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Örnsköldsvik 3-6 augusti

ÄRENDE FRÅN RIKSÅRSMÖTET 2016

BAKGRUND
På Riksårsmötet 2016 bifölls en motion som handlar om valbarhet till Riksårsmötet, med enkel
majoritet. Motionen innebär en stadgeändring. För att kunna ändra i stadgarna krävs enkel majoritet
(att minst hälften av ombuden röstar ”ja”) vid två på varandra följande Riksårsmöten eller att förslaget
bifalls med 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie Riksårsmöte (att 75 procent av
ombuden röstar ”ja”). Eftersom Motion 2016:15 bifölls med enkel majoritet på Riksårsmötet 2016
krävs det att den tas upp igen på Riksårsmötet 2017.
I det här dokumentet hittar du motionen och beslutet från Riksårsmötet 2016.

MOTION 2016:15

2

UTDRAG UR PROTOKOLLET FRÅN RIKSÅRSMÖTET 2016
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Att-satser och uppföljning från Riksårsmötet 2016
Komplettering till verksamhetsberättelsen, vad har hänt sedan Riksårsmötet 2016?

Det här är en sammanställning av besluten som fattades på Riksårsmötet 2016. Under attsatserna finns kommentarer eller komplement till besluten. Det här dokumentet är tänkt att
komplettera verksamhetsberättelsen som sträcker sig fram till december 2016. Med det här
dokumentet har förbundsstyrelsen en möjlighet att redovisa också vad som hänt under våren
2017. Den innevarande verksamhetsinriktningen svarar vi alltid för genom
verksamhetsberättelsen.
Riksårsmötet 2016 beslutade…
	
  
MOTIONER OCH PROPOSITIONER
Att

anta proposition 2016:1 prel. Verksamhetsinriktning för 2018.
2018 har inte hänt ännu!

Att

anta proposition 2016:2 Diakonal satsning för 2017-2019.
Projekt Godhet har makt över ondskan är igång och kan följas i sociala medier
samt på Svenska Kyrkans Ungas hemsida.

Att

lägga till 200 tkr till posten demokrati, mötesplatser, medlemsstöd, för en
utvecklingspott för lokalavdelningar och distrikt 2017.
Förbundsstyrelsen beslöt att minska den potten till 100 000 kr i sitt
detaljbudgetarbete pga. minskade intäkter som vi inte ännu visste om vid
Riksårsmötet 2016. Vi har fått in ett tiotal ansökningar ur det som kallas
aktivitetspotten. Kriterier för detta finns att läsa på vår hemsida under
Lokalavdelning > Ekonomi och bidrag.

Att

anta den föreslagna rambudgeten för 2017 med gjorda tillägg.
Förbundsstyrelsen har beslutat om en detaljbudget som vi under året har att
förhålla oss till.

Att

anta den föreslagna preliminärbudgeten för 2018.
Förbundsstyrelsen har lagt fram proposition 2017:2 Rambudget för 2018 där vi
arbetat utifrån den preliminära rambudgeten för 2018. Vi har också utgått från den
när vi gjort vår definitiva verksamhetsinriktning för 2018.

Att

anse interpellationen besvarad.

Att

uppdraga åt förbundsstyrelsen att tillsammans med valberedningen och
gruppen för normmedvetet arbete ta fram ett policydokument för en mer
jämställd och jämlik förbundsstyrelse som redovisas på nästa riksårsmöte.
Ett policydokument är nu författat och finns på Svenska Kyrkans Ungas hemsida
under fliken Om oss > Styrdokument > Policydokument.
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Att

ge varje nyvald valberedning utbildning på genus- och socioekonomiska
frågor.
Varje nyvald valberedning får en Sensus-utbildning kring vad uppdraget innebär
och praktiska tips i samband med förbundets rikshelg. Vi fortsätter föra samtal
med Sensus kring att arbeta in detta i materialet ännu mer tydligt.

Att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett material kring hur det är
möjligt för barn att göra sin röst hörd kring Riksårsmötets samtliga
beslutsärenden.
Förbundet har pålyst det här beslutet i olika sammanhang under året som gått och
också redan nu fört samtal kring detta med det distrikt där vi ska hålla Riksårsmöte
nästa år. Vi vill sätta ordentliga rutiner för detta mer än ta fram ett material men
arbetet inför 2018 är i full gång.

Att

i § 4 Representation i stadgarna ändra från ”Valbar till ombud är medlem i
någon av distriktets aktiva lokalavdelningar” till ”Valbar till ombud är
medlem i någon av distriktets lokalavdelningar”.
Beslutet togs med röstsiffrorna 71 för bifall och 31 för avslag och skall därmed tas
upp i en andra läsning på Riksårsmötet 2017.

Att

uppdra åt förbundsstyrelsen att se över möjligheterna till att ha ett
återkommande öppet forum för Svenska Kyrkans Ungas medlemmar, med
uppgift att diskutera och reflektera kring beslut som tagits på riksårsmötet,
samt att diskutera Svenska Kyrkans Ungas organisation, verksamhet och
framtid.
Förbundsstyrelsen har utrett frågan och landat i att det just nu inte är ekonomiskt
möjligt att ha en mötesplats för detta.

Att

förbundsstyrelsen ska se över fördelningen av kostnaderna för forumet så att
så många medlemmar som möjligt ska kunna ta aktiv del i forumet.
Se svar på att-satsen ovan.

Att

forumet ska vara öppet för alla Svenska Kyrkans Ungas medlemmar.
Se svar på att-satsen ovan.

Att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur Svenska Kyrkans Unga kan
jobba strategiskt med rekrytering av medlemmar.
En strategisk kommunikationsplan har utarbetats efter årsmötesbeslut från Stora
årsmötet 2015 och i den har även denna att-sats tänkts in!

Att

uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda frågan om att starta en utbildning för
kyrkligt anställda, som vill lära sig mer om Svenska Kyrkans Unga och om
på vilket sätt Svenska Kyrkans Unga kan användas som en metod för att
stärka barn- och ungdomsarbetet i församlingen.
Förbundsstyrelsen har diskuterat frågan i omgångar under året och landat i att det
finns mycket material och stoff som används när vi är ute och träffar anställda i
församlingar och inte minst när vi träffar blivande pedagoger, musiker, diakoner
och präster på Utbildningsinstitutet. Detta material håller på att sammanställas och
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kommer finnas på Svenska Kyrkans Ungas hemsida för användning under hösten
2017. Detta material kommer att bli ett allmänt material också som du som medlem
kan använda dig av när du vill berätta om Svenska Kyrkans Unga!

Att

denna utbildning skall vara kontinuerligt återkommande samt finnas
tillgänglig över hela landet i olika passande utbildningssammanhang.
Se svar på att-satsen ovan.

Att

stödmedlemskapsavgiften ska vara möjlig att knyta till en lokalavdelning
från år 2017. Beslutet togs med rösträkning med röstsiffrorna 52 med bifall och 47 för avslag.
Det är nu möjligt att knyta ett stödmedlemskap till en lokalavdelning, till ett distrikt
eller till förbundet.

Att

denna lokalavdelning då erhåller 60% av stödmedlemskapsavgiften.
Se svar på att-satsen ovan.

Att

det på varje riksarrangemang ska finnas minst ett tillfälle avsatt för
fördjupning, delande och/eller diskussion med vår kristna tro i centrum.
Sedan beslutet fattades har förbundsstyrelsen fortsatt med sina ideologiska
diskussioner vid varje sammanträde, vid rikshelgen höll arbetsgruppen för kristen
tro och identitet workshops samt vid distriktsordförandesamlingen hölls ett
samtalspass om bön i smågrupper.

Att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att se till att informationen om möjligheten
att bli medlem trots att en ej har svenskt personnummer hörs bland
organisationens medlemmar och icke-medlemmar.
På Svenska Kyrkans Ungas hemsida under fliken Medlem > Hur blir jag medlem?
finns nu tydligare information om vem du ringer på förbundskansliet om du vill
registrera dig utan svenskt personnummer.
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På sista sidan finns sedan en jämförelse mellan bokslutet 2016 och den rambudget som Riksårsmötet beslutade om 2015.

Årsredovisningen kan vara svår att tyda – det går inte att läsa ut så mycket om
hur mycket de olika delarna i verksamheten har kostat.
Det går inte helt att jämföra årsredovisningen med den verksamhetsuppdelade presentationen som Ekonomiutskottet tittar på. Det gäller framförallt för
personalkostnader och kontor: i den verksamhetsuppdelade presentationen
har kostnader för personal och kontor spridits ut på den verksamhet där de hör
hemma. Exempel: vi hade en kommunikatörstjänst 2016 – kostnaderna för den
personen är placerade under kommunikation.

Det finns en lag som bestämmer vad som ska finnas med i en årsredovisning.
Meningen är att alla organisationer och företag ska redovisa sin ekonomi på
samma sätt. Då går det att jämföra organisationerna med varandra.

SVENSKA KYRKANS UNGAS
ÅRSREDOVISNING 2016

FÖRKLARINGAR OCH KOMMENTARER TILL
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Den här tabellen visar hur det balanserade resultatet förändrats.

Förändring eget kapital

Här går det att jämföra de senaste fyra åren – omsättning
(hur stora intäkterna var), om det blev plus- eller minusresultat, hur stora tillgångarna är (balansomslutning) samt
soliditet. Det sista räknas fram genom att dividera det egna
kapitalet med summan av tillgångarna.
För företag kan det vara viktigt att ha en bra soliditet – för
föreningar är det inte alls så viktigt, men i en årsredovisning
ska den redovisas.

Flerårsöversikt

Nästan sju miljoner kronor – det är det totala överskott som
Svenska Kyrkans Unga samlat på sig under åren fram till och
med 2015. 2016 gjorde vi ett underskott med 71 000 kronor
och det innebär att det totala överskottet nu minskat med det
beloppet.
Förbundsstyrelsen föreslår att de sju miljonerna ska föras
över till nästa år. I företag kan till exempel bolagsstämman
bestämma att ägarna ska få ut utdelning beroende på hur
många aktier de äger (då minskar det totala överskottet). I
föreningar flyttas alltid överskottet till det kommande året.

Disposition av årets resultat

Här finnas en kort beskrivning av verksamheten 2016 (Främjandet av ändamålet).

Förvaltningsberättelse

Sidan 3
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Årets resultat är precis vad det är: det underskott Svenska
Kyrkans Unga har gjort 2016.

Näst längst ner står det ”Skatt på årets resultat”. Svenska Kyrkans Unga behöver inte betala skatt – förutom en skatt som
finns för den tjänstepension vi har för våra anställda.

Finansella investeringar är räntor och hur värdet på vårt
fondinnehav har ändrats under året. Värdet har ökat med ca
322.000 kronor

Nettoomsättningen är intäkterna vi haft för ”verksamheten”.
Förändring av lager färdiga varor visar hur mycket materiallagrets värde förändrats under året..

Här redovisas hur stora intäkter och kostnader Svenska
Kyrkans Unga haft under året (och jämförelsesiffror från
föregående år).
Det finns en kolumn som heter NOT: längre fram i årsredovisningen finns det förklaringar – noter – till summorna.

RESULTATRÄKNING

Sidan 4
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Om vi betalat något i förskott under 2016 men som gäller för 2017 – då blir det en ”förutbetald
kostnad”. Ett exempel i den här summan är att vi betalar hyra för förbundskansliet i förskott.
Ska vi få pengar för något som gäller 2016 men de betalas ut först 2017 då blir det en ”upplupen
intäkt”. Ett exempel här är den rikskollekt vi hade på Tredje söndagen i advent. En hel del av de
pengarna betalas ut till oss först efter årsskiftet – men de ska ändå räknas in under 2016.

”Övriga fordringar”: Vi gör ibland trycksaker som Svenska kyrkan ska betala. En sådan var ”Den
schyssta mästerkocken”. Den gjordes och trycktes 2016 men vi fakturerade Svenska kyrkan först i
januari 2017. Vi har ytterligare några mindre fordringar.

Omsättningstillgångar är sådant som finns under kortare tid: materiallagret (”Varulager”), fakturor vi skickat till andra innan årsskiftet men som vi får betalt för först efter nyår (”Kundfordringar”).

Anläggningstillgångar är sådant som
behåller sitt värde under lång tid: hus,
maskiner, möbler osv. Allt vi äger på förbundskansliet är redan färdigavskrivet.
Alltså blir det bara nollor när det gäller
”Materiella anläggningstillgångar”.
Finansiella tillgångar är pengar som
placerats i till exempel fonder för att
de förhoppningsvis ska ”växa” och inte
tänkt att användas under flera år. Vi har
nu placeringar i tre Ethosfonder som
Svenska kyrkan har startat. Längre fram
– i not sex går det att utläsa hur mycket
vi placerat och hur det gått under året. Vi
har också pengar placerade i Oikocredit.
De har sitt huvudkontor i Holland – men
också ett kontor i Stockholm – och lånar
ut pengar i bland annat Afrika till små
mikroföretag. Det kan vara människor
på landsbygden som tillsammans bildar ett litet företag för att odla tillsammans, eller vill köpa in
höns eller liknande. De har svårt att få vanliga banklån – då kan de få lån hos Oikocredit istället.

TILLGÅNGAR

Sidan 5

Här redovisas hur mycket tillgångar och skulder Svenska Kyrkans Unga har. När året är slut
ska tillgångarna vara lika stora som skulderna. Det är årets resultat – vinst eller förlust – som
förs in under rubriken Eget kapital som gör att tillgångar och skulder blir lika stora.

BALANSRÄKNING

”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter” finns delvis uppdelade i not 8:
bidrag till lokalavdelningarna (bidraget gäller för alla lokalavdelningar som ska ha
bidrag för 2016 men som betalas ut först 2017), upplupna löner är en sammanställning över hur mycket övertid personalen hade vid årsskiftet samt den semester som
var outtagen. I posten ”Upplupna kostnader” finns också ”Övrigt” som är fakturor
vi fått i januari och februari 2016 men som skulle ha kommit redan 2015.

”Övriga kortfristiga skulder” är det skatteavdrag vi gjort på personalens decemberlön. Det betalas in först efter årsskiftet.

”Skatteskulder” är den skatt vi betalar på de anställdas tjänstepensioner. Under
2016 betalade vi in skatt varje månad som Skatteverket uppskattade att det skulle
bli. När vi sedan deklarerade visade det sig att vi skulle betala in 10.570 kr ytterligare. Under 2015 däremot betalade vi ingen preliminär skatt – det är därför det skiljer
så mycket mellan åren.

”Leverantörsskulder” är fakturor vi fått innan årsskiftet men som ska betalas först
under januari-februari.
”Ej förbrukade anslag” är en kollekt vi fick i början av 2000-talet men som inte ”är
slut” ännu. Noten förklarar mer.

”Kortfristiga skulder” är
skulder som finns under en
kortare tid till exempel till
leverantörer och skatteskulder.
(Svenska Kyrkans Unga har
inga lån eller andra ”långfristiga skulder”.)

Eget kapital är det överskott
som Svenska Kyrkans Unga
samlat på sig genom åren
(samma siffror som fanns i
Förvaltningsberättelsen).

EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Sidan 6
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Not 3 – Enligt årsredovisningslagen ska vi berätta hur många anställda – uppdelat på kvinnor och män – vi haft under
året. Här ska det även vara tydligt hur mycket lön vi har betalat ut, hur mycket pengar som går till de anställdas pensioner och de sociala avgifter/arbetsgivaravgifter som alla arbetsgivare betalar.

Ledning är vad förbundsstyrelsen och ordförande kostar, kontor är förbundskansliet i Uppsala. Övriga kostnader är all
vår verksamhet: Delande, övrig kommunikation, arrangemang, Globala påverkansfrågor och så vidare.

Not 2 – här beskrivs kostnaderna.

”Medlemsavgifter” – kommer från våra stödmedlemmar
”Deltagaravgifter” – är bland annat för rikslägret Andetag och Riksårsmötet.
”Rikskollekter” – under 2016 hade vi två hela rikskollekter, och två kollekter vi delade med andra organisationer.
”Statsbidrag” – det bidrag alla barn- och ungdomsorganisationer kan söka.
”Anslag från Svenska kyrkan” – är dels ett anslag som vi får använda precis som vi vill (ca 1.225.000 kronor), det anslag
vi får för arbetet med Globala påverkansfrågor (790.000 kronor) samt ett anslag för att vi tillsammans arrangerade Andetag under 2016 (ca 870.000) och De Ungas Kyrkomöte (52.000) som Svenska kyrkan betalar.
”Gåvor och anslag” – vi får ibland spontana gåvor. De hamnar här.
”Försäljning” – är intäkter från försäljning av varor i Materiallagret.
”Övriga intäkter” – är just vad rubriken säger. Intäkter som inte passar in i de andra rubrikerna. Ett exempel är den
musikkollekt vi fick för många år sedan (balansräkningen ”Ej förbrukade anslag”). Under 2016 användes delar av den
till musikstipendium (delas ut tillsammans med Sveriges Kyrkosångsförbund), samt Utvecklingspotten för distrikt och
lokalavdelningar. Där kommer pengarna från en gåva vi fick för några år sedan. När vi använder musikkollekten eller
gåvor vi fått tidigare måste de bokföras som en intäkt – de hamnar här som en Övrig intäkt.

Not 1 – här beskrivs vilka olika intäkter vi har.

NOTER

Sidan 8

Allmänt – ger en förklaring till att årsredovisningen följer de bestämmelser som finns.
Övriga rubriker tydliggör vilka principer vi har för redovisningen.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Sidan 7

Not 6 – Finansiella anläggningstillgångar.
Det är pengar som ”sparas” på längre sikt.
Under året har vi ”flyttat” pengar från banken (det var ganska mycket
med anledning av av huset vi sålde 2014) till Ethos-fonder och Oikocredit. Här går det att se hur mycket pengar vi placerat i fonderna och
hur mycket det var värt vid årsskiftet.

Not 4–5 – Avskrivningar. När en organisation eller företag köper
något dyrt så fördelas kostnaden på flera år. Avskrivningarna är just
den kostnaden. Avskrivningarna görs ända till dess att summan av
alla avskrivningar kommer upp i hur mycket den totala investeringen
var värd från början – då ”är avskrivningen klar”. I not fyra står det
noll kronor i Bokfört värde. Det betyder att allt som finns på förbundskansliet (möbler och så vidare) är färdigavskrivet.

Sidan 9
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Not 9 – noten förklarar att vi inte
har några ”spärrade” pengar som
företag och organisationer kan
ha för att vara en banksäkerhet
om det finns lån till exempel.
Svenska Kyrkans Unga har inga
lån.

Not 8 – lokalavdelningsbidraget
för 2016 som betalas ut nu 2017,
personalens övertid och outtagen
semester samt Övrigt: fakturor
vi fått i början av 2016 men som
hör till kostnader vi hade 2015.

Not 7 – Här återfinns den sparade musikkollekten. Genom att
jämföra siffran från 2015 med
2016 går det att se att förbundsstyrelsen fattade beslut att använda 37.000 under året.

Sidan 10

Berling Media AB (äger bland annat bokförlaget Verbum och Kyrkans Tidning). Vi äger
2.250 aktier. Andra ägare är bland annat Svenska kyrkan, stift och församlingar. Eftersom
det inte köps och säljs aktier i Berling är värdet satt till noll.

Oikocredit – är en bank där vi också har ett sparande (se kommentaren vid balansräkningen på sidan fyra i det här häftet).

Vi är medlemmmar i Bilpoolarna. Det betyder att vi mycket billigare får tillgång till bilar
än om vi skulle hyra. Bilar kan behövas vid arrangemang och så vidare.
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Alla i förbundsstyrelsen skriver under årsredovisningen – efter det skriver
även revisorerna på. De lämnar dessutom med en revisionsberättelse där
det ska stå om de hittat något vid granskningen som inte är som det borde
vara. Finns det inget att anmärka på används samma text varje år.
Revisorerna har inga anmärkningar i revisionsberättelsen.

Sidan 11

YTTERLIGARE KOMMENTARER TILL
ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016
BUDGET – EN PLAN ÖVER HUR VI TROR ATT ÅRET KOMMER ATT SE UT
Riksårsmötet fattar beslut om en rambudget – en budget som inte innehåller några detaljer utan är uppdelad på
större områden. Riksårsmötet beslutade om en rambudget för 2016 som skulle ge ett överskott på 765 000
kronor.
När året närmar sig fattar förbundsstyrelsen beslut om hur detaljbudgeten ska se ut – och måste då ta hänsyn till
eventuellt förändrade förutsättningar som tillkommit efter rambudgetbeslutet. Enligt detaljbudgeten skulle
kostnader och intäkter bli lika stora – med noll som resultat.
RESULTATET – HUR BLEV DET?
År 2016 blev det inte ett nollresultat utan istället ett minus på 72 000 kr. Bland annat beslutades att dra över på
kostnaderna för utveckling av Medlemssidorna för en viktig uppgradering.
OMSÄTTNING
Under 2016 hade Svenska Kyrkans Unga en omsättning (de intäkter vi har) på 10,4 miljoner kronor. Till detta
kommer även den värdeökning vi fått i de fonder där vi har pengar placerade. Därför är summan på intäkterna i
den här kommentaren större än i årsredovisningen (för här har vi räknat in värdeökningen). Omsättningen 2015
var 9,7 miljoner kronor. I årsredovisningens förvaltningsberättelse går det att se hur stor omsättningen varit
tidigare år.
RESULTATET 2015 I FÖRHÅLLANDE TILL BESLUTAD RAMBUDGET
i tusen kronor (tkr)
RAM 2016

RESULTAT 2016

765

–72

RESULTATUPPFÖLJNING MOT BESLUTAD RAMBUDGET MED KOMMENTARER
belopp i tkr (avrundade till jämna tkr)

Här följer en redovisning av hur resultatet blev i jämförelse med den rambudget årsmötet beslutat om. Observera
att siffrorna inte alltid går att jämföra med årsredovisningen. Det beror på att det är lagar som styr hur
årsredovisningen ska var uppställd. För vår del innebär det att den inte säger så mycket om verksamheten.
Redovisningen här, resultat i jämförelse med rambudget, har även den en annan uppställning än i
årsredovisningarna. Ett exempel: i årsredovisningen finns alla kostnader för löner angivna i not tre. I den här
redovisningen under personal finns bara kostnaderna för dem som inte arbetar inom ett specifikt område eller
projekt – alltså kanslichef och ekonomisamordnare. Personalkostnaderna för övriga är placerade inom det
område där tjänsten verksamhetsmässigt ”hör hemma”.
INTÄKTER (i tusen kronor, avrundat till jämna tusen kronor)

1. Statsbidrag
2. Kollekter
3. Svenska kyrkan
4. Kommunikation
5. Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd
6. Utbildning
7. Utveckling, samverkan, bevakning
8. Stödmedlemsavgifter, gåvor och anslag
9. Övriga intäkter
SUMMA

RAM
2016

RESULTAT
2016

3 470
3 640
1 230
40
3 030
50
850
20
330

3 240
3 180
1 230
40
1 580
30
790
60
640

-230
-460
0
0
-1 450
-20
-60
40
310

12 660

10 790

-1 870
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DIFFERENS

KOMMENTARER TILL INTÄKTERNA
1. Att bidraget blev mindre än beräknat beror på att flera nya organisationer sökte bidrag hos ”Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor – MUCF” samt att några organisationer förändrat sina strukturer för att
maximera sina bidrag.
2. Svenska Kyrkans Unga hade fyra kollektsöndagar under 2016. Kyrkostyrelsen fattar beslut om vem/vilka som
ska få kollekterna (från alla kyrkor) de söndagar då det är ”rikskollekt”. Två söndagar fick vi hela kollekten och
två söndagar delade vi den med Salt och Sveriges Kyrkosångsförbund. Vi fick mindre i kollekt än vi trodde i
rambudgeten. Det var inte bara vi som fick lägre kollektintäkter – de minskade under 2016 över lag. En gissning
är att andra insatser och insamlingar till förmån för flyktingsituationen bidrog till detta samt kanske också färre
gudstjänstdeltagare.
3. Vi visste i förväg hur stort stödet från Svenska kyrkan skulle bli.
4. Här visste vi också vilken intäkt det skulle bli.
5. På området ”Demokrati, mötesplatser och medlemsstöd” är det stor skillnad mellan rambudget och resultat.
Hela summan har att göra med ”Andetag”, rikslägret för barn och unga, som hölls i 30 juni–3 juli i Linköping.
Vi fick ett beviljat anslag på totalt två miljoner kronor av Svenska kyrkan, men antalet deltagare blev inte så
många som vi trodde när rambudgeten beslutades. Det innebar även att kostnaderna inte blev så höga – och
därför behövde vi inte hela stödet från Svenska kyrkan. Vi har betalat tillbaka ca 700 000 kronor som inte
använts.
6. Skillnaden beror på att vi genomförde färre ”Barnkonsekvensutbildningar” än planerat. I och med detta blev
intäkterna lägre.
7. Inom det här området finns ”Globala påverkansfrågor” som finansieras av Svenska kyrkan. När rambudgeten
beslutades trodde vi att vi skulle få 60 000 kr mer än hur det blev när det globala arbetets budget fastställdes.
Längre ner i den här handlingen kan du se att även kostnaderna blev lägre.
8. Ganska ofta får vi gåvor, ibland från privatpersoner, men ofta från församlingar som gjort en insamling. De
här gåvorna blev större än vi trodde i rambudgeten. Däremot fick vi färre stödmedlemmar än beräknat. Vi hade
elva stödmedlemmar under 2016.
9. Det är två anledningar till att de övriga intäkterna blev större än beräknat: det var planerat att vårt
materiallager inte längre skulle ”hanteras” på förbundskansliet och vi trodde då att kostnader och intäkter skulle
ta ut varandra. Så blev det inte och därför gick vi med ”vinst” på försäljningen. Dessutom gick våra fonder bättre
än vi trodde.
KOSTNADER (i tusen kronor, avrundat till jämna tusen kronor)

10. Ledning
11. Personal
12. Kontor
13. Lokalavdelningsstöd
14. Kommunikation
15. Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd
16. Utbildning
17. Arbetsgrupper och projekt
18. Utveckling, samverkan, bevakning
19. Övriga kostnader
SUMMA

