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SVENSKA KYRKANS UNGA 2017
Ännu ett verksamhetsår har passerat i Svenska Kyrkans
Unga. Som vanligt fylls en verksamhetsberättelse med hyllningsvärda insatser av ideella, förtroendevalda och anställda
som gjort så många goda saker i rörelsen! Mycket har hänt i
organisationen, både av större och mindre karaktär.

idag, och som barn- och ungdomsorganisation behöver vi
gå före och visa vägen – något som detta beslut gör. Påverkansdokumentet säger också att vi ska få Svenska kyrkans
arrangemang att servera vegetarisk kost, och där hoppas
vi såklart att de ser på Svenska Kyrkans Unga som ett gott
exempel.

Vi började året med att i februari släppa boken Martin
Luther – munken som förändrade världen, som en del av
reformationsåret. Få lär ha missat att det 2017 var 500 år
sedan Luther spikade upp sina teser på porten i Wittenberg
– om det nu var det han gjorde vill säga. Många händelser
under året har haft fokus på reformationen, däribland vår
kollektkampanj #mintes.

När jag skriver detta har jag varit förbundsordförande i precis fyra månader, och jag blir stoltare och stoltare ju längre
tiden går. Stolt över den organisation och rörelse som jag
har fått växa i – som så många andra. Vi ska vara stolta över
oss, vi gör så mycket gott som bär frukt, över hela landet.
Våga berätta om hur bra Svenska Kyrkans Unga är, för din
församlingspedagog, din präst, församlingens syjunta, för
din pappa och din mormor och dina vänner. Stort tack för
att du är medlem och gör Svenska Kyrkans Unga så bra!
Tack för 2017, vi ses i 2018!

Riksårsmötet i Örnsköldsvik gav oss många saker. Till att
börja med vill jag tacka alla ombud, plenumpresidium,
utskottspresidier och övriga närvarande för ett mycket väl
genomfört årsmöte. Många var uppe i talarstolen för första
gången, vi vågade provtänka, och vi debatterade på ett gott
sätt för och emot de olika förslag som fanns att ta ställning
till. Bland de förslag som bifölls finns påverkansdokumentet. Ett dokument som är späckat av punkter som säger
vad vi vill påverka mot Svenska kyrkan och mot samhället
i stort. Några av punkterna har vi redan tjuvstartat lite på,
bland annat om minskningen av arvoden till förtroendevalda i Svenska kyrkan. Jag ser mycket fram emot att jobba
med de frågor som dokumentet berör, och Svenska Kyrkans
Unga har historiskt också varit bra på påverkansarbete –
något jag hoppas att vi kan fortsätta vara bra på!

Frid!

Jakob Schwarz
Förbundsordförande
Svenska Kyrkans Unga

Ett annat klokt beslut som fattades på årsmötet var att riksorganisationen numera endast serverar vegetarisk mat, något
vi ska vara stolta över. Klimatfrågan är ständigt högaktuell
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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
”Så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.”  Rom 12:5

ATT BYGGA KYRKA
ARBETSGRUPPEN FÖR
KRISTEN TRO OCH IDENTITET
Arbetsgruppen för kristen tro och identitet bestod 2017 av:
• Ellen Andersson, Uppsala distrikt (till augusti)
• Adelie Molander, Stockholms distrikt (sammankallande)
• Lovisa Pihl, Linköpings distrikt
• Vendela Sund, Västerås distrikt
• David Åstrand, Uppsala distrikt
• Oskar Andersson, förbundsstyrelsens kontaktperson
• Helena Hahr Kamienski, teologisk samordnare,
förbundskansliet

HEMSIDAN OCH DELANDE
Som tidigare år har betraktelser och veckans bön publicerats
på www.svenskakyrkansunga.se. Betraktelserna är skrivna av
av den teologiska samordnaren samt pedagoger och präster
verksamma inom Svenska kyrkan på Svenska Kyrkans Ungas
uppdrag. De flesta nummer av medlemsbrevet Delande har
innehållit en bön på numrets tema, kopplad till en andakt
som lagts upp på www.svenskakyrkansunga.se. De andaktsmaterial och de bibelstudier som tidigare har legat på www.
troligt.org har under året flyttats över till www.svenskakyrkansunga.se/fordjupning.

Gruppen har under året haft fem fysiska möten på en eller
två dagar samt två Skype-möten. Gruppen deltog i Teologifestivalen som lotsar i Svenska Kyrkans Ungas ström (läs mer
under rubriken ”Reformationsåret”).
Gruppen producerade under våren virtuella bibelstudier
om 1 Johannesbrevet, i form av podradio, som ersatt tidigare
podradiosändningar av serien Tror du?. I augusti medverkade
gruppen på Luleå stifts medarbetardagar representerade med
ett seminarium om kristen tro enligt Luther, av Erik Tiveskog. Gruppen har också hållit seminarium med Luther-tema
i Helsingborgs församling.
Gruppen har också varit med i arbetet med att ta fram ett
rollspel, Reformator.
På Rikshelgen höll gruppen workshopen ”Du passar in i
själva skapelsen”. På De Ungas Kyrkomöte hölls ett BibelJeopardy och en aktivitet som kallades poängjakten, där deltagarna fick välja en bibeltext som gestaltades i ett pyssel och
senare dramatiserades. Följ gruppen på Twitter varje vecka
under @SvKUngaTro.

REFORMATIONSÅRET
Under Reformationsåret 2017 har Svenska Kyrkans Unga
fått anledning att reflektera kring vår lutherska identitet som
barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. De
två stora arrangemang under året som har firats i Luthers ära
var Teologifestivalen i Uppsala (se nedan) och Världens Fest
i Västerås (se mer på sida 16–18). Svenska Kyrkans Unga var
högst delaktiga i båda arrangemangen.
I samband med Teologifestivalen i februari släpptes boken
Martin Luther - munken som förändrade världen på Verbum
förlag, en bok som Svenska Kyrkans Unga tagit initiativ till.
Tillsammans med Sveriges Unga Katoliker arrangerade Svenska Kyrkans Unga ett ekumeniskt ungdomsmöte i Uppsala den
28 oktober, som fortsättning på det ungdomsmöte som hölls i
samband med påvebesöket i Lund 2016. Totalt 40 ungdomar
samlades. Dagen innehöll gemensamma samtal och böner, och
avslutades i Uppsala domkyrka med den ekumeniska vespern
(aftonbönen). Dagen efter, i den stora högtidsmässan, var
Svenska Kyrkans Unga representerade med flera medlemmar
som var delaktiga. Förbundsordförande Jakob Schwarz medverkade med ett inledningsanförande och del i predikan.

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 mot kristen
tro och identitet.
Kriterierna för ansökan och ett exempel på hur en ansökan
kan se ut finns på förbundets hemsida. Under året har fem
ansökningar inkommit varav en beviljats. Ansökan som beviljades var den för ett ”bara-vara-läger”.

TEOLOGIFESTIVALEN 2017
Teologifestivalen 2017 i Uppsala var den 24–26 februari.
Svenska Kyrkans Unga hade en egen ström – ”Kristen tro
enligt Luther” där lanseringen av boken Martin Luther – Munken som förändrade världen kombinerades med ett teologiskt
resonemang kring vad det innebär att vara ung, kristen och
lutheran idag. Moderator för strömmen var Amanda Carlshamre. Arbetsgruppen för kristen tro och identitet medver4

kade i en paneldebatt tillsammans med Hedvig Åström och
Mikael Rapp, som har skrivit ovannämnda bok. Under strömmen hölls också en releasefest för boken. Strömmen avslutades
med ett workshop-pass om kristen tro enligt Luther som
arbetsgruppen för kristen tro och identitet höll. Strömmen var
välbesökt och önskemål framfördes att Svenska Kyrkans Unga
även vid nästa Teologifestival om tre år ska ha en egen ström.
KYRKOVALET 2017
Inför 2017 års kyrkoval genomförde Svenska Kyrkans Unga
en kampanj med hjälp av projektpengar från Svenska kyrkan.
Kampanjen #ungochviktig syftade till att få unga att ställa upp
på listor till valet och sedan att få unga att gå och rösta i valet.

Ett av visitkorten som togs fram till kyrkovalet.

Projektgruppen bestod av tre förbundsstyrelseledamöter:
• Moa Hobro
• Anna Karin Eliasson
• Jenny Carlenius
Det gjordes bland annat filmer som kom upp på sociala medier samt visitkort med uppmaningar om att gå och rösta.
DE UNGAS KYRKOMÖTE
Årets De Ungas Kyrkomöte var det åttonde i ordningen och
hölls på kyrkokansliet och Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli i Uppsala. Det efterföljande forumet var på Uppsala
Konsert & Kongress. Alla Svenska Kyrkans Ungas distrikt,
Salt – barn och unga i EFS, förbundsstyrelsen och nationella
arbetsgrupper var representerade med totalt 51 deltagare. De
Ungas Kyrkomötes uppdrag är att skriva motionssvar till några
av de motioner som kommer in till kyrkomötet, Svenska
kyrkans högsta beslutande organ.
Den 28–29 september diskuterade deltagarna, indelade i
fem grupper, de 18 kyrkomötesmotioner som projektgruppen
valt ut som extra intressanta ur ett barn- och ungdomsperspektiv. De motioner som besvarades handlade bland annat
om indirekta val till kyrkomötet, arvodering av kyrkomötesledamöter och ett förslag att skänka en medeltida kyrka till
katolska kyrkan som en ekumenisk gest. De slutliga motionssvaren sammanställdes och delades sedan ut till kyrkomötets
ledamöter under deras första session (när kyrkomötet träffas
för första gången av två).
Även i år hölls ett Forum, där cirka 45 deltagare från De
Ungas Kyrkomöte och representanter för kyrkomötet fick
möjlighet att träffas och diskutera De Ungas Kyrkomötes
motionssvar. Mötet gav många goda samtal och konkreta
förslag på vad nomineringsgrupperna, De Ungas Kyrkomöte
och enskilda ungdomar kan göra för att öka antalet ungdomar engagerade i kyrkopolitiken. Forumet diskuterade också
gudstjänstens roll och hur fler unga ska kunna engageras i
gudstjänstlivet i församlingarna.
UNDER KYRKOMÖTET
Svenska Kyrkans Unga närvarade vid kyrkomötet. Under den
första sessionen delades motionssvaren från De Ungas Kyrkomöte ut. Under session två var representanter från förbundsstyrelsen på plats alla fyra dagarna. De Ungas Kyrkomötes

Bilder från forumet som efterföljde De Ungas Kyrkomöte där
deltagare från De Ungas Kyrkomöte träffade ledamöter från
kyrkomötet.
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motionssvar lyftes från talarstolen vid ett par tillfällen. Under
båda sessionerna var Svenska Kyrkans Unga på plats med
utställningsbord som hade hållbarhetstema och samtalade och
minglade med såväl ledamöter som biskopar och kyrkomötespresidiet.

därmed få tillgång till värdefulla relationer. Under våren har
Svenska Kyrkans Unga skickat medlemmar till mötesplatsen.
Höstens mötesplats var ett utvecklingsdygn för de deltagande
organisationernas företrädare.
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 att delta i samtalen. I år var samtalsdagarna i Malmö
och Svenska Kyrkans Unga hade en representant på plats:
Johan Christensson, Lunds distrikt.

GODHET HAR MAKT ÖVER ONDSKAN
Den första januari drog projektet Godhet har makt över
ondskan igång. Det är en treårig satsning som antogs på
Riksårsmötet 2016 och som syftar till att uppmuntra alla
medlemmar att prata och göra mer diakoni. Under året har
projektet satt igång främst genom sociala medier där ”Veckans tips” på en diakonal handling lagts upp varje vecka. Följ
projektet på Facebook och Instagram under @projektgodhet
eller #projektgodhet.
Projektet har också lyfts och diskuterats på distriktsordförandesamling, på Rikshelgen och på konsulentsamlingar
kring hur distrikten arbetar. Svenska kyrkan har en liknande
satsning som pågår där Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande finns med i en referensgrupp som länk. Lokalavdelningar har också under året tagit egna initiativ (exempelvis
anordnat en klädbytardag och en pilgrimsvandring med
stationer). Under våren 2018 fortsätter arbetet med nya
material till lokalavdelningarna.

FORUMDAGAR
Svenska Kyrkans Unga står som medarrangör tillsammans
med Sensus och Yrkesföreningen Församlingspedagoger i
Svenska kyrkan för årligen återkommande forumdagar kring
barns och ungas plats i Svenska kyrkan. Under 2017 hölls
inga forumdagar. Istället erbjöds medlemmar i yrkesföreningen att åka på Teologifestivalen, där också föreningens
årsmöte hölls.
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 och lokala krafter deltog i
årets idédagar som hölls i Visby. Svenska Kyrkans Unga har
under året haft en representant i projektgruppen, August
Hermansson, ordförande i Visby distrikt. Svenska Kyrkans
Unga höll också ett idétorg som gemensamt seminarium där
förbundsordförande Jakob Schwarz samt August Hermansson medverkade som moderatorer. Under året har Jakob
och tidigare förbundsordförande Amanda även deltagit i
styrgruppsmöten och huvudmannamöten. Jakob är också en
del av den tillsatta projektgruppen för Idédagarna 2018.

KOLLEKTKAMPANJEN
Årets kollektkampanj gick under temat ”Luther förändrade
kyrkan – det gör vi också!” och lyfte vikten av Svenska Kyrkans Unga och ett aktivt barn- och ungdomsarbete i Svenska
kyrkan. Svenska Kyrkans Unga fick rikskollekt den 5 februari,
26 mars (delad med Sveriges kyrkosångsförbund), 14 maj
(delad med Salt – barn och unga i EFS) och 10 december. Till
varje kollekt togs en affisch fram under temat och skickades
ut till alla Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelningar och alla
församlingar i Svenska kyrkan. Det skrevs också kollektcirkulär som kunde läsas upp under söndagarnas gudstjänster.
KYRKLIGA UTBILDNINGAR
Den teologiska samordnaren tillsammans med Oskar
Andersson från förbundsstyrelsen har under året besökt
Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala vid två tillfällen för att prata om Svenska Kyrkans Unga med blivande
präster, totalt 22 stycken. Ambitionen har varit att presentera Svenska Kyrkans Unga som organisation och pedagogisk
metod samt att samtala om barns och ungas plats i kyrkan.

>> 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.

