veta 
Skriv här ifall du till exempel har flera roller på mötet, eller annat som är bra att veta om ditt deltagande. 

Fyll i det som du tror att projektgruppen behöver veta! 

 
Om du inte kan svara på alla frågor vid samma tillfälle går det bra att spara anmälan och logga in senare för att ändra den 

eller avanmäla dig, fram till sista anmälningsdag, den 31 maj! 

BEKRÄFTELSEBREV 

Om du har anmält dig men inte fått något bekräftelsemejl/brev den 30 juni, måste du höra av dig till 

förbundskansliet. Kolla att din e-post och hemadress på Medlemssidorna stämmer, det är dit vi skickar alla 

utskick.  

 

AVANMÄLD 
Om du är anmäld, men får förhinder måste du höra av dig till förbundskansliet snarast. Du behöver också 

kontakta ditt distrikt. Avanmälningar görs per e-post till unga@svenskakyrkan.se Om du avanmäler dig före den 

30 juni men inte har fått någon bekräftelse på din avanmälan inom en vecka måste du kontakta förbundskansliet. 

Om du avanmäler dig under perioden 5-25 juli är förbundskansliet semesterstängt, vi kontaktar dig så snart vi 

öppnar igen och bekräftar din avanmälan. 
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