RAM
2016

RESULTAT
2016

DIFFERENS

-870
-990
-230
-580
-1 340
-5 320
-845
-70
-1 210
-440

-890
-1 390
-240
-440
-1 310
-4 040
-880
-70
-1 180
-420

-20
-400
-10
140
30
1 280
-35
0
30
20

-11 895

10 860

1 035

KOMMENTARER TILL KOSTNADERNA
10. Ledning är kostnader för förbundsstyrelsens sammanträden och resor till kontaktdistrikten. Vi har också en
förbundsordförande som jobbar heltid. De kostnaderna finns också under ledning. Kostnaderna blev något
högre än vad som angavs i rambudgeten.
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11. Här finns endast personal för ledning och administration. Skillnaden i rambudget och resultat beror bland
annat på att beloppet i rambudgeten är för låg, att en nyanställd gick ”dubbelt” med sin föregångare i en
övergångsfas. Även förändrad lön påverkar.
12. Kontorskostnaderna följer i princip budget.
13. Vi hoppades öka antalet lokalavdelningar för att få betala ut mer i bidrag. Det blev en ökning men inte så
stor.
14. Kommunikationsområdet följer i princip budget. Medlemsinformationen Delande hade något lägre
kostnader än budgeterat. Här finns löne- och kontorskostnader för en kommunikatör.
15. Här är det återigen lägret Andetag som fick färre deltagare än vi trodde – då blev också kostnaderna lägre (se
intäkter under samma område). Förutom lön- och kontorskostnader för Andetags projektledare finns det två
ytterligare tjänster inom det här området. De jobbar med stöd till medlemmar, lokalavdelningar och distrikt.
En annan uppgift är att jobba med medlemsrapporteringen som är den viktigaste delen i att vi kan få statsbidrag.
16. Skillnaden på utbildning handlar om ”Barnkonsekvensutbildningen” som kostade mer än beräknat. Här
finns lön- och kontorskostnader för en anställd.
17. Enligt budget. Främst är det pengar som går till resor och sammanträden för de ideella som finns i
arbetsgrupperna.
18. Globala påverkansfrågor är den största posten inom det här området. Något lägre än budgeterat. En person
är anställd för att jobba med det globala arbetet. Här finns också lön- och kontorskostnader för vår teolog som
jobbar halvtid.
19. Här finns bland annat kostnaderna för Materiallagret (webbutiken, lager osv), kostnader för revisorns jobb
och medlemsavgifter i andra organisationer där Svenska Kyrkans Unga är medlem. Något lägre än budgeterat.
JÄMFÖRELSETAL
i tusen kronor
Resultat tidigare år (har vi gått plus eller minus?)
År
Resultat

2016

2015

2014*

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-72

-1 093

–740

–238

129

608

203

128

–3 384

336

149

* 2014 sålde vi en fastighet i Sigtuna och om försäljningssumman läggs till resultatet gick vi plus med sex miljoner
kronor.
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MOTIONER OCH MOTIONSSVAR

MOTION 2017:1

2

SVAR TILL MOTION 2017:1
Detta är en fråga som diskuteras inför varje riksarrangemang och årligen inför Rikshelgen där Svenska
Kyrkans Unga återkommande eftersträvat alkoholfritt vin på mässan i Sigtuna församling och försökt
att hitta kompromisser. Under alla år har förbundsstyrelsen och förbundskansliet aktivt försökt nå
samförstånd med Sigtuna församling utan framgång och har då kommit till slutsatsen att det bästa
fortfarande har varit att fira högmässa tillsammans med Sigtuna församling.
Detta står det om nattvarden i Svenska Kyrkans Ungas gudstjänstpolicy:
“Gällande alkoholhaltigt vin i nattvarden strävar vi efter att erbjuda alkoholfria alternativ men detta sker
i samråd med den gudstjänstfirande församlingen.”
Detta är en fråga som Svenska kyrkans församlingar, samt hela den världsvida kyrkan, ser olika på.
Förbundsstyrelsen strävar alltid efter att alkoholfritt vin ska finnas men anser det väldigt problematiskt
att tacka nej till Svenska kyrkans nattvardsgemenskap för att uppnå detta. Jesus ber för att vi kristna ska
bli ett, att vi ska hitta samma enhet i Jesus Kristus, han som försonade världen med Gud. Förbundsstyrelsen menar att det är viktigt att söka en yttre enhet med församlingarna Svenska Kyrkans Unga
verkar i och med. I vissa fall innebär detta att Svenska Kyrkans Unga kommer till en församling med
avalkoholiserat vin, ibland inte. Att vara gäst hos denna församling innebär då att inte vilka krav som
helst kan ställas. I slutändan gäller alltid församlingens ståndpunkt. Enhet i Kristus anser förbundsstyrelsen vara viktigare än att ha alkoholfria alternativ.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionen i sin helhet.

Reservation: Svenska Kyrkans Unga har en drivit påverkan i olika frågor som har teologisk karaktär innan,
det bör vi göra även i denna. Frågan är givetvis komplex som många andra frågor men som barn- och
ungdomsorganisation bör vi alltid erbjuda ett alkoholfritt alternativ. Det går inte att veta vilken relation
medlemmar har till alkohol. Med motiveringen ovan reserverar jag mig till motionssvaret
/Artemis Lumarker, förbundsstyrelseledamot

3

MOTION 2017:2

4

SVAR TILL MOTION 2017:2
I vår syftesparagraf står det bland annat ”… och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro
och ansvar …”. I § 3 i stadgarna om medlemskap går det att läsa ”… Medlemskap är knutet till
riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.
Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig
bakom rörelsens idé och syfte …”
Medlemskapet i Svenska Kyrkans Unga är alltså ett ideologiskt medlemskap där en genom att bli
medlem tar ställning och aktivt ställer sig bakom organisationens idé och syfte istället för att betala en
medlemsavgift. Därför blir en medlem i riksförbundet Svenska Kyrkans Unga och varje medlem tillhör
ett distrikt och en lokalavdelning. Med grund i detta är det därför inte möjligt att ha ett system där
samma person kan ha flera medlemskap.
Med grund i att medlemskapet är knutet till riksförbundet är det förbundsstyrelsens uppfattning att
det inte föreligger något hinder enligt de gemensamma paragraferna i stadgarna för medlem att ha
förtroendeuppdrag även i andra distrikt och lokalavdelningar än det distrikt och den lokalavdelning en
tillhör enligt sitt medlemskap. Angående rösträtt i en lokalavdelnings beslutande organ finns begränsning i § 4 i normalstadgarna. Förbundsstyrelsen vill dock påpeka att det kan uppstå intressekonflikter
vid förtroendevalt engagemang i flera lokalavdelningar och/eller distrikt och därmed i vissa fall kan vara
olämpligt även om det är tillåtet.
Förbundsstyrelsen ser vissa för- och nackdelar med att kunna vara medlem i flera lokalavdelningar.
Utöver att göra omfattande stadgeändringar kring medlemskapet behöver Svenska Kyrkans Unga då
ändra Medlemssidorna. Medlemskapet är på Medlemssidorna knutet till personnumret som måste vara
äkta och unikt för varje medlemskap, detta för att säkerställa ett enbart riktiga personer kan bli medlemmar och att ingen kan bli medlem mer än en gång. Att göra en sådan ändring på Medlemssidorna
medför en betydande kostnad. En sådan ändring skulle kunna möjliggöra att bidraget från MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) ökar då organisationen endast får bidrag för
antalet medlemmar i aktiva lokalavdelningar – om fler var medlemmar i en aktiv lokalavdelning skulle
bidraget öka. Med det sagt är det inte att säkerställa ett ökat bidrag. Förbundsstyrelsen ser även en
problematik i och en möjlighet att det skulle kunna sättas i system och utnyttjas att medlemmar kan
anslutas till flera lokalavdelningar vilket antingen kan ses som bidragsfusk eller ett sätt att utnyttja
nuvarande bidragsregler. Detta är något Svenska Kyrkans Unga vid upprepade tillfällen kritiserat andra
organisationer för att göra eftersom det är osolidariskt mot alla andra barn- och ungdomsorganisationer
som ska dela på samma pengar.
Förbundsstyrelsen har svårt att se att vårt nuvarande system skulle vara särskilt missunnsamt mot
geografiskt obundna lokalavdelningar då alla personer som blir medlemmar i Svenska Kyrkans
Unga har möjlighet att välja vilken lokalavdelning en vill knyta sitt medlemskap till oberoende av var en
för närvarande bor.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionen i sin helhet.

5

MOTION 2017:3

6

SVAR TILL MOTION 2017:3
Förbundsstyrelsens är positiv till motionärens tanke. Demokrati bör inte kosta olika beroende var i
landet ombuden kommer ifrån. Dock ser förbundsstyrelsen det svårt att genomföra detta utjämningssystem som motionen föreslår. Redan idag finns det möjligheter för distrikten att söka resebidrag från
förbundet. Därför anser förbundsstyrelsen att motionen bör avslås i sin helhet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionen i sin helhet.

Reservation: Då deltagandet i Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte är en demokratisk rättighet och skyldighet
för distrikten bör förutsättningarna vara desamma. Alla faktorer kan inte utjämnas, såsom restid, men andra
såsom kostnaden per ombud kan fördelas rättvist. Demokrati ska ske på lika villkor och förbundsstyrelsen bör
åtminstone utreda frågan närmare och återkomma med en utrednings slutsatser till ett beslutande årsmöte.
Med motiveringen ovan reserverar jag mig till motionssvaret.
/Artemis Lumarker, förbundsstyrelseledamot

7

MOTION 2017:4

8

SVAR TILL MOTION 2017:4
Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till denna motion och vill också peka på det föreslagna påverkansdokumentet (Proposition 2017:6) där det redan föreslås att aktivt arbeta med kyrkovalet genom ett
antal olika mål. Förbundsstyrelsen vill också påpeka att det redan idag arbetas aktivt inför det
kommande kyrkovalet 2017.
Då förbundsstyrelsen vill att satsningen genomförs, och inte bara förbereds, lägger förbundsstyrelsen
nedanstående tilläggsyrkande.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
bifalla motionen.
att
genomföra en nationell satsning inför kyrkovalet 2021.

9

MOTION 2017:5

10

SVAR TILL MOTION 2017:5
Förbundsstyrelsen ser att det finns både fördelar och nackdelar med att ha årsmöte på en återkommande plats varje år. Att ha årsmöte i Uppsala varje år skulle troligen sänka kostnaderna för förbundskansliets personal men i övrigt är det svårt att se att det ekonomiskt skulle få särskilt stor påverkan på
kostnaden. Platsen för årsmötet planeras i god tid och offentliggörs ett år i förväg så det finns gått om
tid att planera resor för distrikten.
Ett försök har gjorts mellan 2009–2013 att ha Stora årsmötet på samma plats (Uppsala) vilket då
möttes av massiv kritik från både lokalavdelningar och distrikt. Under demokratiprojektet Ett enat folk
2011–2013, vilket är den största utredningen av våra demokratiska strukturer som har gjorts i Svenska
Kyrkans Unga, blev det tydligt att ett årligt årsmöte som roterar mellan olika platser i hela landet är det
som organisationen ville ha.
Förbundsstyrelsen anser med grund i detta att den lösningen har valts och att Svenska Kyrkans Unga
även framöver bör ha årsmöten som roterar på olika platser i landet. Angående resebidrag vill förbundsstyrelsen klargöra att det redan finns för distrikt som samordnar resor till förbundsarrangemang.
Bidraget är för närvarande på maximalt 500 kronor per person för den del av resekostnaden som överstiger 500 kronor per person. Ansökan om detta ska göras samlat av distriktet efter ett arrangemang.
Kostnaden för distrikten att resa till årsmötet kommer naturligtvis variera då årsmötet flyttar mellan
olika platser i landet. Det resebidrag som redan idag finns anser förbundsstyrelsen dock gör att resekostnaderna ändå bör kunna budgeteras utan allt för stora årliga rörelser.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionen i sin helhet.
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MOTION 2017:6

12

SVAR TILL MOTION 2017:6
Den grafiska manualen är ett levande dokument som behöver uppdateras löpande och reviderades
senast 2015. I Svenska Kyrkans Ungas kommunikatörs arbetsuppgifter ingår det att se över till
exempel Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil. Därför anser förbundsstyrelsen att ett årsmötesbeslut
kring revidering av manualen inte behövs då detta redan sker löpande.
Anledningen till att typsnitt och illustrationer inte finns tillgängliga för nedladdning är på grund av
licens- och upphovsrättslagar som förbundet ansvarar för att de följs. Svenska Kyrkans Ungas grafiska
profil ska endast användas av Svenska Kyrkans Unga och därför fås den endast vid förfrågan till kommunikatör som dessutom finns tillgänglig för att stötta lokalavdelningar och distrikt kring användandet av profilen. Har en lokalavdelning eller ett distrikt frågor om den grafiska profilen är det bara att
höra av sig till kommunikatören på förbundskansliet. Därför anser förbundsstyrelsen i dagsläget att en
utbildning inte är aktuell.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
anse första att-satsen besvarad.
att
avslå andra att-satsen.

13

MOTION 2017:7

14

SVAR TILL MOTION 2017:7
Svenska Kyrkans Unga arbetar på flera sätt för att uppmuntra ekumeniska såväl som interreligiösa
kontakter. Arbetet pågår direkt genom förbundets deltagande i till exempel SKUR-nätverket (Sveriges
Kristna UngdomsRåd) och styrelsemandat i SKR (Sveriges Kristna Råd). Att uppmuntra till kontakter
med andra religiösa samfund gör förbundet redan idag. Förbundet arbetar också för att lokalavdelningar
såväl som distrikt ska utveckla relationer med varandra och andra lokalavdelningar.
Vill en lokalavdelning fördjupa sin relation med en annan organisations lokalavdelning skulle en möjlig
väg vara att söka ekonomiskt stöd från Aktivitetspotten för tro och identitet. Från den kan lokalavdelningar och distrikt få bidrag från förbundet för att genomföra en utvecklande och nyskapande aktivitet
med tydlig inriktning på arbete med frågor om kristen tro och identitet.
Förbundsstyrelsen anser att motionen genom ovanstående är besvarad och vill uppmuntra till fortsatt
dialog med andra samfund och organisationer. Det finns många relationer som skulle kunna öppna
dörrar till nya världar och skapa en större gemenskap med andra människor i vår värld, därför vill förbundsstyrelsen också trycka på att relationer inte bör begränsas till en kyrkofamilj utan att istället lyfta
lokala samarbetsmöjligheter såväl ekumeniska som interreligiösa.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
anse motionen besvarad.
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MOTION 2017:8

16

SVAR TILL MOTION 2017:8
Förbundsstyrelsen gillar motionärens andemening och i etik- och miljöpolicyn står följande:
• Källsortera allt avfall. Gamla datorer och kontorsmaterial ska återvinnas eller återanvändas,
inte slängas.
• Undvika plast, metall och andra energikrävande förpackningar.
• Undvika engångsmaterial, onödiga förpackningar och emballage.
• Välja miljövänliga varor som kan återvinnas helt eller delvis.
Därför ser förbundsstyrelsen delar av motionen som besvarad. Däremot vill förbundsstyrelsen
påpeka att en del av ansvaret för att källsortera ligger hos individen.
Angående sopkärl ser förbundsstyrelsen detta som problematiskt då det kommer kräva att dessa
kärl transporteras genom hela Sverige samt anser vidare att det är rimligare att varje planeringsgrupp får ansvara för att hitta den bästa lösningen för varje specifikt arrangemang och anpassa
sopsorteringen efter arrangemangets lokaler.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
anse första att-satsen besvarad.
att
avslå andra att-satsen.
att
anse tredje att-satsen besvarad.
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MOTION 2017:9

18

SVAR TILL MOTION 2017:9
Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn om att Svenska Kyrkans Unga bör äta mer
vegetariskt för dels klimatets skull och hänvisar till Proposition 2017:7 ”En propp om klimathopp – en vegetarisk riksorganisation”.
Motionen behandlar ett tidigare taget beslut från Stora årsmötet 2011, §25, där det framgår att
det ska serveras en vegetarisk måltid per dag samt att animalisk och vegetarisk kost ska likställas
i anmälan.
Policydokumenten fastställs av förbundsstyrelsen och ska inte ändras genom årsmötesbeslut.
Det går inte heller att ändra i policydokumentet utan att upphäva det tidigare tagna årsmötesbeslutet i frågan.

Förbundsstyrelsen hänvisar till Proposition 2017:7 och föreslår därför
Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionens att-sats.
att
upphäva beslutet från Stora årsmötet 2011 §25: ”att Svenska Kyrkans Unga bidrar
till att bryta den norm som sätter kött som det självklara matalternativet genom
att utforma anmälningsblanketter på ett sätt som likställer kött med vegetariska
och veganska alternativ. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utforma dessa.”

19

MOTION 2017:10

20

SVAR TILL MOTION 2017:10
Arbetet med jämställdhet är något som Svenska Kyrkans Unga bedrivit länge och i många
olika former. För att nämna några olika exempel lyfts detta återkommande på årsmöten,
i valberedningars arbete och att vi har flera nationella arbetsgrupper, såsom Arbetsgruppen
för normmedvetet arbete och Demokratigruppen, som arbetar med frågor som gäller representation med mera.
Förbundsstyrelsen vill poängtera att styrelsen delar motionens andemening, det är viktigt med
jämställdhet. Det finns många olika sätt att arbeta med jämställdhet varav kvotering är en av
dem. Dock finns det en problematik med att i stadgarna reglera en av de många faktorer som
är viktiga att tänka på vid val av personer till förtroendeuppdrag. Att då i stadgarna reglera
kön är därför problematiskt då exempelvis sysselsättning, geografisk spridning, erfarenheter,
intresseområden och hur gruppen ska fungera, med mera behöver tänkas in utöver kön.
Dessutom tog Riksårsmötet 2016 ett beslut om att en policy skulle tas fram som skulle ge
riktlinjer till valberedningen när dem arbetar fram ett förslag. Beslutet togs efter en debatt
om en liknande kvoteringsmodell.
Slutligen menar förbundsstyrelsen att alla dessa faktorer är något som valberedningen i första
hand bör granska närmare och därefter lämna ett förslag till Riksårsmötet. En styrelse bör
motsvara sin medlemskår (det vill säga, sammansättningen av medlemmar), det finns bättre
sätt än stadgeförändringar för att få en förbundsstyrelse som representerar medlemmarna.
Förbundsstyrelsen tror därför att detta lämpligast regleras genom en medveten valberedning
och det årsmöte som väljer personer till förtroendeuppdrag eftersom det finns fler aspekter än
kön att tänka på.

Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2017 besluta
att
avslå motionen i sin helhet.
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Öppnande av mötet

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Fråga om mötets behöriga utlysande

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.

Val av justeringspersoner

6.

Val av rösträknare

7.

Beslut om sammanträdesordning

8.

Fastställande av föredragningslista

9.

Inrättande av utskott

10.

Val av ordförande och sekreterare till utskotten

11.

Fördelning av ärenden till utskotten

12.

Presentation av valberedningens förslag

13.

Fastställande av nomineringsstopp

14.

Presentation av verksamhet och bokslut 2016

15.

Beslut i ärende från Riksårsmötet 2016

16.

Idétorg och utskottsförhandlingar

17.

Föregående årsmötesprotokoll

18.

Granskning av 2016 års verksamhet och ekonomi

19.

Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2016

20.

Motioner, propositioner och interpellationer

21.

Pläderingar

22.

Val

a)

Förbundsordförande

b)

Vice förbundsordförande

c)

Ledamöter till förbundsstyrelsen

d)

Räkenskapsrevisorer

e)

Sakrevisorer

f)

Valberedning

23.

Mötet avslutas

TIPS!

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
fastställa föreslagen föredragningslista.
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Finns det ord som
känns krångliga?
Spana in ordlistan
längst bak i det
här häftet!

FÖRSLAG TILL UTSKOTT OCH ÄRENDEFÖRDELNING
Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
fastställa utskotten till Riksårsmötet 2017 till demokrati, ekonomi, organisation och tro & identitet.
att
fördela årsmötets ärenden enligt följande uppdelning:
DEMOKRATI
Verksamhetsberättelse
Sakrevisionen
Prop 2017:1 Verksamhetsinriktning för 2018 samt
preliminär verksamhetsinriktning för 2019
Prop 2017:4 Stadgerevidering
Motion 2017:3 Reseavgift till RÅM
Motion 2017:5 RÅM på återkommande plats
Motion 2017:10 Kvotering i FS
EKONOMI
Årsredovisning
Räkenskapsrevisionen
Sakrevisionen
Verksamhetsberättelse
Prop 2017:1 Verksamhetsinriktning för 2018 samt
preliminär verksamhetsinriktning för 2019
Prop 2017:2 Rambudget för 2018 samt preliminär
rambudget för 2019
Prop 2017:3 Stödmedlemskapsavgift
Motion 2017:2 Medlemskap i flera lokalavdelningar
Motion 2017:3 Reseavgift till RÅM
Motion 2017:5 RÅM på återkommande plats

ORGANISATION
Verksamhetsberättelse
Prop 2017:1 Verksamhetsinriktning för 2018 samt
preliminär verksamhetsinriktning för 2019
Prop 2017:4 Stadgerevidering
Prop 2017:5 Kampanjmål
Prop 2017:6 Påverkansdokument 2018–2021
Motion 2017:2 Medlemskap i flera lokalavdelningar
Motion 2017:4 Kyrkoval 2021
Motion 2017:6 Grafiska profilen
TRO & IDENTITET
Verksamhetsberättelse
Prop 2017:1 Verksamhetsinriktning för 2018 samt
preliminär verksamhetsinriktning för 2019
Prop 2017:6 Påverkansdokument 2018–2021
Prop 2017:7 Propp om klimathopp
Motion 2017:1 Alkoholfritt nattvardsvin
Motion 2017:7 Ekumenik
Motion 2017:8 Sopsortering på arrangemang
Motion 2017:9 Vegetarisk mat
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FÖRSLAG TILL SAMMANTRÄDESORDNING
PLENARFÖRHANDLINGAR
I plenarförhandlingarna (plenum) ställs utskottens förslag mot originalförslaget. Andra yrkanden som behandlas
i utskotten kan också lyftas i plenum.
TALARLISTA
För att uppmuntra till att fler personer gör inlägg i de olika frågorna gäller ett system med två talarlistor. Första
gången som någon yttrar sig i en fråga blir den personen uppsatt på första talarlistan. När samma person vill göra
ytterligare inlägg i frågan blir den uppsatt på den andra talarlistan. Innan personer på den andra talarlistan får
yttra sig måste den första talarlistan vara tom.
TALARTID OCH AJOURNERING
Talartiden kan vid behov begränsas av presidiet. Presidiet har också rätt att vid behov ajournera sammanträdet.
FÖREDRAGNING
Föredragning av ett ärende kan göras av representant för det utskott som behandlat ärendet, eventuell motionär
eller förbundsstyrelseledamot. Föredragningen är inte tidsbegränsad.
YTTRANDERÄTT
Alla medlemmar, vuxenmedlemmar och stödmedlemmar som är närvarande vid Riksårsmötet har yttranderätt.
Presidiet kan bevilja övriga närvarande yttranderätt.
YRKANDERÄTT
Ombud och förbundsstyrelseledamöter har yrkanderätt. Motionärer har yrkanderätt då deras motion behandlas.
Ombud och förbundets valberedning har nomineringsrätt.
REPLIK
Replik kan begäras för att svara på direkt tilltal från någon. Repliker går före i talarlistan och får högst vara en
minut. Om den förste talaren vill besvara repliken, får den personen en kontrareplik. Replik och kontrareplik
begärs hos och beviljas av presidiet.
SAKUPPLYSNING
Om du inte förstår ärendet eller om viktiga frågor saknas kan du fråga om hjälp. Börja med att vinka till dig en
coach. Denne kan i sin tur gå fram och rådfråga presidiet. Om frågan ändå kvarstår begärs sakupplysning.
Sakupplysning begärs hos och beviljas av presidiet. Sakupplysning går före i talarlistan.
ORDNINGSFRÅGA
Ordningsfråga kan begäras, när det gäller frågor eller förslag som gäller själva sammanträdet men inte sakfrågan.
Ordningsfråga begärs hos och beviljas av presidiet. Ordningsfråga går före i talarlistan.
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STRECK I DEBATTEN
Ombud kan begära streck i debatten från talarstolen då den anser att debatten har stannat upp, inte tillför något
nytt och alla verkar vara redo att gå till beslut. Det är bra om du pratar med en coach innan du begär streck i
debatten. Begäran om streck i debatten bryter talarlistan. Beslutar årsmötet att sätta streck, så får den som vill
yttra sig i ärendet skriva upp sig på talarlistan. Talarordningen lottas sedan. Ingen får därefter tillkomma på
talarlistan och inga nya yrkanden kan göras.
BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet. Det innebär att det förslag som de flesta röstar på fastställs. En förändring av
stadgan måste beslutas med 3/4 majoritet av antalet avgivna röster eller med enkel majoritet vid två på varandra
följande Riksårsmöten.
RÖSTRÄTT
Den som är ombud och har sitt röstkort, har rösträtt. Röstkortet får ombuden när de checkar in. Ombud som
kommer efter att incheckningen har stängt hämtar sitt röstkort hos presidiet. Som ombud ansvarar du själv för
att vara på plats i plenum vid omröstningar. Röstlängden visar hur många röstkort som är utlämnade. Ombud
som behöver åka från pågående möte lämnar sitt röstkort till presidiet. Där kan sedan ombudets ersättare hämta
ut sitt röstkort. Om ombudet inte har en ersättare kommer presidiet att justera röstlängden inför nästa beslut.
RÖSTNING
Röstning sker genom acklamation, det vill säga ja-rop, samtidigt som röstkorten sträcks upp. Presidiet gör en
uppskattning av antalet röster för respektive förslag. Ombud som inte är nöjda med presidiets bedömning begär
votering. Detta sker genom att ombudet håller upp sitt röstkort och ropar ”votering” innan klubban faller men
efter att presidieordförande har meddelat vad beslutet blev. Vid votering håller ombuden upp sina röstkort så
att presidiet kan göra en bedömning och meddelar resultatet. Ombud som ännu inte är nöjda med presidiets
uppskattning kan då begära rösträkning. Detta sker genom att ombudet håller upp sitt röstkort och ropar ”rösträkning” innan klubban faller, men efter att presidieordförande har meddelat vad beslutet blev. Vid rösträkning
räknas rösterna av de utsedda rösträknarna och resultatet skrivs in i protokollet. Om det blir lika antal röster
avgörs frågan genom lottdragning. Vid personval ska sluten omröstning ske när någon begär det. Alla personval
som anges i §6 i stadgarna ska resultera i en tillsättning av en fysisk person per post.
RESERVATION
Ombud kan lämna in en reservation mot ett beslut som den inte ställer sig bakom. Reservationen kan innehålla
en motivering. Reservationer ska vara inlämnade till presidiet senast tjugo minuter efter årsmötets avslutande.
ÖVRIGT
Årsmötesskola
Vid Riksårsmötets inledning hålls årsmötesskola där sammanträdesordningen och sammanträdesteknik bearbetas.
Vid årsmötesskolan får ombud och övriga deltagare utbildning. Före Riksårsmötet är det distriktens uppdrag att
samla ombud och deltagare, för genomgång av handlingarna i sakfrågor.