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
6
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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
”Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” 

ATT BYGGA MÖJLIGHETER
HUR MÅNGA ÄR VI?
Antalet medlemmar i Svenska Kyrkans Unga 2017 blev
slutligen 13 856 stycken. Det blev en liten minskning
från året innan. Den åldersgrupp som stod för den största
ökningen sett till antalet var gruppen 26+ med 125 medlemmar. Den grupp som minskade mest var 13–15 år som
tappade 196 medlemmar.
ÅLDERSSPRIDNING SEDAN STARTEN
I det översta diagrammet här bredvid visas medlemsutvecklingen sedan organisationen startade 1993. Antalet
medlemmar i åldern 13–15 år har varit ganska stabilt
genom åren även om denna grupp står för den största
minskningen i år. Jämför vi denna grupp med siffrorna
från 1993 då vi startade så har antalet ökat en aning.
Gruppen 16–25 år uppvisar för första gången ett trendbrott med en minimal minskning medan 26+ fortsätter
att öka. 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. Nytt för i år
är att administrationsdelen (”baksidan”) har uppdaterats till
en ny version. En av orsakerna är att systemet närmade sig
den gräns där underliggande programvara inte passade ihop
med systemet. En annan viktig orsak var att få ett mer responsivt (det vill säga anpassar sig till storleken på skärmen)
gränssnitt som kan användas på mindre skärmar.
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
medlemsblankett till lokalavdelningens registeransvarige
8

1 Joh 3:18

som i sin tur registrerar medlemskapet. Förnyelsekampanjen
inleddes med att ett mejl gick ut i mitten av januari och gav en
snabb topp av webb-förnyelser. Återigen går det att konstatera
att antalet webbförnyelser ökade vid detta utskick.
I det tredje diagrammet till vänster syns tre spetsar för SMSförnyelse. Det första SMS:et för förnyelse skickades ut i mitten
av januari och gav på en dag 3 071 förnyade medlemmar.
Precis som föregående år skickades ett andra SMS ut i februari
till de som ännu inte hade förnyat sitt medlemskap vilket gav
en pik på kurvan med 527 SMS-förnyelser på en dag. Under
2017 skickades ett tredje SMS ut i september. Utskicket gav
ett klent resultat i förhållande till de föregående. Totalt resulterade de tre utskicken i 4 977 SMS-förnyelser under året.
LOKALAVDELNINGSFÖRÄNDRINGAR
Under 2017 välkomnades följande lokalavdelningar
i Svenska Kyrkans Unga:

Efterlysning till Demokratigruppens presidiepool.

Arbetsgruppen har haft fem fysiska och tre digitala möten
under året.
Under våren producerade arbetsgruppen tre korta filmer
och lade upp dem på Svenska Kyrkans Ungas Youtube-kanal.
Filmerna visar hur olika delar av årsmöten kan genomföras,
och är tänkt som ett pedagogiskt stöd till lokalavdelningar och
distrikt. Manus till ytterligare två filmer togs också fram. Gruppen jobbade även med att förbereda förslag till sammanträdesordning och årsmötesskolor till Riksårsmötet i augusti och att
rekrytera demokraticoacher till årsmötet. Under Riksårsmötet
fanns gruppen på plats för att leda årsmötesskolorna, delta i
utskottsarbetet och coacha deltagarna.
Under hösten har Demokratigruppen arbetat vidare med
planer på att hitta personer till en nationell presidiepool, där
distrikten kan få tips på personer som kan leda årsmöten.
I oktober deltog Demokratigruppen på Rikshelgen i Sigtuna
och höll i ett pass kring hur distrikten kan förbättra sitt demokratiska arbete, till exempel med sina årsmöten.

Uppsala distrikt
Svenska Kyrkans Unga i Hambrunge
Svenska Kyrkans Unga i Vendel-Tegelsmora
Svenska Kyrkans Unga i Ovansjö-Järbo pastorat
Linköpings distrikt
Svenska Kyrkans Unga Fridens liljor
Skara distrikt
Svenska Kyrkans Unga i Herrljunga pastorat
Strängnäs distrikt
Svenska Kyrkans Unga Krutbarn
Svenska Kyrkans Unga Salem
Lunds distrikt
Svenska Kyrkans Unga Bananas
Svenska Kyrkans Unga Kosegruppa (Lackalänga – Stävie)
Svenska Kyrkans Unga i Kropps församling

UTBILDNING TILL LEDARSKAPARE
Utbildning till Ledarskapare genomfördes 2014–2015 i
samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga, Stockholms stift,
Växjö stift, Svenska Kyrkans Unga Stockholms stift och Sigtuna folkhögskola. Kursen riktade sig till församlingsanställda
och målet var att öka arenan för ungas ideella engagemang i
församlingen bortom de vanliga ledaruppgifterna. Vid första
kursomgångens slut gjordes deltagarutvärderingar och utvärdering av samarbetsparterna, där kursen fick mycket positiva
omdömen.
Det erbjöds ytterligare en kursomgång ht 2015–vt 2016
och igen ht 2017–vt 2018, nu med Härnösands stift som ny
samarbetspartner istället för Växjö stift. Båda gångerna fick
kursen tyvärr ställas in på grund av för få anmälningar. Svenska Kyrkans Unga, Sigtuna folkhögskola, och Stockholms och
Härnösands stift bestämde sig sommaren 2017 för att lägga
ned samarbetet kring kursen och hoppas att i framtiden hitta
andra vägar att jobba med att bredda utrymmet för ungas
ideella drivkrafter i församlingsarbetet.

Göteborgs distrikt
Svenska Kyrkans Unga på Orust
Under året blev fem lokalavdelningar vilande, en begärde
utträde och sex uteslöts på grund av att de inte varit aktiva
under de senaste två åren.
DEMOKRATIGRUPPEN
Demokratigruppen bestod 2017 av:
• Jesper Schwarz, Uppsala distrikt, sammankallande till maj
(uppehåll under hösten)
• Jonas Brännström, Luleå distrikt (till januari)
• Erika Johansson, Karlstads distrikt (till augusti)
• Sofia Sköld, Linköpings distrikt, sammankallande från maj
• Andreas Lindén, Stockholms distrikt
• Johan Fridlund, förbundsstyrelsens kontaktperson (till
oktober).
• Maria Hammarström, arrangemangs- och utbildningssamordnare, förbundskansliet
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MEDLEMSÅRET
Svenska Kyrkans Unga har delat in året
i fyra olika kampanjer och kallar det för
medlemsåret. Kampanjerna handlar om
förnyelse av medlemskap, uppdatering av
lokalavdelningens uppgifter på Medlemssidorna,
rekrytering av nya medlemmar och medlemsrapportering.
Stora årsmötet 2015 beslutade om mål för kampanjerna under
2017, något som alla delar i organisationen förväntas bidra till.

Varje vecka under kampanjen fick distrikten en rapport från
förbundskansliet med uppgifter om hur förnyelsesifforna låg
till mot målet. I år, precis som tidigare år, har det skickats
brev till de medlemmar som inte har registrerat en e-postadress på Medlemssidorna. Det har gjorts fyra utskick med
sammanlagt 3 122 brev. Att ha en e-postadress på Medlemssidorna är en förutsättning för att få ut ett nytt lösenord
och det i sin tur underlättar för att fler ska kunna förnya sitt
medlemskap på Medlemssidorna.

MEDLEMSKAPSFÖRNYELSEKAMPANJEN
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.
Här hittar du några olika alternativ som gällde 2017:
• 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 2017 skickades även ett
påminnelse-sms i slutet av februari och under ”Häroch-nu!”-dagen, den 2 september, skickades ytterligare
ett sms med rubriken ”Vi saknar dig som medlem”.
Medlemmar som inte själva kan förnya sig på Medlemssidorna eller inte har ett mobilnummer angivet 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.

Mål från Stora årsmötet:
att sträva efter att 60 procent av föregående års medlemmar
ska ha förnyat sitt medlemskap vid kampanjens slut.
Resultat:
När kampanjen avslutades hade 58 procent av förra årets
medlemmar förnyat sig, det innebär 8 164 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. 2016 var det också 58 procent
som förnyade sig under kampanjen, men antalet förnyade
medlemmar 2017 var 261 fler. Det beror på att antalet
medlemmar ökade 2016. Tack till alla som har kämpat!
UPPDATERINGSKAMPANJEN
MARS – APRIL

Under uppdateringskampanjen fokuserar Svenska Kyrkans
Unga på att följa upp lokalavdelningarnas årsmöten och
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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.
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 tre personer på förbundskansliet ringde
också runt till alla lokalavdelningar som saknade uppgifter.

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 profilprodukter att beställa; t-shirt,
barnbody, pusselsmycken med mera.
Som en del i rekryteringskampanjen genomfördes också en
Svenska Kyrkans Unga-dag under rubriken ”Här och nu!”.
Lördagen den 2 september uppmanades lokalavdelningar och
distrikt att gå ut på gator och torg och berätta om Svenska
Kyrkans Unga. Årets tema var ”Bygga tillsammans” där
förslaget var att lägga pärlplattor i form av pusselbitar. För
att uppmärksamma detta fick alla lokalavdelningar några
pärlor med lokalavdelningsutskicket. Lokalavdelningarna som
deltog i ”Här-och-nu!”-dagen kunde vara med i en tävling
genom att publicera foton på de pusselbitar de ”pärlat”. Priset
”Årets pusselbit” gick till lokalavdelningen Svenska Kyrkans
Unga Färingsö, som dessutom hade gjort egna avancerade
motiv på pusselbitarna.
Under året har det skickats ut två rekryteringsfoldrar till
församlingarna. Målgrupperna för dessa var barnledare och
körledare. Rekryteringskampanjen har också uppmärksammats
genom annonser i sociala medier och förbundsordföranden har
utmanat distriktsordförandena i att ”pärla” pusselbitar på tid.
Under kampanjen fick distrikten rapporter från förbundskansliet med uppgifter om hur rekryteringssifforna låg till
mot målet. Det gjordes också sex filmer med rubriken ”Pärlkampen”, som lades upp på Youtube och Facebook. Olika
personer berättade om medlemskapet i Svenska Kyrkans
Unga och visade hur många som blivit medlemmar genom
att fylla två glasrör med pärlor.

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 401 lokalavdelningar så det
innebar att 301 av dessa skulle ha gjort sina kopplingar
för att vi skulle nå målet. När kampanjen var slut så hade
193 lokalavdelningar gjort det vilket innebär 48 procent.
Resultatet var långt ifrån målet, men något bättre än året
innan. (2016 var det 45 procent av lokalavdelningarna som
uppdaterade Medlemssidorna under kampanjen).

Förbundsordförande Jakob på plats i Färingsö för att dela ut
”Årets pusselbit”

Mål från Stora årsmötet:
att sträva efter att ha ökat antalet nyrekryterade*
medlemmar med 25 procent av innevarande års
medlemmar vid kampanjens slut.

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. 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

Resultat:
När kampanjen började var vi 10 963 medlemmar. Det innebar att vi skulle bli 2 741 medlemmar fler för att nå målet.
Den 15 oktober var den totala medlemssiffran 12 821 stycken.
Under kampanjen hade vi nyrekryterat 1 488 medlemmar
vilket innebar 14 procent (2016 var resultatet 15 procent).
* ”Nyrekryterade medlemmar” innebar antingen helt nya
medlemmar eller de som varit medlemmar 2015 eller tidigare.
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välja om hela summan ska tillfalla förbundet eller om 300 kr av
summan ska gå till antingen ett distrikt eller en lokalavdelning.
I början av året lanserades en ny folder och ett vykort som kan
användas i rekryteringssyfte. I och med beslutet om att en del
av avgiften kan gå till en lokalavdelning blev det inte längre
tekniskt möjligt att betala stödmedlemskapet med kontokort
i webbutiken. Istället skapades ett formulär på hemsidan, där
den som vill bli stödmedlem fyller i sina uppgifter och blir
fakturerad avgiften. Foldrar, vykort och visitkort för stödmedlemskapet går att beställa i webbutiken.
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. Självklart kontaktas
även de som var stödmedlemmar förra året. På Rikshelgen
2016 fick deltagarna komma med förslag på vilka de trodde
skulle kunna tänka sig att bli stödmedlemmar – allt ifrån
biskopen till mormor. Detta blev drygt 300 personer som fick
ett brev i början av 2017. Det gjordes också ett utskick till de
som varit stödmedlemmar tidigare någon gång, detta var drygt
170 personer.
Sammanlagt var 31 personer stödmedlemmar under 2017.

MEDLEMSRAPPORTERINGSKAMPANJEN
OKTOBER – MARS

När en lokalavdelning har registrerat minst fem 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 (nytt beslut fattat för Riksårsmötet
2018).
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. Även förbundskansliets personal ringer runt till lokalavdelningarna. 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.
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.

GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
Svenska Kyrkans Unga behöver förbereda sig för den nya
dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation eller kort GDPR) som träder i kraft under maj 2018.
Förbundskansliet har under året samlat en arbetsgrupp som
inledningsvis inventerar hur och var förbundet använder
personuppgifter samt klassificerat rättslig grund för de uppgifter som hanteras idag. En personuppgift kan till exempel
vara telefonnummer, namn eller adress. För att behandla
personuppgifter måste det finnas stöd för detta i dataskyddsförordningen och det är det rättslig grund innebär.
Dessutom har dataskyddsförordningen ett antal grundläggande principer som måste följas och det är viktigt med
rutiner för att se till att principerna följs. Det måste också
gå att visa att de nya bestämmelserna följs. Förbundskansliet
har också börjat undersöka hur det här kommer att påverka
resten av organisationen och mer information kommer
under 2018.

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 2017 sammanställs i
mars 2018 finns det inget resultat när detta skrivs, däremot
kommer det att kunna redovisas vid Riksårsmötet 2018.
Detta är dock den kampanj där vi tidigare har lyckats bäst,
2016 var resultatet 92 procent.

STÖD TILL DISTRIKTEN
Mycket stöd sker via telefon och mejl. Till några distrikt har
förbundskansliet tagit fram statistik och medlemsunderlag
för ansökan om landstingsbidrag.
Förbundsstyrelsens ledamöter har haft kontakt med sina
kontaktdistrikt och funnits till hands för att stödja distrikten i arbetet när det har efterfrågats. De flesta distrikten fick
också besök i samband med sitt distriktsårsmöte.

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. Årsmötet
beslutar hur stor avgiften ska vara och vid Stora årsmötet 2015
fastställdes den till 500 kronor för 2017. Vid Riksårsmötet
2016 fattades beslut om att det från och med 2017 skulle vara
möjligt att ge en del av stödmedlemskapsavgiften till en lokalavdelning. Det innebär att den som blir stödmedlem nu kan

Distriktsordförandesamling
I maj träffades distriktsordförandena och förbundsordförandeparet på Skepptuna gård utanför Märsta för tre dagars diskussion och fördjupning kring ledarskap i Svenska
Kyrkans Unga. Helgen bestod av samtal om styrelsearbete,
att leda sig själv och andra, om samverkan med stift och
församlingar samt förberedelser inför Riksårsmötet. Årets
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andra samling för distriktsordförandena var under Rikshelgen i oktober på Sigtuna Folkhögskola.

>> 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 mig
gärna om du har frågor kring
detta.

Konsulentsamling
I mars bjöd förbundskansliet in till en konsulentsamling
för anställda som arbetar med Svenska Kyrkans Ungas
distrikt. Där lyftes bland annat relationen och samarbetet
med Svenska kyrkan, säkerhet på arrangemang, Riksårsmötet, Distriktsårsmötena och Kyrkovalet. Ett pass hölls
tillsammans med förbundskansliets personal, då Vi Unga
presenterade sitt projekt ”Bestämma trots ålder” som handlar om demokrati för de yngre åldrarna. I samband med
konsulentsamlingen erbjöds också en vidareutbildning i
Medlemssidorna som fokuserade på administrationen kring
arrangemang.
Den andra konsulentsamlingen var i september och då
pratades det om vilka beslut som togs på Riksårsmötet, vad
som hänt under sommarens festivalturné och på Världens
fest samt hur engagemanget ser ut i Svenska Kyrkans Unga.
Fjorton personer från tio distrikt deltog i mars och tretton
personer från tio distrikt deltog i september.
Frivilligdagen
I år uppmärksammandes Svenska Kyrkans Ungas distriktsordföranden och vice distriktsordföranden på Internationella frivilligdagen, den 5 december, med var sin gåva från
förbundet.

