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SVENSKA KYRKANS UNGA 2020
Årskrönika 2020

Till dig som under 2020 har kämpat med att skapa mötesplatser i lokalavdelningen, jobbat stenhårt för att få digitala
läger att fungera eller livesänt andakter som aldrig förr, till
dig vill jag säga ett varmt och innerligt tack! Ditt engagemang gör så att barn och unga i hela Sverige får känna mening i en tid som för många är den svåraste tiden de någonsin
har upplevt.

När jag för ett år sedan skrev årskrönika över 2019, avslutade
jag med orden ”jag hoppas vi får möjlighet att mötas under
2020”. Aldrig hade jag kunnat föreställa mig det som året
2020 sedan blev, ett år helt och hållet präglat av coronapandemin med många utmaningar och jobbiga stunder. Begreppet ”mötas” fick en helt annan innebörd.

I skrivande stund är det osäkert på vilket sätt vi möts för
riksårsmötet i augusti. Det kommer också bli mitt sista
riksårsmöte som förbundsordförande för Svenska Kyrkans
Unga. Jag vill redan nu passa på att tacka för de fyra år som
jag har varit ordförande för denna fantastiska organisation.
TACK! Svenska Kyrkans Unga fortsätter ligga mig varmt om
hjärtat,

Jag minns hur jag tillsammans med andra flera gånger under
året försökte resonera oss fram till när vi kunde börja träffas ”på riktigt” igen. Skulle det bli till sommaren och alla de
läger som fanns inplanerade? Skulle det bli till Riksårsmötet
i augusti? Också hösten och nyåret hoppades vi på, men inte
heller dessa förhoppningar infriades. När jag skriver detta är
det nog fortfarande ett tag kvar tills vi kan mötas som förr.
Jag vill dock inte fastna i det som inte blev av under 2020.
Trots allt så hände mycket under året som jag verkligen gläds
åt! Att mötas fick en ny innebörd, mötesplatserna blev digitala och på andra sätt coronaanpassade. Distriktsårsmöten
hölls över videokonferens och VoteIT, läger arrangerades på
Discord och verksamheten i distrikten blev mer lättillgängliga genom bland annat aktiviteter på vardagskvällar för medlemmar.

Guds rika välsignelser i allt som kommer!

Vi har lärt oss mycket under 2020, tillsammans har vi hittat
lösningar på de problem som uppstått. Än har vi utmaningar
att lösa, till exempel hur vi ska hålla engagemanget uppe i
våra lokalavdelningar. Också där behöver vi jobba tillsammans för att den rörelse som Svenska Kyrkans Unga är ska
fortsätta röra sig framåt. Vi är tillsammans en livsviktig rörelse för barn och unga i Svenska kyrkan!

Jakob Schwarz
Förbundsordförande
Svenska Kyrkans Unga
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SVENSKA KYRKANS UNGA

13 DISTRIKT
12 109 MEDLEMMAR

404 LOKALAVDELNINGAR
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RIKSÅRSMÖTET 2019 BESLUTADE ATT SVENSKA KYRKANS UNGA VILL
• ... synliggöra medlemmars möjligheter att påverka i den egna organisationen såväl som i Svenska kyrkan.
• ... öka förståelsen för Svenska kyrkans demokrati och organisation.
Ur verksamhetsinriktningen
• ... stärka det demokratiska föreningsarbetet.

”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

EN DEMOKRATISK RÖRELSE
HUR MÅNGA ÄR VI?
Antalet medlemmar i Svenska Kyrkans Unga under 2020
stannade på 12 309 personer. 2019 var motsvarande siffra
13275 personer. Den här förändringen måste ändå ses som
ett bra resultat då möjligheterna att bedriva verksamhet och
därmed värva medlemmar har hindrats av pandemin. Åldersgrupperna upp till 25 år minskar medan 26 år och äldre ökar
en aning.

ÅLDERSSPRIDNING SEDAN STARTEN
I det övre diagrammet här nedan visas medlemsutvecklingen
sedan 1993 då organisationen startade.
Under 2020 syns en tydlig medlemsminskning. Inte sedan
2005 då Medlemssidorna infördes har antalet medlemmar
legat på motsvarande nivåer. Den här gången är det dock
en pandemi som minskat möjligheten att träffas och värva
medlemmar.