6

Idétorget
Idétorget är det forum där medlemmar, motionärer och förbundsstyrelse får diskutera de aktuella förslagen och
frågorna under fria former. Under Idétorget är det möjligt att lämna yrkanden som ska behandlas i utskottsarbetet.
Ärenden
Ärenden är de frågor som behandlas på årsmötet. Ärenden väcks genom propositioner, skrivelser och motioner
eller interpellationer. Under årsmötet får inga nya ärenden väckas. Riksårsmötet kan, om mötet inte vill fatta
beslut i ett ärende, besluta att bordlägga det till nästa Riksårsmöte eller att uppdra åt förbundsstyrelsen att fatta
ett beslut. Se flödesschemat som förklarar hur ett ärende behandlas vid Riksårsmötet.
Distriktsträffar
Under Riksårsmötet sker distriktsträffar för deltagare från samma distrikt. Den distriktsansvarige ansvarar för
dessa samlingar. Där kan en avstämning av utskottsarbetet göras inför plenarförhandlingarna.
Coach
Under plenarförhandlingarna finns det coacher närvarande. Detta är personer som har fått utbildning i hur årsmötet går till och vad handlingarna handlar om. De kan stötta deltagarna och svara på alla frågor som finns, som
inte behöver ställas i talarstolen.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
fastställa föreslagen sammanträdesordning.
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FLÖDESSCHEMA FÖR PLENARFÖRHANDLINGAR
Presidiet

Ombud

Dags för punkt nummer
x i dagordningen

Lyssnar på inledning

Lyssnar på föredragningen

Lyssnar på föredragningen

Ordet är fritt

Alla som vill tala får begära ordet.
Yrkanden kan lämnas in, skrivs på
lappar hos presidiet.

Talarlistan är tom. Kan vi gå till
beslut? Om någon är däremot
fortsätter debatten.

Ropar ”JA!” om de håller med.

Inga fler yrkanden kan lämnas in

Kan vi besluta enligt...

Ropar ”JA!” om de håller med.

Röstning
”JA!”-rop och röstkort upp

Någon däremot?

Ropar ”JA!” om de är emot.

Röstning
”JA!”-rop och röstkort upp

Jag finner att...

Möjlighet att ropa ”Votering”.

Avslutning av ärendet
(om inte votering ropas)

Presidiet

Ombuden

Ordning i förhandlingen

Votering är begärd och ska
genomföras

Lyssnar på presidiets
instruktioner

Kan vi besluta enligt ...

Röstkort hålls upp

Röstning
”JA!”-rop och röstkort upp

Någon däremot?

Röstkort hålls upp

Röstning
”JA!”-rop och röstkort upp
Presidiet gör en bedömning

Jag finner att...

Möjlighet att ropa rösträkning

Rösträkning är begärd och
ska genomföras

Rösträknarna kommer fram.
Övriga ombud lyssnar på
presidiets instruktioner

Kan vi besluta enligt...

Röstkort hålls upp

Rösträknarna räknar

Någon däremot?

Röstkort hålls upp

Rösträknarna räknar

Jag finner att...

Möjlighet till reservation
skrivs på lappar hos presidiet.

Ordning i förhandlingen
Ärendet inleds
Ärendet föredras av
ansvariga för ärendet
Debatt

Om det blir votering
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Avslutning av ärendet

SAKREVISIONSBERÄTTELSE 2016
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
PRESIDIUM I PLENUM
Ordförande
Annika Johansson			
Astrid Gustafsson			
Mikael Risenfors				

Fyllnadsval av ledamöter, 1 år
Ingrid Israelsson		
Stockholm
Johan Fridlund		
Härnösand
Victor Månsson		
Västerås

Nyval
Omval
Nyval

Kvarsittande, 1 år
Anna Karin Eliasson
Härnösand
Moa Hobro		
Lund		
Oskar Andersson
Linköping
Valberedningens förslag till räkenskapsrevisorer

Sekreterare
Elise Eborn
Emil Cedersjö
Marcel Génetay
UTSKOTTSPRESIDIER
Demokrati				
Ordf. Johanna Garde			
Sekr. Sofia Sköld			

RÄKENSKAPSREVISORER
Auktoriserad Räkenskapsrevisor
Charlotta Engström
Auktoriserad räkenskapsrevisorssuppleant
Karin Fanҫois Ågstrand

Organisation
Ordf. Andreas Lindén
Sekr. Kristina Sjöblom

Förtroendevald räkenskapsrevisor
Erik Sjöstrand

Ekonomi				
Ordf. Anna Frost
Sekr. Sofia Prytz

Förtroendevald räkenskapsrevisorssuppleant
Maria Wingård

Tro & Identitet
Ordf. Mandi Nyby Stålnacke
Sekr. Helena Norén

SAKREVISORER
Sakrevisorer
Kristoffer Dahlqvist
Anneli Persson

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsordförande, 2 år
Jakob Schwarz 		
Uppsala

Nyval

Vice förbundsordförande, 2 år
Torsten Thorvaldsson Växjö 		

Nyval

Ledamöter, 2 år
Anna Frost, 		
Aron Nygren		
Johan Christensson
Julia Malmberg 		
Veronica Pålsson		

Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval

Västerås
Luleå 		
Lund 		
Stockholm
Skara 		

Sakrevisorssuppleanter
Sara Hansen
Markus Brunkvist
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STADGAR FÖR
SVENSKA
KYRKANS
UNGA
STADGAR
FÖR SVENSKA
KYRKANS UNGA
§ 1 SYFTE

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med
Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i
församlingen där vi får växa i tro och ansvar.
§ 2 ORGANISATION

Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande
organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans
Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande
organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är
Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.
§ 3 MEDLEMSKAP

Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får gärna
innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av
en lokalavdelning.
I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem.
Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till
riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.
Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom
rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem
kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.
Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte.
Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Riksårsmötet
fastställd stödmedlemsavgift.
§ 4 REPRESENTATION

Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får aktiva lokalavdelningar vid ett distriktsårsmöte utse ombud.
Valbar till ombud är medlem i någon av distriktets aktiva lokalavdelningar. Riksårsmötet har 149 fasta
mandat. Varje distrikt som genomför ett årsmöte har 5 basmandat, därefter bestäms antalet ombud
procentuellt av antalet rapporterade medlemmar i aktiva lokalavdelningar i distriktet den 31 december
föregående år.
Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare.
Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid Riksårsmötet och
Extra årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena.
§ 5 BESLUT

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske
vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning.
§ 6 RIKSÅRSMÖTET

Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Riksårsmötet, som ska hållas i augusti varje år.
Riksårsmötet förrättar val och beslutar i ärenden som behandlats av förbundsstyrelsen.
Kallelse till Riksårsmötet ska vara lokalavdelningarna och distrikten tillhanda minst sex månader före
årsmötet. Propositioner till Riksårsmötet ska vara lokalavdelningar och distrikt tillhanda senast den 15
mars. Tilläggspropositioner kan skickas senare.
Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning och distrikt. Motion ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 31 maj. Motionssvaren ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud tillhanda
senast den 18 juni.
Enskild medlem, lokalavdelning och distrikt kan ställa skriftlig fråga till Riksårsmötet. Frågan ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 maj för beredning. Svaren ska vara lokalavdelningar, distrikt
och ombud och tillhanda senast den 18 juni.
Antagna av Stora årsmötet 2015
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Vid Riksårsmötet ska följande ärenden förekomma:
1) Justering av röstlängd.
2) Fråga om mötets behöriga utlysande.
3) Fastställande av sammanträdesordning.
4) Fastställande av föredragningslista.
5) Val av presidium för årsmötet.
6) Val av justerare och rösträknare.
7) Verksamhetsberättelse för föregående år.
8) Revisionsberättelse för föregående år.
9) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
10) Behandling av propositioner.
11) Behandling av motioner samt interpellationer och frågor.
12) Fastställande av stödmedlemskapsavgift.
13) Fastställande av budget och verksamhetsinriktning för kommande och nästkommande år.
14.
a) Vid udda år
Val av förbundsordförande
Val av vice förbundsordförande
Val av 5 förbundsstyrelseledamöter
b) Vid jämna år
Val av 6 förbundsstyrelseledamöter
15. Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två ersättare (varav en auktoriserad)
16. Val av två sakrevisorer och två ersättare
17.
a) Vid udda år
Val av två ledamöter i valberedningen
b) Vid jämna år
Val av sammankallande i valberedningen
Val av två ledamöter i valberedningen
Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter och revisorer väljs på två år.
§ 7 STYRELSE

Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är förbundsstyrelsen som består av ordförande, vice
ordförande och elva ledamöter. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i Svenska
Kyrkans Unga. Förbundsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag.
Förbundsstyrelsen måste bestå av minst 8 personer och är beslutsmässig då 60 procent av ledamöterna
är närvarande. Förbundsstyrelsen företräder Svenska Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot
externa organisationer och myndigheter. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte representera
lokalavdelning eller distrikt vid riksförbundets årsmöte. Förbundsstyrelsen har delegationsrätt.
§ 8 FÖRVALTNING

Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till
revisorerna senast den 1 april. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till förbundsstyrelsen
senast den 30 april och ska vara hos de utsedda ombuden senast den 18 juni före riksförbundets
årsmöte.
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTET

Extra årsmötet skall hållas när förbundsstyrelsen så beslutar, eller när minst 1/3 av distrikten eller
lokalavdelningarna så begär. För Extra årsmötet gäller tillämpliga delar av vad som sagts om
Riksårsmötet.
§ 10 STADGEÄNDRING

Motion om stadgeändring ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 maj. Ändringar av
stadgarna kräver enkel majoritet vid två på varandra följande Riksårsmöten eller 3/4 majoritet av antalet
avgivna röster på ett ordinarie Riksårsmöte.
Antagna av Stora årsmötet 2015
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§ 11 UTTRÄDE
Lokalavdelning som bedriver verksamhet som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska Kyrkans
Unga av förbundsstyrelsen. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Riksårsmötet hållits och
uteslutningen bekräftas av 3/4 majoritet av antalet avgivna röster.
Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från
ordinarie årsmöte eller medlemsmöte till förbundsstyrelsen.
Lokalavdelning som trots påminnelse inte har inkommit med medlemsrapport två år i rad kan uteslutas
ur Svenska Kyrkans Unga.
§ 12 UPPLÖSNING
Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast ske om beslut fattas med mer än 3/4 majoritet vid två
på varandra följande Riksårsmöten.
Svenska Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning överlämnas till barn- och ungdomsarbetet inom
Svenska kyrkan. Riksårsmötet beslutar om detta.

Antagna av Stora årsmötet 2015
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ORDLISTA
Här är en ordlista med alla möjliga ord som kan komma att användas på årsmötet.
Ajournering
Längre paus i förhandlingarna där det går bra att lämna rummet.
Andra läsningen
En del beslut, till exempel stadgar, ska inte vara så enkla att ändra på. Därför behöver många vara överens om
att ändra på dem. Om de bara beslutas med enkel majoritet (mer än hälften – men mindre än ¾ av ombuden)
skickas dessa frågor vidare till nästa Riksårsmöte som får möjlighet att ta samma beslut igen. Detta ärende
beslutas då i andra läsningen. På Riksårsmötet 2016 ska vi besluta om motion om förändrade årsmötesformer i
andra läsningen.
Ansvarsfrihet
Det är revisorerna som lämnar förslag om hur årsmötet ska besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Om
styrelsebeslut, verksamhet och bokföring är i ordning och följer Svenska Kyrkans Ungas syfte ger årsmötet
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den period som har granskats och behandlats. Det betyder att årsmötet
tar över ansvaret.
Att-sats
Mening som beskriver förslag till vad som ska bestämmas.
Avslå
Rösta nej till ett förslag.
Balansräkning
Är en sammanfattande sammanställning av tillgångar (pengar på banken, pengar som andra är skyldiga oss
samt saker vi äger) och skulder. Balansräkningen är en ögonblicksbild, som ett foto av ekonomin, ett bestämt
datum. Den visar hur det såg ut sista dagen i perioden.
Bifalla
Rösta ja till ett förslag.
Bokslut
Det gemensamma namnet på resultat- och balansräkningen. Riksårsmötet beslutar om bokslutet ska fastställas.
Bordläggning
Ett ärende som skjuts upp till ett senare tillfälle eller möte.
Debatt
Alla som har yttranderätt får tillfälle att gå upp i talarstolen och berätta vad de tycker i det aktuella ärendet.
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Enhälligt
Alla ombud är överens och vill samma sak. Det är till exempel vanligt att besluta enhälligt kring frågan om
ansvarsfrihet för att ge beslutet kraft.
Enkel majoritet
Över hälften av ombuden tycker samma sak. På det här sättet tas de flesta beslut.
Ersättare
Kan ersätta ombud som har fått förhinder. När det är aktuellt hämtar ersättaren ut sitt röstkort hos presidiet.
Fyllnadsval
Detta sker när en person slutat sitt uppdrag tidigare än vad som bestämts. Då väljs en ny person till det uppdraget på tiden som är kvar.
Föredragning
När den som har skrivit en motion eller proposition får berätta vad den handlar om.
Föredragningslista
Handling som visar vad och i vilken ordning olika frågor ska diskuteras och bestämmas om.
Förvaltningsberättelse
Det gemensamma namnet på verksamhetsberättelsen och bokslutet.
Interpellation
Fråga som skickas in till förbundsstyrelsen för att besvaras vid årsmötet.
I klump
Att besluta om flera att-satser samtidigt eller välja flera personer samtidigt (då det finns lika många föreslagna
som det finns platser).
Justeringsperson
Ombud som väljs på mötet för att läsa igenom protokollet och kontrollera så att det som står där stämmer med
det som beslutades.
Kallelse
Inbjudan till ett möte. Ska innehålla datum, tid och plats samt information om anmälan.
Kontrareplik
Att svara på en replik när du har blivit personligt tilltalad i en debatt.
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Kvalificerad majoritet
Beslut om ändrade stadgar och upplösning av organisationen beslutas med kvalificerad majoritet, det vill säga
när 3/4 delar (75 procent) behöver vara överens för att beslutet ska börja gälla.
Lilla årsmötet
Fram till 2015 hade Svenska Kyrkans Unga, jämna år, ett granskande årsmöte som kallades Lilla årsmötet. Dit
skickade distrikten ombud för att granska verksamheten och ekonomin för året som gått. Då gjordes också
eventuella fyllnadsval.
Majoritet
Det förslag som får flest röster vinner. I vissa fall tillämpas kvalificerad majoritet.
Motion
Ett skriftligt förslag som inkommit från medlem, lokalavdelning eller distrikt till årsmötet innan motionsstoppet. Motionsstoppet regleras i stadgarna.
Mötets behöriga utlysande
Fråga om kallelsen har gått ut i tid enligt stadgarna.
Nominera
Föreslå personer till förtroendeuppdrag.
Noter
Här handlar det inte om musik. Noter finns i årsredovisningen och förklarar siffror i resultat- och balansräkning. Följ notens nummer och läs under rubriken ”Noter” längre bak i ekonomihäftet.
Observatör
En deltagare som har yttranderätt. Alla lokalavdelningar och distrikt får skicka valfritt antal observatörer till
Riksårsmötet, även från de lokalavdelningar som inte var aktiva föregående år.
Ombud
Representant från distrikt som har röst-, yrkande- och yttranderätt. Hur många ombud distriktet får skicka
avgörs av hur många medlemmar som fanns i distriktet föregående år.
Ordningsfråga
Fråga av praktisk karaktär som gäller själva mötet.
Plenum
Ombudens gemensamma möte.
Plädera
Tala om varför en viss föreslagen person är lämplig att väljas.
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Presidium
De som leder mötet och skriver ned vad som bestäms.
Proposition
Ett skriftligt förslag som inkommit från förbundsstyrelsen till årsmötet. Propositionerna ska vara utskickade
senast den 15 mars.
Protokoll
Handling där sekreteraren skriver ner det som bestäms på ett sammanträde.
Rambudget
En kortfattad sammanställning av hur inkomster och utgifter ska fördelas under kommande år.
Replik
När någon har blivit personligt tilltalad i en debatt och vill svara.
Reservation
Att visa i protokollet att jag som ombud inte håller med om beslutet.
Resultaträkning
En sammanställning som visar hur mycket pengar vi har fått och hur mycket pengar vi har betalat ut under året.
Resultatet ska visa om det blivit förlust eller vinst under perioden.
Räkenskapsrevisorer
Väljs av årsmötet för att granska om bokföringen följer de lagar och regler som finns kring ekonomin och om
bokföring, balans- och resultaträkning är riktiga. De kollar om de ekonomiska händelserna stämmer med vad
styrelsen bestämt om hur pengarna ska användas. Revisionsberättelsen är deras skriftliga och undertecknade
rapport och uttalande.
Rösta
Att som ombud säga JA! på den att-sats som stämmer överens med det du vill. OBS! Betyder att du aldrig säger
”Nej” vid röstning.
Röstkort
Varje ombud får ett röstkort vid incheckningen. Om du kommer efter att incheckningen har stängt checkar du
in imötesbyrån, men får hämta ditt röstkort hos presidiet strax före mötets början.
Sakrevisor
Två medlemmar som väljs av årsmötet för att granska verksamheten, den som styrelsen lämnat en
verksamhetsberättelse om. Sakrevisorerna lämnar en skriftlig och undertecknad rapport och uttalande om hur de
tycker att detta har skötts.
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Sakupplysning
Frågor om själva ärendet.
Sammanträdesordning
Regler för mötet.
Stadgar
Regler för organisationen.
Stora årsmötet
Fram till 2015 hade Svenska Kyrkans Unga, ojämna år, ett beslutande årsmöte som kallades Stora årsmötet.
Dit skickade lokalavdelningarna ombud för att besluta om rambudget och verksamhetsinriktning för de
kommande två åren. Då valdes också förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.
Verksamhetsberättelse
Ett dokument som berättar vad Svenska Kyrkans Unga som riksförbund har gjort under föregående år. Med
hjälp av det ska ombuden kunna stämma av det som bestämdes på förra Riksårsmötet och att det som gjorts
följer Svenska Kyrkans Ungas syfte.
Yrkande
Ett skriftligt förslag på årsmötet rörande årsmötesärenden.
Yttrande
Ett uttalande från talarstolen.
Ärende
Något som det ska beslutas om.

Saknar du något ord i ordlistan? Skicka e-post till demokrati@svenskakyrkansunga.se och berätta vilket så
kanske det kommer med på nästa möte. Behöver du en förklaring redan nu? Fråga en coach eller någon vid
ditt bord.
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PROPOSITIONER 2017

PROPOSITION 2017:1
VERKSAMHETSINRIKTNING 2018
Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i entrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara
en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse
Alla medlemmar i Svenska Kyrkans Ungas har rätt att göra sin röst hörd i organisationen. Svenska Kyrkans Unga
vill därför aktivt jobba med att synliggöra medlemmarnas påverkansmöjligheter. Som Svenska kyrkans barn- och
ungdomsorganisation är det också viktigt att Svenska Kyrkans Ungas medlemmar känner att de kan förstå och
påverka Svenska kyrkan i synnerhet och samhället i allmänhet.
Att stötta och stärka medlemmar, lokalavdelningar, distrikt och förbund i vad det innebär att vara förening är nödvändigt för att Svenska Kyrkans Unga ska fortsätta att utvecklas och växa. Genom att stärka föreningsstrukturer
skapas och ges verktyg och metoder för att påverka Svenska kyrkan och andra aktörer.
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill synliggöra medlemmars möjligheter att påverka
i den egna organisationen såväl som i Svenska kyrkan.
Svenska Kyrkans Unga vill stärka det demokratiska föreningsarbetet.

Svenska Kyrkans Unga har Kristus i centrum
Kunskap och samtal kring grunderna i kristendomen är viktigt för att kunna växa i, utveckla och fördjupa sin tro.
Att med hjälp av Bibeln samtala kring tron med Kristus i centrum tror vi är nödvändigt för att stärka unga kristna
i tro.
Bibeln kan upplevas som svår att förstå och svår att relatera till. Genom att visa på hur Bibeln är aktuell för kristna
i dag vill Svenska Kyrkans Unga att fler barn och unga får möjlighet att fördjupa sin relation till den.
Den värld mänskligheten har fått av Gud att vårda hotas av exploatering och förstörelse. Svenska Kyrkans Unga
vill därför inspirera medlemmar att ta ansvar för hela Guds skapelse. Lärjungaskapet ser olika ut för olika personer,
och därför vill Svenska Kyrkans Unga utmana och inspirera var och en att upptäcka hur en relation till Jesus kan
påverka ens vardag.
•
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill tydligare sätta Bibeln i fokus vid organisationens mötesplatser.
Svenska Kyrkans Unga vill möjliggöra för fler barn och unga att upptäcka
och fördjupa sin relation till Bibeln och till Jesus Kristus.
Svenska Kyrkans Unga vill inspirera medlemmar att ta ansvar för skapelsen
och inspirera till ett lärjungaskap som får ta plats i vardagen.
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Svenska Kyrkans Unga är en gemenskap i församlingen
Att som ung ha en gemenskap i kyrkan är ovärderligt för individens självkännedom och självkänsla. Det finns
också ett stort mervärde i att ha ett större sammanhang att växa i och Svenska Kyrkans Unga är just det sammanhanget för många barn och unga. Därför vill Svenska Kyrkans Unga ha aktiva lokalavdelningar i varje församling i
Svenska kyrkan som just en plats för att växa. Ju fler medlemmar organisationen har, desto större och starkare röst
får den!
Att vuxna är engagerade för barn och unga i Svenska kyrkan är viktigt för Svenska Kyrkans Ungas verksamhet men
också för Svenska kyrkan. Vuxna är viktiga förebilder, inspiratörer och organisatörer som tillsammans med barn
och unga skapar förutsättningar för att växa i tro och ansvar. Därför vill Svenska Kyrkans Unga engagera fler vuxna
i organisationen.
I Svenska kyrkan är kyrkomusiken och musikverksamheten en självklar del, på samma sätt ska musiken vara det i
Svenska Kyrkans Unga. Därför vill Svenska Kyrkans Unga erbjuda ett sammanhang för barn- och ungdomskörer i
Svenska kyrkan och visa på mångfalden av metoder för att prisa Guds lov!
Som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation vill Svenska Kyrkans Unga samla all Svenska kyrkans barnoch ungdomsverksamhet. För att göra detta vill Svenska Kyrkans Unga stärka arbetet med barnverksamheten och
aktivt fortsätta satsa på åldrarna 6–12 år.
Som Kristi lärjungar har vi ett ansvar för våra medmänniskor. Jesus säger själv ”Vad ni har gjort mot en av dessa
mina minsta, det har ni gjort mot mig.” (Matt 25:40). Vi vill därför fortsätta vår diakonala satsning ”Godhet har
makt över ondskan” under hela 2018. Diakonin är ett av vår kyrkas starkaste fundament och på detta fundament
vill Svenska Kyrkans Unga hjälpa vår nästa.
Alla barn och unga i Svenska kyrkan ska ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar vara en del
i Svenska Kyrkans Ungas gemenskap.
•
•
•
•
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill öka kunskapen om organisationen och se till att finnas
i fler av Svenska kyrkans församlingar.
Svenska Kyrkans Unga vill göra det möjligt för vuxna att engagera sig för barn och ungas delaktighet.
Svenska Kyrkans Unga vill främja en mångfald av metoder för vår verksamhet och vill lägga särskilt
fokus på kyrkomusiken och musikverksamheten.
Svenska Kyrkans Unga vill aktivt fortsätta satsa på åldrarna 6–12 år.
Svenska Kyrkans Unga vill fortsatt satsa på det diakonala arbetet.
Svenska Kyrkans Unga vill öka tillgängligheten och mångfalden i organisationen.
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PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2019
Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i entrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara
en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”
En demokratisk rörelse
Alla medlemmar i Svenska Kyrkans Ungas har rätt att göra sin röst hörd i organisationen. Svenska
Kyrkans Unga vill därför aktivt jobba med att synliggöra medlemmarnas påverkansmöjligheter.
Som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation är det också viktigt att Svenska Kyrkans Ungas
medlemmar känner att de kan förstå och påverka Svenska kyrkan. Det är också viktigt att bli fler
medlemmar i organisationen för att ytterligare öka våra påverkansmöjligheter.
Att stötta och stärka medlemmar, lokalavdelningar, distrikt och förbund i vad det innebär att vara förening är nödvändigt för att Svenska Kyrkans Unga ska fortsätta att utvecklas och växa. Genom att stärka föreningsstrukturer skapas och ges verktyg och metoder för att påverka Svenska kyrkan och andra aktörer.
Behovet av utbildning hos unga människor har i alla tider varit viktigt. Vi önskar under 2019 börja arbeta för ett
ännu mer aktivt och starkare huvudmannaskap i Sigtuna folkhögskola för att kunna ha folkhögskolan som ett
naturligt centrum där våra medlemmar kan utbilda och fortbilda sig.
•
•
•
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill synliggöra medlemmars möjligheter att påverka i den egna
organisationen såväl som i Svenska kyrkan.
Svenska Kyrkans Unga vill öka förståelsen för Svenska kyrkans demokrati och organisation.
Svenska Kyrkans Unga vill stärka det demokratiska föreningsarbetet.
Svenska Kyrkans Unga vill satsa på medlemsvärvning.
Svenska Kyrkans Unga vill ha ett mer aktivt och starkare huvudmannaskap i Sigtuna folkhögskola.