>> 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.

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. Detta har skett vid sju tillfällen
och 10 personer har sammanlagt genomgått introduktion.
Distriktsutskick
Löpande under året har distriktsutskick gjorts från förbundet till distrikten. Det är mejl till anställda och distriktsordföranden med information som förbundet tycker är viktig
att sprida. Det kan handla om medlemsårets kampanjer,
inbjudningar till arrangemang och utbildningar samt förbundsstyrelseprotokoll med mera.
Grafisk profil-stöd
Förbundet har löpande stöttat distrikten när de behöver
hjälp med grafiska uppgifter så som till exempel tryckfärdiga
loggor, tips på leverantörer eller foldrar kopplade till specifika projekt, som Barnkonsekvensanalysutbildningen.
SVERIGES KYRKOSÅNGSFÖRBUND
För andra gången har det gemensamma stipendiet från Sveriges
Kyrkosångsförbund och Svenska Kyrkans Unga delats ut.
Denna gång gavs det till körledare Jonas Östlund från Umeå
pastorat och till Skara domkyrkas ungdomskör och tidigare
förbundsordförande Amanda var på plats för att dela ut detta i
Örebro i samband med Ungdomskörfestivalen den 11-13 maj.
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Bild från Distriktsordförandesamlingen i maj. På bilden syns, övre raden från vänster: Miriam Jakobsson (Luleå), Frida Amundsson (Karlstad), Johan Evensson (Karlstad), Jenny Carlenius (dåvarande vice förbundsordförande), Jonas Linde (Uppsala), Clara
Olsson (Lund), CarlGustaf Jakobsson (Västerås), Carolina Madsen (Göteborg), Gustav Odhed (Göteborg), Niklas Österström
(Växjö), Nathalie Ramstedt (Lund), Håkan Runnsjö (Växjö). Nedre raden från vänster: Elin Ekebjörk (Luleå), Johanna Blomkvist
(Uppsala), Amanda Carlshamre (dåvarande förbundsordförande).

Till årets rekryteringskampanj i augusti–oktober togs det fram flera filmer i serien ”Pärlkampen”. Ett sätt att visuellt följa hur
många nya medlemmar Svenska Kyrkans Unga fick under perioden. En av gästspelarna i filmerna var ärkebiskop Antje Jackelén
som fick lägga 193 pärlor i ett rör. Alla filmer hittas på Svenska Kyrkans Ungas Youtube-kanal.
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En närmare bild på priset ”Årets pusselbit”, tillverkad av Josef Hegart, tidigare vice förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga.
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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
”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

Matt 18:20

ATT BYGGA TILLSAMMANS
för barn och ungdomar i församlingen. Målet är att barn
och unga själva ska få lära sig vad FN:s barnkonvention är,
vad barnkonsekvensanalys betyder och hur de kan delta i
BKA-arbetet. Utbildningen erbjuds av distrikten i samarbete
med Sensus studieförbund för en grupp bestående av unga
tillsammans med en vuxen från församlingen, som sedan ska
leda utbildningsaktiviteter för barn och unga när de kommer
hem.
Hösten 2017 inbjöds de distrikt som dittills inte varit med
i arbetet till ett utbildningsdygn i samband med Rikshelgen
i Sigtuna, som tyvärr blev inställt på grund av för få anmälningar. Arbetet med att sprida BKA-utbildningen fortsätter:
läs mer om innehållet www.svenskakyrkansunga.se/bka.

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.
När riksdagen fattade beslut om att FN:s barnkonvention
ska antas som svensk lag uppfylldes ett av nätverkets syften.
Nätverket driver frågan om det så kallade tredje tilläggsprotokollet, att inrätta en instans i Sverige dit barn ska kunna
vända sig med klagomål kring beslut som berör dem.
Varje år brukar barn som på något sätt representerar en
utsatt grupp få berätta om sin situation och sina tankar för
riksdagsledamöter och andra makthavare under en hearing.
2017 ställdes hearingen in.
Förbundskansliets teologiska samordnare medverkade i en
medlemsdag den 20 november.

BARNRÄTTSDAGARNA
Årets barnrättsdagar hölls i Örebro den 25–26 april. Årets
tema var barnrättsperspektivet på migration, integration och
inkludering. Dåvarande förbundsordförande Amanda Carlshamre representerade Svenska Kyrkans Unga vid en monter
i samarbete med Svenska kyrkan på nationell nivå. Svenska
kyrkan medverkade med seminariet ”Barn i väntan/barn i
start – psykosocialt stöd till asylsökande och nyanlända barn
och ungdomar”.

KYRKORNAS SAMRÅDSGRUPP
FÖR BARNKONVENTIONEN
I den ekumeniska samrådsgruppen ingår Svenska Kyrkans
Unga tillsammans med Svenska kyrkan, Frälsningsarméns
ungdomsförbund och Sensus. När Sveriges riksdag beslutade att införa FN:s barnkonvention som lag fick lagrådet,
en instans som granskar nya lagförslag, undersöka den nya
lagen. Lagrådet är negativa till att införa barnkonventionen
som lag. Samrådsgruppen har diskuterat lagrådets stopp
och skrivit två gudstjänstförslag, avsedda att användas i
gudstjänster med barnens rättigheter och barnkonventionen
i centrum. Dessa förslag användes främst på böndagen för
världens barn, första söndagen i oktober. Förbundskansliets
teologiska samordnare ingår i en arbetsgrupp som kommer
att arbeta fram ett nytt gudstjänstmaterial till 2018.

AGERA
Agera är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Kyrkans Unga
och Svenska kyrkans internationella arbete. Ageravolontärerna är changemakers – unga vuxna från 18 år och uppåt,
som jobbar lokalt för global rättvisa genom aktion, information, insamling och livsstilsarbete.
Varje år utbildas Ageravolontärer under en helg i Uppsala
där de får en gedigen introduktion till Svenska kyrkans
internationella arbete och metoder för engagemang. De
som redan är Ageravolontärer har parallellt eget program för
fortbildning och utveckling.
Under 2017 arrangerades tre utbildningshelger, en i februari, en i maj och en i september. Totalt har 38 nya Ageravolontärer utbildas, och det finns ungefär 70 aktiva i hela
landet. På Agerahelgerna får deltagarna också vara med att
utveckla det barnmaterial som tas fram under Svenska kyr-

UTBILDNING I BARNKONSEKVENSANALYS
Svenska kyrkan ska göra barnkonsekvensanalyser (BKA)
innan man går till beslut i församlingar och stift: hur påverkar ett beslut barn och vad tycker barnen själva? Svenska
Kyrkans Unga har tagit fram ett BKA-material som blev
klart våren 2016 i ett samarbete med Härnösand, Uppsala
och Stockholms distrikt. Det är en utbildning som är till
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Ageravolontärer och ärkebiskop Anje Jackelén i Almedalen i somras.

kans internationella arbetes faste- och julkampanj. (Läs mer
om det under rubriken ”Samarbete med Svenska kyrkan”).
Förutom att delta på nationella utbildningshelger och
initiativ, är Ageravolontärerna även organiserade i regionala
Ageragrupper. I nuläget finns nio grupper, och ambitionen
är att varje distrikt ska ha en Ageragrupp innan 2020.
Ageravolontärerna hade ansvar för fyra programpunkter
på Världens Fest i Västerås i juni: Tro kan flytta berg-skrivarverkstad, Schyssta mästerkocken, Agera för global rättvisa,
och Together we can change that!
Ageravolontärerna har också mycket lokal verksamhet,
och har under året hållit workshops i Gävle, Karlstad,
Uddevalla, Östersund, Stockholm, Uppsala, och Umeå
för att nämna några. Många av volontärerna sitter med i
internationella grupper och råd på församlings- och stiftsnivå, och Agera har även en representant med i styrelsen till
föreningen Fairtrade Sverige och Kyrka för Fairtrade.

och trafficking av barn, och Edwin i Colombia som jobbar
med fredsprocessen efter många år med inbördeskrig.
Kampanjens främsta ambassadörer i Sverige är Ageravolontärerna, och därför fick ett gäng volontärer vara med
på en resa till ett av de tre länderna för att besöka Olebogeng, Hyne eller Edwin. På resorna fick de besöka projekten, och se hur de jobbar med sina respektive frågor. Med
på resorna var också ett filmteam, du kan se filmerna om
våra changemakers på www.svenskakyrkan.se/friattforandra.
För att sprida kampanjen var Ageravolontärerna ute på
en massiv festivalturné under sommaren och hösten 2017.
Agera besökte totalt 12 arenor, har pratat med tusentals
människor om demokratiskt utrymme, och frågat; vilken
förändring vill du se i världen? Folk fick då sitt förändringsbudskap skrivet på en schysst tygkasse av grafittiartisten
Rikard som har varit med på festivalturnén. Över 1000
personer har fått sin egen tygkasse!
Här är de festivaler och arenor som festivalturnén
#friattförändra besökte:
Världens Fest, Uddevalla Solid Sound, Almedalen,
Peace&Love, Storsjöyran, Frizon, Popaganda, Bokmässan,
Kulturnatten Uppsala, MR-dagarna, Kyrkomötet.
Till kampanjen fanns också ett workshopmaterial, som
Ageravolontärerna har varit ute och använt under hösten
och vintern.

FRI ATT FÖRÄNDRA
Kampanjen #friattförändra är en informationskampanj från
Svenska kyrkans internationella arbete som handlar om det
minskade demokratiska utrymmet i världen. Kampanjen
lyfter tre changemakers som på olika sätt arbetar för förändring i sina lokala kontexter: Olebogeng som jobbar med lokalsamhällets rättigheter gentemot ett gruvbolag i Sydafrika,
Hyne i Filippinerna som jobbar för att förhindra övergrepp
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Svenska kyrkans internationella arbete och Sensus. I år hade
Världens kurs ett eget spår på Världens Fest, med åtta workshops där deltagarna tillsammans med andra fick verktyg för
att påverka världens kurs. 2017 blev sista året för Världens
kurs i sin nuvarande form, då Svenska kyrkans internationella arbete avslutar samarbetet med studieförbundet Sensus
kring materialet.

GLOBALA ARBETSGRUPPEN
Globala arbetsgruppen bestod 2017 av:
• Sofia Ahlberg, Göteborgs distrikt (från oktober)
• Lousie Andersson, Linköping distrikt (från november)
• Erik Bohm, Västerås distrikt
(sammankallande från december)
• Veronica Pålsson, Skara distrikt,
(till augusti, även sammankallande)
• Tone Westerlund, Göteborg distrikt (sammankallande
augusti–december)
• Sofia Strinnholm, Härnösands distrikt (till oktober)
• Jakob Schwarz, förbundsstyrelsens kontaktperson
(till augusti)
• Anna Karin Eliasson, förbundsstyrelsens kontaktperson
(från oktober)
• Live Brathovde Häll, samordnare för globala påverkansfrågor, förbundskansliet

FAIRTRADE
Svenska Kyrkans Unga är medlem i föreningen för Fairtrade
Sverige och sprider information om Fairtrade i relevanta sammanhang, bland annat under Fairtrade Challenge i maj.
SAMARBETE MED SVENSKA KYRKAN
Förutom Ageraprojektet samarbetar Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska Kyrkans Unga om delar av de
årliga insamlingskampanjerna, faste- och julkampanjen.
Fastekampanjen pågår från fastlagssöndagen till palmsöndagen, och kampanjens tema under 2017 var Maträtten – för allas rätt till mat, med extra fokus på ko- och
kalvprojektet i Tanzania, där familjer som lever i fattigdom
får möjlighet till försörjning. Svenska Kyrkans Unga har,
med god hjälp av Ageravolontärer och Globala arbetsgruppen, tagit fram kokboken Den schyssta mästerkocken. En
kokbok fylld med spännande berättelser och härliga recept
från Etiopien och Tanzania. I den får läsarna också tips och
tricks på hur man blir den mästerkock som är snällast mot
klimatet. Häftet trycktes i 50 000 exemplar och nådde barn
i församlingar över hela Sverige.
Julkampanjen startar första advent och håller på till trettondedag jul. Kampanjens tema 2017 var barns grundläggande rättigheter till att leva ett liv utan hot, övergrepp
och våld, och hette Jag är ett liv. Årets barnmaterial var en
adventskalender med 25 klassiska luckor att öppna och temat var inspirerat av både julevangeliet och Svenska kyrkans
internationella arbete för gatubarn i Filippinerna. Till kalendern fanns dessutom en blogg där barnen fick följa med
på ett äventyr i Filippinerna. Varje dag mellan den 1–25
december fanns en ny del av en annorlunda och spännande
julberättelse – en berättelse om både gatubarn och änglar.
För de som jobbar med julkampanjen med barn i lokalavdelningar och församlingar i Svenska kyrkan tog Svenska
Kyrkans Unga fram en pedagogisk verktygslåda. För de lite
större som vill inspireras och fördjupas i julkampanjens
tema togs det fram ett workshopmaterial tillsammans med
studieförbundet Sensus.

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.
Sofia Strinnholm från
Globala arbetsgruppen
har suttit med i Svenska
kyrkans internationella
råd på Svenska Kyrkans
Ungas plats.
Globala arbetsgruppen
har möte en gång i månaden via Google Hangouts, och ses
två gånger om året under en helg i Uppsala. Gruppen har i
år gett ut Himmelskt Gott – Kristen Vegetarisk Kokbok 2.0, en
kokbok med veganska recept, böner och reflektioner kring
kristen tro, skapelsesansvar och mat. Boken säljs till förmån
för Svenska kyrkans internationella arbete.
På Världens Fest hade globala arbetsgruppen ett eget tält
där gruppen sålde rättvisa cupcakes till förmån för Svenska
kyrkans internationella arbete, och spred information om
hur Svenska Kyrkans Unga vill bidra till en mer rättvis och
hållbar värld.
Globala arbetsgruppen sprider även information via Facebooksidan www.facebook.com/SvKUngaGlobalt, som har
drygt 1000 följare.

ARBETSGRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE
Arbetsgruppen för normmedvetet arbete bestod 2017 av:
• Linda Alvin, Uppsala distrikt (från augusti)
• Max Martina Axdal, Uppsala distrikt
• Ida Bergqvist, Stockholm distrikt
• Elsa Blomqvist, Uppsala distrikt (sammankallande)
• Robin Marcus Lampa, Uppsala distrikt (från augusti)
• Kristin Westlund, Västerås distrikt
• Camilla Vågstedt, förbundsstyrelsens kontaktperson
(till augusti)

VÄRLDENS KURS
Svenska Kyrkans Unga är med och sprider och utvecklar
materialet Världens kurs som handlar om globala rättviseoch hållbarhetsfrågor och innehåller både fakta och interaktiva övningar. Övriga aktörer som står bakom materialet är
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I Nolaskolans aula som var plenum under Riksårsmötet 2017 i Örnsköldsvik i augusti.

•
•

Emmelie Ankarschiöld, förbundsstyrelsens kontaktperson
(från augusti)
Kerstin Fagerlind, kanslichef, förbundskansliet

beställt Rutbildningar genom Sensus studieförbund. Under
våren 2017 avvecklades samarbetet eftersom Sensus studieförbund inte längre hade resurser att fortsätta administrera
Rutbildningarna, och från juli 2017 är samarbetet avslutat.