En titt på könsfördelningen ger vid handen att 2 av 3 medlemmarna är tjejer. En siffra som varit i det närmast konstant
de senaste 10 åren. Annat ligger strax under en procent.
Tabellen nedanför visar könsfördelningen i Svenska Kyrkans
Unga under år 2020 både till antalet och som procentuell
andel av det totala antalet medlemmar.

Under diagrammet visas de senaste fem åren som siffror i en
tabell. Samtliga åldersgrupper från 0-25 år minskar medan
26 år och uppåt ligger i det närmaste oförändrade. Gruppen
0-6 år minskar mest procentuellt men då de är den minsta
gruppen till antalet påverkar de medlemssiffrorna minst. Den
grupp som minskar mest till antalet är gruppen 13-15år.

Antal
Tjej
8092
Kille 4108
Annat 109

MEDLEMSSIDORNA
Uppgifter om alla medlemmar finns samlade i Medlemssidorna som är Svenska Kyrkans Ungas webbaserade medlemsregister. Uppgifterna gör det möjligt att skicka medlemsbrevet
Delande samt att skicka brev och mejl till lokalavdelningar
och medlemmar. Dessutom kan vi automatiskt generera rapporter och hämta ut uppgifter för att skapa statistik.

Procentuellt
65,7%
33,4%
0,9%

I slutet av året släpptes en ny version av Medlemssidorna som
innehöll en rad förändringar. Förutom att en rad förbättringar gjordes ”under huven” var den största synbara förändringen en nybyggd SMS-förnyelsefunktion för att tackla
begränsningar hos leverantörer.
Bland de mindre arbetskrävande förändringarna återfinns
resultatet av beslut från Riksårsmötet 2020. Dels har benämningen Vuxenmedlem ändrats till Stödmedlem, dels har könsalternativet Annat ändrats till Annan och fått tilläggsruta för
den som vill uttrycka sin könsidentitet.
HUR OCH NÄR BLIR MEDLEMMEN MEDLEM?
I Medlemssidorna samlas uppgifter om medlemmarna. I första
hand sparas kontaktinformation men förutom detta genereras
även loggdata om hur och när personen blev medlem. En
person kan bli medlem genom att registrera sig själv på Medlemssidorna eller genom att de lämnar en medlemsblankett
till lokalavdelningens registeransvarige som i sin tur registrerar
medlemskapet. Vid förnyelse av medlemskapet kan personen,
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Svenska Kyrkans Unga Ulfsparregården (SKUFFE)
Härnösands distrikt
Svenska Kyrkans Unga Gudmundrå
Stockholms distrikt
Svenska Kyrkans Unga i Eds Församling
Under året blev tre lokalavdelningar vilande och åtta uteslöts
på grund av att de inte varit aktiva under de senaste två åren.
MEDLEMSKAPSFÖRNYELSE
JANUARI – FEBRUARI

Den som vill vara medlem i Svenska Kyrkans Unga behöver
förnya sitt medlemskap varje år. Detta är ett krav från MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
som vi söker statsbidrag från. Förbundskansliet jobbar
med att underlätta och att påminna om de olika sätt som
medlemmen kan förnya sig på.

Uppsala distrikt
Svenska Kyrkans Unga i Vittinge Församling (SKUIVF)

Här hittar du några olika alternativ:
• Varje medlem som har angett sin mejladress på Medlemssidorna får en påminnelse i början av året om att det
är dags att logga in och förnya medlemskapet. I slutet av
januari skickas ett påminnelse-mejl och i oktober skickas
ytterligare ett mejl med rubriken ”Vi saknar dig som
medlem”.
• 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. Det skickas även påminnelse-SMS i
februari och i september då rubriken är ”Vi saknar dig
som medlem”. Medlemmar som inte själva kan förnya sig
på Medlemssidorna eller 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.
• Medlemmen kan skriva under en talong, som den får
med brev, och ge till den som är registeransvarig i lokalavdelningen eller skicka till förbundskansliet. Det är de
medlemmar som inte har angett e-postadress eller mobilnummer som får brev istället. Dessa skickas i februari
och oktober.
• Fylla i en medlemsblankett som lämnas till den som är
registeransvarig i lokalavdelningen.