Kristus i centrum och dopet som grund
Kunskap och samtal kring grunderna i kristendomen är viktigt för att kunna växa i, utveckla och fördjupa sin tro.
Att med hjälp av Bibeln samtala kring tron är nödvändigt för att stärka unga kristna. Vi vill sätta Kristus i centrum
och vill därför lägga stor vikt vid Bibelns berättelser om hans uppenbarelse.
Bibeln kan upplevas som svår att förstå och svår att relatera till. Genom att visa på hur Bibeln är aktuell för kristna
i dag vill Svenska Kyrkans Unga att fler barn och unga får möjlighet att fördjupa sin relation till den.
Den värld mänskligheten har fått av Gud att vårda hotas av exploatering och förstörelse. Svenska Kyrkans Unga
vill därför inspirera medlemmar att ta ansvar för hela Guds skapelse. Lärjungaskapet ser olika ut för olika personer,
och därför vill Svenska Kyrkans Unga utmana och inspirera var och en att upptäcka hur en relation till Jesus kan
påverka ens vardag.
Genom dopet upptas vi i den heliga kyrkan. Svenska Kyrkans Unga vill därför öka förståelsen kring
dopet som sakrament och öka medvetenheten för våra medlemmars eget dop och dess innebörd.
•

Svenska Kyrkans Unga vill tydligare sätta Bibeln och tron på Kristus i fokus
vid organisationens mötesplatser.
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•
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill möjliggöra för fler barn och unga att upptäcka
och fördjupa sin relation till Bibeln och Jesus Kristus.
Svenska Kyrkans Unga vill inspirera medlemmar att ta ansvar för skapelsen och inspirera
till ett lärjungaskap som på olika sätt får ta plats i vardagen.
Svenska Kyrkans Unga vill öka förståelsen för dopets betydelse.

Gemenskap i församlingen och växa i tro och ansvar
Att som ung ha en gemenskap i kyrkan är ovärderligt för individens självkännedom och självkänsla. Det finns också
ett stort mervärde i att ha ett större sammanhang att växa i och Svenska Kyrkans Unga är just det sammanhanget
för många barn och unga. Därför vill Svenska Kyrkans Unga ha aktiva lokalavdelningar i varje församling i Svenska
kyrkan som just en plats för att växa. Ju fler medlemmar organisationen har, desto större och starkare röst får den!
Att vuxna är engagerade för barn och unga i Svenska kyrkan är viktigt för Svenska Kyrkans Ungas verksamhet men
också för Svenska kyrkan. Vuxna är viktiga förebilder, inspiratörer och organisatörer som tillsammans med barn
och unga skapar förutsättningar för att växa i tro och ansvar. Därför vill Svenska Kyrkans Unga engagera fler vuxna
i organisationen.
I Svenska kyrkan är kyrkomusiken och musikverksamheten en självklar del, på samma sätt ska musiken vara det i
Svenska Kyrkans Unga. Därför vill Svenska Kyrkans Unga erbjuda ett sammanhang för barn- och ungdomskörer i
Svenska kyrkan och visa på mångfalden av metoder för att prisa Guds lov!
Som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation vill Svenska Kyrkans Unga samla all Svenska kyrkans barnoch ungdomsverksamhet. För att göra detta vill Svenska Kyrkans Unga stärka arbetet med barnverksamheten och
aktivt fortsätta satsa på åldrarna 0–5 och 6–12 år.
Som Kristi lärjungar har vi ett ansvar för våra medmänniskor. Jesus säger själv ”Vad ni har gjort mot en av dessa
mina minsta, det har ni gjort mot mig.” (Matt 25:40). Vi vill därför fortsätta vår diakonala satsning ”Godhet har
makt över ondskan” under hela 2019. Diakonin är ett av vår kyrkas starkaste fundament och på detta fundament
vill Svenska Kyrkans Unga hjälpa vår nästa.
Alla barn och unga i Svenska kyrkan ska ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar vara en del
i Svenska Kyrkans Ungas gemenskap.
•
•
•
•
•
•
•

Svenska Kyrkans Unga vill öka kunskapen om organisationen och se till att finnas
i fler av Svenska kyrkans församlingar.
Svenska Kyrkans Unga vill rusta medlemmar till att ta plats och påverka i Svenska kyrkans församlingar.
Svenska Kyrkans Unga vill göra det möjligt för vuxna att engagera sig för barn och ungas delaktighet.
Svenska Kyrkans Unga vill främja en mångfald av metoder för vår verksamhet och vill lägga särskilt
fokus på kyrkomusiken och musikverksamheten.
Svenska Kyrkans Unga vill aktivt satsa på åldrarna 0–5 år och 6–12 år.
Svenska Kyrkans Unga vill fortsatt satsa på det diakonala arbetet.
Svenska Kyrkans Unga vill öka tillgängligheten och mångfalden i organisationen.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
bifalla proposition 2017:1.
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PROPOSITION 2017:2
RAMBUDGET 2018 OCH PRELIMINÄR RAMBUDGET 2019
Alla siffror är i tusen kronor.

^>hd
&PZ^>'d/>>
WZ>/D/E Z &PZ^>'d/>> WZ>/D/E Z
ZDh'd ZDh'd ZDh'd
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
/Ed <dZ
^ƚĂƚƐďŝĚƌĂŐ

ϯϮϯϭ

ϮϳϱϬ

ϮϲϬϬ

<ŽůůĞŬƚĞƌ

ϯϬϰϬ

ϯϯϬϬ

ϯϯϬϬ

^ǀĞŶƐŬĂŬǇƌŬĂŶ

ϭϵϮϱ

ϭϯϮϱ

ϭϯϮϱ

<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ

ϴϬ

ϭϭϬ

ϭϮϬ

ϯϬϰ

ϰϭϰ

ϰϭϰ

Ϯϱ

ϮϬ

ϮϬ

ϴϰϱ

ϴϱϬ

ϴϱϬ

ϯϱ

ϰϱ

ϰϱ

ϯϴϱ

ϰϳϱ

ϱϳϱ

ϵϴϳϬ

ϵϮϴϵ

ϵϮϰϵ
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оϳϵϱ

оϴϯϱ

оϴϲϬ
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оϭϭϳϮ

оϭϭϵϱ

оϭϯϭϱ
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оϰϲϵ

оϮϮϮ

оϮϮϮ
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оϱϱϬ

оϱϬϬ

оϱϬϬ
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оϭϯϴϱ

оϭϰϭϮ

оϭϯϮϳ
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оϮϱϯϵ

оϮϴϳϯ

оϮϴϰϯ

ʹhƚďŝůĚŶŝŶŐ

оϴϳϯ

оϵϮϳ

оϴϴϳ

ʹƌďĞƚƐŐƌƵƉƉĞƌŽĐŚƉƌŽũĞŬƚ

оϭϮϬ

оϭϬϬ

оϭϬϬ

оϭϰϭϱ

оϭϯϳϭ

оϭϯϳϭ

оϯϭϬ

оϮϲϰ
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оϵϲϮϴ

оϵϲϵϵ

оϵϲϲϵ

ϮϰϮ

оϰϭϬ

оϰϮϬ
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ʹ^ƚƂĚŵĞĚůĂǀŐ͕ŐĊǀŽƌŽĐŚĂŶƐůĂŐ
PǀƌŝŐĂŝŶƚćŬƚĞƌ
^hDD/Ed <dZ
<K^dEZ

ʹhƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕ƐĂŵǀĞƌŬĂŶ͕ďĞǀĂŬŶŝŶŐ
ʹPǀƌŝŐĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ
^hDD<K^dEZ
Z^h>dd

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
bifalla proposition 2017:2.
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PROPOSITION 2017:3
STÖDMEDLEMSKAPSAVGIFT 2018
Riksårsmötet ska enligt stadgarna för Svenska Kyrkans Unga fastställa kommande års
stödmedlemskapsavgift. Stora årsmötet 2015 beslutade att fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2016 och 2017
till 500 kronor (men den som vill får givetvis betala ett högre belopp).
Den som blir stödmedlem får i dagsläget medlemsbrevet Delande, och att producera och skicka Delande till
stödmedlemmen är en kostnad. Utöver Delande kostar även administration av stödmedlemskap (hålla koll på vilka
som betalar avgiften och uppdatera adressregister) samt att trycka informationsmaterial och foldrar för marknadsföring.
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att stödmedlemmarna får en påminnelse om sitt medlemskap några
gånger per år samt att de bör veta vad som händer i organisationen genom medlemsbrevet Delande.
Stödmedlemmarna är viktiga ambassadörer för Svenska Kyrkans Unga som vill stödja organisationen ekonomiskt
och önskar rimligtvis att deras bidrag till stor del ska läggas på vår verksamhet.
Stödmedlemskapet kan knytas till ett distrikt eller lokalavdelning som då erhåller 60 % av stödmedlemsskapsavgiften. De 40 % av avgiften som tillfaller förbundet motsvarar i princip kostnaden för att administrera
stödmedlemskapet och att skicka information till stödmedlemmen.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2018 till 500 kronor.
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PROPOSITION 2017:4
REVIDERING AV STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA
§ 1 SYFTE
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i
centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får
växa i tro och ansvar.
§ 2 ORGANISATION
Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är
årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet,
där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.
§ 3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får gärna innehålla
ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.
I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Medlemskap
innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och
vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.
Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens
idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till
förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.
Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte.
Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Riksårsmötet fastställd
stödmedlemsavgift.
§ 4 REPRESENTATION
Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får lokalavdelningar vid ett distriktsårsmöte utse ombud. Valbar till ombud är
medlem i någon av distriktets lokalavdelningar. Riksårsmötet har 149 fasta mandat. Varje distrikt som genomför
ett årsmöte har 5 basmandat, därefter bestäms antalet ytterligare ombud procentuellt av antalet rapporterade
medlemmar i aktiva lokalavdelningar i distriktet den 31 december föregående år.
Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare och kan
därmed inte ha andra uppdrag under Riksårsmötet. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt
men inte rösträtt vid Riksårsmötet och Extra årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i
årsmötena.
§ 5 BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning.
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§ 6 RIKSÅRSMÖTET
Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Riksårsmötet, som ska hållas i augusti varje år. Riksårsmötet
förrättar val och beslutar i ärenden som behandlats av förbundsstyrelsen.
Kallelse till Riksårsmötet ska vara distrikten tillhanda minst sex månader före årsmötet. Propositioner till
Riksårsmötet ska vara distrikten tillhanda senast den 15 mars. Tilläggspropositioner kan skickas senare.
Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning och distrikt. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast
den 31 maj. Motionssvaren ska vara distrikt och ombud tillhanda senast den 18 juni. Enskild medlem, lokalavdelning och distrikt kan ställa interpellation till Riksårsmötet. Interpellationen ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 31 maj för beredning. Svaren ska vara distrikt och ombud tillhanda senast den 18 juni.
Vid Riksårsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängd
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av sammanträdesordning
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av presidium för årsmötet
6. Val av justerare och rösträknare
7. Verksamhetsberättelse för föregående år
8. Revisionsberättelse för föregående år
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
10. Behandling av propositioner
11. Behandling av motioner samt interpellationer
12. Fastställande av stödmedlemskapsavgift
13. Fastställande av budget och verksamhetsinriktning för kommande år och preliminär för nästkommande år
14.
a) Vid udda år
Val av förbundsordförande
Val av vice förbundsordförande
Val av 5 förbundsstyrelseledamöter
b) Vid jämna år
Val av 6 förbundsstyrelseledamöter
15. Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två ersättare (varav en auktoriserad)
16. Val av två sakrevisorer och två ersättare
17.
a) Vid udda år
Val av två ledamöter i valberedningen
b) Vid jämna år
Val av sammankallande i valberedningen
Val av två ledamöter i valberedningen
Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter, ledamöter och sammankallande
i valberedningen väljs på två år. Revisorer väljs på ett år.
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§ 7 FÖRBUNDSSTYRELSE
Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är förbundsstyrelsen som består av ordförande, vice ordförande och
elva ledamöter. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i Svenska Kyrkans Unga. Förbundsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag. Förbundsstyrelsen måste bestå av minst 8 personer.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst 60 procent, avrundat till närmaste heltal, av styrelsen är närvarande.
Förbundsstyrelsen företräder Svenska Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot externa organisationer
och myndigheter. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte representera lokalavdelning eller distrikt vid
riksförbundets årsmöte. Förbundsstyrelsen har delegationsrätt.
§ 8 FÖRVALTNING
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast
den 1 april. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till förbundsstyrelsen senast den 30 april och ska
vara hos de utsedda ombuden senast den 18 juni.
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTET
Extra årsmötet skall hållas när förbundsstyrelsen så beslutar, eller när minst 1/3 av distrikten eller lokalavdelningarna så begär. Kallelse till Extra årsmötet ska vara distrikten tillhanda minst sex veckor före årsmötet.
På Extra årsmötet tas de ärenden som utlysts i kallelsen upp. För Extra årsmötet gäller tillämpliga delar av vad
som sagts om Riksårsmötet.
§ 10 STADGEÄNDRING
Motion om stadgeändring ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 maj. Proposition om stadgeändring
ska vara distrikten tillhanda senast den 15 mars. Ändringar av stadgarna kräver enkel majoritet vid två på varandra
följande årsmöten eller 3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie Riksårsmöte.
§ 11 UTTRÄDE
Lokalavdelning som aktivt bedriver verksamhet som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga
av förbundsstyrelsen. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Riksårsmötet hållits och uteslutningen bekräftats av
3/4 majoritet av antalet avgivna röster.
Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från ordinarie
årsmöte eller medlemsmöte till förbundsstyrelsen. Lokalavdelning som inte godkänts som aktiv lokalavdelning
trots påminnelse två år i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen.
§ 12 UPPLÖSNING
Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast ske om beslut fattas med mer än 3/4 majoritet vid två på
varandra följande Riksårsmöten. Svenska Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning överlämnas till barnoch ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan. Riksårsmötet beslutar om detta.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
anta stadgarna och därmed bifalla proposition 2017:4.
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PROPOSITION 2017:5
MÅL FÖR ARBETET MED LOKALAVDELNINGAR OCH MEDLEMSKAP 2018 OCH 2019
Svenska Kyrkans Unga är en rikstäckande organisation med 13 distrikt och ett varierande antal aktiva lokalavdelningar.
Verksamhet sker genom lokalavdelningar, distrikt och förbund. Medlem är den mellan 0–30 år som ställer sig bakom
organisationens ide och syfte samt registrerar sitt medlemskap på Medlemssidorna.
För att vara en aktiv lokalavdelning krävs det att lokalavdelningen medlemsrapporterar genom att
på Medlemssidorna senast den 31 december redovisa:
• minst fem medlemmar
• två kontaktpersoner
• en registeransvarig
Och senast den 15 mars följande år redovisa:
• verksamhet i form av en verksamhetsberättelse om inte aktiviteter redan registrerats på Medlemssidorna
senast den 31 december.
I flera distrikt är det en förutsättning för att få skicka ombud från lokalavdelningen till distriktsårsmötet.
Det är även de aktiva lokalavdelningarna som är bidragsgrundande när vi ansöker om statsbidrag från MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).
På Stora årsmötet 2013 samt 2015 beslutade Svenska Kyrkans Unga om strategiska mål för arbetet med lokalavdelningar och vad som kallas för ”medlemsåret” – de olika tidsperioderna, kampanjerna, under året när
organisationen fokuserar på olika områden kring service och rapportering. Förbundsstyrelsen upplever fortfarande
att det har varit nyttigt och bra för såväl distrikt som förbund att ha konkreta och specifika mål med årsmötesbeslut på. Det är också motiverande och roligt att ha mål att sträva mot.
Det har pågått ett förankringsarbete kring hur viktigt det är att lokalavdelningen är aktiv, att våra befintliga
medlemmar förnyar sitt medlemskap, att vi rekryterar nya medlemmar och att vi fastställer en fungerande
demokrati i Svenska Kyrkans Unga. Därför vill förbundsstyrelsen föreslå Riksårsmötet 2017 att fortsatt
fastställa mål för arbetet med lokalavdelningar och medlemskap.
Nedan finns en kort beskrivning av vad respektive kampanj (tidsperiod) innebär och mål för 2018 och mål för
2019. Förbundsstyrelsens förhoppning är att med tydliga och konkreta mål tar Svenska Kyrkans Unga tillsammans
ett par steg framåt i såväl antal medlemmar som andel aktiva lokalavdelningar för att på så sätt kunna göra ännu
bättre saker för Svenska Kyrkans Ungas medlemmar!
MEDLEMSÅRET
Att ha mål för det övergripande medlemsåret är något organisationen inte haft tidigare. Målet för medlemsåret
syftar till att vi i slutet av året faktiskt ska ha blivit fler än föregående år.
Mål 2018
• Att under året bli minst 15 000 medlemmar.
Mål 2019
• Att under året bli minst 15 500 medlemmar.
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FÖRNYELSEKAMPANJEN
Förnyelsekampanjen pågår 1 januari–28 februari och syftar till att medlemmar från föregående år ska förnya sitt
medlemskap i Svenska Kyrkans Unga. Medlemskapet är ett ideologiskt ställningstagande och kostar ingenting.
Medlemskapet gäller per kalenderår och den som vill fortsätta vara medlem förnyar sitt medlemskap varje år.
Mål 2018 och 2019
• Att sträva efter att 60 procent av föregående års medlemmar ska ha förnyat sitt medlemskap vid kampanjens slut.
UPPDATERINGSKAMPANJEN
Uppdateringskampanjen pågår 1 mars–30 april och startar när de lokalavdelningar som har Svenska Kyrkans Ungas
normalstadgar har haft sitt årsmöte. Uppdateringskampanjen syftar till att uppdatera de kopplingar på Medlemssidorna som visar vilka medlemmar i lokalavdelningen som har förtroendeuppdrag, till exempel som kontaktperson,
och gör det möjligt för distrikt och förbund att kommunicera med rätt person om rätt sak.
Mål 2018
• Att sträva efter att 55 procent av lokalavdelningarna ska ha alla kopplingar registrerade
och uppdaterade på Medlemssidorna vid kampanjens slut.
Mål 2019
• Att sträva efter att 65 procent av lokalavdelningarna ska ha alla kopplingar registrerade
och uppdaterade på Medlemssidorna vid kampanjens slut.
MEDLEMSREKRYTERINGSKAMPANJEN
Medlemsrekryteringskampanjen pågår 10 augusti–15 oktober och syftar, precis som det låter på namnet, till att
rekrytera nya medlemmar till Svenska Kyrkans Unga. Kampanjen pågår under de veckor som verksamheten i
lokalavdelningar och distrikt drar igång igen efter eventuella sommaruppehåll.
Mål 2018 och 2019
• Att under kampanjen rekrytera 2 000 nya medlemmar.
MEDLEMSRAPPORTERINGSKAMPANJEN
Medlemsrapporteringskampanjen pågår 1 november–15 mars. Den 31 december är sista dag för att registrera
medlemmar, aktiviteter samt funktionskopplingar. Den 15 mars är sista datum för att fylla i föregående års
verksamhetsberättelse. Alla uppgifter ska finnas på Medlemssidorna vid kampanjens slut då dessa krav behöver
uppfyllas för att vara en aktiv lokalavdelning. Den aktiva lokalavdelningen får ett ekonomiskt bidrag för föregående
års registrerade verksamhet.
Mål för 2018 och 2019
• Att sträva efter att 90 procent av Svenska Kyrkans Ungas medlemmar ska finnas
i en aktiv lokalavdelning vid kampanjens slut.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
bifalla proposition 2017:5.
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PROPOSITION 2017:6
PÅVERKANSDOKUMENT 2018–2021
Svenska Kyrkans Unga har sedan sin begynnelse arbetat med olika typer av påverkansarbete.
Påverkansdokumentet samlar organisations ambitioner och mål som Svenska Kyrkans Unga vill uppnå. Tidsspannet 2018-2021 är satt för att ge tid att arbeta med frågorna under en längre tid vilket följs upp av en utvärdering.
Dokumentet beskriver våra påverkansmål och fokuserar på vad vi vill påverka, inte specifikt på vilket sätt trots att
där finns tankar bakom varje mål kring på vilket sätt vi vill arbeta. För att få en bakgrund till de olika målen se
kommentarer till dokumentet (bilaga).
SVENSKA KYRKAN
Vision
Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation.
Mål
• Anställda och förtroendevalda i hela Svenska kyrkan har ökad kunskap om och ett större förtroende för
Svenska Kyrkans Unga.
• Svenska kyrkan uppmärksammar Svenska Kyrkans Unga som en bra metod för barn- och ungdomsorganisering i Svenska kyrkan.
• Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga har ett avtal som reglerar samarbetet på nationell nivå som Svenska
kyrkans barn- och ungdomsorganisation.
• Inspirera, stödja och underlätta Svenska kyrkan i att göra barnkonsekvensanalyser på ett sådant sätt att barn
och ungas röst tas tillvara och kan ligga till grund för beslut.
• Barns röster tas tillvara på i samtliga beslutande instanser genom exempelvis barnkonsekvensanalyser.
Vision
Svenska kyrkan låter ideologi väga tungt.
Mål
• Svenska kyrkan antar en alkoholpolicy med nolltolerans mot förtäring av alkohol vid arrangemang
och representation (undantaget nattvard).
• Svenska kyrkan ser över och gör en kraftig minskning av sina arvoden och förmåner vid representation
och förtroendeuppdrag.
• Svenska Kyrkans Unga arbetar för att måltider på Svenska kyrkans nationella arrangemang är vegetariska.
Vision
Unga medlemmar i Svenska kyrkan påverkar kyrkopolitiken på nationell nivå.
Mål
• Ett återkommande forum arrangeras där barn och unga får diskutera kyrkans aktuella frågor tillsammans med
representanter från kyrkomötet.
• Svenska Kyrkans Unga har en formell röst genom yttranderätt i kyrkomötet.
• Antalet ledamöter under 30 år ökar i kyrkomötet samt att minst två ordinarie ledamöter i kyrkostyrelsen är
under 30 år.
• Intresset för och kunskapen om kyrkovalet bland unga ökar.
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SAMHÄLLET
Vision
Barn har rätt till andlig och personlig utveckling.
Mål
• Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdebatten för barns rättigheter och särskilt barns rätt
till andlig utveckling i enlighet med barnkonventionen.
• Svenska Kyrkans Unga deltar i interreligiösa sammanhang för barns rätt till andlighet.
• Svenska Kyrkans Unga påverkar samhällsdebatten och media i riktning mot en positiv retorik kring
andlighet och religion.
• Svenska Kyrkans Unga genomför aktioner för barnets rätt till andlig utveckling med fokus på barns
egen kraft och förmåga samt sina rättigheter och skyldigheter.
• Svenska Kyrkans Unga är en röst och diakonal kraft för utsatta barn i samhället.
Vision
Att vår tro leder till handling.
Mål
• Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdebatten mot förtryckande normer och strukturer
genom att verka för ett jämlikt och mångfaldigt samhälle.
• Svenska Kyrkans Unga är en skapelsenära barn- och ungdomsorganisation som arbetar för en hållbar
framtid för hela skapelsen.
• Svenska Kyrkans Ungas medlemmar är medvetna om världens gemensamma förvaltaransvar för skapelsen
och tar det på allvar.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att
bifalla proposition 2017:6.
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KOMMENTARER TILL PROPOSITION 2017:6
Vision: Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation.
Vi drömmer om att all verksamhet för barn och ungdomar i Svenska kyrkan bedrivs av och med Svenska Kyrkans
Unga. Genom målen vill vi visa på Svenska Kyrkans Unga som metod och redskap där barn och ungas röster tas på
allvar och styr verksamheten.
Vision: Svenska kyrkan låter ideologi väga tungt.
Som kristna i samhället är det viktigt att vi låter vår tro och ideologi bli verklighet i våra liv.
Vi är kritiska till Svenska kyrkans konsumtion av alkohol vid arrangemang och vid representation. Att kyrkoavgiften används till alkohol är oroväckande, det är inte att ta sitt uppdrag som kyrka på allvar. Det är också ett
steg tillbaka i arbetet med en öppen och inkluderande kyrka där människor under 18 år återigen utestängs.
”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många
former.” (1 Pet 4:10) I Svenska kyrkan finns mängder av ideella som viger sin fritid åt vår kyrka och för att tjäna
varandra. Idag har Svenska kyrkan stora arvoden och privilegier vid många förtroendeuppdrag. Medlemmarnas
bidrag bör inte användas som drivkraft för engagemang utan drivkraften bör vara viljan att tjäna varandra och
Jesus Kristus. Därför anser vi att Svenska kyrkan behöver fundera kring arvoden och förmåner i form av dyra
hotellnätter, flygresor och middagar.
Som en del av att värna om Guds skapelse och göra vår tro till handling vill vi påtala vikten av att konsumera
mindre kött och på så sätt minska utsläppen av växthusgaser. Svenska kyrkan på nationell nivå samlar många
människor på sina mötesplatser, att endast servera vegetarisk kost sänder tydliga signaler om hur vi tar ett större
ansvar för skapelsen vi fått av Gud.
Vision: Unga medlemmar i Svenska kyrkan påverkar kyrkopolitiken på nationell nivå.
Idag är medelåldern i kyrkopolitiken väldigt hög och representerar inte medlemskåren. Vi behöver fler unga som
kan bidra med nya perspektiv. Barn och unga är Svenska kyrkans nutid och deras röster behövs för att skapa en
kyrka för alla.
Vision: Barn har rätt till andlig och personlig utveckling.
I dagens sekulariserade samhälle är det av yttersta vikt och en självklarhet att vi som kristen barn- och ungdomsorganisation står på barnens sida och ger dem en möjlighet att utvecklas på ett andligt och personligt plan.
Eftersom Svenska Kyrkans Unga under åren 2017–2019 arbetar med en diakonal satsning är det självklart att
vi också bedriver påverkansarbete inom ramen för det och framöver. Vi vill tjäna varandra ännu mer och kunna
använda organisationens starka röst för att påverka mer för utsatta barn i samhället på olika sätt.
Att vår tro leder till handling.
Svenska Kyrkans Unga vill arbeta för att minska människans negativa påverkan på skapelsen. Klimatkrisen är
mycket påtaglig i världen och vi har ett uppdrag av Gud att förvalta skapelsen, vilket vi måste ta på allvar.
Vi vill ta ställning mot normer som förtrycker eller osynliggör barn och unga i samhället. Vi är en del av en större
gemenskap och har ett ansvar för våra syskon. Därför vill vi som organisation arbeta med att synliggöra och ta
ställning mot normer som exkluderar barn och unga på olika sätt i samhället.
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PROPOSITION 2017:7
EN PROPP OM KLIMATHOPP – EN VEGETARISK RIKSORGANISATION
Att älska vår medmänniska och ta hand om den skapelse som Gud gett oss i uppdrag att förvalta, hur gör vi det till
något levande och verkligt i våra liv så att det inte bara stannar vid tomma ord? Hur kan vi varje dag leva som Jesu
lärjungar och vara ett synligt tecken på Guds kärlek?
Världen är tyvärr full av orättvisor och en av de största har vi i vår del av världen varit med och skapat genom vårt
sätt att leva. Klimatförändringarna drabbar hårdast de fattiga i världen som bidragit minst till dem. Kött- och
mejeriprodukter påverkar klimatet lika mycket som världens alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans.1
Precis som Jesus stod upp för de svaga måste också vi göra det, kärleken till våra nästa har inga nationsgränser
liksom världens utsläpp inte har det.
75 % av utsläppen från matkonsumtion kommer från kött- och mejerikonsumtion, detta trots att dessa
matkategorier bara utgör 35 % av vårt kaloriintag.2 Hur kan vi säga att vi förvaltar skapelsen medan vi äter kött,
när köttproduktion är den största miljöförstöraren?
Bondgårdsdjur står nu för cirka 20 % av alla världens landdjur, och de 30 % av jordens landyta som bondgårdsdjuren nu tar upp har en gång varit bebott av vilda djur. Boskapssektorn bidrar till minskningen av biologisk
mångfald genom bland annat avskogning, markförstöring och föroreningar.3
Vi har redan erkänt att klimatfrågan är en viktigt, relevant och reell utmaning som vi som organisation och kristna
har ett särskilt ansvar för. Bland annat är vi medskapare till studiematerialet Världens kurs4 som bland annat har
fokus på den globala tillvaron. Svenska Kyrkans Ungas miljöpolicy har också ett tydligt fokus på att värna om
skapelsen. Det är på tiden att leva som vi lär. Det finns ingenting för oss som organisation som är lika effektivt för
att minska vår klimatpåverkan som att ta bort köttet från våra arrangemang.
Till riksarrangemang räknas alla arrangemang som förbundet står för, exempelvis: Riksårsmötet, De Ungas Kyrkomöte, förbundsstyrelsesammanträden, sammanträden för nationella arbetsgrupper/projektgrupper med mera.
Med vegetariskt menas allt mellan lakto-ovo-vegetariskt och veganskt.