Arbetsgruppen arbetar med hbtq-, genus- och jämställdhetsfrågor och arbetar normmedvetet för att Svenska Kyrkans
Unga ska vara en öppen och inkluderande gemenskap. Under året har arbetsgruppen haft elva möten varav två fysiska
träffar.
Under året medverkade gruppen, som vanligt, på Stockholm Pride tillsammans med Stockholm distrikt och Stockholms stift. Svenska Kyrkans Unga såg till att det fanns
unga volontärer i kyrkans tält samt på öppna förskolan,
anordnade ”DiSKUSS på Pride”, höll i mässa och hade en
förträff innan paraden där deltagarna kunde hjälpa varandra
att sminka sig.
Arbetsgruppen var närvarande under Riksårsmötet i
Örnsköldsvik. Gruppen deltog också på Rikshelgen för att
sprida budskapet om vad gruppen har för uppdrag.
I november höll arbetsgruppen en workshop under temat
”Normmedvetenhet” på Strängnäs Allhelgonaläger på Stiftsgården Stjärnholm.

RIKSÅRSMÖTET 2017
Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte 2017 arrangerades den
3-6 augusti i samarbete med Härnösands distrikt, på Nolaskolan i Örnsköldsvik.
Projektgruppen bestod av:
• Albin Nordlund, Härnösands distrikt
• Jocke Lundgren, Härnösands distrikt
• Nils Jernqvist, Lunds distrikt
• Artemis Lumarker, förbundsstyrelsen
• Maria Hammarström, arrangemangs- och utbildningssamordnare, förbundskansliet
Riksårsmötet fattade bland annat beslut om att införa
enbart vegetarisk kost på riksarrangemang och gav förbundsstyrelsen i uppdrag att planera en satsning inför nästa
kyrkoval, 2021. Riksårsmötet valde också Jakob Schwarz till
ny förbundsordförande. Du hittar alla beslut och handlingar
från Riksårsmötet 2017 på www.svenskakyrkansunga.se.

RUTBILDNINGAR OCH ARBETSGRUPPEN FÖR
KURSLEDNING AV RUTBILDNINGAR
Rutbildningar är ett utbildningsmaterial som Svenska
Kyrkans Unga och Sensus studieförbund har ansvarat för
tillsammans efter att projektet Religion hjärta HBT avslutades 2012–2013.

RIKSÅRSMÖTET 2018
Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte 2018 kommer att arrangeras tillsammans med Lunds distrikt på Q-poolen i Hässleholm, den 2-5 augusti 2018. Under våren 2017 undersöktes
platser i Lunds distrikt innan valet föll på Hässleholm, och
under hösten tillsattes en projektgrupp för mötet. Ombud till
Riksårsmötet 2018 kommer att väljas på distriktens årsmöten
under våren.

Unga med kunskaper och engagemang i religion och HBTfrågor har under åren 2013–2016 utbildats till Rutbildare
och åkt ut till församlingar och lokalavdelningar som
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Coacherna och presidiet kör en energizer (övning för att ge ny energi) under Riksårsmötet 2017.

August Hermansson från Visby distrikt och nyvalde förbundsordförande Jakob Schwarz i talarstolen.
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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 materialet för Barnkonsekvensanalysutbildning. Jag är också representant
i Demokratigruppen. Om du
har frågor som gäller utbildning,
material och mötesplatser kan du
vända dig till mig.

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. Den 20–22 oktober samlades
representanter för styrelser, valberedningar och nationella
arbetsgrupper under samma tak på Sigtuna folkhögskola.
Under lördagen hölls en särskild valberedningsutbildning
för deltagare från distriktens och förbundets valberedningar.
Totalt deltog 91 personer från tio distrikt, nationella arbetsgrupper, både förtroendevalda, anställda och workshopsledare. Helgen som helhet fick en inriktning på diakonalt
arbete.
Gruppen som planerade Rikshelgen bestod av:
• Moa Hobro, förbundsstyrelsen
• Torsten Thorvaldsson, förbundsstyrelsen
• Maria Hammarström, arrangemangs- och utbildningssamordnare, förbundskansliet

>> 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.

Helgen började med att deltagarna fick tid att lära känna
varandra och sedan fundera kring vilken erfarenhet de hade
av diakonalt arbete i distrikten. På lördagen diskuterades
påverkansdokumentet från Riksårsmötet 2017 och Demokratigruppen ledde ett pass kring problem och möjligheter
i det demokratiska arbetet. Sedan höll Siri Strand från Pillerpodden en engagerande föreläsning om psykisk ohälsa.
Efter lunch var det distriktsordförandesamling och övriga
deltagare kunde välja mellan sex olika workshops med olika
innehåll. Efter middagen tävlade alla i Bibel-Jeopardy under
ledning av arbetsgruppen för kristen tro och identitet och
sedan firades en gemensam kvällsmässa i Ansgarskapellet.
På söndagen ledde projektgruppen för Godhet har makt
över ondskan samtal kring vad diakoni är för oss som
enskilda och som rörelse. Sedan avslutades helgen med högmässan i Mariakyrkan tillsammans med Sigtuna församling.
Distrikt och förbundsstyrelse turades om att ansvara för
andakterna under helgen.

Härnösands biskop Eva Nordung Byström ger tummen upp från läktaren på Riksårsmötet 2017.
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KOMMUNIKATION
kommunikationskanaler. Den innehåller också tre delar
med viktiga frågor att ställa sig inför uppstarten av en ny
kanal, vid planering av nytt projekt/arrangemang och när
organisationen blir inbjuden att vara utställare/deltagare
på externa arrangemang. Dessa tre delar är också användbara för distrikt och lokalavdelningar. Den finns nedladdningsbar på www.svenskakyrkansunga.se/dokument under
”Grafisk profil”.

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. Två
distrikt, Uppsala och Lund är anslutna 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.

MATERIALLAGRET
I början på året flyttades Svenska Kyrkans Ungas Materiallager till Nordic Gateway i Nässjö. Där lagras allt material
och beställningar hanteras också därifrån.
Beställningar från Materiallagret görs fortfarande via
webbutiken, www.svenskakyrkansunga.se/butik.
Under året har det tagits fram ett flertal nya produkter.
Bland annat en barnbody med texten ”Jag är viktig här och
nu!”, bläckpennor i tre olika färger och en lägerväska.
Alla upphandlingar i Materiallagret tar hänsyn till och
strävar efter att uppfylla Svenska Kyrkans Ungas upphandlingspolicy.

MEDLEMSBREVET DELANDE
Under året har fyra nummer av medlemsbrevet
Delande skickats hem i
brevlådan. Delande är
fyllt med information
som är viktig för medlemmen att veta om.
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.

DEL
ANDE

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.

SOCIALA MEDIER
Svenska Kyrkans Unga har under året varit aktiva på Facebook, Twitter, Instagram och Snapchat.
Den 31 december 2017 hade Svenska Kyrkans Unga:
4 864 gilla-markeringar på Facebook. (2016: 4 393)
2 700 följare på Twitter. (2016: 2 558)
1 742 följare på Instagram. (2016: 1 363)
277 vänner på Snapchat (2016: 205)

KOMMUNIKATIONSPLAN
Stora årsmötet 2015 gav förbundsstyrelsen i uppgift att ta
fram en medlemsförankrad kommunikationsplan i och med
att tidningen Troligt lades ner. Kommunikationsplanen för
2017–2018 är nu framtagen och fastställd av förbundsstyrelsen. Den innehåller en kanalanalys kring förbundets

Facebook-sidan används främst som ett nyhetsflöde, men
under året har fokus framför allt varit på rörlig bild. Svenska
Kyrkans Ungas Instagramkonto (@SvKyrkansUnga) är ett
vandringskonto. Medlemmar, lokalavdelningar, distrikt och
arrangemang har under året fått ta över kontot en vecka i
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Så här har Instagramkontot @SvKyrkansUnga bland annat sett ut under året.

taget för att visa upp sin verksamhet. Twitter har varit förbundsstyrelsens forum för att sprida diskussioner, påverkansfrågor, bilder och aftonböner. Snapchatkontot under namnet
svkyrkansunga har använts under Svenska Kyrkans Ungas
riksarrangemang, där deltagare har haft ansvar för kontot.
Följ oss på: www.facebook.com/SvenskaKyrkansUnga,
@SvKyrkansUnga på Twitter och Instagram och svkyrkansunga på Snapchat. Svenska Kyrkans Unga har också
en kanal på Youtube, som du hittar på www.youtube.com/
svenskakyrkansunga.

I slutet av augusti publicerades en artikel underskriven
av nyvalde förbundsordförande Jakob Schwarz på Upsala
Nya Tidnings debattsida på www.unt.se med fokus på hur
viktigt det är att rösta i kyrkovalet.
I november syntes vi återigen i Kyrkans Tidning där
Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse lyfte frågan om
höga arvoden i Svenska kyrkans högsta beslutande organ,
kyrkomötet, och uppmanade att bidragssystemet för förtroendevalda i Svenska kyrkan ska ses över.

DEBATT
Under året har Svenska Kyrkans Unga synts i mediedebatten
ett flertal gånger. Under våren publicerades två debattartiklar underskrivna av dåvarande förbundsordförande Amanda
Carlshamre i Kyrkans Tidning. Den ena handlade om att
Svenska Kyrkans Unga som barn- och ungdomsorganisation i Svenska kyrkan är trötta på att försvara organisationen
gentemot vuxna. Den andra handlade om olika lärdomar
som Amanda gjort under sin tid som förbundsordförande
där den främsta uppmaningen var att sluta se barn och unga
som ett verksamhetsområde, utan se alla barn och unga som
en naturlig del i hela församlingsgemenskapen.

>> 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.
23

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.

ORGANISATIONSSTÖD
Maria Ekstedt, medlemshandläggare med lokalavdelningsoch distriktsansvar, 018-640 642
Dan Westerberg, medlemshandläggare med statistikoch systemansvar, 018-640 649

KONTAKTUPPGIFTER
Svenska Kyrkans Unga
751 70 UPPSALA
Växel: 018-640 640
Fax: 018-640 655
E-post: unga@svenskakyrkan.se

VERKSAMHETSUTVECKLING
Maria Hammarström, arrangemangsoch utbildningssamordnare, 018-640 645
Live Brathovde, samordnare för globala påverkansfrågor
018-640 657
Helena Hahr Kamienski, teologisk samordnare, 018-640 658

LEDNING OCH ADMINISTRATION
Kerstin Fagerlind, kanslichef, 018-640 653
Stefan Cederlöf, ekonomisamordnare, 018-640 643

Vill du mejla någon på kansliet skriver du fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se, med undantag av Maria Hammarström som har maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se.

KOMMUNIKATION
Therese Fernberg, kommunikatör, 018-640 651
>> KERSTIN FAGERLIND
Jag är kanslichef. Min arbetsuppgift
är att leda kansliet, hantera personalfrågor, ekonomi och vara en
länk mellan förbundsstyrelse och
kansli. Jag är kanslirepresentant
i arbetsgruppen för normmedvetet arbete och kontaktperson för
valberedningen och presidiet för
Riksårsmötet. Kontakta gärna mig
om du har frågor om till exempel
förbundsstyrelsens protokoll eller
personalrelaterade frågor.
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>> 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.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
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.

Interna beredningsgrupper
Inför den stadgerevideringsproposition som lades fram på
Riksårsmötet 2017 jobbade en beredningsgrupp med de
ändringar som skulle in i proppen. Propositionen antogs
med några ändringar på årsmötet.
På uppdrag av Riksårsmötet 2016 tillsatte förbundsstyrelsen en beredningsgrupp för att arbeta fram en valberedningspolicy. I denna grupp satt Amanda Carlshamre, dåvarande
förbundsordförande, Lisa Vintfjärd från valberedningen samt
David Himmelstrand från arbetsgruppen för normmedvetet
arbete. Policyn antogs på förbundsstyrelsens julimöte.
Efter flera diskussioner i förbundsstyrelsen kring de nationella arbetsgruppernas uppkomst och varande, tillsattes en
beredningsgrupp för att reda ut de frågetecken som fanns.
Under hösten tillsattes en beredningsgrupp för att arbeta
igenom befintliga policydokument, där det ingick att se
över mindre justeringar samt större sammanslagningar av
policyer för att göra dessa mer lättanvända.

Förbundsstyrelsen bestod innan Riksårsmötet 2017 av
(med kontaktdistrikt):
Amanda Carlshamre, Skara distrikt, förbundsordförande
Jenny Carlenius, Linköping distrikt, vice förbundsordförande (Västerås)
Torsten Thorvaldsson, Växjö distrikt (Lund)
Jakob Schwarz, Uppsala distrikt (Skara)
Artemis Lumarker, Västerås distrikt (Göteborg)
Robin Nord, Lunds distrikt (Visby och Strängnäs)
Johan Fridlund, Härnösands distrikt (Linköping)
Camilla Vågstedt, Luleå distrikt (Uppsala)
Moa Hobro, Lunds distrikt (Karlstad)
Anna Karin Eliasson, Härnösands distrikt (Luleå)
Oskar Andersson, Linköpings distrikt (Härnösand)
Vakant (Desiré Persson, Lunds distrikt (Karlstad),
avgick i december 2016
Vakant (David Barker, Göteborgs distrikt (Stockholm),
avgick i januari 2017

REMISSVAR
Under våren förbereddes ärenden inför höstens kyrkomöte,
Svenska kyrkans högsta beslutande organ, och Svenska
Kyrkans Unga var remissinstans kring frågan om nya arbetsformer för kyrkomötet. Ärendet förbereddes i förbundsstyrelsen och sammanställdes sedan av en intern grupp innan
det skickades till kyrkomötets presidium. Främst reagerade
förbundsstyrelsen på den tänkta uppdelningen av utskott
och på några ställen kan vi ana att kyrkomötets presidium
tagit inspiration av Svenska Kyrkans Ungas årsmöten. De
nya arbetsformerna innebär större möjlighet till samtal och
ny sammanträdesordning i plenum.

Förbundsstyrelsen har under 2017 haft 11 möten: 13–15
januari, 11–12 februari, 11–12 mars, 6–7 maj, 9–10 juni,
31 juli–1 augusti, 6 augusti (konstituerande), 25–27
augusti, 23–24 september, 11–12 november och 9–10
december. Oftast träffas förbundsstyrelsen mellan lördag
morgon och söndag eftermiddag. På förbundsstyrelsens
sammanträde i mars gästades styrelsen av några av avdelningscheferna från kyrkokansliet samt ärkebiskop Antje
Jackelén för samtal. Förbundsstyrelsens sammanträde i
månadsskiftet juli–augusti hölls i Örnsköldsvik i samband
med Riksårsmötet.
Under 2017 har förbundsstyrelsen arbetat bland annat
med projektet Godhet har makt över ondskan, samt inför
kyrkovalet i september.
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.