Skara distrikt
Svenska Kyrkans Unga Grästorp
Svenska Kyrkans Unga Mariestad, SKUM

I mitten av januari fick både distrikt och lokalavdelningar
uppgift om hur förnyelsesiffrorna låg till. Det gjordes inlägg
om förnyelsen i sociala medier.

Strängnäs distrikt
Svenska Kyrkans Unga Hjortron Hallsberg

I år, precis som tidigare år, har det skickats brev till de
medlemmar som inte har registrerat en e-postadress på
Medlemssidorna. Att ha det 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. Även

förutom de två tidigare nämnda metoderna, även förnya sig
via SMS. Det förutsätter att ett unikt mobilnummer finns
registrerad i Medlemssidorna.
Precis som föregående år inleddes 2020 med ett mejlutskick
till våra medlemmar med en påminnelse om att förnya medlemskapet. I första påminnelsen via mejl skickades 9800 mejl
vilket kom att följas av ett utskick på ca 4300 mejl i slutet av
januari. Under året var det 4005 som förnyade sig eller blev
medlemmar för första gången via webben. I tabellen nedanför
diagrammet kan noteras att kategorin Webbmedlem minskar
för andra året i rad. Även kategorin Reg. av annan minskar.
I diagrammet syns tre ljusgröna spetsar för SMS-förnyelse.
Det första SMS-utskicket för förnyelse skickades ut i mitten av
januari, det andra i februari och slutligen ett tredje i september. De tre utskicken genererade sammanlagt 5510 förnyade
medlemmar vilket är ett nytt och glädjande rekord för SMSförnyelser.
NYA LOKALAVDELNINGAR
Under 2020 välkomnades följande lokalavdelningar i Svenska
Kyrkans Unga:

Växjö distrikt
Svenska Kyrkans Unga Ljungarum (SKULJ)
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MEDLEMSÅRET
Året i Svenska Kyrkans Unga delas in i fyra
olika fokusområden. De handlar om förnyelse av
medlemskap, uppdatering av lokalavdelningens uppgifter
på Medlemssidorna, rekrytering av nya medlemmar och medlemsrapportering.
MÅL FRÅN RIKSÅRSMÖTET

RESULTAT:

Att under året bli minst 15 500 medlemmar

När detta skrivs är den preliminära medlemssiffran för 2020
12 109 medlemmar

medlemsbrevet Delande skickas via e-post till de som har
angett en e-postadress.

blir det på hösten när ett nytt läsår börjar, därför genomförs
satsningen på rekrytering då.

När vi summerade förnyelsen hade 63 procent av förra årets
medlemmar förnyat sitt medlemskap. Det är det bästa resultatet någonsin!

Förbundskansliet har bidragit med material som kan underlätta för lokalavdelningen att marknadsföra organisationen.
•

UPPDATERING
MARS – APRIL

•

Under våren fokuserar Svenska Kyrkans Unga på att följa upp
lokalavdelningarnas årsmöten och de beslut som togs där. De
som har blivit valda till olika uppdrag ska läggas in på Medlemssidorna så att rätt person får rätt information och så att
den som har blivit utsedd till registeransvarig får sin behörighet
och kan börja jobba. 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.

Informationsfolder för den som vill bli medlem. Det
finns fyra olika som vänder sig till målgrupperna 0-5 år,
6-12 år, 13-19 år och 20+.
Visitkortet, ”Bli medlem!”, som dels kan lämnas till den
som vill bli medlem, men som även kan användas som
en påminnelse om förnyelse av medlemskapet och var
medlemmen hittar Medlemssidorna.

Utöver detta finns ett startpaket för den som vill starta en
ny lokalavdelning. Kortet som finns i startpaketet berättar
om fördelarna med att vara en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga och varför barn och unga ska vara medlemmar.
Det vänder sig till ideella ledare, anställda i församlingen
och till kyrkoråd eller motsvarande.

Huvudansvaret för att kontakta lokalavdelningarna och ge support ligger på distrikten. Men förbundskansliet gjorde utskick
till lokalavdelningarna med information om hur de låg till och
de förtroendevalda som inte förnyat sitt medlemskap fick mejl
med en påminnelse om att göra det.