Därför föreslår förbundsstyrelsen Riksårsmötet 2017 besluta:
att
samtliga måltider vid Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang ska vara vegetariska.

1

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego

2

Naturvårdsverket 2016; Hållbara konsumtionsmönster

3

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations); Livestock’s long shadow, 2006

4

www.varldenskurs.se
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KOMPLETTERING TILL PROPOSITION 2017:4 Stadgerevidering
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  stadgerevidering.	
  	
  
Stadgar från Stora årsmötet 2015
§ 4 REPRESENTATION

Beskrivning av ändringar

Föreslagna nya stadgar
§ 4 REPRESENTATION

Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får aktiva
lokalavdelningar vid ett distriktsårsmöte utse
ombud. Valbar till ombud är medlem i någon av
distriktets aktiva lokalavdelningar. Riksårsmötet har
149 fasta mandat. Varje distrikt som genomför ett
årsmöte har 5 basmandat, därefter bestäms antalet
ombud procentuellt av antalet rapporterade
medlemmar i aktiva lokalavdelningar i distriktet
den 31 december föregående år.

Plockat bort ordet ”aktiva” utifrån en
diskussion som fördes på Riksårsmötet 2016
efter en motion om detta som förbundsstyrelsen
föreslog bifall på. Denna motion är uppe för
beslut även vid Riksårsmötet 2017 som ett
ärende i andra läsning.

Till Riksårsmöte och Extra årsmöte får
lokalavdelningar vid ett distriktsårsmöte utse ombud.
Valbar till ombud är medlem i någon av distriktets
lokalavdelningar. Riksårsmötet har 149 fasta mandat.
Varje distrikt som genomför ett årsmöte har 5
basmandat, därefter bestäms antalet ytterligare ombud
procentuellt av antalet rapporterade medlemmar i
aktiva lokalavdelningar i distriktet den 31 december
föregående år.

Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ.
Ombud får bara representera en uppdragsgivare.
Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och
yrkanderätt men inte rösträtt vid Riksårsmötet och
Extra årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar
övrigas deltagande i årsmötena.
	
  

Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ.
Ombud får bara representera en uppdragsgivare och
kan därmed inte ha andra uppdrag under Riksårsmötet.
Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och
yrkanderätt men inte rösträtt vid Riksårsmötet och
Extra årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar
övrigas deltagande i årsmötena.
	
  

§ 6 RIKSÅRSMÖTET

§ 6 RIKSÅRSMÖTET

Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är
Riksårsmötet, som ska hållas i augusti varje år.
Riksårsmötet förrättar val och beslutar i ärenden
som behandlats av förbundsstyrelsen.

Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är
Riksårsmötet, som ska hållas i augusti varje år.
Riksårsmötet förrättar val och beslutar i ärenden som
behandlats av förbundsstyrelsen.

Kallelse till Riksårsmötet ska vara
lokalavdelningarna och distrikten tillhanda minst
sex månader före årsmötet. Propositioner till
Riksårsmötet ska vara lokalavdelningar och distrikt
tillhanda senast den 15 mars. Tilläggspropositioner
kan skickas senare.

Som en konsekvens av distriktsrepresentation
har ordet ”lokalavdelningarna” plockats bort
där det tidigare legat kvar.

Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning
och distrikt. Motion ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 31 maj. Motionssvaren ska vara
lokalavdelningar, distrikt och ombud tillhanda
Ordet ”skriftliga frågor” är ändrat till
senast den 18 juni. Enskild medlem, lokalavdelning
”interpellationer”.
och distrikt kan ställa skriftlig fråga till
Riksårsmötet. Frågan ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 31 maj för beredning. Svaren
ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud och
tillhanda senast den 18 juni.
Vid Riksårsmötet ska följande ärenden förekomma:
1)
Justering av röstlängd.
2)

Fråga om mötets behöriga utlysande.

3)

Fastställande av sammanträdesordning.

4)

Fastställande av föredragningslista.

5)

Val av presidium för årsmötet.

6)

Val av justerare och rösträknare.

7)

Verksamhetsberättelse för föregående år.

Här har punkterna justerats så att de ser
likadana ut. I stadgarna från 2015 finns ibland
punkter efter ärendena och ibland finns
slutparenteser. Det har justerats.

Kallelse till Riksårsmötet ska vara distrikten tillhanda
minst sex månader före årsmötet. Propositioner till
Riksårsmötet ska vara distrikten tillhanda senast den
15 mars. Tilläggspropositioner kan skickas senare.
Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning och
distrikt. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda
senast den 31 maj. Motionssvaren ska vara distrikt och
ombud tillhanda senast den 18 juni. Enskild medlem,
lokal- avdelning och distrikt kan ställa interpellation
till Riksårsmötet. Interpellationen ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 maj för
beredning. Svaren ska vara distrikt och ombud
tillhanda senast den 18 juni.

Vid Riksårsmötet ska följande ärenden förekomma:
1.
Justering av röstlängd
2.

Fråga om mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av sammanträdesordning

4.

Fastställande av föredragningslista

5.

Val av presidium för årsmötet

6.

Val av justerare och rösträknare

7.

Verksamhetsberättelse för föregående år

8)

Revisionsberättelse för föregående år.

8.

Revisionsberättelse för föregående år

9)

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

9.

10)

Behandling av propositioner.

Fråga om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen

10.

Behandling av propositioner 

11.

Behandling av motioner samt interpellationer 

11) Behandling av motioner samt interpellationer
och frågor.

Även här har ordet ”interpellationer” lagts in.

12)

Fastställande av stödmedlemskapsavgift.

12.

Fastställande av stödmedlemskapsavgift 

13)

Fastställande av budget och
verksamhetsinriktning för kommande och
nästkommande år.

13.

Fastställande av budget och
verksamhetsinriktning för kommande år och
preliminär för nästkommande år 

14.

a) Vid udda år 
Val av förbundsordförande
Val av vice förbundsordförande
Val av 5 förbundsstyrelseledamöter

14.

Ordet ”preliminär” är tillagt.

a) Vid udda år
Val av förbundsordförande
Val av vice förbundsordförande
Val av 5 förbundsstyrelseledamöter
b) Vid jämna år
Val av 6 förbundsstyrelseledamöter

15.

Val av två räkenskapsrevisorer (varav en
auktoriserad) och två ersättare (varav en
auktoriserad)
Val av två sakrevisorer och två ersättare

17.

a) Vid udda år
Val av två ledamöter i valberedningen



16.

b) Vid jämna år
Val av sammankallande i valberedningen
Val av två ledamöter i valberedningen

Tidigare fanns inte en tidsbegränsning satt för
val av valberedningen, nu är den inlagd! Och
Förbundsordförande, vice förbundsordförande,
revisorerna väljs enligt det nya förslaget på ett
förbundsstyrelseledamöter och revisorer väljs på två år.
år.

b) Vid jämna år
Val av 6 förbundsstyrelseledamöter 
15.

Val av två räkenskapsrevisorer (varav en
auktoriserad) och två ersättare (varav en
auktoriserad) 

16.

Val av två sakrevisorer och två ersättare 

17.

a) Vid udda år 
Val av två ledamöter i valberedningen
b) Vid jämna år
Val av sammankallande i valberedningen Val
av två ledamöter i valberedningen 

Förbundsordförande, vice förbundsordförande,
förbundsstyrelseledamöter, ledamöter och

	
  

§ 7 STYRELSE
Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är
förbundsstyrelsen som består av ordförande, vice
ordförande och elva ledamöter. Valbar till
förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i
Svenska Kyrkans Unga. Förbundsstyrelsen
sammankallas av ordförande eller på dennes
uppdrag. Förbundsstyrelsen måste bestå av minst 8
personer och är beslutsmässig då 60 procent av
ledamöterna är närvarande. Förbundsstyrelsen
företräder Svenska Kyrkans Unga inom Svenska
kyrkan och gentemot externa organisationer och
myndigheter. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte
representera lokalavdelning eller distrikt vid
riksförbundets årsmöte. Förbundsstyrelsen har
delegationsrätt.

sammankallande i valberedningen väljs på två år.
Revisorer väljs på ett år.
Rubriken är ändrad.

Förbundsstyrelsen har tolkat stadgarna olika
utifrån hur många de behövt vara efter avhopp
från förbundsstyrelsen. Denna mening
förtydligar.

	
  
§ 7 FÖRBUNDSSTYRELSE
Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är
förbundsstyrelsen som består av ordförande, vice
ordförande och elva ledamöter. Valbar till
förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i
Svenska Kyrkans Unga. Förbunds- styrelsen
sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag.
Förbundsstyrelsen måste bestå av minst 8 personer.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst 60
procent, avrundat till närmaste heltal, av styrelsen är
närvarande.

	
  

Förbundsstyrelsen företräder Svenska Kyrkans Unga
inom Svenska kyrkan och gentemot externa
organisationer och myndigheter. Förbundsstyrelsens
ledamöter får inte representera lokalavdelning eller
distrikt vid riksförbundets årsmöte. Förbundsstyrelsen
har delegationsrätt.

§ 8 FÖRVALTNING

	
  
§ 8 FÖRVALTNING

Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår.
Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till
revisorerna senast den 1 april. Sak- och
räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till
förbundsstyrelsen senast den 30 april och ska vara
hos de utsedda ombuden senast den 18 juni före
riksförbundets årsmöte.
	
  
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTET
Extra årsmötet skall hållas när förbundsstyrelsen så

Den sista delen i sista meningen är borttagen.

Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår.
Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till
revisorerna senast den 1 april. Sak- och
räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till
förbundsstyrelsen senast den 30 april och ska vara hos
de utsedda ombuden senast den 18 juni.
	
  
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTET
Extra årsmötet skall hållas när förbundsstyrelsen så

beslutar, eller när minst 1/3 av distrikten eller
lokalavdelningarna så begär. För Extra årsmötet
gäller tillämpliga delar av vad som sagts om
Riksårsmötet.
	
  

beslutar, eller när minst 1/3 av distrikten eller lokalHär har förbundsstyrelsen lagt till en mening om avdelningarna så begär. Kallelse till Extra årsmötet ska
när kallelsen ska vara ute samt vad som
vara distrikten tillhanda minst sex veckor före
avhandlas på ett Extra årsmöte.
årsmötet. På Extra årsmötet tas de ärenden som utlysts
i kallelsen upp. För Extra årsmötet gäller tillämpliga
delar av vad som sagts om Riksårsmötet.
	
  
§ 10 STADGEÄNDRING

§ 10 STADGEÄNDRING
Motion om stadgeändring ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 maj.
Ändringar av stadgarna kräver enkel majoritet vid
två på varandra följande Riksårsmöten eller 3/4
majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie
Riksårsmöte.

För tydlighetens skull gäller även stadgeändring
från förbundsstyrelsen samma som för övriga
propositioner. Förbundsstyrelsen kan alltså
(enligt det nya förslaget) inte skicka en
tilläggsproposition (efter 15 mars) om
stadgeändring.

	
  
§ 11 UTTRÄDE
Lokalavdelning som bedriver verksamhet som
Här har ordet ”aktivt” lagts till.
skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska
Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen. Beslutet om
uteslutning träder i kraft då Riksårsmötet hållits och
uteslutningen bekräftas av 3/4 majoritet av antalet
avgivna röster.Lokalavdelning som vill begära
utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända
protokollsutdrag från ordinarie årsmöte eller
medlemsmöte till förbundsstyrelsen.
Sista meningen har justerats utifrån att det är
fler specifikationer som krävs för att vara just en
Lokalavdelning som trots påminnelse inte har
aktiv lokalavdelning.
inkommit med medlemsrapport två år i rad kan
uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga.
	
  
	
  

Motion om stadgeändring ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 31 maj. Proposition om
stadgeändring ska vara distrikten tillhanda senast den
15 mars. Ändringar av stadgarna kräver enkel
majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller
3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie
Riksårsmöte.
	
  
§ 11 UTTRÄDE
Lokalavdelning som aktivt bedriver verksamhet som
skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska
Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen. Beslutet om
uteslutning träder i kraft då Riksårsmötet hållits och
uteslutningen bekräftats av 3/4 majoritet av antalet
avgivna röster.Lokalavdelning som vill begära utträde
ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag
från ordinarie årsmöte eller medlemsmöte till
förbundsstyrelsen. Lokalavdelning som inte godkänts
som aktiv lokalavdelning trots påminnelse två år i rad
kan uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga av
förbundsstyrelsen.
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SVENSKA KYRKANS UNGA 2016
Utöver dessa ”firsts” har förbundsstyrelsen jobbat hårt för
att verkställa alla de beslut som Stora årsmötet 2015 och
Riksårsmötet 2016 gett oss. Det är inte alltid helt lätt att
genomföra det som årsmötet beslutar om. En del frågor
är lite kniviga rent administrativt och en del frågor känns
genomförbara till en början men så snart en börjat gräva så
blir det lite krångligare. I andra frågor har vi tydligt vinden
med oss och under 2016 har samtal förts med Svenska
kyrkan om alltifrån att det ska gå att rösta i kyrkovalet trots
att en precis flyttat till ny stad till att eventuellt skriva ett
samarbetsavtal – allt för att barn och ungas delaktighet i
församlingen ska bli tydligare och starkare.

SÅ SKRIVER VI till ännu ett år i Svenska Kyrkans Ungas

historiebok! Att läsa Svenska Kyrkans Ungas verksamhetsberättelse är verkligen roligt. Berättelsen är ett kvitto på allt
det fantastiska arbete som medlemmar, förtroendevalda och
anställda gör för och i organisationen! 2016 har varit ett
händelserikt år i Svenska Kyrkans Unga med väldigt många
”firsts”:
FÖR FÖRSTA GÅNGEN har vi hållit riksläger tillsammans

med Svenska kyrkan – Andetag 2016 (läs mer på sida 4).
Det var ett läger för åldrarna 0–30 (!) som möjliggjordes
med medel från Svenska kyrkans satsning Dela tro-dela liv.
För första gången har vi under 2016 hållit Riksårsmöte,
det första någonsin i Svenska Kyrkans Ungas historia.
För första gången har vi under 2016 haft ett forum tillsammans med kyrkomötet! På måndagen innan kyrkomötets första session träffade cirka 40 medlemmar från De
Ungas Kyrkomöte representanter från kyrkomötet och diskuterade motionssvaren som skrivits. De diskuterade också
barn och ungas delaktighet och plats i Svenska kyrkan.
Flera medlemmar berättade efteråt att det verkligen kändes
att de kunde påverka, otroligt häftigt. Våra motionssvar
och diskussionerna från forumet lyftes sen många gånger i
kyrkomötets utskottsarbete och i plenum.

MYCKET HAR VI satt igång under 2016 och jag blickar fram

emot 2017 med spänning! Jag hoppas att du ska känna
dig stolt över Svenska Kyrkans Unga efter att ha läst årets
verksamhetsberättelse, det är sannerligen världens bästa
barn- och ungdomsorganisation du är medlem i. Och med
det sagt vill jag även passa på att säga TACK till dig som är
medlem! Svenska Kyrkans Unga är och gör vi tillsammans
och jag är glad och tacksam att du känner att Svenska Kyrkans Unga är en organisation för dig att växa och engagera
dig i. Jag kan i ärlighetens namn säga att det inte går en dag
där jag inte är tacksam att få leda den här fantastiska organisationen som bubblar av tro och sökande, av engagemang,
nyfikenhet och av kyrkkärlek. Tack för 2016, vi ses 2017!

OCH, GIVETVIS FÖR första gången – reformationsåret har

inte hänt förut, har vi arbetat ordentligt med att förbereda
och kliva rakt in i reformationsåret! Ungefär tre månader
efter att vi träffas i Örnsköldsvik (för 2017 års Riksårsmöte)
är det 500 år sedan Martin Luther enligt sägnen spikade
upp sina teser i Wittenberg. Under 2016 har vi tagit fram
en kortlek för bordssamtal som varit oerhört populär,
arbetsgruppen för kristen tro och identitet har startat en
bibelpodd och vi har dessutom tagit fram en hel bok tillsammans med Verbum om Martin Luthers liv, vad han ville
förändra och dessutom vilka tankesätt han hade som idag
gör att vi kallar oss lutheraner.

FRED!

Amanda Carlshamre
Förbundsordförande
Svenska Kyrkans Unga
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STORA ÅRSMÖTET 2015 BESLUTADE ATT SVENSKA KYRKANS UNGA VILL
• skapa förutsättningar för att alla barn och unga inom Svenska kyrkan ska få känna sig som en
självklar del av kyrkan på sina egna villkor.
• bidra till att alla organisationens medlemmar ska få fördjupa och stärka sin personliga tro.
• verka för att alla medlemmar ska kunna känna sig trygga i att utforska sin lutherska identitet
men också få möjlighet att lära känna andra kristna traditioner.

Ur verksamhetsinriktningen

ATT BYGGA KYRKA
Varje nummer av medlemsbrevet Delande har också innehållit en bön på numrets tema, kopplad till en andakt som
lagts upp på hemsidan.

ARBETSGRUPPEN FÖR
KRISTEN TRO OCH IDENTITET
Arbetsgruppen för kristen tro och identitet bestod 2016 av:
• Ellen Andersson, Uppsala distrikt
• Fanny Helminen, Stockholms distrikt
• Lovisa Pihl, Linköpings distrikt
• David Åstrand, Uppsala distrikt
• Oskar Andersson, förbundsstyrelsens
kontaktperson (tillfällig sammankallande)
• Helena Hahr Kamienski, teologisk samordnare,
förbundskansliet

ANDETAG 2016
Den 30 juni–3 juli anordnade Svenska Kyrkans Unga det nationella lägret Andetag 2016 i Linköping. Över 300 barn och
unga i åldrarna 0–30 år samlades under fyra dagar för att dela
tro och liv. Målet med lägret var fördjupning för alla åldrar,
att alla deltagare skulle få andas in nya erfarenheter och kunskap och få fördjupa sin tro tillsammans med andra. Deltagarna fick välja olika workshopliknande spår att gå under fredagen och lördagen, totalt 17 spår hölls för olika åldrar. Dessa
spår handlade bland annat om hbt-frågor, att vara detektiv i
Domkyrkan, gå pilgrimsvandring och måla en ikon. Förutom
spåren hölls det storsamlingar i form av mässor i Domkyrkan,
ungdomskvällen BEAT i Missionskyrkan och Fredagskul för
de yngre i Missionskyrkan. Andetag 2016 var en delsatsning
inom projektet Dela tro – dela liv som Svenska kyrkan driver
och som delar ut pengar till olika projekt. Förutom Svenska
kyrkan på nationell nivå och Linköpings stift samarbetade
Svenska Kyrkans Unga också med Sensus under lägret.

Gruppen har under året haft sex fysiska möten under en eller
två dagar samt tre Skype-möten. Under våren producerades
underlag för lägret Andetags morgonsamlingar, material till
två spår – ”Workshop om kristen tro” och ”Den inre resan”
samt frågor till den så kallade Lutherkortleken (läs mer under
Reformationsåret). Under hösten startades ett nytt projekt,
bibelpoddar, ett virtuellt bibelstudium på 1 Johannesbrevet,
som ersätter tidigare podsändningar av serien ”Tror du?”.
Gruppen medverkade under Rikshelgen med workshopen
”Kristen tro enligt Luther”.

Projektgruppen för Andetag 2016 bestod av:
Amanda Brown, Linköpings distrikt
Frida Carlsson, Linköpings distrikt
Maria Wingård, kyrkokansliet, Svenska kyrkan på nationell nivå
Jenny Carlenius, förbundsstyrelsens kontaktperson
Joakim Kroksson, projektledare, förbundskansliet
Desirée Widell, kommunikatör, förbundskansliet

AKTIVITETSPOTTEN
Sedan Stora årsmötet 2015 finns en möjlighet för lokalavdelningar och distrikt att söka pengar ur en aktivitetspott förbundet har. Syftet med potten är att uppmuntra till utvecklande
och nyskapande aktiviteter med tydlig inriktning om kristen
tro och identitet. Kriterierna för ansökan och ett exempel på
hur en ansökan kan se ut finns på förbundets hemsida. Under
året har fyra ansökningar inkommit varav tre beviljats. Exempel på aktiviteter som har fått beviljat anslag är framtagandet
av ett rollspel med fokus på reformationsåret och ungdomskväll med specifikt tema.

REFORMATIONSÅRET
Den 31 oktober 2016 inleddes Reformationsåret som pågår fram till 31 oktober 2017. Det är 500 år sedan Martin
Luther skrev sina teser och grundade den lutherska kyrka som
Svenska Kyrkans Unga är en del av idag.
I samband med reformationsårets start den 31 oktober 2016
i Lund hölls ett ekumeniskt möte för cirka 40 lutheraner (från
Svenska Kyrkans Unga) och cirka 40 katoliker (från Sveriges
Unga Katoliker). Mötet hölls den 29–30 oktober och syftet
var att diskutera de fem imperativen (uppmaningar) som
under måndagen signerades av påve Franciskus och Luth-

HEMSIDAN OCH DELANDE
Under året har det publicerats betraktelser till varje söndag
och veckans bön på www.svenskakyrkansunga.se. Under
våren lyftes betraktelserna i ett Facebookinlägg på Svenska
Kyrkans Ungas sida varje fredag. Betraktelserna är skrivna
av pedagoger och präster, verksamma inom Svenska kyrkan,
samt av den teologiska samordnaren.
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erska Världsförbundets ordförande biskop Munib Younan.
Förbundsordförande Amanda Carlshamre fick möjlighet
att vara med i Domkyrkan vid undertecknandet och hela
det ekumeniska ungdomsmötet var sedan med på det stora
eventet i Malmö Arena senare under dagen. Från förbundsstyrelsen deltog under dagarna Desiré Persson, Robin Nord och
Amanda Carlshamre. Övriga Svenska Kyrkans Unga-delegater
kom från Lunds distrikt.
Arbetsgruppen för tro och identitet fick i januari en förfrågan från Svenska kyrkan på nationell nivå om medverkan i
framtagandet av Lutherkortleken, ett material med 52 frågor
att använda i alla möjliga sammanhang för att inspirera till
samtal. Gruppen formulerade cirka 30 frågor, efter en snabb
genomgång av Luthers teologi. Materialet var färdigt lagom
till lägret Andetag 2016, där det delades ut till deltagarna, och
visade sig bli mycket populärt. Den första utgåvan tog snabbt
slut och nytryck gjordes under slutet av hösten. Kortlekens frågor har använts på Rikshelgen, vid träff med blivande präster
på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och på en samling med
biskoparna bland annat. Under november gick ett exemplar av
kortleken ut till alla lokalavdelningar. En enklare handledning
med historia kring Luther och hans omvärld och en enkel
sammanfattning av hans teologi lades ut på hemsidan.

huvudgudstjänst på annan dag än söndag. För första gången
kommenterade även förbundsstyrelsen kyrkostyrelsens skrivelser (motsvarande förbundsstyrelsens propositioner).

TEOLOGIFESTIVALEN 2017
Den teologiska samordnaren har under 2016 ingått i projektgruppen för Teologifestivalen, (den 24–26 februari 2017
i Uppsala). Ordförande Amanda Carlshamre har suttit i
styrgruppen. Arbetsgruppen för tro och identitet har under
hösten planerat för sin ström – ”Kristen tro enligt Luther”.

De som planerade De Ungas Kyrkomöte var:
Jesper Eneroth, gruppledare för S i kyrkomötet
Rebecka Hansson, Uppsala distrikt
Magdalena Jerlström, Salt – barn och unga i EFS
Jenny Carlenius, förbundsstyrelsens kontaktperson
Helena Hahr Kamienski, teologisk samordnare,
förbundskansliet

Forum
Motionssvaren sammanställdes och delades sedan ut till
kyrkomötesledamöter under måndagen och tisdagen när
kyrkomötet startade. Det som var nytt var måndagens
forum, där De Ungas Kyrkomöte-deltagarna och representanter för kyrkomötet fick möjlighet att träffas och
diskutera motionssvaren. Det samtalades också om hur
ungdomar ska intresseras för och få möjlighet att engagera
sig i de demokratiska processer som styr Svenska kyrkan, på
lokalnivå i församlingen samt på stifts- och riksnivå.
Mötet genererade många goda samtal och konkreta förslag på vad nomineringsgrupper, De Ungas Kyrkomöte och
enskilda ungdomar kan göra för att öka antalet ungdomar
engagerade i kyrkopolitiken. Forumet var väldigt uppskattat av
kyrkomötets deltagare (alla åtta utskottspresidier var på plats,
representanter från nomineringsgrupperna samt representanter
från kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium) och planeras
fortsätta. Fler utskottsbetänkanden än vanligt lyfte i år De
Ungas Kyrkomötes motionssvar.

UNGDOMSKATEKESEN
Under året har Svenska Kyrkans Unga tagit initiativ till en
bok för unga om Martin Luther och vad en ”luthersk” kyrka
egentligen är? Vad innebär det för Svenska kyrkan? Vad gör oss
till lutheraner? Boken författades under sommaren och tidiga
hösten 2016 och lanseras 2017.