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.
Under året har följande arbetsgrupper funnits:
• Arbetsgruppen för kristen tro och identitet
• Globala arbetsgruppen
• Arbetsgruppen för normmedvetet arbete
• Arbetsgruppen för kursledning av RUTbildning
(lades ner till sommaren)
• Demokratigruppen
Är du intresserad av att veta mer om någon av
arbetsgrupperna eller vill vara med i någon av dem?
Mejla förbundsordförande Jakob Schwarz på
jakob.schwarz@svenskakyrkan.se.
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Gruppbild på förbundsstyrelsen från sommarens Riksårsmöte på Nolaskolan i Örnsköldsvik. (Aron Nygren, Johan Christensson, Anna Frost och Johan Fridlund 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 2017

>> OSKAR ANDERSSON
Linköping (Härnösand)

>> EMMELIE ANKARSCHIÖLD
Uppsala (Göteborg)
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>> JOHAN CHRISTENSSON
Lund (Stockholm)

>> ANNA KARIN ELIASSON
Härnösand (Linköping)

>> MOA HOBRO
Lund (Karlstad)

>> ARON NYGREN
Luleå (Uppsala)

>> ANNA FROST
Västerås (Växjö)

>> TOBIAS JONSON
Stockholm (Skara)

>> VERONICA PÅLSSON >> JAKOB SCHWARZ
Skara (Strängnäs och Visby) Förbundsordförande,
Uppsala
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>> JOHAN FRIDLUND
Härnösand (Luleå)

>> ERIKA JOHANSSON
Karlstad (Västerås)

>> TORSTEN THORVALDSSON
Vice förbundsordförande,
Växjö (Lund)

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 förbundsordförande Jakob Schwarz 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 har deltagit i LSU:s projekt kring
Hållbart engagemang, både i enkäterna i början av projektet
men också på de temadagar som hållits under året.
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 Amanda
Carlshamre, 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

>> 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.
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>> 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 var att införa
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
>> 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 vittnesbörd, diakoni och socialt ansvar. SKR har också en uppgift
i att samla kyrkorna för att tala med en gemensam röst
i viktiga samhällsfrågor. I styrelsen sitter Johan Garde,
Stockholms distrikt, på en av Svenska kyrkans platser och
Amanda Carlshamre, Skara distrikt, sitter på en av ungdomsplatserna. www.skr.org

>> SENSUS STUDIEFÖRBUND
Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och
gemenskap. Arbetet är inriktat på livsfrågor, humanitära
frågor och musik. Sensus arbetar också med religionsdialog,
mångfaldsfrågor och ideellt arbete.
I förbundsstyrelsen sitter Hannah Kroksson som tidigare
varit vice förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga
och Erik Sjöstrand som tidigare varit förbundsordförande.
www.sensus.se

>> SVERIGES KRISTNA UNGDOMSRÅD, SKUR
Sveriges Kristna Ungdomsråd, SKUR, är ett nätverk mellan
de kristna barn- och ungdomsförbunden i Sverige. I nätverket sitter generalsekreterare, förbundsordförande och till
viss mån verksamhetsutvecklare från förbunden. Nätverket
försöker träffas två gånger per år. www.skr.org/skur

>> SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET
Svenska bibelsällskapet, en del av det världsvida United
Bible Societies, är en ekumenisk organisation där Svenska
kyrkan, frikyrkorna och katolska kyrkan är 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,
Skara distrikt, sitter i styrgruppen för Bibeläventyret. www.
bibeln.se

Sigtuna folkhögskola.
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LÄTTLÄST
RIKSÅRSMÖTET 2017

GODHET HAR MAKT ÖVER ONDSKAN

Varje år träffas medlemmar från hela lander för
att bestämma vad Svenska Kyrkans Unga ska
göra det kommande året.
I år var årsmötet i Örnsköldsvik.
Bland annat bestämdes det att alla arrangemang
som Svenska Kyrkans Ungas förbund har ska
bjuda på vegetarisk mat.

I Svenska kyrkan finns det något som kallas för
diakoni. I kyrkan jobbar diakoner som
hjälper människor som har det
svårt. Det kan vara att hälsa på
gamla människor som känner sig
ensamma eller hjälpa till att samla
in kläder till flyktingar.
Du kan också hålla på med diakoni!
Under tre år kommer Svenska Kyrkans Unga
göra olika saker för att göra livet bättre för
människor. Du kan också vara med!
Kanske vill din lokalavdelning komma
på något att göra. En insamlingskonsert?
Eller kanske baka bullar och ge till
äldreboendet där ni bor.

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. Det
är för att de vuxna ska tänka på barn och unga
när de bestämmer om olika saker.

KYRKOVAL 2017

REFORMATIONSÅRET

Den 17 september var det kyrkoval.
Då fick alla som har fyllt 16 år och är
medlemmar i Svenska kyrkan gå och rösta.
Man röstade på den grupp som man vill ska
bestämma i kyrkan.
Svenska Kyrkans Unga tycker att det är viktigt
att rösta i kyrkovalet.
Därför gjorde Svenska Kyrkans Unga flera
saker för att få folk att rösta. Till exempel
filmer som visades i sociala medier.

Den 31 oktober 2016–31 oktober 2017
uppmärksammade Svenska Kyrkans Unga
Reformationsåret. Det är nu 500 år sedan
munken Martin Luther skrev 95 förslag som
startade den kyrka som vi har idag.
Luther tyckte att alla ska 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.

SÅ MÅNGA ÄR VI!

Den 31 december 2017 hade Svenska Kyrkans Unga 13 856 medlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2018 besluta
att lägga verksamhetsberättelsen för 2017 till handlingarna.
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EKONOMIHANDLINGAR

INNEHÅLL
Ekonomihandlingar till Riksårsmötet 2018 för år 2017

Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
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Kommenterad årsredovisning med förklaringar

14–20

Bokslutskommenterar 2017

21–23
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På sista sidorna i det här häftet finns men jämförelse mellan bokslutet 2017 och den rambudget
som Riksårsmötet beslutade om 2016.

Årsredovisningen kan vara svår att tyda – det går inte att läsa ut så mycket om hur de olika
delarna i verksamheten kostat.
Det går inte heller 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 2017 – kostnaden
för den tjänsten är placerad 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 2017

FÖRKLARINGAR OCH KOMMENTARER TILL
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Förbundsstyrelsens förslag till Riksårsmötet
Förbundsstyrelsen föreslår att det egna kapitalet förs
över till nästa år. Ett företag hade kunnat besluta att
föra över en del pengar men också göra en utdelning till
ägarna.

Förändring eget kapital
Tabellen visar hur det balansererade resultatet förändrats.

Sidan 3

Flerårsöversikten
Här går det att jämföra de senaste fyra åren: hur stora var huvudintäkterna, om
det blev ett plus- eller minusresultat och hur stora de totala tillgångarna är

Förvalningsberättelse
Här finns en kort beskrivning av verksamheten 2017 (Främjandet av ändamålet).

Sidan 2
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RESULTATRÄKNING
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.

Sidan 4
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Om vi betalat något i förskott under 2017 men som gäller för 2018 – 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 2017
men de betalas ut först 2018 då blir det en ”upplupen intäkt”. Ett exempel här
är den rikskollekt vi hade på Andra söndagen i advent. En hel del av de pengarna betalas ut till oss först efter årsskiftet – men de ska ändå räknas in under
2017.

TILLGÅNGAR
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 fler år. Vi har nu
placeringar i tre Ethosfonder som Svenska kyrkan har startat. Längre fram – i
not fyra 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.
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”).

Sidan 5

BALANSRÄKNING
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.
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”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter” finns delvis uppdelade i not
sex: bidrag till lokalavdelningarna (bidraget gäller för alla lokalavdelningar som
ska ha bidrag för 2017 men som betalas ut först 2018), 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 2018 men som skulle ha
kommit redan 2017.

”Skatteskulder” är den skatt vi betalar på de anställdas tjänstepensioner. Under
2017 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 22.261
kr ytterligare.

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

Sidan 6

Not 2 – här beskrivs kostnaderna. Ledning är vad förbundsstyrelsen och ordförande kostar. Kontor är kostnaderna för förbundskansliet i Uppsala. Övriga
kostnader är all vår verksamhet: Delande, övrig kommunikation, arrangemang,
Globala påverkansfrågor och så vidare.

Not 1 – Redovisningsprinciper
Här ges en förklaring till att årsredovisningen följer de bestämmelser som finns.
Här tydliggörs vilka principer vi har för årsredovisningen.

NOTER

Sid 7–9
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Not 4 – Finansiella anläggningstillgångar
Det här är pengar som ”sparas” på längre sikt. Här beskrivs hur pengarna är
placerade – hur mycket vi har placerat och vad besparingarna är värt nu

Not 3 - Inventarier
När en organisation eller företag köper något dyrt fördelas kostnaden på flera
år. Avskrivningarna är just den kostnaden. Avskrivningarna görs ända till dess
att summan av de kommer upp i hur mycket den totala investeringen var värd
från början – då är avskrivningen klar. I not 3 står det noll kronor i redovisat
värde. Det betyder att allt som finns på förbundskansliet (möbler och så vidare)
är färdigavskrivet.
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Alla i förbundsstyrelsen skriver under årsredovisningen – efter det skriver även
revisorerna på. De lämnar också en revisionsberättelse där det ska stå om de
hittat något vid granskningen som inte är som det borde vara. Revisorerna har
inga anmärkningar i revisionsberättelsen.
Förbundsstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter men hade fyra avhopp under
2017.

Not 6 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Bidrag till lokalavdelningar som betalas ut 2018 – men gäller för 2017, personalens övertid och outtagen semester samt Övrigt: fakturor vi fått i början av
2018 men som hör till kostnader 2017.

Not 7 – Eventualsförpliktelser
Noten förklarar att vi inte har några ”spärrade” pengar som kan vara säkerhet
för lån till exempel.

Sidan 10

Sidan 9
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2. Svenska Kyrkans Unga hade fyra kollektsöndagar under 2017. Kyrkostyrelsen fattar beslut om vem/vilka som
ska få kollekterna (från alla församlingar) 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 lite mer i kollekt än vi trodde i
rambudgeten.
3. Inför 2017 fördes diskussioner med Svenska kyrkan att de skulle öka vårt anslag i anslutning till ett nytt
samarbetsavtal. Nu blev det ingen ökning och avtalet är inte heller klart.
4. En ändring är gjord i posten kommunikation vilket förklarar skillnaden. Tidigare flyttades intäktspengar från
kollekt som sedan motsvarade kostnaden för att trycka och distribuera kollektaffischer.
5. Svenska kyrkan stöttar vårt arbete med De Ungas Kyrkomöte. Eftersom arrangemanget har växt har vi fått
mer pengar.
6. Lite lägre intäkter för Distriktsordförandekonferensen samt att ingen Rutbildning genomfördes.
7. Inom det här området finns ”Globala påverkansfrågor” som finansieras av Svenska kyrkan. Vad som
tillkommit är Agera. Svenska kyrkan ersätter oss även för dessa kostnader.
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.
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 vi sålde mer än vad som var budgeterat. Däremot kan vi inte räkna med
värdeökningen på våra värdepapper eftersom de inte får ha ett högre värde än vad vi köpte för.
KOSTNADER (i tusen kronor, avrundat till jämna tusen kronor)
RAMBUDGET
2017

RESULTAT
2017

DIFFERENS

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

-795
-1 149
-469
-550
-1 385
-2 739
-873
-120
-1 405
-310

-781
-1 420
-226
-450
-1 310
-2 460
-778
-90
-1 512
-371

14
-271
243
100
75
279
95
30
-107
-61

SUMMA

-9 795

-9 398

397

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.
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. Även förändrad lön påverkar.
12. Kontorskostnaderna blev lägre än vi trodde i rambudgeten.
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. Riksårsmötet 2017 hade lägre kostnader än beräknat. Detta beror bland annat på att vi inte behövde betala
hyra för alla lokaler. Även ljud och ljus kostade mindre än beräknat. Det finns två tjänster inom det här området.
som 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. Det genomfördes ingen ”Barnkonsekvensutbildning” under 2017, inte heller utbildning till ”Ledarskapare”
Här finns lön- och kontorskostnader för en anställd.
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MOTIONER OCH MOTIONSSVAR

MOTION 2018:1

2

SVAR TILL MOTION 2018:1
”Prisa stolt hans heliga namn; de som söker Herren må glädja sig.” 1 Krön 16:10
Först och främst vill förbundsstyrelsen passa på att tacka alla stödmedlemmar som är med och bidrar,
både ekonomiskt och ideologiskt, till den verksamhet som Svenska Kyrkans Unga bedriver.
I nuläget finns inte stödmedlemmar inlagda på Medlemssidorna. För att detta skulle vara möjligt krävs
en förändring av Medlemsidorna som skulle kosta väldigt mycket pengar. Om det ska delas på något
annat sätt med distrikt eller lokalavdelningar, måste det göras på ett sätt så att Svenska Kyrkans Unga
inte bryter mot dataskyddsförordningen, GDPR.
Enligt årsmötesbeslut på Stora årsmötet 2015 ska förbundsstyrelsen göra en utvärdering av stödmedlemskapet. Denna utvärdering är påbörjad men för att göra en ordentlig utvärdering krävs det att nuvarande system är i bruk under en längre tid. Därför tycker inte förbundsstyrelsen att Svenska Kyrkans
Unga ska göra större satsningar på stödmedlemskapet innan en grundligare utvärdering är färdigställd.
Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2018 besluta
att
avslå motionen
att
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över om och i så fall hur information om vilka som
är stödmedlemmar kan delas med distrikt och lokalavdelningar till 1 januari 2019.
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MOTION 2018:2
Motion gällande gemensam satsning för Musikhjälpen 2019
Musikhjälpen infaller varje år och är ett rikstäckande event som hålls av ett samarbete mellan
Sveriges Television, Sveriges Radio och Radiohjälpen. Syftet är att samla in ekonomiska
medel för att vara en del av och bidra till att minska humanitära katastrofer som råder i
världen.
Vårt uppdrag som Svenska kyrkans unga, en kristen barn- och ungdomsorganisation är bland
annat att värna om miljön, ta hand om våra medmänniskor och verka för att rädda skapelsen
så gott som vi förmår. Därför vill vi gemensamt skapa ett engagemang där förbundet är
drivande i en insamling för Musikhjälpen 2019.
Engagemangen i och med Musikhjälpen kan utformas på flera olika sätt. Essensen i
satsningen ska vara att lokalavdelningar får efter sin egna förmåga, driv och kreativitet
genomföra olika initiativ med syftet att göra en positiv skillnad i medmänniskors liv.
Hur initiativet tar sig i form är inte av stor vikt utan det primära är att tillsammans med andra
medlemmar och som organisation påverka och förändra. Distrikt kan fungera som
samverkande och stöttande i satsningen men även som en genomdrivande resurs.
Förbundets roll i satsningen bör vara att informera om satsningen på deras
informationskanaler i god tid och uppmärksamma och lyfta de engagemang som görs när
Musikhjälpen närmar sig. För att satsningen ska bli så bra som möjligt och få stort genomslag
har förbundet ungefär ett år på sig att utreda och planera hur satsningen bör ske i detalj.
Vi föreslår därför Riksårsmötet 2018 besluta:
Att uppdra åt förbundsstyrelsen att planera och genomföra en satsning för Musikhjälpen
2019

Carolina Madsen, distriktsordförande
För Göteborg stifts distriktsårsmöte
Motionen inkom via e-post den 31 maj och en
underskriven version har skickats per post men inte
hittat fram till förbundskansliet i tid för utskrift av
det här häftet. En underskriven version kommer att
finnas tillgänglig till Riksårsmötet.