UNDER KYRKOMÖTET
Svenska Kyrkans Unga närvarade vid kyrkomötet. Under den första sessionen (när kyrkomötet träffas för första
gången av två) delades motionssvaren från De Ungas Kyrkomöte ut. Under session två var en praktikant med på plats
en av dagarna och representanter från förbundsstyrelsen var
på plats alla tre dagarna. I samband med kyrkomötets andra
session var också ärkebiskopen för gammelkatolska kyrkorna
i Utrechtunionen på plats och förbundsordförande Amanda
Carlshamre tog emot hans sällskap på förbundskansliet och
berättade om Svenska Kyrkans Unga. De Ungas Kyrkomötes motionssvar lyftes från talarstolen vid fler än ett tillfälle.
Under båda sessionerna var Svenska Kyrkans Unga på plats
med utställningsbord och samtalade och minglade med
såväl ledamöter som biskopar och kyrkomötespresidiet.

DE UNGAS KYRKOMÖTE
På De Ungas Kyrkomöte samlas unga för att diskutera och
svara på valda motioner som har kommit in till kyrkomötet,
Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Salt – barn och
unga i EFS har alltid haft en given plats i projektgruppen och
erbjudits att skicka deltagare. Årets De Ungas Kyrkomöte var
det sjunde i ordningen och hölls denna gång på ett nytt sätt
i Lötenkyrkan och vid Johannelunds teologiska högskola i
Uppsala samt under måndagens forum på Uppsala Konsert &
Kongress (mer om forumet nedan).
Det kom totalt 42 deltagare och alla distrikt utom Strängnäs var representerade. Under helgen den 24–25 september,
diskuterade deltagarna några av kyrkomötets motioner.
Projektgruppen hade valt ut 21 motioner som på något sätt
anknöt till Svenska Kyrkans Ungas verksamhetsinriktning,
expertområde eller som på något sätt anknöt till propositioner och motioner till Riksårsmötet 2016. De motioner som
besvarades handlade bland annat om bemötande av personer
utanför heteronormen, om flyktingar och integration, om

KYRKLIGA UTBILDNINGAR
Den teologiska samordnaren har under året besökt Svenska
kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala vid två tillfällen för
att prata om Svenska Kyrkans Unga med blivande församlingspedagoger och präster, totalt 22 stycken. Vid det första
tillfället var förbundsstyrelsens Jakob Schwarz med och vid
det andra Oskar Andersson. Vid träffen i oktober användes Lutherkortleken vilket gav många goda samtal. Lunds
distrikt har besökt utbildningsinstitutet i Lund.
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Bilder från Andetag 2016. 

Foto: Magnus Aronson
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Varför Svenska Kyrkans Unga?

För att träffa nya
och gamla vänner

Den 1 maj delades kollekten med SALT – barn och unga
KOLLEKTKAMPANJEN
i
EFS.
Temat för årets kollektkampanj var ”Varför Svenska
Under
året har Svenska
Kyrkans Unga
fått rikskollekt
Rikskollekt
till Svenska
Kyrkans
Unga fyra
gånger: Jungfru Marie bebådelsedag (13 mars), Bönsöndagen Kyrkans Unga?” där varje söndags affisch och kollektcirkulär
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet 18 september 2016
(1 maj), Sjuttonde söndagen efter trefaldighet (18 september) gav ett nytt svar på frågan. Kollektaffischer skickades ut till
409-1419
www.svenskakyrkansunga.se
alla församlingar och alla lokalavdelningar i hela landet. Till
ochBG
tredje
söndagen i advent
(11 december). Den 13 mars
delades kollekten med Sveriges Kyrkosångsförbund och orga- varje rikskollekt skrevs det också kollektformulär att läsa upp
i gudstjänsten.
nisationerna skrev kollektcirkulär tillsammans.
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>> JOAKIM KROKSSON
Jag var projektledare för Andetag 2016, ett nationellt läger för
barn och unga i Svenska kyrkan.
Jag avslutade min tjänst den 30
september 2016.

INTERKULTURELL MÖTESPLATS
Svenska Kyrkans Unga arrangerar tillsammans med Sigtunastiftelsen, Sigtuna folkhögskola och fem andra religiösa och/
eller kulturella organisationer mötesplatsen ”Interkulturell
mötesplats för unga”. Mötesplatsen, som går under temat
”Hur kan vi leva tillsammans?”, erbjuds varje termin och
består av två kurshelger. Syftet med mötesplatsen är att den
enskilde deltagaren ska kunna stärka sin identitet, få bättre
självkännedom, samt lära känna unga från andra religiösa
traditioner och därmed få tillgång till värdefulla relationer.
Under året har Svenska Kyrkans Unga skickat medlemmar till
alla arrangemangstillfällen.

>> CAROLINE BODIN
Jag var administratör för Andetag
2016 och hade bland annat hand
om anmälan och bokningar. Jag
arbetade till den 31 juli 2016.

ORTODOXA SAMTALSDAGARNA
Svenska kyrkan har varje år samtalsdagar med De ortodoxa
kyrkorna i Sverige gällande frågor som berör dem på olika
sätt. Sedan ett antal år tillbaka är även Svenska Kyrkans Unga
inbjudna för att delta i samtalen. I år var samtalsdagarna i
Göteborg och Svenska Kyrkans Unga hade en representant på
plats, Andreas Rovio, Härnösands distrikt från arbetsgruppen
för kristen tro och identitet.

>> HELENA HAHR KAMIENSKI
Jag är teologisk samordnare på
50 procent. Jag har ansvar för
det teologiska och pedagogiska
innehållet i förbundets arbete och
kommunikation och representerar
förbundet i olika samarbeten med
andra organisationer, projekt och
nätverk. Jag besöker också stift,
distrikt och kyrkliga utbildningsinstitutioner för att informera och
utbilda om Svenska Kyrkans Unga
och pedagogiska och teologiska
frågor.

FORUMDAGAR
Årets Forumdagar, där Svenska Kyrkans Unga står som
medarrangör tillsammans med Sensus och Yrkesföreningen
Församlingspedagoger i Svenska kyrkan, gick av stapeln
den 4–5 februari i Norrköping på temat ”Att tala tro och
liv med barn och unga”. Evenemanget samlade cirka 125
deltagare från hela landet, i huvudsak präster och församlingspedagoger. På programmet stod bland annat föreläsning med Sören Dalevi om hans nya bok ”Kyrkopedagogik
i Munkfors”, föreläsning med Mia Börjesson om ”Motiverande samtal”, ”Godly play” och ”Tala film, tala liv”.

IDÉDAGARNA
Svenska Kyrkans Unga är en av medlemsorganisationerna
i nätverket Ideellt forum. Första helgen i oktober varje år
arrangerar Ideellt forum Idédagarna för att diskutera och
inspireras kring ideellt arbete och utmaningar i Svenska
kyrkan. Delar av förbundsstyrelsen, Demokratigruppen
och lokala krafter deltog i årets idédagar som hölls i Umeå.
Svenska Kyrkans Unga har under året haft en representant i
projektgruppen, Ellionor Sist (Luleå distrikt). Svenska Kyrkans Unga höll också ett seminarium om hur vi får unga att
komma till kyrkan och sedan behåller dem och förbundsordförande Amanda Carlshamre medverkade som moderator. Under året har Amanda även deltagit i styrgruppsmöten
och huvudmannamöten samt medverkat flertalet gånger på
ett kursmoment med ”ungt perspektiv på medarbetarskap”.
GOTLANDS KYRKVECKA
Gotlands kyrkvecka är en mötesplats för personer som är
engagerade i, vill utmanas genom och brinner för Svenska
kyrkans samhällsansvar. Mötesplatsen samlar varje år ca 150
personer. Svenska Kyrkans Unga sitter med i styrgruppen
för Gotlands kyrkvecka. Gotlands kyrkvecka hölls den 1822 maj i Visby.
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STORA ÅRSMÖTET 2015 BESLUTADE ATT SVENSKA KYRKANS UNGA VILL
• främja en mångfald av metoder för att bedriva verksamhet inom organisationen.
• stödja samarbete mellan distrikten och genom det möjliggöra verksamhet och mötesplatser
i organisationen.
• verka för att underlätta distriktens och lokalavdelningarnas arbete med administrativa
och demokratiska strukturer.

Ur verksamhetsinriktningen

ATT BYGGA MÖJLIGHETER
HUR MÅNGA ÄR VI?
Så här många har vi inte varit sedan 2011. Strax före
tolvslaget på nyårsafton var vi 14 001 medlemmar i
Svenska Kyrkans Unga. Den åldersgrupp som ökar mest
till antalet är 16–25 år medan den grupp som står för
den största procentuella ökningen med tolv procent är
26 år och uppåt. Största minskningen står åldersgruppen
13–15 år för med fyra procent.

Åldersspridning sedan starten
I det översta diagrammet här bredvid visas medlemsutvecklingen sedan år 1993. Antalet medlemmar i åldern
13–15 år har varit ganska stabilt, i åldern 16–25 år har
antalet ökat samtidigt som den stora minskningen har
skett bland de yngre åldrarna. År 2005 infördes Medlemssidorna – alla medlemmar skulle då finnas registrerade i det nya medlemssystemet. För det året märks en
tydlig medlemsminskning.

Medlemssidorna
Svenska Kyrkans Unga har ett gemensamt medlemsregister som kallas Medlemssidorna och där finns uppgifter om alla medlemmar samlade. Medlemssidorna har
gjort det möjligt att skicka medlemsbrevet Delande, skapa
statistik, automatiskt skapa medlemsrapporter och vid behov skicka brev och mejl till lokalavdelningar och medlemmar. I mitten av februari infördes SMS-inloggning för alla
administratörer för att öka säkerheten kring medlemmarnas
personuppgifter. Det har också skett en anonymisering. Det
betyder att de som inte har varit medlemmar sedan den
sista december 2014 inte har några uppgifter kvar som kan
identifiera dem. Orsaken är att det inte är lagligt att ha kvar
personuppgifter som inte längre används. Anonymiseringen
kommer att upprepas varje år. Nu är det också möjligt att
skriva ut adressetiketter på Medlemssidorna.

Hur och när blir medlemmen medlem?
På Medlemssidorna, Svenska Kyrkans Ungas medlemssystem, lagras uppgifter om medlemmarna. Förutom
kontaktinformation lagras även loggdata om när och hur
medlemmen blev medlem. Medlemmarna kan dels förnya
sitt medlemskap genom Medlemssidorna eller SMS, dels kan
nya medlemmar registreras genom att de lämnar en med10

lemsblankett till lokalavdelningens registeransvarige som i sin
tur registrerar medlemskapet. Förnyelsekampanjen inleddes
med att ett mejl gick ut i mitten av januari och gav en snabb
peak av webb-förnyelser. Jämfört med året innan ökade antalet
som förnyade sitt medlemskap något vid detta första utskick.

Stockholms distrikt
Svenska Kyrkans Unga Engelbrekt
Svenska Kyrkans Unga hej Sofia!
Under året blev en lokalavdelning vilande, en begärde utträde och fyra uteslöts på grund av att de inte varit aktiva
under de senaste två åren.

I det gröna diagrammet till vänster syns två spetsar för SMSförnyelse. Det första SMS:et för förnyelse skickades ut i mitten av januari och gav på en dag 3 561 förnyade medlemmar.
Under 2016 provades ett nytt grepp med att skicka ut ytterligare ett SMS i slutet av februari till de som ännu ej hade
svarat på den första SMS-förnyelsen. Det gav 540 förnyelser.
Eftersom målet är att så många som möjligt ska registrera sig
själva via webb är det glädjande att se att andelen webbmedlemmar ökar för andra året i rad till en ny toppnotering på 35
procent. I förlängningen innebär detta mindre administration
för lokalavdelningar, distrikt och förbundskansli.

LOKALAVDELNINGSSTRATEGI
På den gemensamma samlingen med konsulenter och förbundskansliets personal 2015 tillsattes en arbetsgrupp som
skulle jobba med hur Svenska Kyrkans Unga kan underlätta
och effektivisera kommunikation och arbete med lokalavdelningarna. I februari lämnade gruppen sin slutrapport till förbundsstyrelsen, som jobbar vidare med förslagen i rapporten.
DEMOKRATIGRUPPEN
Demokratigruppen bestod 2016 av:
• Jesper Schwarz, Uppsala distrikt, sammankallande
• Jonas Brännström, Luleå distrikt
• Annika Johansson, Göteborgs distrikt (till augusti)
• Erika Johansson, Karlstads distrikt
• Sofia Sköld, Linköpings distrikt
• Jenny Carlenius, förbundsstyrelsens kontaktperson
(till september)
• Johan Fridlund, förbundsstyrelsens kontaktperson
(från oktober).
• Maria Hammarström, arrangemangs- och utbildningssamordnare, förbundskansliet

LOKALAVDELNINGSFÖRÄNDRINGAR
Under 2016 välkomnades följande lokalavdelningar
i Svenska Kyrkans Unga:
Uppsala distrikt
Svenska Kyrkans Unga i Märsta
Svenska Kyrkans Unga Tierps pastorat
Linköpings distrikt
Svenska Kyrkans Unga i Kinda
Svenska Kyrkans Unga Ælvan, Västervik
Svenska Kyrkans Unga Aska-padawans

Arbetsgruppen har haft fem möten under året. Under våren
låg fokus på att börja spela in korta filmer som stöd och
uppmuntran för att visa hur årsmöten kan genomföras i
lokalavdelningen. Gruppen jobbade också med att förbereda
handlingar och årsmötesskola till Riksårsmötet i augusti och
rekrytera demokraticoacher till årsmötet. Under hösten har
Demokratigruppen arbetat vidare med att ta fram en årsmötesskola för distriktsårsmöten och i oktober deltog delar
av Demokratigruppen tillsammans med förbundsstyrelsen
på Ideellt forums idédagar. På Rikshelgen deltog medlemmar ur gruppen och höll i en workshop kring hur distrikten
kan utveckla sina årsmötesskolor.

Strängnäs distrikt
Svenska Kyrkans Unga Fisken i Katrineholmsbygdens församling
Svenska Kyrkans Unga F.R.Ö.N (Förenade Rönös Nationer)
Svenska Kyrkans Unga KUNG
Svenska Kyrkans Unga Olaus Petri Örebro
Svenska Kyrkans Unga Ösmo-Torö LLS 333
Västerås distrikt
Svenska Kyrkans Unga i Skinnskatteberg
med Hed o Gunnilbo
Växjö distrikt
Svenska Kyrkans Unga Braås Rottne ”BRO”

UTBILDNING TILL LEDARSKAPARE
Ledarskapare är en utbildning riktad till anställda i församlingen som vill hitta nya sätt att uppmuntra och handleda
unga ideella ledare i församlingen. Ledarskapare har tagits
fram av en grupp bestående av Svenska Kyrkans Ungas
riksförbund, Växjö och Stockholms distrikt samt Sigtuna
folkhögskola.
Utbildningen gavs första gången 2015 och anmälan till en
ny kurs skulle ha öppnat hösten 2016. Men då Växjö lämnade kursledningen i början av 2016 sköts nästa kursomgång istället framåt till 2017. Under 2016 ingick Stockholms och Härnösands distrikt tillsammans med Sigtuna
folhögskola och arrangemangs- och utbildningssamordnaren
i kursledningen, som har haft sex möten under året.

Lunds distrikt
Svenska Kyrkans Unga Burlöv
Göteborgs distrikt
Svenska Kyrkans Unga i Lane-Ryr
Luleå distrikt
Svenska Kyrkans Unga Kyrksaken i Skelleftehamn
Svenska Kyrkans Unga Hörnefors
Visby distrikt
Svenska Kyrkans Unga i Hamburg
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MEDLEMSÅRET
Svenska Kyrkans Unga har delat in året
i fyra olika kampanjer och kallar det för
medlemsåret. Kampanjerna går ut på
förnyelse av medlemskapet, uppdatering av
lokalavdelningens uppgifter på Medlemssidorna,
rekrytering av nya medlemmar och medlemsrapportering.
Stora årsmötet 2015 beslutade om mål för kampanjerna under
2016, något som alla delar i organisationen förväntas bidra till.

MEDLEMSKAPSFÖRNYELSEKAMPANJEN

Varje vecka under kampanjen fick distrikten en rapport från
förbundskansliet med uppgifter om hur förnyelsesifforna låg
till mot målet.

JANUARI – FEBRUARI

Den som vill vara medlem i Svenska Kyrkans Unga behöver
förnya sitt medlemskap varje år. Förbundskansliet jobbar
med att underlätta och att påminna om de olika sätt som
medlemmen kan förnya sig på.

Mål från Stora årsmötet:
att sträva efter att 60 procent av föregående års
medlemmar ska ha förnyat sitt medlemskap vid
kampanjens slut.

Här hittar du några olika alternativ:
– Varje medlem som har angett sin mejladress på Medlemssidorna får en påminnelse i början av året om att det är dags
att logga in och förnya medlemskapet.
– Varje medlem som har angett ett unikt mobilnummer
får ett sms. Genom att svara på det förnyas medlemskapet
automatiskt i den lokalavdelning där medlemmen var med
förra året. Under 2016 skickades även ett påminnelse-sms i
slutet av februari.

Resultat:
När kampanjen avslutades hade 58 procent av förra årets
medlemmar förnyat sig, det innebär 7 903 personer. Även
om vi inte nådde riktigt ända fram märks det tydligt att vi
har hjälpts åt i organisationen för att få ett bra resultat och
det är det bästa resultatet sedan Stora årsmötet började att
sätta mål för kampanjen. (2015 var det 52 procent som
förnyade sig under kampanjen.) Tack till alla som har
kämpat!

Medlemmar som inte har e-postadress eller mobilnummer
på Medlemssidorna kan istället välja följande:
– Medlemmen skriver sin namnteckning på förnyelselistan
(som finns på lokalavdelningens Medlemssidor) och medlemskapet förnyas av den som är registeransvarig i lokalavdelningen.
– Med Delande nr 1 följer en talong som medlemmen kan
skriva under och ge till den som är registeransvarig i lokalavdelningen eller skicka till förbundskansliet.
– Fylla i talongen i Presentationshäftet, ”lilla gröna”, eller
en medlemsblankett som lämnas till den som är registeransvarig i lokalavdelningen.

UPPDATERINGSKAMPANJEN
MARS – APRIL

Under uppdateringskampanjen fokuserar Svenska Kyrkans
Unga på att följa upp lokalavdelningarnas årsmöten och
de beslut som togs där. De som har blivit valda till olika
uppdrag ska läggas in på Medlemssidorna så att rätt person
får rätt information och så att den som har blivit utsedd
till registeransvarig får sin behörighet och kan börja jobba.
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Om personer har blivit omvalda förlängs kopplingarna på
Medlemssidorna, annars tas de gamla bort och nya läggs
upp. Ju tidigare detta görs desto bättre och dessutom är då
det mesta klart till medlemsrapporteringen.
Huvudansvaret för att kontakta lokalavdelningarna ligger på
distrikten men medlemshandläggaren på förbundskansliet
ringde också runt och kom i kontakt med närmare sjuttio
lokalavdelningar under kampanjen.

Som en del i rekryteringskampanjen genomfördes också
en Svenska Kyrkans Unga-dag under rubriken ”Här och
nu!”. Lördagen den 3 september uppmanades lokalavdelningar och distrikt att gå ut på gator och torg och berätta
om Svenska Kyrkans Unga. Årets tema var ”Bygga kyrka”
där förslaget var att bygga en kyrka av återvunnet material.
Förbundskansliets personal genomförde en aktivitet i ett
köpcenter i Uppsala.
Under hösten gjordes en rekryteringsfolder som skickades
till alla församlingar. Målgruppen för den var barnledare.
Förbundskansliet gjorde också ett utskick till de deltagarna
på Andetag 2016 som inte var medlemmar.
Under kampanjen fick distrikten rapporter från förbundskansliet med uppgifter om hur rekryteringssifforna låg till
mot målet.

Mål från Stora årsmötet:
att sträva efter att 75 procent av lokalavdelningarna ska
ha alla kopplingar registrerade och uppdaterade på
Medlemssidorna vid kampanjens slut.
Resultat:
Alla kopplingar innebär att en registeransvarig och två
kontaktpersoner ska vara registrerade på Medlemssidorna. När kampanjen började var vi 386 lokalavdelningar så det innebar att 290 av dessa skulle ha
gjort sina kopplingar för att vi skulle nå målet.
När kampanjen var slut hade 176 lokalavdelningar
gjort det vilket innebär 45 procent.

Mål från Stora årsmötet:
att sträva efter att ha ökat antalet nyrekryterade*
medlemmar med 25 procent av innevarande års
medlemmar vid kampanjens slut.
Resultat:
När kampanjen började var vi 10 720 medlemmar. Det
innebar att vi skulle bli 2 680 medlemmar fler för att nå
målet. Den 15 oktober var den totala medlemssiffran 12
548. Under kampanjen hade vi nyrekryterat 1 635
medlemmar vilket innebar 15 procent. Det gick tyvärr
inte hela vägen men det var också första gången som
rekryteringskampanjen hade ett mål vilket gjorde att det
kanske var svårt att avgöra vad som krävs för att nå målet.

MEDLEMSREKRYTERINGSKAMPANJEN
AUGUSTI – OKTOBER

Många som blir nya medlemmar i Svenska Kyrkans Unga blir
det på hösten när ett nytt läsår börjar, därför genomförs rekryteringskampanjen då. De flesta blir medlemmar genom att
följa med en kompis som redan är medlem till en gruppträff.

*”Nyrekryterade medlemmar” innebar antingen helt nya
medlemmar eller de som varit medlemmar 2014 eller tidigare.

Förbundskansliet har tagit fram olika material som
kan underlätta för lokalavdelningen att marknadsföra organisationen.
• Presentationshäftet, ”lilla gröna”, som vänder sig till den
som vill bli medlem.
• Foldern ”#medlemföratt” berättar om fördelarna med
att vara en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga och
varför barn och unga ska vara medlemmar. Den vänder
sig till ideella ledare, anställda i församlingen och till
kyrkoråd eller motsvarande.
• Informationsfoldern, ”lilla lila”, som berättar mer om
organisationen och därför passar bra att använda i
externa sammanhang som till exempel i kontakt med
anställda på skolor, kommuner, andra organisationer,
företag eller vid utställningar.
• Visitkortet, ”Bli medlem!”, som dels kan lämnas till
den som vill bli medlem, men som även kan användas i
förnyelsekampanjen som en påminnelse om var medlemmen hittar Medlemssidorna.
Kampanjbudskapet blev, för tredje året i rad, ”Du är viktig
här och nu!” Kampanjbilden bestod av pusselbitar.
I Svenska Kyrkans Unga är varje medlem viktig och bidrar
med sin pusselbit till helheten. Utöver kampanjbilden fanns
även en hel del kampanjmaterial att ladda ner från hemsidan. I Materiallagrets webbutik fanns det kampanjmaterial
att beställa; t-shirtar, pusselsmycken med mera.

MEDLEMSRAPPORTERINGSKAMPANJEN
OKTOBER – MARS

När en lokalavdelning har minst fem registrerade medlemmar (0–30 år), en registeransvarig, två kontaktpersoner och
verksamhet på Medlemssidorna anses den vara aktiv. Det
innebär att lokalavdelningen får bidrag från förbundet och
att det är möjligt att nominera medlemmar från lokalavdelningen till Riksårsmötet.
Under kampanjen förser förbundskansliet distrikten
med rapporter om hur lokalavdelningarna ligger till för att
distrikten ska kunna ta kontakt med lokalavdelningarna och
hjälpa dem med medlemsrapporteringen. De registeransvariga har också fått mejl med uppgifter om hur de ligger till.
En del av medlemsrapporteringen är medlemskontrollen
som görs varje år. Förbundets revisor tar ut några lokalavdelningar som får skicka in medlemsblanketter och liknande
för de medlemmar som inte har registrerat sig själva. Har
lokalavdelningens registeransvarig registrerat många medlemmar är det mer troligt att lokalavdelningen blir uttagen
i medlemskontrollen än om de flesta medlemmar själva
går in på Medlemssidorna och registrerar sig eller svarar på
förnyelse-sms:et.
13

Utifrån medlemsrapporteringen gör sedan Svenska Kyrkans Unga en bidragsansökan till MUCF, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ju fler medlemmar och
aktiva lokalavdelningar som Svenska Kyrkans Unga har, desto större statsbidrag får vi. En del av de pengarna betalas ut
som lokalavdelningsbidrag, men det ger också möjlighet för
organisationen att anordna riksarrangemang, skapa utbildningar, göra material, trycka Delande samt att förbundskansliet kan fortsätta att vara en resurs för medlemmarna.

hållit en utbildning i Medlemssidorna i ett distrikt.
Förbundsstyrelsens ledamöter har haft kontakt med sina
kontaktdistrikt och funnits till hands för att stödja distrikten i arbetet när det har efterfrågats. Alla distrikt utom ett
fick också besök i samband med sitt distriktsårsmöte av
förbundsstyrelsen och vissa av representanter från förbundskansliet.
Distriktsordförandesamling
Den 27-29 maj träffades distriktsordförandena för samling
på Sandvikengården, Karlstads distrikt. Under dagarna
diskuterades och samtalades det mycket kring ordföranderollen, vad den innebär och vilka förväntningar som kommer med den, hur det är att leda en styrelse och situationer
som en ordförande kan ställas inför samt att på bästa sätt
leda sig själv. Cirka 20 personer deltog under dagarna som
fylldes med bra samtal, nyttiga erfarenhetsutbyten och flera
nya relationer.
Det hölls också en distriktsordförandesamling i samband
med Rikshelgen.

Mål från Stora årsmötet:
att sträva efter att 90 procent av
Svenska Kyrkans Ungas medlemmar
ska finnas i en aktiv lokalavdelning
vid kampanjens slut.
Resultat:
Eftersom medlemsrapporteringen
för 2016 sammanställs i mars 2017
finns det inget resultat när detta
skrivs, däremot kommer det att
kunna redovisas vid Riksårsmötet
2017. (Detta är dock den kampanj
där vi tidigare har lyckats bäst,
2015 var resultatet 92 procent.)
STÖDMEDLEMSKAP
Den som vill stötta Svenska Kyrkans Unga ekonomiskt kan bli stödmedlem. Det går att vara medlem och stödmedlem, vuxenmedlem och stödmedlem eller bara stödmedlem. Stora årsmötet beslutar
hur stor avgiften ska vara och 2015 fastställdes den
till 500 kronor.
Vid samma årsmöte fattades också beslut
om att det från och med 2016 skulle vara
möjligt att ge en del av stödmedlemskapsavgiften till ett distrikt, förbundet får då 200
kronor och distriktet får 300 kronor.
Förbundskansliet skickar varje år
ett brev till de som fyller 31 år under
året. I brevet informeras om möjligheten
att bli stödmedlem vid sidan av
vuxenmedlemskapet.
I webbutiken går det beställa visitkortet ”Bli stödmedlem” för att dela
ut som reklam för stödmedlemskapet.
Sammanlagt var 11 personer stödmedlemmar under 2016.