4

SVAR TILL MOTION 2018:2
”Låt ditt ansikte lysa över mig, hjälp din tjänare i din godhet!” Ps 31:17
Förbundsstyrelsen delar motionens andemening. Svenska Kyrkans Unga är en organisation som vill
värna om skapelsen och våra medmänniskor, och detta arbete gör Svenska Kyrkans Ungas förbund idag
genom bland andra Globala arbetsgruppen och projektet Godhet har makt över ondskan.
Att besluta om ett projekt ett år innan det ska genomföras är problematiskt, då det inte hinner förankras ordentligt innan det ska genomföras. Förbundsstyrelsen tycker också att det är viktigare att satsa på
den egna verksamheten, än att göra projekt för andra organisationers insamlingar.
Förbundsstyrelsen vill också lyfta proposition 2018:4 om insamlingar på nationella arrangemang. Som
Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation anser vi det som självklart att främst engagera oss för
Svenska kyrkans internationella arbete. Samtidigt som Musikhjälpen pågår infaller också Svenska
kyrkans julkampanj. Till denna kampanj har Globala arbetsgruppen flera år tagit fram barnmaterial,
vilket också skapar en tydligare koppling till Svenska kyrkans internationella arbete.
Däremot vill förbundsstyrelsen inte stänga dörren till allt engagemang för Musikhjälpen, och ser det
därför som en möjlighet att starta en bössa, som sedan kan spridas i Svenska Kyrkans Ungas kanaler, om
intresset finns.
Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2018 besluta
att
avslå motionen.

5

MOTION 2018:3

6

7

8

9

10

11

12

SVAR TILL MOTION 2018:3
”Gör inte skillnad på människor” Jak 2:1
Svenska Kyrkans Unga ska vara en inkluderande organisation där alla människors lika värde ska vara
självklart. Det lyfts 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. Svenska Kyrkans Unga har också en tillgänglighetsoch inkluderingspolicy som har uppdaterats under det senaste året.
Förbundsstyrelsen håller med motionären i sin omvärldsanalys. En lösning som förbundsstyrelsen ser
är att fortsätta ha välutbildade valberedningar och att fortsätta lägga resurser på att utbilda våra valberedningar. Under de senaste åren har det till exempel varit en valberedningsutbildning parallellt med
Rikshelgen, dit både valberedningen från förbundet och representanter från alla distrikt blir inbjudna.
Förbundsstyrelsen tror att med hjälp av ett väl genomfört beredningsarbete kommer medvetna medlemmar som värnar om Svenska Kyrkans Unga att välja företrädare på Riksårsmötet som står upp för den
värdegrund som Svenska Kyrkans Unga vilar på.
Nuvarande policydokument har tagits fram och beslutats av förbundsstyrelsen. Vissa av dessa policys är
skrivna på uppdrag av årsmöten. När en policy tas av ett årsmöte, kan det ta väldigt lång tid att ändra
den, vilket kan försvåra om förbundsstyrelsen till exempel upptäcker att delar av en policy blir svåra att
efterleva i praktiken.
Förbundsstyrelsen tror att det motionären förespråkar lämpligast regleras genom en medveten
valberedning och det årsmöte som väljer personer till förtroendeuppdrag.
Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2018 besluta
att
avslå motionen.
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MOTION 2018:4
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SVAR TILL MOTION 2018:4
”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Gal 3:28
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 förbundet har flera nationella arbetsgrupper, såsom Arbetsgruppen för normmedvetet arbete och Demokratigruppen, som arbetar med frågor som gäller representation med mera. Svenska Kyrkans Unga
har också en tillgänglighets- och inkluderingspolicy som har uppdaterats under det senaste året. I den
policyn lyfts möjligheten till att kunna ha förtroendeuppdrag oavsett kön, etnicitet, funktionalitet m.m.
Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om att jämställdhet är viktigt och vill att Svenska Kyrkans
Unga ska vara i framkant i den frågan. Ur ett inkluderingsperspektiv finns däremot fler aspekter än kön.
I Svenska Kyrkans Ungas valberedningspolicy listas, utan inbördes ordning, kön, genus, distriktstillhörighet, ålder, erfarenhet, intresse och områdeskunskap. Om det skrivs in i stadgarna att Riksårsmötet
ska kvotera utifrån kön säger det indirekt att den aspekten är viktigare än övriga som nämnts här.
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 2018 besluta
att
avslå motionen.
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MOTION 2018:5

16

SVAR TILL MOTION 2018:5
”Glad blir den som kan ge svar – vad är bättre än ett ord i rättan tid!” Ords 15:23
Förbundsstyrelsen anser att motionen, så som den är skriven, är svår att bifalla. Förbundsstyrelsen kan
förstå problembeskrivningen för det eller de distrikt som vill ha förmöten till Riksårsmötet. Däremot
står inget konkret förslag till när motionssvaren ska komma ut istället, vilket gör det svårt för förbundsstyrelsen att ta ställning.
Förbundsstyrelsen tolkar motionärerna som att motionssvaren bör skickas ut tidigare och därmed
tidigarelägga motionsstoppet, utifrån handlingarna till Uppsalas distriktsårsmöte. Förbundsstyrelsen
kan ställa sig bakom förslagen på datum som fanns i handlingarna.
Förbundsstyrelsen vill också påpeka att om motionsstopp ändras till den 20 maj kommer troligen
också sista anmälningsdag vara den 20 maj framöver.
Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2018 besluta
att
avslå motionens att-sats.
att
i stadgarna under §6, §8 och §10 ändra från ”31 maj” till ”20 maj” samt ändra från ”18
juni” till ”10 juni”.
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MOTION 2018:6

18

SVAR TILL MOTION 2018:6
”Jag ber att jag äntligen skall få möjlighet att resa till er, om det är Guds vilja.” Rom 1:10
Förbundsstyrelsen har förståelse för de problem motionärerna lyfter fram. Att deltagarna har möjlighet
att få ordentlig sömn och därmed kan delta aktivt på årsmötet är viktigt ur många olika perspektiv.
Här finns det möjlighet för förbundet att underlätta för de distrikt som reser längst till Riksårsmötet genom att erbjuda logi natten innan Riksårsmötet startar. Detta är något som redan idag oftast kan erbjudas på ett eller annat sätt men inget som informeras allmänt om. Eftersom de lokaler som Riksårsmötet
ligger i inte alltid är tillgängliga i förväg kan det vid enstaka årsmöten hända att golvlogi inte kan erbjudas
natten innan årsmötet. Självklart kan förbundet då upplysa om vilka vandrarhem och hotell som finns i
närheten av årsmöteslokalerna.
Förbundsstyrelsen vill också poängtera att logi innan Riksårsmötet har börjat, inte ingår i deltagaravgiften och om förbundet får ökade lokalkostnader för den tillkommande login kan en extra avgift tas
ut för detta. Svenska Kyrkans Unga kan dock inte garantera att det kan erbjudas några måltider innan
arrangemanget startar. Ifall måltider kan erbjudas innan arrangemanget startar kan kostnaden för dessa
tas ut som en extra avgift.
Svenska Kyrkans Unga kan inte heller ansvara för deltagarna som anländer innan arrangemanget startar då
teknik och funktionärer inte är på plats. Fram till arrangemangets start har respektive distrikt ansvar för
sina deltagare som anlänt tidigare.
En exakt tidsgräns för resornas längd ser dock förbundsstyrelsen som problematisk då det finns många sätt
att räkna restid.
Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2018 besluta:
att
avslå motionens att-sats.
att
förbundet ska erbjuda distrikt med långa resor möjlighet till logi natten innan Riksårsmötet
startar då årsmöteslokalerna tillåter detta.
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MOTION 2018:7
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SVAR TILL MOTION 2018:7
”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen” Pred 3:1
Svenska Kyrkans Unga är en stor organisation med många delar som påverkas av det högsta beslutande
organet, Riksårsmötet. Riksårsmötets tidpunkt påverkar både distriktsårsmöten såsom lokalavdelningsårsmöten, därför påverkas alla medlemmar om stadgan förändras och Riksårsmötet flyttas.
Riksårsmötet och tidigare Stora årsmötet har historiskt sett legat under vecka 32, alltså veckan efter årets
årsmöte. På grund av skolstarten fanns inte möjlighet att använda skollokaler under denna vecka vilket
ledde till att förbundsstyrelsen tog beslutet att förlägga årsmötet en vecka tidigare. Att tidigarelägga
årsmötet ytterligare skulle innebära att det ligger mitt i semestertider då både många medlemmar är
upptagna och många verksamheter ligger nere.
Stockholm Pride är ett stort arrangemang som är viktigt för många människor. Dock ser förbundsstyrelsen ett problem i att anpassa tiden för årsmöte efter ett externt arrangemang. Det finns många stora och
viktiga arrangemang både inom och utanför organisationen. Förbundsstyrelsen tar med detta som en
faktor när datum för Riksårsmötena beslutas.
Förbundsstyrelsen föreslår därför Riksårsmötet 2018 besluta
att
avslå motionen.
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
§1

Öppnande av mötet

§2

Fastställande av röstlängd

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande

§4

Val av presidium för årsmötet

§5

Val av justerare

§6

Val av rösträknare

§7

Beslut om sammanträdesordning

§8

Fastställande av föredragningslista

§9

Inrättande av utskott

§ 10

Val av presidium för utskotten

§ 11

Fördelning av ärenden till utskotten

§ 12

Presentation av valberedningens förslag

§ 13

Fastställande av nomineringsstopp

§ 14

Presentation av verksamhet och bokslut 2017

§ 15

Idétorg och utskottsförhandlingar

§ 16

Föregående årsmötesprotokoll

§ 17

Granskning av 2017 års verksamhet och ekonomi

§ 18

Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2017

§ 19

Motioner, propositioner och interpellationer

§ 20

Pläderingar

§ 21

Val

a)

Ledamöter till förbundsstyrelsen

b)

Räkenskapsrevisorer

c)

Sakrevisorer

d)

Valberedning

§ 22

Mötets avslutande

TIPS!

Finns det ord som
känns krångliga?
Spana in ordlistan
längst bak i det
här häftet!

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2018 besluta
att
fastställa föreslagen föredragningslista.
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FÖRSLAG TILL UTSKOTT OCH ÄRENDEFÖRDELNING
Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2018 besluta
att
fastställa utskotten till Riksårsmötet 2018 till demokrati, ekonomi, organisation och tro och identitet.
att
fördela årsmötets ärenden enligt följande uppdelning:

Ekonomiutskottet
Verksamhetsberättelsen 2017
Bokslut 2017
Räkenskapsrevisionen 2017
Proposition 2018:2 Rambudget 2019
samt preliminär Rambudget 2020
Proposition 2018:3 Stödmedlemskapsavgift 2019
Motion 2018:6 Angående förbättrade resevillkor till
Riksårsmötet

Demokratiutskottet
Proposition 2018:1 Verksamhetsinriktning 2019
samt preliminär Verksamhetsinriktning 2020
Motion 2018:3 Representation för framtiden
Motion 2018:4 En jämställd styrelse – en jämställd
kyrka!
Motion 2018:5 Förmöte till Riksårsmöte
Motion 2018:6 Angående förbättrade resevillkor till
Riksårsmötet

Tro- och identitetsutskottet
Verksamhetsberättelsen 2017
Proposition 2018:1 Verksamhetsinriktning 2019
samt preliminär Verksamhetsinriktning 2020
Proposition 2018:4 Mål för insamlingar på
nationella arrangemang
Proposition 2018:5 Uttalande om
barnkonsekvensanalyser
Motion 2018:2 Motion gällande gemensam
satsning för Musikhjälpen 2019
Motion 2018:3 Representation för framtiden

Organisationsutskottet
Verksamhetsberättelsen 2017
Sakrevisionen 2017
Proposition 2018:1 Verksamhetsinriktning 2019
samt preliminär Verksamhetsinriktning 2020
Motion 2018:1 Våga vara stolt över stödmedlemmarna
Motion 2018:7 Motion angående datum för
Riksårsmötet
Motion 2018:4 En jämställd styrelse – en jämställd
kyrka!
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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
och 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.
Nomineringsrätt
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.
Börja med att vinka till dig en coach. Denne kan i sin tur gå fram och rådfråga presidiet. Om frågan ändå kvarstår begärs ordningsfråga. 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, 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
stadgarna måste beslutas med kvalificerad, ¾, majoritet av antalet angivna 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 lämna 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 skriftligen 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.
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ÖVRIGT
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 förslag och 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 på nästa uppslag 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 bland annat 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 finns där för att stötta deltagarna och svara på alla frågor
som finns, som inte behöver ställas i talarstolen.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2018 besluta
att
fastställa föreslagen sammanträdesordning.
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FLÖDESSCHEMA FÖR PLENARFÖRHANDLINGAR

FÖREDRAGNING
•

Motionären föredrar sin motion
(eller förbundsstyrelsen föredrar sin proposition).

•

Vid motioner föredrar förbundsstyrelsen
sitt motionssvar.

•

Utskottet som behandlat motionen/propositionen
föredrar sitt svar och yrkande.

”Ordet är fritt”

DEBATT
•

Alla med yttranderätt får begära ordet

•

Alla med yrkanderätt får lämna in yrkanden;
förslag på förändringar i motionen eller
propositionen som behandlas.

”Kan vi gå till beslut?”

OMRÖSTNING
•

Presidiet frågar årsmötet ”kan vi besluta enligt
motion/proposition …”
Vill du rösta för säger du ”JA” och håller upp ditt röstkort.

•

Presidiet frågar årsmötet ”Någon där emot?”
Vill du rösta emot säger du ”JA” och håller upp ditt röstkort.

•

Presidiet meddelar resultatet.
Vill du att rösterna ska räknas om säger du ”Votering” innan
presidieordförande har slagit med klubban.
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OLIKA SÄTT ATT RÖSTA PÅ
”Votering”

VOTERING
•

Begärs votering görs omröstningen på nytt. Det fungerar precis som
en vanlig omröstning, se ”Omröstning” på sidan innan.

•

Men denna gång säger du inte ”JA” utan håller bara upp ditt röstkort
så att presidiet hinner få en bättre uppfattning om resultatet.

•

Presidiet meddelar resultatet.
Vill du att rösterna ska räknas röst för röst säger du ”rösträkning”
innan presidieordförande har slagit med klubban.

”Rösträkning”

RÖSTRÄKNING
•

Begärs rösträkning görs omröstningen på nytt.

•

Antingen ber presidiet rösträknarna komma fram och räkna
röstkorten som hålls upp, se ”Votering” i punkten ovanför.

•

Eller så sker omröstningen genom LEGO. Alla ombud får varsin
legobit som det bygger ett LEGO-torn utav tillsammans med de
andra ombuden. Ett torn för ”bifall” och ett torn för ”avslag”.
Högst torn ger resultatet. Legobitarna räknas också bit för bit för
exakta röstsiffror.

”Sluten omröstning”

SLUTEN OMRÖSTNING
•

Begärs sluten omröstning sker omröstningen anonymt. Det är för
att alla ska kunna rösta utan att andra ser vad du röstar på.

•

Vid sluten omröstning får alla ombud en valsedel där ombudet
skriver ned vad den vill rösta på . Valsedeln lämnas i en valurna hos
rösträknarna som sedan räknar resultatet.

•

Vid personval brukar alltid sluten omröstning användas.

9

SAKREVISIONSBERÄTTELSE 2017

10

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Presidium i plenum:
Ordförande:
Andreas Lindén
Markus Brunkvist
Clara Kristiansen
Sekreterare:
Lukas Sevelin
Ellionor Sist
Sofia Sköld
Utskottspresidier:
Ekonomi:
Sekr. Clara Olsson
Ordf. Cornelia Henrysson
Demokrati:
Sekr. Majah Tufvesson
Ordf. Vakant

Förbundsstyrelsen
Emmelie Ankarsköld, omval
Amanda Andersson (Lund), nyval
Isak Sandell (Stockholm), nyval
1 vakant plats på 1 år
3 vakanta platser på 2 år
Revisorer:
Räkenskapsrevisorer:
Auktoriserad: Karin François
Förtroendevald: Johan Berkman (nyval)
Auktoriserad suppleant: Mattias Eklöf
Förtroendevald suppleant: Amanda Carlshamre (nyval)
Sakrevisorer:
Anneli Persson (omval)
Jon Falk (nyval)
Suppleant: Sara Hansen (omval)
Suppleant: Markus Brunkvist (omval)

Tro och identitet:
Sekr. Nichlas Holmgren Gellersten
Ordf. Love Jörgensen
Organisation:
Sekr. Håkan Runnsjö
Ordf. Johannes Lindman
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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 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 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.
Antagna av Riksårsmötet 2017
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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.
§ 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. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då 60 %,
avrundat till närmaste heltal, av styrelsen är närvarande. Förbundsstyrelsen företräder Svenska
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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 Riksårsmöten 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. Uteslutningen bekräftas av 3/4 majoritet av antalet angivna
röster på nästkommande Riksårsmöte. Om uteslutningen ej bekräftas av Riksårsmötet rivs
förbundsstyrelsens beslut om uteslutning upp. Medlemmar i en utesluten lokalavdelning vars
uteslutning ännu inte är bekräftad av Riksårsmötet har närvaro- och yttranderätt på Riksårsmötet
samt kan väljas som ombud av sina distrikt.
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 barn- och ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan. Riksårsmötet beslutar om detta.
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ORDLISTA
Här är en ordlista med alla möjliga ord som kan komma att användas på årsmötet.
Acklamation
Omröstning genom att som ombud rösta med JA-rop, och hålla upp sitt röstkort. Detta betyder att du aldrig
säger ”Nej” vid röstning. (Läs vidare i sammanträdesordningen under punkten “Röstning”)
Ajournering
En paus i förhandlingarna där det går bra att lämna plenisalen (rummet).
Andra läsningen
En del beslut behöver tas upp på två årsmöten efter varandra, till exempel beslut om stadgar. 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”.
Ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet innebär att årsmötet röstar om att föreningen tar på sig ansvaret för styrelsens beslut, verksamhet
och bokföring för föregående år.
Att-sats
Ett förslag till vad som ska bestämmas, förslaget ska inledas med ordet att.
Exempel:
Anna Andersson föreslår årsmötet besluta
att
köpa glass till alla ombud
Avslå
Rösta nej till ett förslag.
Balansräkning
En sammanställning av tillgångar (pengar på banken, pengar som andra är skyldiga oss samt saker vi äger) och
skulder på årsbasis.
Beslut
När årsmötet ska bestämma vad de tycker i ett ärende.
Beslut i klump
Att besluta om flera att-satser samtidigt eller välja flera personer samtidigt.
Bifalla
Rösta ja till ett förslag.
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Bikupa
Kort tid för diskussion i smågrupper.
Bokslut
Det gemensamma namnet på resultat- och balansräkningen. Riksårsmötet beslutar om bokslutet ska fastställas
(godkännas).
Bordläggning
Ett ärende som skjuts upp till ett senare tillfälle eller möte.
Budget och rambudget
Budgeten är en sammanställning av hur inkomster och utgifter ska fördelas under kommande år. Rambudgeten
är en kortfattad version av budgeten.
Debatt
Tillfälle då alla som har yttranderätt får gå upp i talarstolen och berätta vad de tycker i det aktuella ärendet.
Enhälligt
När alla ombud är överens och vill samma sak går det att rösta om beslutet var enhälligt. Det ger beslut extra
kraft.
Ersättare
Kan ersätta ombud som har fått förhinder eller lämnat mötet. 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, proposition eller interpellation (fråga) får berätta vad den handlar om.
Föredragningslista
Handling som visar vad och i vilken ordning olika frågor ska diskuteras och bestämmas om. Kan också kallas för
dagordning.
Förvaltningsberättelse
Det gemensamma namnet på verksamhetsberättelsen och bokslutet.
Interpellation
Fråga som skickas in till förbundsstyrelsen för att besvaras vid Riksårsmötet.
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Justerare
En person 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 Riksårsmötet. Kallelsen ska innehålla datum, tid och plats samt information om anmälan.
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.
Majoritet - Enkel majoritet och kvalificerad majoritet
Enkel majoritet är när över 1/2 (50 %) av ombuden röstar för samma sak. På det här sättet tas de flesta beslut.
Kvalificerad majoritet är när 3/4 (75 %) röstar för samma sak. Stadgeändringar och beslut om organisationens
upplösning ska tas med kvalificerad majoritet.
Motion
Ett skriftligt förslag som inkommit från medlem, lokalavdelning eller distrikt till Riksårsmötet innan motionsstopp. Motionsstoppet regleras i stadgarna.
Mötets behöriga utlysande
Fråga om kallelsen till Riksårsmötet har skickats ut i enlighet med stadgarna.
Nominera
Föreslå personer till förtroendeuppdrag.
Noter
Noter finns i årsredovisningen och förklarar siffror i resultat- och balansräkning. För förklaring, 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.
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.
Originalförslag
Den ursprungliga att-satsen i motionen eller propositionen.
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Plenum
Ombudens gemensamma möte.
Plädera
Tala för en nominerad person om varför den bör väljas till ett specifikt förtroendeuppdrag.
En plädering ska alltid tala positivt för och aldrig negativt emot en nominerad.
Presidium
De som leder mötet och skriver ned vad som bestäms. Ett presidium består av ordförande och sekreterare.
Proposition
Ett skriftligt förslag som har inkommit från förbundsstyrelsen till Riksårsmötet.
Protokoll
Handling där sekreterarna skriver ner det som beslutas.
Replik och kontrareplik
När någon har blivit personligt tilltalad i en debatt och vill svara, begär personen replik.
Kontrareplik är att svara på den repliken när du har blivit personligt tilltalad.
Både replik och kontrareplik går före talarkön.
Reservation
Innebär att ett ombud ställer sig emot ett beslut. Detta skrivs då in i protokollet som en reservation. Reservationer ska vara inlämnade till presidiet senast 20 minuter efter årsmötets avslutande.
Resultaträkning
En sammanställning som visar hur mycket pengar organisationen har fått och hur mycket pengar vi har betalat
ut under året. Resultatet ska visa om det blivit förlust eller vinst under perioden.
Revisorer - Räkenskapsrevisorer och sakrevisorer
Räkneskapsrevisorer granskar ekonomin så att allt har gått rätt till och lämnar en revisionsberättelse till Riksårsmötet.
Sakrevisorer granskar verksamheten så att allt har gått rätt till och lämnar en revisionsberättelse till Riksårsmötet.
Revisorerna lämnar ett förslag till beslut om ansvarsfrihet. Revisorerna väljs av Riksårsmötet.
Röstkort
Varje ombud får ett röstkort vid incheckningen. Om du kommer efter att incheckningen har stängt checkar du
in i mötesbyrån, men får hämta ditt röstkort hos presidiet strax före mötets början.
Rösträknare
Väljs av årsmötet för att räkna röster då rösträkning begärs och vid sluten omröstning.
Rösträkning
Ett ombud kan begära rösträkning för att säkerställa ett röstresultat med exakta röstsiffror.

18

Sakupplysning
En faktafråga kopplat till ärendet som behandlas.
Sammanträdesordning
Regler för mötet.
Stadgar
Organisationens egna regelverk.
Stora årsmötet
Fram till 2015 hade Svenska Kyrkans Unga, ojämna år, det beslutande årsmötet som kallades Stora årsmötet.
Dit skickade lokalavdelningarna ombud för att besluta om rambudget och verksamhetsinriktning för de
kommande två åren.
Utskott
Där ombud noggrant behandlar utvalda motioner och propositioner i mindre grupp.
Verksamhetsberättelse
Ett dokument som berättar vad Svenska Kyrkans Unga som riksförbund har gjort under föregående år. Med
hjälp av det ska förbundsstyrelsen visa att det som bestämdes på förra Riksårsmötet har följts.
Votering
Omröstning genom att ombuden håller upp sitt röstkort under en lite längre tid, för att ge presidiet tid för en
mer noggrann bedömning. (Läs vidare i sammanträdesordningen under punkten “Röstning”)
Yrkande
Ett skriftligt förslag från ett eller flera ombud på Riksårsmötet rörande årsmötesärenden.
Yttrande
Ett uttalande från talarstolen.
Årsmötesskola och årsmötesworkshop
Vid Riksårsmötets inledning hålls årsmötesskola där sammanträdesordningen och sammanträdesteknik bearbetas. Vid årsmötesskolan får ombud och övriga deltagare utbildning. Årsmötesworkshopen är till för deltagare
som varit på Riksårsmöte förut. Workshopen går djupare in på ämnen kring årsmöte.
				
Ärende
Något som Riksårsmötet ska besluta 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 2018

PROPOSITION 2018:1
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 Unga 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.
•
•
•

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.

Kristus i centrum och dopet som grund
Svenska Kyrkans Unga vill sätta Kristus i centrum och vill därför lägga stor vikt vid Bibelns berättelser om hans
uppenbarelse. Kunskap och samtal kring grunderna i kristendomen är viktigt för att kunna växa i, utveckla och
fördjupa sin tro.
Bibeln är en källa till inspiration och fördjupning. Genom att visa på Bibeln som relevant för unga idag, ökas
förståelsen för Bibeln och viljan att läsa den. Därför uppmanas medlemmarna att använda Bibeln i samlingar inom
Svenska Kyrkans Unga.
Den värld Gud har skapat och vi har fått att förvalta hotas av exploatering och förstörelse. Svenska Kyrkans Unga
vill därför inspirera medlemmar att ta ansvar för hela Guds skapelse.
•
•
•

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

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 verka så att Svenska kyrkan ser Svenska
Kyrkans Unga som en självklar del i församlingsarbetet som en växtplats för barn och unga. Ju fler medlemmar
organisationen har, desto större och starkare röst får den.
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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 för organisationen.
I Svenska kyrkan är kyrkomusiken och musikverksamheten en självklar del, på samma sätt ska musiken vara det
i Svenska Kyrkans Unga. Vi vill visa på en mångfald i uttryckssätt att lovsjunga Guds lov. Därför vill Svenska
Kyrkans Unga tillsammans med andra aktörer så som Sveriges Kyrkosångsförbund och Sensus verka för barnoch ungdomskörer.
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 med
särskilt fokus på åldrarna 0–5 och 6–12 år.
Diakonin är ett av vår kyrkas starkaste fundament och på detta fundament vill Svenska Kyrkans Unga hjälpa vår
nästa. Därför vill vi uppmärksamma vårt diakonala projekt Godhet har makt över ondskan som enligt årsmötesbeslut sträcker sig till och med 2019.
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 lägga särskilt fokus 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 2018 besluta
att
anta verksamhetsinriktningen för 2019.
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PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2020
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 Unga 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.
•
•
•

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.

Kristus i centrum och dopet som grund
Svenska Kyrkans Unga vill sätta Kristus i centrum och vill därför lägga stor vikt vid Bibelns berättelser om hans
uppenbarelse. Bibelkunskap och samtal kring grunderna i kristendomen är viktigt för att kunna växa i, utveckla
och fördjupa sin tro. Genom att visa på Bibeln som relevant för unga idag, ökas förståelsen för Bibeln och viljan
att läsa den. Därför uppmanas medlemmarna att använda Bibeln i samlingar inom Svenska Kyrkans Unga.
Den värld Gud har skapat och vi har fått att förvalta hotas av exploatering och förstörelse. Svenska Kyrkans Unga
vill därför inspirera medlemmar att ta ansvar för hela Guds skapelse.
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 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 verka så att Svenska kyrkan ser Svenska
Kyrkans Unga som en självklar del i församlingsarbetet som en växtplats för barn och unga. Ju fler medlemmar
organisationen har, desto större och starkare röst får den.
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 för organisationen.
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I Svenska kyrkan är kyrkomusiken och musikverksamheten en självklar del, på samma sätt ska musiken vara det
i Svenska Kyrkans Unga. Vi vill visa på en mångfald i uttryckssätt att lovsjunga Guds lov. Därför vill Svenska
Kyrkans Unga tillsammans med andra aktörer hjälpa fler barn och unga att bli delaktiga i kyrkomusiken.
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.
Svenska kyrkan uppmärksammar att de har problem med rekryteringen av präster, diakoner, församlingspedagoger
och kyrkomusiker. I rekryteringsfrågan bör Svenska Kyrkans Unga vara en självklar aktör, då många som har fått
möjligheten att engagera sig i organisationen sedan har valt att utbilda sig för tjänst i församling. Om vi ser till
tidigare Riksförbundet Kyrkans Ungdom och Ansgarsförbundet, så har många av de engagerade även där gått in i
församlingstjänst.
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 stärka arbetet med barnverksamhet.
Svenska Kyrkans Unga vill öka tillgängligheten och mångfalden i organisationen.
Svenska Kyrkans Unga vill uppmärksamma Svenska kyrkan på att organisationen är en rekryteringsbas för
framtida präster, diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2018 besluta
att
anta den preliminära verksamhetsinriktningen för 2020.
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PROPOSITION 2018:2
RAMBUDGET 2019 OCH PRELIMINÄR RAMBUDGET 2020

FÖRSLAG TILL RAMBUDGET 2019 SAMT PRELIMINÄR RAM 2020

Alla siffror är i tusen kronor.