STÖD TILL DISTRIKTEN
Mycket stöd sker via telefon
och mejl. Till några distrikt har förbundskansliet tagit fram statistik och
medlemsunderlag för ansökan om landstingsbidrag. Medlemshandläggarna har

Frivilligdagen
I år uppmärksammades Svenska Kyrkans
Ungas distriktsordföranden och vice distriktsordföranden på Internationella frivilligdagen, den 5 december, med var sin gåva
från förbundet.
Gemensam dag för konsulenter
och förbundskansli
I september träffades förbundskansliet och
konsulenterna för en gemensam dag där det
diskuterades kring rekrytering och vilka mötesplatser som Svenska Kyrkans Unga finns med
på, eller bör finnas med på. Robert Svensson från
Scouterna berättade om deras utbildning ”Trygga
möten” och sedan fördes ett samtal om ”kramkulturen” i Svenska Kyrkans Unga.
Konsulentsamling
I mars bjöd förbundskansliet in till en konsulentsamling för anställda som arbetar med Svenska
Kyrkans Ungas distrikt. Där lyftes bland annat förbundets nya kommunikation, Andetag 2016,
Riksårsmötet, utbildningar i Medlemssidorna
och vad som var på gång i Svenska kyrkan.
Det fördes också en längre diskussion om
barnens plats i Svenska Kyrkans Unga.
Den andra träffen var i september och då
pratades det om vilka beslut som togs på
Riksårsmötet, om reformationsåret, kyrkovalet 2017 och om relationen mellan anställda och distriktsstyrelser. Nio personer
Svenska Kyrkans
Unga har 13
från sju distrikt deltog i mars och sjutton
distrikt i hela 		
personer från tolv distrikt deltog i september.
landet.
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Introduktion för nyanställda
Utöver ovan nämnda träffar har också nyanställda konsulenter bjudits in till en introduktionsdag på förbundskansliet för att få information om vad Svenska Kyrkans Unga är
och vad som är på gång just nu.

>> MARIA EKSTEDT
Jag är medlemshandläggare med
lokalavdelnings- och distriktsansvar. Det innebär kontakt
med medlemmar, lokalavdelningar och distrikt om allt möjligt. Jag ansvarar för medlemsårets fyra kampanjer och jobbar
praktiskt med framför allt tre
av dem; rekrytering, förnyelse
och uppdatering. Frågor kring
medlemskap hamnar hos mig,
som byte av lokalavdelning
och registrering av medlemmar
utan personnummer, men även
frågor om medlemsförsäkring,
stadgar och årsmöten. Jag håller
i introduktionen för nyanställda
i distrikten och är även en av
dem som jobbar med konsulentsamlingarna. Kontakta
gärna mig om du har frågor
kring detta.

Distriktsutskick
Löpande under året har distriktsutskick gjorts från förbundet till distrikten. Det handlar om mejl till anställda och
ordförandepar med information som förbundet tycker är
viktig att sprida. Det kan handla om uppgifter inför medlemsårets olika kampanjer, inbjudningar till arrangemang
och utbildningar och förbundsstyrelseprotokoll med mera.
KOM-träff
Den 22 oktober hölls det KOM-träff på Sigtunastiftelsen,
i samband med Rikshelgen. På plats fanns elva deltagare
från fem distrikt, både ideella och anställda. KOM-träffen
är till för att förbund och distrikt ska få mötas och diskutera
aktuella kommunikationsfrågor för organisationen.
Den här gången presenterade Uppsala distrikt sin nya
hemsida, läs mer om det på sida 22. Sedan diskuterades
den kommunikationsplan som ska tas fram, som du också
kan läsa mer om på sida 22. Sist fick deltagarna spåna kring
formerna för 2017 års kollektkampanj genom att göra egna
kollektaffischer under temat Martin Luther.

>> DAN WESTERBERG
Jag är medlemshandläggare med
statistik- och systemansvar. En
av mina uppgifter är att ge support kring Medlemssidorna till
medlemmar, registeransvariga
och administratörer. Medlemssidorna överlag vilar hos mig.
Det innebär allt från att hålla
manualen uppdaterad till att på
förfrågan hålla utbildningar för
registeransvariga och administratörer. Dessutom är jag kontakt mot leverantören om allt
från driftstörningar till utvecklandet av nya funktioner.
Jag arbetar med medlemskampanjerna, men främst med
medlemsrapportering och medlemskontroll. I mina uppgifter
ingår även uttag av data för
utskick och statistik. Om du
har frågor som rör detta är du
välkommen att kontakta mig.

Grafisk profil-stöd
Inför årsmötena 2016 tog Andreas Lindén, ideell kraft från
Stockholms distrikt, fram en grafisk profil för årsmöten.
Där ingår det bland annat en logga som kan delas i tre steg.
Förbundet, distrikten och lokalavdelningarna har därmed
loggor av samma stil till sina årsmöten. Dessa verktyg hittar
du på www.svenskakyrkansunga.se. Distrikten har kunnat
använda dessa till sina distriktsårsmöten.
Förbundet har också löpande stöttat distrikten när de
behöver hjälp med grafiska uppgifter så som till exempel
tryckfärdiga loggor eller foldrar kopplade till specifika
projekt, som Barnkonsekvensanalysutbildningen.

SVERIGES KYRKOSÅNGSFÖRBUND
Under 2016 har Svenska Kyrkans Unga börjat arbeta mer
med Sveriges Kyrkosångsförbund. Sedan 1990-talet har
Svenska Kyrkans Unga haft en kollekt liggandes som ska
användas för musik. Nu har stipendier upprättats som vartannat år ska delas ut till en barnkör och en barnkörledare
och vartannat år till en ungdomskör och en ungdomskörledare. Syftet är att uppmuntra till körsång bland barn och
unga i församlingsverksamheten.
2016 gick de två fösta stipendierna till barnkören i
Lerdala, Skara stift, och till Monica Wasberg, körledare
i Luleå stift.
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STORA ÅRSMÖTET 2015 BESLUTADE ATT SVENSKA KYRKANS UNGA VILL
• samla medlemmar i alla åldrar och särskilt satsa på målgruppen 0–13 år.
• engagera medlemmar till kunskap och förståelse för skapelsens natur och klimat.
• verka för att alla medlemmar som vill delta på organisationens förbundsarrangemang
ska kunna göra det på sina egna villkor oavsett förutsättningar.
Ur verksamhetsinriktningen

ATT BYGGA TILLSAMMANS
bildning i BKA. BKA utgår från FN:s barnkonvention, och
syftet med utbildningen är att barn och unga i församlingarna ska få kunskap om och fördjupning i barnkonventionen
kopplat till församlingsliv, så att de kan delta i församlingens
arbete med att göra barnkonsekvensanalyser.
Under våren 2016 var Maria Vilander Holmqvist anställd
på deltid för att ta fram materialet till utbildningen, som
blev klart i maj. I oktober 2016 anordnades en utbildning
för deltagare från Härnösands, Stockholms, Uppsala och
Göteborgs distrikt där innehållet presenterades. Från vintern
2016–2017 började flera distrikt jobba med att erbjuda
BKA-utbildningar till barn och unga i församlingar, 0-18 år.

NÄTVERKET FÖR BARNKONVENTIONEN
Nätverket består av representanter för Sveriges organisationer
som på något sätt arbetar med barn och barns rätt i centrum,
som Röda Korset, Rädda barnen, Svenska kyrkan, Lekfrämjandet, Hem och skola, Svenska Kyrkans Unga med flera. Eftersom riksdagen fattat beslut om att FN:s barnkonvention
ska antas som svensk lag har ett av nätverkets syften förverkligats. Nätverket driver nu frågan om det så kallade tredje
tilläggsprotokollet, det vill säga inrättande av en instans dit
barn ska kunna vända sig med klagomål kring beslut som
berör dem, ska antas i Sverige. Varje år genomförs en hearing
där barn som på något sätt representerar en utsatt grupp får
berätta om sin situation och sina tankar för Riksdagsledamöter och andra makthavare. I år genomfördes denna hearing
den 20–21 november. Nätverket har också utgjort remissinstans för regeringens lagförslag. Utredningen inför lagförslaget har koncentrerat sig på fyra områden; LSS (lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade), barn och ungdomar
som bevittnat våld och barn som blivit utsatta för våld.

BARNRÄTTSDAGARNA
Förbundsordförande Amanda Carlshamre och teologiska
samordnaren Helena Hahr Kamienski deltog på årets Barnrättsdagar den 25–26 april i Örebro. Årets tema var Barnkonventionen som lag i praktiken. Svenska Kyrkans Unga
bemannade ett utställningsbord tillsammans med Svenska
kyrkan och fick mycket positiv respons, särskilt kring Barnkonsekvensanalysutbildningen.

KYRKORNAS SAMRÅDSGRUPP
FÖR BARNKONVENTIONEN
I det ekumeniska nätverket ingår Svenska Kyrkans Unga
tillsammans med Svenska kyrkan, Frälsningsarméns ungdomsförbund och Sensus. Samordnare är Fredrik Wenell,
konsulent för barn- och ungdomsfrågor på SKR (Sveriges
Kristna Råd). Nätverket har diskuterat ett eget remissvar till
regeringens lagförslag om barnkonventionen samt Svenska
kyrkans barnkonsekvensanalyser bland annat. Maria Klas�son Sundin var inbjuden till det senaste mötet för att
presentera sin avhandling om barns religionsfrihet. Nätverket är ett bra forum att diskutera denna typ av frågor över
samfundsgränserna men flera av medlemmarna har haft
svårt att prioritera dessa möten varför nätverket nu är inne i
en omstrukturerings/nyorienteringsfas.

AGERA
Svenska Kyrkans Unga driver Agera tillsammans med Svenska
kyrkans internationella arbete. Ageravolontärerna är unga
vuxna från 18 år och uppåt som agerar lokalt för global rättvisa.
Genom aktion, information, livsstilsarbete och insamling
jobbar de för en rättvisare värld. Under 2016 har totalt fyra
Agerahelger arrangerats; två där nya Ageravolontärer fått
utbilda sig, och två där redan utbildade Ageravolontärer har
mötts, fortbildats och planerat aktioner och arrangemang.
Ageravolontärerna jobbar i sina lokala sammanhang genom
sina Ageragrupper:
• Agera Syd
• Agera Öst
• Agera Norr
• Agera Mitt
• Agera Gävle-Dalarna
• Agera Väst

UTBILDNING I BARNKONSEKVENSANALYS
Eftersom Svenska kyrkan har bestämt att barnkonsekvensanalys, BKA, ska genomföras i alla beslut vill Svenska Kyrkans
Unga att barn och unga i Svenska kyrkan ska få en egen ut16

Ageravolontärer utklädda till Fairtrademärkta bananer under Prideparaden i Lund.
2016 har Ageravolontärerna bland annat varit med på Andetag
2016 med spåret ”Tron som drivkraft” och eget tält, representerat Svenska kyrkans internationella arbete på Global Goals
Forum i Stockholm, varit med på Globaliseringskonferensen
i Oslo, jobbat aktivt i församlingar med workshops, föreläsningar och temadagar, samt arrangerat lokala events under
julkampanjen ”Låt fler få fylla fem!”.
Läs mer om Ageravolontärernas arbete på Agerabloggen:
www.blogg.svenskakyrkan.se/agera. Vill du bli Ageravolontär?
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/ageravolontar.

Globala arbetsgruppen är en grupp inom Svenska Kyrkans
Unga som har fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att jobba extra med globala frågor. Solidaritet, rättvisa och klimat är viktiga
frågor och globala arbetsgruppen fungerar som ett nätverk för
dessa frågor inom Svenska Kyrkans Unga.
Verksamhet
Arbetsgruppen har under året haft tio Skype-möten och tre
fysiska möten, och arbetat med att sprida information om och
utveckla Svenska Kyrkans Ungas arbete med globala frågor på
olika sätt. Exempel på vad medlemmarna i arbetsgruppen har
gjort under året:
• Deltagit på Prideparaden i Lund.
• Samarbetat med Sensus studieförbund för att utveckla
Världens kurs.
• Startat arbetet med en andaktsbok med globalt fokus:
Tro kan flytta berg.
• Deltagit på Svenska Kyrkans Unga-arrangemang som Andetag 2016, Riksårsmötet och Rikshelgen med material,
tävlingar, aktiviteter eller workshops.
• Lagat och donerat mat till Uppsala Stadsmission under
Fastekampanjen.
• Skrivit brev till ärkebiskopen om Svenska kyrkans åsikter
om NATO-medlemskap.
• Uppmärksammat Fairtrade Challenge med olika små
events som att dela ut gratis kaffe och bananer.

GLOBALA ARBETSGRUPPEN
Globala arbetsgruppen bestod 2016 av:
• Veronica Pålsson, Skara distrikt, sammankallande
• Erik Bohm, Västerås distrikt (från augusti 2016)
• Cissi Hage, Stockholms distrikt (till augusti 2016)
• Pim Karlström, Strängnäs distrikt (till september 2016)
• Anneli Persson, Uppsala distrikt (från februari 2016)
• Daniel Rohne, Lunds disktrikt (till augusti 2016)
• Niklas Stark, Lunds distrikt (från augusti 2016)
• Sofia Strinnholm, Härnösands distrikt
• Malin Vermcrantz, Härnösands distrikt (till augusti 2016)
• Tone Westerlund, Göteborg distrikt (från augusti 2016)
• Jakob Schwarz, förbundsstyrelsens kontaktperson
• Live Brathovde, samordnare för globala påverkansfrågor,
förbundskansliet
17

Informationsspridning
• Arbetsgruppen och samordnaren har under året spridit
information via www.facebook.com/SvKUngaGlobalt
och på Instagram @svkungaglobalt. I november nådde
Facebook-sidan 1000 likes!
• På globaltbloggen, www.svenskakyrkansunga.se/globaltbloggen, har personer från arbetsgruppen och andra medlemmar spridit information och rapporterat från utbyten
och arrangemang om globala frågor.
• Under sommaren hade globala arbetsgruppen en kampanj
på sociala medier för att samla in material till andaktsboken Tro kan flytta berg under hashtagen #trokanflyttaberg. Kampanjen publicerades på Svenska Kyrkans Ungas
facebooksida, samt på SvKUngaGlobalts facebooksida.

SAMARBETE MED SVENSKA KYRKAN
Svenska Kyrkans Unga har till Svenska kyrkans fastekampanj
och julkampanj tagit fram barnmaterial som dels har skickats
ut till alla lokalavdelningar samt kunnat beställas av församlingar i Svenska kyrkan. Fastekampanjsmaterialet var häftet Hitta
maträtten som skrevs av Globala arbetsgruppen. Till häftet,
som är en berättelse som tar läsaren på en resa genom hela världen för att lära om mat, hör även en ledarhandledning för att
jobba med barn och globala frågor i församlingen. Materialet
trycktes i 50 000 exemplar.
Julkampanjens material är pysselhäftet Alla barn har rätt som
handlar om barns rättigheter. Det gjordes också ett häfte med
kalastips för att peppa församlingar att arrangara Världens viktigaste femårskalas – en av de viktigaste insamlingsaktiviterna
under julkampanjen. Materialet trycktes i 80 000 exemplar.

NÄTVERK OCH SAMARBETEN
Kyrkornas globala vecka
Svenska Kyrkans Unga har varit representerade i storgruppen
och materialgruppen för Kyrkornas globala vecka. För andra
året i rad var temat ”Jord att leva på – mänskliga rättigheter i
klimatförändringarnas spår”, och temat har spridits i sociala
medier med hastagen #klimathopp. Kyrkornas globala vecka
hölls den 13–20 november. Över hela landet har det varit
aktiviteter, allt från temagudstjänster och samtalskvällar till
musikaler och manifestationer.

ARBETSGRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE
Arbetsgruppen för normmedvetet arbete bestod 2016 av:
• Martina Axdal, Uppsala distrikt
• Ida Berggren, Skara distrikt (sammankallande till augusti)
• Elsa Blomqvist, Uppsala distrikt
• Bianca Casco, Göteborgs distrkt (från april)
• Camilla Vågstedt, förbundsstyrelsens kontaktperson
(tillfällig sammankallande från september)
• Desirée Widell, vikarierande kommunikatör,
förbundskansliet (till oktober)
• Kerstin Fagerlind, kanslichef, förbundskansliet
(från oktober)

Världens kurs
Svenska Kyrkans Unga är med och sprider och utvecklar
materialet Världens kurs som handlar om globala rättvise- och
hållbarhetsfrågor och innehåller både fakta och interaktiva
övningar. Övriga aktörer som står bakom materialet är Svenska
kyrkans internationella arbete och Sensus. Under året har
materialet som handlar om klimat uppdaterats och digitaliserats, och Sensus har under hösten blivit involverade i globala
arbetsgruppens andaktsbok Tro kan flytta berg som även kommer finnas som ett tillägg till befintliga Världens Kurs-material.
Boken ska vara klar 2017.

Arbetsgruppen arbetar med hbtq-, genus- och jämställdhetsfrågor och arbetar normkritiskt för att Svenska Kyrkans
Unga ska vara en öppen och inkluderande gemenskap.
Under året medverkade gruppen, som vanligt, på Stockholm Pride. I år var även Stockholms distrikt drivande i
arbetet. Svenska Kyrkans Unga anordnade ”DiSKUSS på
Pride” under tre dagar, med följande teman; ”Tänk om
kyrkoherden är trans” med Ann-Christine Ruuth, ”Stolta
föräldrar” med Stolta föräldrar från RFSL och komikern
Gerda Bylund och ”Den längsta resan är inåt” med Steve
Sjöqvist. Arbetsgruppen var även med i ett informationstält
inne på festivalområdet PridePark, tillsammans med andra
ungdomsvolontärer från Svenska Kyrkans Unga och gick i
Prideparaden.
En nyhet i år var att Svenska Kyrkans Unga även var med
i styrgruppen för Svenska kyrkan med stolta vänner, representerad av Sofia Söderborg, konsulent för Svenska Kyrkans
Unga i Stockholms stift.

Schyst resande
Svenska Kyrkans Unga har under året varit representerade i
nätverket Schyst resande, och på nätverksträffarna bidragit till
att driva Schyst resandes arbete framåt.
Fairtrade
Svenska Kyrkans Unga är medlem i föreningen för Fairtrade
och sprider information om Fairtrade i relevanta sammanhang,
bland annat under Fairtrade Challenge i oktober. Kyrka för
Fairtrade har också utbildat ambassadörer hösten 2016, där
Svenska Kyrkans Unga har varit medarrangör.
Hållbar Kyrka
Hållbar kyrka är en webbplats som samlar material från olika
kyrkosamfund i Sverige som handlar om hållbar utveckling
och globala frågor generellt. Svenska Kyrkans Unga har funnits
med i planeringen, och sidan lanserades hösten 2016.

RUTBILDNINGAR OCH ARBETSGRUPPEN FÖR
KURSLEDNING AV RUTBILDNINGAR
Bakgrund: Religion hjärta hbt var ett projekt 2011–2012
där Svenska Kyrkans Unga deltog tillsammans med flera
andra organisationer. Projektet gick ut på att motverka
fördomar om religion i hbtq-sammanhang och fördomar
om hbtq i religiösa sammanhang. Resultatet av projektet
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Den traditionella årsmötesgruppbilden, här från Riksårsmöte 2016 på Sjöviks folkhögskola.
blev en bok, Gud är större, och en utbildning i hbt och
religion: RUTbildning. Svenska Kyrkans Unga har sedan
2013 tillsammans med Sensus studieförbund tagit ansvar
för att erbjuda församlingar och lokalavdelningar halv- eller
heldags RUTbildningar.
RUTbildningar riktar sig i första hand till anställda,
ledare och förtroendevalda inom Svenska kyrkan och
Svenska Kyrkans Unga och innehåller tre steg. 1. Grundläggande kunskap om HBT: homosexualitet, bisexualitet och
transsexualitet, könsidentitet och könsuttryck. 2. Kunskap
om normer och normkritik. 3. Framtidsplanering: hur kan
deltagarna göra sitt eget sammanhang på arbetsplatsen eller
i lokalavdelningen och församlingen mer öppet för alla?

RIKSÅRSMÖTET 2016
Riksårsmötet 2016 var det första Riksårsmötet i Svenska
Kyrkans Ungas historia (tidigare år har det hetat Stora och
Lilla årsmötet). Riksårsmötet 2016 gick av stapeln den
11–14 augusti på Sjöviks folkhögskola, Västerås distrikt.
Projektgruppen bestod av:
• Therese Ehn, Västerås distrikt
• Johan Evensson, Karlstads distrikt
• Ellinor Hegart, Skara distrikt
• David Barker, förbundsstyrelsen
• Maria Hammarström, arrangemangs- och utbildningssamordnare, förbundskansliet
• Viktoria Landén, projektledare, förbundskansliet

Arbetsgruppen för kursledning av RUTbildningar
bestod under 2016 av:
• Sara Björk, Sensus (från februari–till december)
• Lena Frisell, rutbildare
• Lisa Gerenmark, rutbildare
• Hannah Kroksson, Sensus (till februari)
• Ulrika Jonsson, Sensus (från december)
• Artemis Lumarker, förbundsstyrelsens kontaktperson
• Maria Hammarström, arrangemangs- och utbildningssamordnare, förbundskansliet.

Bland annat beslutade Riksårsmötet att Svenska Kyrkans
Unga ska göra en diakonal satsning år 2017–2019. Satsningen heter ”Godhet har makt över ondskan”. Målet med den är
att komma fram till olika sätt som Svenska Kyrkans Unga kan
arbeta diakonalt i lokalavdelningar, distrikt och på förbundet.
Det togs också beslut om att stödmedlemskapsavgiften från
och med 2017 kan knytas till en lokalavdelning.
RIKSÅRSMÖTET 2017
Riksårsmötet arrangeras tillsammans med Svenska Kyrkans
Unga i Härnösands stift och kommer att vara i Örnsköldsvik
den 3–6 augusti 2017. Under våren 2016 undersöktes olika
platser i Härnösands stift innan valet föll på Örnsköldsvik
och under hösten 2016 tillsattes en projektgrupp för mötet.
Kommunen har cirka 55 000 invånare och Örnsköldsvik är
en hamnstad som ligger vid Moälvens utlopp i Bottenviken,
inte långt från Höga kusten. Ombud och ersättare till Riksårsmötet väljs på distriktens årsmöten, enligt den ordning som
gäller sedan Stora årsmötets beslut 2015.

Arbetsgruppen ansvarar för att samordna RUTbildningar,
fortbilda och utbilda nya rutbildare och förvalta och
utveckla utbildningsmaterialet. Gruppen hade tolv möten
under året, ansvarade för ett spår på rikslägret Andetag 2016
i Linköping i juni och anordnade i september en fortbildningshelg för rutbildare. Sju RUTbildningar beställdes
under året av församlingar och stift.
Under 2016 fattades beslutet att RUTbildningarna ska
avvecklas under 2017 på grund av bristande intresse och att
Sensus inte längre kan hantera administrationen.
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RIKSHELGEN
Rikshelgen i oktober varje år är en mötesplats för distrikt och
förbund som ska ge inspiration, utbildning och möjlighet att
dela erfarenheter, diskutera årsmötesbeslut och frågor som rör
hela rörelsen. Årets rikshelg samlade för första gången både
KOM-träff, valberedningsutbildning och distriktsordförandesamling under samma tak på Sigtuna folkhögskola. 122
personer deltog från tretton distrikt inklusive arbetsgrupper,
förtroendevalda och anställda från förbundet.
Gruppen som planerade Rikshelgen bestod av:
• Artemis Lumarker, förbundsstyrelsen
• Robin Nord, förbundsstyrelsen
• Amanda Carlshamre, förbundsstyrelsen
• Maria Hammarström, arrangemangs- och utbildningssamordnare, förbundskansliet
Helgen började med att deltagarna fick tid att lära känna
varandra och sedan inspireras kring hur organisationen kan
jobba för att rekrytera fler medlemmar och lokalavdelningar. På lördagen diskuterades bland annat beslut från Riksårsmötet och frågor från distrikten och sedan kunde deltagarna
gå på två workshops var. På kvällen hölls en stödmedlemsgala under middagen där 274 förslag på namn togs fram.
Efteråt fick bland annat förbundsstyrelsen svara på deltagarnas frågor och Uppsala distrikt premiärvisade sin nya
hemsida. På söndagen fick deltagarna veta mer om Svenska
kyrkans demokrati inför kyrkovalet 2017 och presenterades
för den nya Lutherkortleken med diskussionsfrågor om tro,
inför reformationsjubiléet 2017. Sedan avslutades helgen
med en samtalsvandring till högmässan i Sigtuna församling. Flera distrikt höll i morgon- och aftonböner under
helgen.
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>> MARIA HAMMARSTRÖM
Jag planerar Svenska Kyrkans
Ungas årliga nationella arrangemang som Rikshelgen och Riksårsmötet och har ansvar för utbildningssamarbeten som till exempel
RUTbildning, Ledarskapare och
Barnkonsekvensanalysutbildning.
Jag är också representant i Demokratigruppen och i Arbetsgruppen
för kursledning av rutbildningar.
Om du har frågor som gäller utbildning, material och mötesplatser kan du vända dig till mig.

>> LIVE BRATHOVDE
Jag är samordnare för globala
påverkansfrågor. Jag jobbar med
att sprida information om globala
frågor som till exempel klimat,
fred och hållbar utveckling.
Andra arbetsuppgifter är också
att underlätta för medlemmar
som vill engagera sig för en mer
rättvis och hållbar värld, genom
att till exempel ta fram material,
arrangera kurser och workshops
samt vara Svenska Kyrkans Ungas
representant i olika nätverk. Jag är
också med i globala arbetsgruppen. Kontakta gärna mig om du
vill ha tips på hur ni kan jobba
med globala frågor i distriktet
eller lokalavdelningen, vill få tag i
någon som kan hålla en workshop
om globala frågor eller få tips på
material om de frågor som just ni
är intresserade av.

>> VIKTORIA LANDÉN
Jag projektledde Riksårsmötet
2016 fram till och med september.
Jag har också varit ansvarig för
Materiallagret under året.