RESULTAT
INTÄKTER
Statsbidrag
Kollekter
Svenska kyrkan
Kommunikation
– Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd
– Utbildning
– Utveckling, samverkan, bevakning
– Stödmedl avg, gåvor och anslag
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Ledning
Personal
Kontor
Lokalavdelningsstöd
Kommunikation
– Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd
– Utbildning
– Arbetsgrupper och projekt
– Utveckling, samverkan, bevakning
– Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet att besluta

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2018 besluta
att
anta
rambudgeten för
att
anta
rambudgeten
för2019
2019.
att
anta den preliminära rambudgeten för 2020
att
anta den preliminära rambudgeten för 2020.
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FÖRSLAG TILL
RAMBUDGET
2019
− 420

FÖRSLAG TILL
PRELIMINÄR
RAMBUDGET
2020
− 410

2 750
3 515
1 325
20
355
15
852
30
592
9 454

2 750
3 515
1 325
20
355
15
852
30
545
9 407

− 830
−1 254
− 298
− 450
−1 402
−2 983
− 870
− 120
−1 313
− 355
−9 874

− 830
−1 347
− 298
− 450
−1 402
−2 833
− 870
− 120
−1 313
− 355
−9 817

− 420

− 410

BESKRIVNINGAR TILL RAMBUDGET 2019 OCH PRELIMINÄR RAMBUDGET 2020
INTÄKTER
Statsbidrag: En post som är svår att uppskatta. Politiska beslut samt om det blir fler/färre organisationer
som söker bidrag påverkar.
Kollekter: Vi hoppas att vi får tre rikskollekter.
Svenska kyrkan: Det här är en garanterad summa.
Kommunikation: Nu är det två distrikt som har sin hemsida ”under” vår egen. Vi tar betalt av de
distrikten för de faktiska kostnaderna.
Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd: Deltagarintäkter för Riksårsmötet och Rikshelgen.
Svenska kyrkans stöd till De Ungas Kyrkomöte.
Utbildning: Deltagarintäkter för Distriktsordförandesamling.
Utveckling, samverkan, bevakning: Svenska kyrkans stöd för Globala påverkansfrågor.
Stödmedl avg, gåvor och anslag: Diverse gåvor, stödmedlemskapsavgifter med mera.
Övriga intäkter: Försäljning av profilprodukter samt ”vinst” för de värdepapper vi har.
KOSTNADER
Ledning: Omfattar styrelsens kostnader samt heltidsarvoderad ordförande.
Personal: Endast kostnader för de som arbetar övergripande med ledning och ekonomi.
Övriga personalkostnader på respektive verksamhetsområde.
Kontor: Endast kostnader för de som arbetar övergripande med ledning och ekonomi (inklusive
förbundsordförandens kontorskostnader). Övriga kontorskostnader på respektive verksamhetsområde.
Lokalavdelningsstöd: Bidrag som betalas ut till lokalavdelningarna.
Kommunikation: Medlemsinformation och övrig kommunikation. 100 procents tjänst.
Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd: Riksårsmöte, Rikshelg och Medlemssidorna (under 2019
planeras för en extra satsning på att mobilanpassa Medlemssidorna). 200 procents tjänst för att stötta
distrikt och lokalavdelningar.
Utbildning: Distriktsordförandesamling, distriktsbesök, besöka distriktsårsmöten, barnkonsekvensutbildning.
100 procents tjänst.
Arbetsgrupper och projekt: Arbetsgruppernas budget.
Utveckling, samverkan, bevakning: Globala påverkansfrågor, Godhet har makt över ondskan, teologi,
pedagogik med mera. 150 procents tjänst.
Övriga kostnader: Framtagande av profilprodukter, räntekostnader, medlemskap i andra organisationer
och revision.
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PROPOSITION 2018:3
STÖDMEDLEMSKAPSAVGIFT 2019
Riksårsmötet ska enligt stadgarna för Svenska Kyrkans Unga fastställa kommande års stödmedlemskapsavgift.
Riksårsmötet 2017 beslutade att fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2018 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 2018 besluta
att
fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2019 till 500 kronor.
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PROPOSITION 2018:4
MÅL FÖR INSAMLINGAR PÅ NATIONELLA ARRANGEMANG
Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva
kan ge i överflöd till varje gott ändamål.
(2 Kor 9:8)
Som kristna har vi ett ansvar för våra medmänniskor och vår planet. Då vi som organisation samlar in pengar
tycker förbundsstyrelsen att det är viktigt att den verksamhet som vi väljer att stödja bygger på kristna värderingar
och sätter den enskilda människan, och därmed också barnen, i centrum.
Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap.
Genom Svenska kyrkans internationella arbete ger Svenska kyrkan stöd och hjälp till människor över hela världen.
Tack vare samarbetet i ACT-alliansen (Action by Churches Together), som består av kyrkor och trosbaserade
organisationer över hela världen, kan de agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en starkare påverkansröst. De många lokala kyrkorna och organisationerna i
ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen och har god kunskap om de faktiska behoven på plats. Med
detta samarbete säkerställs att hjälpen sker på den lokala befolkningens villkor.
Inom ramen för Svenska kyrkans internationella arbete ryms många olika områden så som fred, hållbar försörjning, utbildning, jämställdhet, demokrati, religionsfrihet, SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter)
och hälsa. Som givare finns möjligheten att ge sitt bidrag generellt till Svenska kyrkans internationella arbete eller
om en önskar till ett specifikt projekt inom något område eller i en del av världen. Det som präglar Svenska
kyrkans internationella arbete är en syn på Gud som någon som tar ställning för den som är nedtystad eller
lever i en utsatt situation och en syn på människan som helig med ett okränkbart människovärde. Människor
är rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta kännetecknar organisationens hela arbete vilket syftar till att
stärka människors egna förmågor och möjligheter att förändra.
Svenska kyrkans internationella arbete har människovärdet, skapelsens integritet och korsets budskap om försoning och hopp som grund för sitt arbete. Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkans internationella arbete har
redan idag ett djupt samarbete kring bland annat globala påverkansfrågor, de årliga jul- och fastekampanjerna
samt Ageravolontärerna.
Att vi som barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan därför låter våra insamlingar gå till Svenska
kyrkans internationella arbete anser förbundsstyrelsen vara en självklarhet.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2018 besluta
att
insamlingar som Svenska Kyrkans Unga gör på nationella arrangemang ska vara till
förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.
att
uppmana distrikt och lokalavdelningar att rikta sina insamlingar till Svenska kyrkans
internationella arbete.
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PROPOSITION 2018:5
UTTALANDE OM BARNKONSEKVENSANALYSER
men Jesus sade: ”Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig!
Himmelriket tillhör sådana som de.”
(Matt 19:14)
Det är nu snart fem år sedan Svenska kyrkan beslutade att börja göra barnkonsekvensanalyser. Som barn- och
ungdomsorganisation till Svenska kyrkan tycker förbundsstyrelsen att det nu är hög tid att Svenska kyrkan visar
att de menar allvar med detta arbete och orden om att barnen har en särställning inom kristen tro. Därför anser
förbundetyrelsen att det är dags att Svenska Kyrkans Unga gör ett uttalande i frågan.

Därför föreslår förbundsstyrelsen Riksårsmötet 2018 besluta:
att
Svenska Kyrkans Unga gör följande uttalande:
”Barn intar en särställning inom kristen tro och ska därför särskilt uppmärksammas i kyrkans verksamhet, skriver
Svenska kyrkan i kyrkoordningen. För att detta ska kunna ske fullt ut tog kyrkomötet 2013 beslut om att alla
beslut inom Svenska kyrkan förutom kyrkomötesbeslut ska barnkonsekvensanalyseras. Sedan barnkonsekvensanalyser började genomföras finns många bra exempel, både lokalt och regionalt på hur dessa kan användas på ett
ansvarsfullt och inkluderande sätt. Detta leder till barn och ungas behov och tankar blir tillvaratagna och en del
genom hela beslutsprocessen. Detta tycker vi är ytterst viktigt.
Svenska Kyrkans Unga tycker dock att undantaget för kyrkomötet är ytterst märkligt. Kyrkomötet som Svenska
kyrkans högsta beslutande organ tar viktiga och övergripande beslut som i många fall kan få stora konsekvenser för
barn och unga i hela kyrkan. Varför ska då inte dessa beslut barnkonsekvensanalyseras?
Vi kräver att kyrkomötet tar bort detta undantag och att samtliga ärenden som behandlas i kyrkomötet ska
barnkonsekvensanalyseras för att Svenska kyrkan ska kunna ge barn den särställning och uppmärksamhet som ges
uttryck för i den kristna tron och även i kyrkoordningen.
På senare tid har vi tyvärr också sett exempel på när barnkonsekvensanalysen eller avsaknaden därav enbart
används som ett verktyg för att kunna få ett beslut upphävt eller genomfört utan att barnens intressen egentligen
tas i beaktning. Detta ser vi som en oroande utveckling.
Svenska Kyrkans Unga vill poängtera att syftet med barnkonsekvensanalyser är att barnens behov och perspektiv
ska bli synliga och en del av beslutsprocessen. Syftet är inte att skapa en grund för formella överklaganden av beslut som gått någon part emot. Likaså är det viktigt att barnkonsekvensanalyser görs på ett ordentligt sätt även om
slutsatsen kan bli obekväm för de som initierat beslutet. Vi kräver därför att alla beslutande instanser inom Svenska
kyrkan ska ta arbetet med barnkonsekvensanalysen på allvar. Även instanser som behandlar överklaganden bör i
sina beslut kunna se till syftet med barnkonsekvensanalyser av det aktuella beslutet.
Svenska Kyrkans Unga har tillsammans med några stift tagit fram en utbildning om barnkonsekvensanalyser som
vi gärna erbjuder fler att ta del av för att tillsammans med hela Svenska kyrkan kunna verka för att barns behov
och perspektiv tas tillvara i hela vår kyrka.”
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RAPPORT TILL RIKSÅRSMÖTET 2018

EFFEKTERNA AV FÖRÄNDRAT STÖDMEDLEMSKAP
Bakgrund till denna rapport
I Svenska Kyrkans Unga finns tre olika typer av medlemskap. Den som är upp till 30 år blir medlem, den
som är äldre blir vuxenmedlem och den som vill stötta organisationen ekonomiskt kan bli stödmedlem.
2007-2015 gick hela stödmedlemskapsavgiften till förbundet men Stora årsmötet 2015 beslutade, i
enlighet med inkommen motion, att stödmedlemskapet skulle kunna knytas till ett distrikt, som skulle
få 60 procent av avgiften.
Förbundsstyrelsen fick då i uppdrag ”att till Riksårsmötet 2018 utvärdera effekterna av förändringen
samt att lägga fram ett förslag om hur formerna för stödmedlemskap kan utvecklas ytterligare”. I
motionen stod att läsa ”Har kopplingen av stödmedlemmar till ett distrikt resulterat i fler
stödmedlemmar tycker jag att man då bör överväga att även öppna möjligheten att koppla
stödmedlemskap till en lokalavdelning”.
Dock kom det förslaget upp redan på Riksårsmötet 2016 och det beslutades att stödmedlemskapet
skulle kunna knytas till en lokalavdelning samt att den då skulle få 60 procent av avgiften.
Det innebär att den som blir stödmedlem idag kan välja om hela avgiften ska gå till förbundet eller om
60 procent av avgiften ska gå till ett distrikt eller en lokalavdelning. Kostnaden för stödmedlemskapet
är 500 kr, vilket beslutas av Riksårsmötet.

Material och marknadsföring
För att marknadsföra stödmedlemskapet finns idag en folder, ett vykort och ett visitkort. Det har också
tagits fram ett särskilt kuvert för att profilera stödmedlemskapet ytterligare.
Utöver materialet, som finns att beställa i webbutiken, gör förbundet reklam för stödmedlemskapet i de
sammanhang där det passar. Det kan vara genom texter i nyhetsbrev, annonser i tryck eller sociala
medier, att dela ut foldrar vid en utställning eller att uppmuntra deltagare på ett arrangemang att
rekrytera stödmedlemmar. I våras fick alla församlingar ett reklamblad som riktade sig till den som är
bokbordsansvarig och det har även gjorts riktade utskick direkt till målgruppen. Förbundskansliet jobbar
löpande med att hitta nya möjligheter att stärka marknadsföringen av stödmedlemskapet.

Att bli och vara stödmedlem
En person som vill bli stödmedlem kan bli det genom att ringa till förbundskansliet, fylla i formuläret på
hemsidan, fylla i talongen i stödmedlemskapsfoldern eller på stödmedlemskapsvykortet.
Förbundskansliet skickar ut en faktura och när den är betald får stödmedlemmen ett tackbrev. Under
året skickas även Delande till stödmedlemmarna.

Statistik
Argumentet för att låta distrikt och lokalavdelningar ta del av stödmedlemskapsavgiften var att
intresset för rekrytering skulle öka. Antalet medlemmar har dock inte ökat markant sedan förändringen.
På nästa sida finns statistik för åren 2007-2017.

Utvärdering
Eftersom Stora årsmötet 2015 beslutade om en utvärdering av stödmedlemskapet har
förbundsstyrelsen nu gjort en avstämning men anser att det är för tidigt att se eventuella effekter av att
stödmedlemskapet går att knyta till ett distrikt eller en lokalavdelning. Alla i organisationen behöver få
mer tid att jobba med marknadsföring av stödmedlemskapet. Oavsett vilken förändring som görs i
organisationen behövs oftast fem år för att se en effekt.
Det innebär att förbundsstyrelsen nu avstår från att ge förslag på ytterligare förändringar utan vill att
såväl formen för stödmedlemskapet som avgiften ska vara den samma de kommande åren. Dels för att
ge organisationen tid men också för att undvika extra kostnader för till exempel nytryck av foldrar och
förändringar på hemsidan.
Förbundsstyrelsen har däremot för avsikt att göra en utvärdering om några år.

Sammanställning - Stödmedlemmar
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Antal medlemmar
3
12
57
76
59
42
65
20
13
10
31

Summa

388*

Kostnad Förbund Distrikt Lokalavdelning
200 kr el mer
200 kr el mer
200 kr el mer
200 kr el mer
200 kr el mer
200 kr el mer
200 kr el mer
300 kr
300 kr
500 kr
1
9
500 kr
8
14
9

* Sedan 2007 har vi haft totalt 215 unika personer som stödmedlemmar.

Antal år som varje person har varit stödmedlem
1 år
117
2 år
50
3 år
19
4 år
15
5 år
8
6 år
2
7 år
1
8 år
2
9 år
1

Uppsala 2018-06-21

Det här är en sammanställning av beslut som fattats på Riksårsmötet 2017 och Stora årsmötet
2015 där förbundsstyrelsen har en uppföljning att redovisa. Kommentarer eller komplement är
tillskrivna under den berörda att-satsen.

det på Svenska Kyrkans Ungas arrangemang skall finnas tydlig information
om var sopsortering finns och hur man ska sopsortera.
Till alla riksarrangemang tänks det in i planeringen att tydligt skylta upp
källsortering. Årets riksårsmöte är sponsrat med sopsorteringskärl av Hässleholm
Miljö AB som har hand om Hässleholm kommuns sophantering.
samtliga måltider vid Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang ska vara
vegetariska.
Sedan Riksårsmötet 2017 är alla måltider på förbundets arrangemang vegetariska.
Förbundsstyrelsen har också valt att i sina policys specificera beslutet att även
utlägg som ska ersättas av förbundet omfattas av årsmötesbeslutet.

förbundsstyrelsen får i uppdrag att till Stora årsmötet 2019 (eller
Riksårsmötet 2018) utvärdera effekterna av förändringen samt lägga fram ett
förslag om hur formerna för stödmedlemskap kan utvecklas ytterligare.
Beslutet från Stora årsmötet 2015. Se bifogad utredning.
förbundsstyrelsen uppdras att förbereda en nationell satsning inför
kyrkovalet 2021.
Satsningen är tänkt att planeras och dras igång av en projektgrupp under 2019.
genomföra en nationell satsning inför kyrkovalet 2021.
Se ovan.
uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten till mellan distrikten
jämt fördelad reseavgift till Riksårsmötet.
Förbundsstyrelsen har under året sett över olika alternativ till nuvarande
resesubventionssystem. Förbundsstyrelsen har valt att behålla nuvarande system, då
det är en bra kompromiss mellan rättvisa och administrativt arbete. Det
reseutjämningssystem som föreslogs i motionen är av praktiska skäl inte möjligt att
genomföra.