Blandade bilder från Rikshelgen på Sigtuna
folkhögskola.
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KOMMUNIKATION
undersökning till kontaktpersoner i distrikten med frågor om
hur de vill kommunicera med förbundskansliet framöver.
Under vårens konsulentsamling på förbundskansliet i Uppsala diskuterades det också kring kommunikation, främst sociala
medier. Förbundskansliet presenterade sin nya strategi för de
sociala medierna och distrikten fick berätta hur de använder
sociala medier för att nå sina medlemmar. Detta antecknades
och kommer finnas som underlag för den kommande kommunikationsplanen.
Under KOM-träffen, där ideella och anställda från distrikten närvarade, fördes också grundläggande diskussioner om
kommunikationsdokumentet. Det gjordes en inventering av
befintlig kommunikation i organisationen och resonerades
kring former för den kommande kommunikationsplanen.

HEMSIDAN
Hemsidan www.svenskakyrkansunga.se är gjord i Wordpress. Den har också en webbutik. Här finns all information som du kan tänkas behöva om Svenska Kyrkans Unga.
Under 2016 har två distrikt, Uppsala och Lund anslutit sig
till samma plattform som förbundets hemsida. Det betyder
att deras hemsidor har samma layout som förbundets och
administreras från samma system.
Det är webbyrån Wasabi web i Uppsala som är leverantör.
Under slutet av 2016 har ett erbjudande tagits fram till alla
distrikt med möjligheten att ansluta sig till samma lösning.

DEL
ANDE

MEDLEMSBREVET DELANDE
Under året har fyra nummer av det
nya medlemsbrevet Delande skickats
hem i brevlådan. Delande har därmed
ersatt medlemstidningen Troligt som kom ut med sitt sista
nummer i november 2015. Delande är fyllt med information
som förbundet tycker att medlemmen behöver. Delande är
uppdelat i två olika ålderskategorier.
Barn upp till och med 12 år får en version, och resterande
medlemmar från 13 år får en version.

MATERIALLAGRET
Under 2016 har utveckling av nya profilprodukter i Materiallagret varit en underprioriterad arbetsuppgift med anledning av
förbundskansliets omorganisering då två kommunikatörstjänster blev en. Johan Garde och Viktoria Landén har under
året varit deltidsanställda för att packa och skicka ut beställningar. Ett par nya produkter har tagits fram, en matkåsa i
färgerna rosa, orange och grön och en reflex i form av en ängel.
För tredje året i rad har Svenska Kyrkans Unga varit ansvariga
för att sälja produkter från det sydafrikanska projektet Philani
där pengarna för försäljningen går till Svenska kyrkans julkampanj.
Under året beslutade också förbundsstyrelsen att flytta över
webbutiken och hanteringen av Materiallagret till Svenska
kyrkan på nationell nivås lösning. En process som kommer att
påbörjas under 2017. Ansvaret för att ta fram nya produkter
ligger fortfarande på förbundskansliets kommunikatör och
tankar kring hur det arbetet kommer att se ut framöver är
igångsatta.

NYHETSBREV
Förbundet skickar ut ett antal olika nyhetsbrev till olika
målgrupper. I år såg det ut så här:
• Distriktsutskick – löpande mejlutskick till anställda och
ordförandepar i distrikten med aktuell information, så som
inbjudningar till arrangemang, förbundsstyrelseprotokoll
och uppgifter i medlemsårets kampanjer.
• Kors & Tvärs – elva mejlutskick till kontaktpersoner
och registeransvariga i lokalavdelningarna med aktuell
information, så som inbjudningar till arrangemang och
utbildningar, länkar till nödvändigt material och uppgifter i medlemsårets kampanjer.
• Lokalavdelningsutskick – tre postutskick till lokalavdelningarna med kollektaffischer, aktuella foldrar och en
helårskalender med viktiga datum och händelser att hålla
koll på.
• Församlingsutskick – tre postutskick till församlingarna
i Svenska kyrkan med nyhetsbrevet På Gång, kollektaffischer och aktuella foldrar.
KOMMUNIKATIONSPLAN
Stora årsmötet 2015 gav förbundsstyrelsen i uppgift att ta fram
en medlemsförankrad kommunikationsplan i och med att
tidningen Troligt lades ner. Under året har researcharbetet inför
att forma denna kommunikationsplan dragit igång.
Bland annat har förbundskansliet skickat ut en enkät-
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Så här har Instagramkontot @SvKyrkansUnga sett ut under året.

SOCIALA MEDIER
Svenska Kyrkans Unga har under året varit aktiva på Facebook,
Twitter, Instagram och Snapchat.
Den 31 december 2016 hade Svenska Kyrkans Unga:
4 393 gilla-markeringar på Facebook. (2015: 4 123)
2 558 följare på Twitter. (2015: 2 219)
1 363 följare på Instagram. (2015: 762)
205 vänner på Snapchat (nytt för i år, kontot lanserades i juni)

genomslag – kontot har fått dubbelt så många följare. Twitter
har blivit förbundsstyrelsens forum för att sprida diskussioner,
påverkansfrågor, bilder och aftonböner. Under året har flera
förbundsstyrelseledamöter twittrat en vecka i taget enligt ett
rullande schema. Svenska Kyrkans Unga har också skaffat ett
Snapchatkonto under namnet @SvKyrkansUnga som har
använts under Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang. Då
har oftast någon i kommunikationsgruppen på arrangemanget
ansvarat för att dela bilder och filmer.

Under året har Svenska Kyrkans Unga tagit fram nya strategier
för hur sociala medier ska användas. Instagram har blivit ett
vandringskonto. Lokalavdelningar, medlemmar och distrikt har
under året fått ta över Instagramkontot @SvKyrkansUnga en
vecka i taget för att visa upp sin verksamhet. Detta har fått stort

Du kan följa oss på: www.facebook.com/SvenskaKyrkansUnga
och @SvKyrkansUnga på Twitter, Instagram och Snapchat.
Svenska Kyrkans Unga har också en kanal på Youtube, som du
hittar på www.youtube.com/svenskakyrkansunga.

>> THERESE FERNBERG
Jag är kommunikatör. Jag är ansvarig för
hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och
presskontakter. Jag är också ansvarig för
förbundets strategiska kommunikation
och att ta fram trycksaker och profilprodukter. Kontakta gärna mig om du
till exempel har frågor om den grafiska
profilen, hemsidan eller några av förbundets utskick.
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>> DESIRÉE WIDELL
Jag var vikarierande
kommunikatör till och
med den 10 oktober.

FÖRBUNDSKANSLIET
Förbundskansliet finns på Sysslomansgatan 8 i Uppsala. Dess
uppgift är att på olika sätt ge hjälp och stöd till medlemmar,
lokalavdelningar och distrikt. Det är också förbundskansliet
som genomför de flesta av förbundsstyrelsens beslut.

>> KERSTIN FAGERLIND
Jag är kanslichef sedan mars.
Kanslichefens arbetsuppgifter
är att leda kansliet, hantera personalfrågor, ekonomi och vara
en länk mellan förbundsstyrelse
och kansli. Kontakta gärna mig
om du har frågor om till exempel förbundsstyrelsens protokoll
eller personalrelaterade frågor.

Förbundskansliet genomgick en större omorganisation
under 2015. Sedan den 1 januari 2016 har alla nya tjänster
sjösatts och sedan oktober finns enbart ordinarie personal
på plats på förbundskansliet.
KONTAKTUPPGIFTER
Svenska Kyrkans Unga
751 70 UPPSALA
Växel 018-640 640
Fax 018-640 655
unga@svenskakyrkan.se

>> STEFAN BJÖRK
Jag var vikarierande kanslichef
till och med mars månad.

LEDNING OCH ADMINISTRATION
Kerstin Fagerlind, kanslichef (från mars) 018-640 653
Stefan Björk, vikarierande kanslichef (till mars)
Stefan Cederlöf, ekonomisamordnare, 018-640 643
Johan Garde, Materiallageransvarig (timanställd till februari)
Viktoria Landén, Materiallageransvarig (från januari)

>> STEFAN CEDERLÖF
Jag är ekonomisamordnare.
Mina huvudsakliga uppgifter
är att bokföra, betala fakturor samt arbeta med budget,
bokslut och årsredovisning.
Jag rapporterar också löpande
under året till förbundsstyrelsen hur ekonomin ser ut. Jag
ansvarar också för att ansöka
om olika stöd och bidrag, till
exempel statsbidrag.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Maria Hammarström, arrangemangs- och utbildningssamordnare, 018-640 645
Live Brathovde, samordnare för globala påverkansfrågor
018-640 657
Joakim Kroksson, projektledare Andetag 2016 (till september)
Caroline Bodin, administratör Andetag 2016 (april–juli)
Helena Hahr Kamienski, teologisk samordnare, 018-640 658
Viktoria Landén, projektledare Riksårsmötet 2016 (till
september) 018-640 648
ORGANISATIONSSTÖD
Maria Ekstedt, medlemshandläggare med lokalavdelningsoch distriktsansvar, 018-640 642
Dan Westerberg, medlemshandläggare med statistikoch systemansvar, 018-640 649

>> JOHAN GARDE
Jag var timanställd som
ansvarig för att packa och
skicka ut beställningar från
Materiallagret fram till
februari.

KOMMUNIKATION
Therese Fernberg, kommunikatör (tillbaka från föräldraledighet i oktober) 018-640 651
Desirée Widell, vikarierande kommunikatör (till oktober)
Vill du mejla någon på kansliet skriver du fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se, med undantag av Maria Hammarström som har maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Interna beredningsgrupper
(Organisationsdokument, Kyrkoval 2017)
Stora årsmötet 2013 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett organisationsdokument som färdigställdes under
2016. Organisationsdokumentet syftar till att beskriva
Svenska Kyrkans Unga som organisation, dess uppbyggnad
och dess struktur. Arbetet har behövt förlängas framförallt
med tanke på att de demokratiska formerna förändrades
från och med Stora årsmötet 2015 med årligt årsmöte
med distriktrepresentation. Dokumentet finns på Svenska
Kyrkans Ungas hemsida tillsammans med mervärdesdokumentet som också var ett resultat av ett beslut från Stora
årsmötet 2013.
Inför kyrkovalet har en intern beredningsgrupp tagit fram
förslag på hur Svenska Kyrkans Unga kan och bör arbeta
inför kyrkovalet 2017 med att uppmuntra unga att både
gå och rösta samt ställa sig till förfogande för nomineringsgruppernas listor.

Svenska Kyrkans Unga leds mellan årsmötena av förbundsstyrelsen. Styrelsen har bland annat budgetansvar och är
arbetsgivare för förbundskansliet. Förbundsordföranden är
heltidsarvoderad och har som en av sina uppgifter att vara
styrelsens förlängda arm på förbundskansliet. Andra uppgifter är att vara verkställande och förberedande av förbundsstyrelsens beslut, men även ha ansvar för ideologiska frågor.
Förbundsordföranden representerar Svenska Kyrkans Unga i
flera olika sammanhang, både utåt i relation till andra organisationer och inom Svenska kyrkan. Allt arbete som övriga
förbundsstyrelseledamöter gör är ideellt.
Förbundsstyrelsen bestod innan Riksårsmötet 2016 av
(med kontaktdistrikt):
Amanda Carlshamre, Skara distrikt, förbundsordförande
Josef Hegart, Skara distrikt, vice förbundsordförande
(Göteborg och Luleå)
Mikael Risenfors, Göteborgs distrikt (Växjö)
Jakob Schwarz, Uppsala distrikt (Skara)
Desiré Persson, Lunds distrikt (Karlstad)
Artemis Lumarker (tidigare Ernstsson), Västerås distrikt (Lund)
Robin Nord, Lunds distrikt (Visby)
David Barker, Göteborgs distrikt (Stockholm)
Marcel Génetay, Stockholms distrikt (Strängnäs)
Jenny Carlenius, Linköpings distrikt (Västerås)
Johan Fridlund, Härnösands distrikt (Linköping)
Camilla Vågstedt, Luleå distrikt (Uppsala)
Vakant (Suzanne Boström, Strängnäs distrikt (Härnösand),
avgick i december 2015)

REMISSVAR
När Svenska kyrkan ska fatta beslut i stora frågor brukar
deras underlag och ibland även förslaget till beslut gå på
remiss till olika instanser inom Svenska kyrkan. Det händer
även att Svenska kyrkan samordnar remissvar till regeringen
och då inbjuder Svenska Kyrkans Unga att tycka till om
förslaget. När det gäller barn- och ungdomsfrågor är det
inte ovanligt att organisationer eller myndigheter hör av sig
direkt till Svenska Kyrkans Unga.
Under året har Svenska Kyrkans Unga funnits med som
remissinstans i Barnkonventionen som svensk lag genom
den nationella arbetsgruppen Demokratigruppen samt
genom Svenska kyrkans remissvar.

Förbundsstyrelsen har under 2016 haft 14 möten:
16–17 januari, 20–21 februari, 25 februari (telefonmöte),
12–13 mars, 7–8 maj, 10–12 juni, 25 juni (telefonmöte),
8–9 augusti, 14 augusti, 17–18 september, 10–12 oktober,
27 oktober (telefonmöte), 12–13 november och 10–11
december. Oftast träffas förbundsstyrelsen mellan lördag
morgon och söndag eftermiddag.

NATIONELLA ARBETSGRUPPER
Riksårsmötet eller förbundsstyrelsen bestämmer arbetsgruppens uppdrag och gruppens medlemmar tillsätts av förbundsordföranden. En arbetsgrupp är nationell och består
oftast av ideella, en representant från förbundsstyrelsen och
en från förbundskansliet.

Förbundsstyrelsens sammanträde i mars inleddes med ett
gemensamt styrelsedygn med SKUR-nätverket (se sida 29).
Sammanträdet i oktober hölls i Bromma och avslutades med
stipendieutdelning tillsammans med Sveriges Kyrkosångförbund till den första barnkören och körledaren som fick ta
emot stipendium. Under 2016 har förbundsstyrelsen arbetat
vidare med de nya årsmötesformerna, samt fört fortsatta
samtal med kyrkokansliet kring utvecklingen av De Ungas
Kyrkomöte. Dessa samtal har resulterat i forumet (se sida 5).
Mellan styrelsemötena har förbundsstyrelsen bland annat
representerat Svenska Kyrkans Unga vid andra organisationers årsmöten och samlingar samt verkat för barn och ungas
rättigheter i såväl Svenska kyrkan som i samhället genom
panelsamtal och uttalanden.

Under året har följande arbetsgrupper funnits:
•  Arbetsgruppen för kristen tro och identitet
•  Globala arbetsgruppen
•  Arbetsgruppen för normmedvetet arbete
•  Arbetsgruppen för kursledning av RUTbildning
•  Demokratigruppen
Är du intresserad av att veta mer om någon av
arbetsgrupperna eller vill vara med i någon av dem?
Mejla förbundsordförande Amanda Carlshamre på
amanda.carlshamre@svenskakyrkan.se.
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Gruppbild på förbundsstyrelsen från sommarens Riksårsmöte på Sjöviks folkhögskola (Anna Karin Eliasson är inte med på
bilden). På porträttbilderna kan du se vad de heter, vilket distrikt de kommer ifrån och vilket kontaktdistrikt varje ledamot har.
Kontaktdistriktet är inom parentes.

FÖRBUNDSSTYRELSEN EFTER RIKSÅRSMÖTET 2016

>> OSKAR ANDERSSON
Linköping (Härnösand)

>> DAVID BARKER
Göteborg (Stockholm)
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>> JENNY CARLENIUS
Vice förbundsordförande,
Linköping (Västerås)

>> AMANDA CARLSHAMRE
Förbundsordförande, Skara

>> ANNA KARIN ELIASSON
Härnösand (Luleå)

>> MOA HOBRO
Lund (Karlstad)

>> ARTEMIS LUMARKER
(TIDIGARE ERNSTSSON)
Västerås (Göteborg)

>> DESIRÉ PERSSON
Lund (Växjö)
(till december 2016)

>> JAKOB SCHWARZ
Uppsala (Skara)

>> JOHAN FRIDLUND
Härnösand (Linköping)

>> ROBIN NORD
Lund (Strängnäs, Visby)

>> TORSTEN THORVALDSSON >> CAMILLA VÅGSTEDT
Växjö (Lund)
Luleå (Uppsala)
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ORGANISATIONER OCH NÄTVERK
Här hittar du information om de organisationer och nätverk
som Svenska Kyrkans Unga deltar i.
>> BILPOOLARNA I UPPSALA
EKONOMISK FÖRENING
Bilpoolarna är en bilpool för privatpersoner och organisationer i Uppsala. Förbundskansliet använder bilar
från bilpoolarna istället för hyrbil. www.bilpoolarna.se

>> IDEELLT FORUM I SVENSKA KYRKAN
Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett nätverk som består av stift och församlingar, nationell nivå och inomkyrkliga organisationer i Svenska kyrkan. Ideellt forum
vill lyfta fram idealitetens betydelse för församlingarna,
det vill säga att de som är ideella i församlingarna är
viktiga för att församlingen ska vara levande. Målet
är att hjälpa församlingarna att i sin tur inspirera de
ideella. Svenska Kyrkans Unga har genom sitt arbete
och insatser stort utrymme i Ideellt forum där också
förbundsordförane Amanda Carlshamre sitter i styrgruppen. www.ideelltforum.se

>> ECPAT SVERIGE
ECPAT Sverige har som ändamål att genom informationsarbete, opinions- och påverkansarbete samt
samverkan med andra parter bidra till att förebygga
alla former av barnsexhandel. Svenska Kyrkans Unga är
en av medlemsorganisationerna i ECPAT Sverige och
är därmed representerade på årsmöte och samlingar
ECPAT håller. www.ecpat.se

>> LANDSRÅDET FÖR SVERIGES
UNGDOMSORGANISATIONER, LSU
LSU drivs av cirka 85 svenska ungdomsorganisationer.
I grunden finns en vision om ”ett samhälle där unga,
oavsett bakgrund, har ett stort och reellt inflytande
över sina liv och känner sig självständiga”. Ett viktigt
syfte med LSU är att alla medlemsorganisationer har
möjlighet att dela med sig och lära sig av varandras
erfarenheter. För att göra detta genomför LSU bland
annat konferenser och projekt.
Svenska Kyrkans Unga nominerade inför årsmötet
2015 Hannah Kroksson, Lunds distrikt, till vice ordförande för LSU och hon valdes till posten på årsmötet
i november. Även efter stämman 2016 sitter Hannah
kvar som vice. Under året har Svenska Kyrkans Unga
även medverkat i flera kampanjer LSU varit grundare
av; #dubblastödet och #nollvision mot utbrändhet
och stress bland unga engagerade. Representanter ur
förbundsstyrelsen har regelbundna samtal med och
genom LSU om hur Svenska Kyrkans Unga som medlemsorganisation kan bidra och få del av den kompetens som finns i nätverket, samt hur vi vill att LSU ska
prioritera och arbeta med barn- och ungdomsfrågor i
samhället. www.lsu.se

>> FAIRTRADE SVERIGE
Fairtrade är en etisk och social märkning med fokus på
mänskliga rättigheter. När du köper produkter som är
märkta med Fairtrade bidrar du till en bättre och friare
tillvaro för både barn, ungdomar och vuxna i de fattigare delarna av världen. Svenska Kyrkans Unga är en
av medlemsorganisationerna för Fairtrade Sverige och
är därmed representerade på årsmöte och samlingar
Fairtrade håller. www.fairtrade.se
>> FÖRENINGEN SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA
Föreningen består av Svenska Kyrkans Unga, Sigtunastiftelsen och Sensus. Föreningen är huvudman för
Sigtuna folkhögskola, och för Svenska Kyrkans Unga
sitter där Josef Hegart, Skara distrikt och Isabella
Broman, Stockholms distrikt. www.sigtuna.fhsk.se
>> HELA MÄNNISKAN
Hela människan arbetar med social diakonal verksamhet på uppdrag av kyrkorna i Sverige. Verksamheten
omfattar diakonal mobilisering, opinionsbildning och
handling. Svenska Kyrkans Unga är en av elva huvudmän för nätverket. www.helamanniskan.se
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huvudmän. SbS:s syfte är att översätta Bibeln och göra
den känd och använd. SbS lanserade Bibel 2000 i Sverige och har ansvaret för att förvalta arvet från bibelkommissionen tills det är dags för nästa översättning.
SbS samlar också in pengar till internationell verksamhet, driver en bibelbutik och har en sajt där hela texten
till Bibel 2000 finns utlagd.
SbS har bland annat arbetat med att ta fram provöversättningar av texter ur Nya testamentet för att testa
hur nästa bibelöversättning till svenska skulle se ut.
För övrigt pågår bibelöversättningar till nordsamiska,
lulesamiska och sydsamiska. Helena Hahr Kamienski,
teologisk samordnare, sitter som suppleant i styrelsen
och Amanda Carlshamre, förbundsordförande, sitter i
styrgruppen för Bibeläventyret. www.bibeln.se

>> KYRKORNAS SAMRÅDSGRUPP
FÖR BARNKONVENTIONEN
Ett ekumeniskt nätverk där Svenska Kyrkans Unga ingår tillsammans med Svenska kyrkan, Frälsningsarméns
ungdomsförbund och Sensus. Läs mer på sida 16.
>> NÄTVERKET FÖR BARNKONVENTIONEN
Nätverket är en samling av organisationer i Sverige
som på olika sätt arbetar för barns situation och barns
rättigheter. Bland medlemsorganisationerna finns exempelvis Rädda barnen, BRIS, Plan Sverige och olika
kyrkliga och ideella organisationer. Ett viktigt syfte för
nätverket är att inkorporera barnkonventionen i den
svenska lagstiftningen. Läs mer på sida 16.
www.barnkonventionen.se

>> SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider
kunskap om FN i Sverige. Svenska Kyrkans Unga är
en av medlemsorganisationerna, eftersom vi menar att
internationellt samarbete är en förutsättning för en
fredligare och mer rättvis värld. www.sfn.se

>> RELIGIONSPEDAGOGISKT IDÉFORUM
Under 2016 beslutades att Religionspedagogiskt idéforum, där Svenska Kyrkans Unga har ingått som medlemsorganisation läggs ned.
>> SCHYST RESANDE
2016 löpte samarbetsavtalet med Schyst resande ut och
Svenska Kyrkans Unga kommer inte längre vara en del
av nätverket. www.schystresande.se

>> SVERIGES KRISTNA RÅD, SKR
Sveriges kristna råd, SKR, är ett nätverk som samlar
alla kyrkor till samarbete. Nätverket arbetar för att vara
en resurs i teologisk reflektion, ekumeniskt vittnes>> SENSUS STUDIEFÖRBUND
börd, diakoni och socialt ansvar. SKR har också en
Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser
och gemenskap. Arbetet är inriktat på livsfrågor, huma- uppgift i att samla kyrkorna för att tala med en gemensam röst i viktiga samhällsfrågor. I styrelsen sitter Johan
nitära frågor och musik. Sensus arbetar också med
Garde, Stockholms distrikt, som ersättare. www.skr.org
religionsdialog, mångfaldsfrågor och ideellt arbete.
I förbundsstyrelsen sitter Erik Sjöstrand, Lunds di>> SVERIGES KRISTNA UNGDOMSRÅD, SKUR
strikt, och David Sundén, Västerås distrikt som båda
Sveriges Kristna Ungdomsråd, SKUR, är ett nätverk
tidigare har varit förbundsordförande för Svenska
mellan de kristna barn- och ungdomsförbunden i SveKyrkans Unga. www.sensus.se
rige. I nätverket sitter generalsekreterare, förbundsordförande och till viss mån verksamhetsutvecklare från
>> SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET
förbunden. Nätverket försöker träffas två gånger per år.
Svenska bibelsällskapet, en del av det världsvida Uniwww.skr.org/skur
ted Bible Societies, är en ekumenisk organisation där
Svenska kyrkan, frikyrkorna och katolska kyrkan är
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LÄTTLÄST
SÅ MÅNGA ÄR VI!

LÄGRET ANDETAG 2016

Den 31 december 2016 hade Svenska Kyrkans
Unga 14 001 medlemmar.

I somras hade Svenska Kyrkans Unga och
Svenska kyrkan ett läger i Linköping.
Mer än 300 barn och unga kom.
Under fyra dagar fick de som var där
vara med på olika aktiviteter.
Bland annat fick några vara detektiv i
Domkyrkan. Några fick pilgrimsvandra.
Några målade ikoner. Det var också stora
mässor i Domkyrkan där alla var med.

RIKSÅRSMÖTET 2016

På Sjöviks folkhögskola i Västerås stift hade
Svenska Kyrkans Unga årsmöte i augusti.
Bland annat bestämdes det att Svenska
Kyrkans Unga ska ha ett projekt som heter
”Godhet har makt över ondskan”.
Projektet handlar om diakoni och hur Svenska
Kyrkans Unga kan hjälpa människor som har
det svårt på olika sätt.

LÅT FLER FYLLA FEM!

I december var Svenska Kyrkans Unga med
och berättade om temat ”Låt fler fylla fem!”.
Många barn får inte leva tills de är fem år på
grund av fattigdom. Därför samlar Svenska
kyrkan in pengar för att hjälpa alla dessa barn.
Bland annat kunde församlingar och
lokalavdelningar ha världens viktigaste
femårskalas där församlingens medlemmar
bjöds in att köpa fika och leka fiskdamm,
och pengarna gavs vidare till Svenska kyrkans
internationella arbete.
Ett annat sätt att samla in pengar var att ta
ett kort på en high five mellan sig själv och en
kompis. Om bilden lades upp i sociala medier
med #5för5 skänkte olika företag fem kronor
per bild till Svenska kyrkan.

DE UNGAS KYRKOMÖTE OCH KYRKOMÖTET

I september träffades fler än 40 ungdomar
för att prata om förslag som kommit in till
Svenska kyrkans årsmöte, kyrkomötet.
Ungdomarna skrev sina tankar och gav dem
till de vuxna som är med på kyrkomötet.
För att de vuxna ska tänka på barn och unga
när de bestämmer om olika saker.
REFORMATIONSÅRET

Den 31 oktober 2016–31 oktober 2017 uppmärksammar Svenska Kyrkans Unga Reformationsåret. Det är nu 500 år sedan munken
Martin Luther skrev 95 förslag som grundade
den kyrka som vi har idag.
Luther tyckte att alla skulle kunna läsa Bibeln
på sitt språk. Han trodde också att alla människor har en egen relation med Gud, som inte
behöver gå genom en präst.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2017 besluta
att lägga verksamhetsberättelsen för 2016 till handlingarna.
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