Slogan för rekryteringen blev, för sjätte året, ”Du är viktig
här och nu!” Till detta används en bild som består av en
post-it lapp. I Svenska Kyrkans Unga är varje medlem viktig
och bidrar till helheten.

MEDLEMSREKRYTERING

Förutom bilden fanns även en hel del material att ladda ner
från hemsidan. I Materiallagrets webbutik fanns det profilprodukter att beställa; barnbody, reflexer med mera.
Som en del i rekryteringen genomfördes också en Svenska

AUGUSTI – OKTOBER

Många som blir nya medlemmar i Svenska Kyrkans Unga
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Förbundskansliet hade kvällsöppen telefon två kvällar i mars
och tre kvällar i december för att möjliggöra för ideella att
kunna ringa och ställa frågor. I december var det även möjligt
att ansluta digitalt.

Kyrkans Unga-dag under rubriken ”Här och nu!”. Lördagen
den 5 september uppmanades lokalavdelningar och distrikt
att marknadsföra Svenska Kyrkans Unga digitalt. Rekryteringen har också uppmärksammats genom inlägg i sociala
medier.

Utifrån medlemsrapporteringen gör Svenska Kyrkans Unga
en bidragsansökan till MUCF, Myndigheten för ungdomsoch 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 och trycksaker samt att förbundskansliet kan
fortsätta att vara en resurs för medlemmarna.

MEDLEMSRAPPORTERING
(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
antalet medlemmar i aktiva lokalavdelningar ligger också till
grund för hur många ombud som distriktet får skicka till
Riksårsmötet.

STÖDMEDLEMSKAP
Sedan 2007 har den som vill stötta Svenska Kyrkans Unga
ekonomiskt kunnat bli stödmedlem. Stödmedlemskapet har
också gått att kombinera med att vara medlem eller vuxenmedlem. Avgiften har varierat genom åren och det är årsmötet
som har beslutat om hur stor avgiften ska vara. Riksårsmötet 2019 fastställde den till 500 kronor för 2020. Under de
senaste åren har den som blivit stödmedlem kunnat välja om

Under tiden som medlemsrapporteringen pågår 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.
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att kommentera och behandla några ärenden som inkommit
till Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ.
De ärenden som besvarades handlade om klimatet, barns
och ungas plats i kyrkan och centraliseringen av Svenska
kyrkan. Då årets Påverkansforum var helt digitalt fanns det
också under veckan möjlighet att få stöd på fastslagna tider
i Zoom.

hela summan ska tillfalla förbundet eller om 300 kronor av
summan ska gå till ett distrikt eller en lokalavdelning. Den
som har velat bli stödmedlem har kunnat fylla i ett formulär
på hemsidan eller skicka in talongen i stödmedlemskapsfoldern.
Svenska Kyrkans Unga har inte haft så många stödmedlemmar
som organisationen hoppats på och därmed har också kostnaderna för administrationen överstigit intäkterna. Riksårsmötet
2020 fattade därför beslut om att lägga ner den här formen av
stödmedlemskap. (De som är 30+ kommer istället för vuxenmedlemmar att kallas stödmedlemmar från och med 2021).
Under året har förbundskansliet gjort utskick till de som var
stödmedlemmar förra året och till de som skulle fylla 31 år,
med information om möjligheten att bli stödmedlem vid
sidan av vuxenmedlemskapet. Utöver det har det gjorts reklam
i nyhetsbrev, annonser, sociala medier och på andra sätt.
I december fick stödmedlemmarna ett brev med information om att stödmedlemskapet läggs ner och att de istället är
välkomna att ge en gåva till Svenska Kyrkans Unga om de vill
stötta ekonomiskt.

Under året fanns ingen möjlighet att träffa Kyrkomötets
ledamöter, istället laddades handlingarna upp digitalt i
Kyrkomötets egna mötesverktyg till de ledamöter som av
respektive nomineringsgrupp utsetts att delta i det digitala
Kyrkomötet. Besök gjordes också på några av nomineringsgruppernas digitala gruppmöten för att prata om svaren.
Projektgruppen för Påverkansforum 2020 bestod av
- Jakob Schwarz, förbundsstyrelsen
- Harald Götlind, Västerås distrikt
- Robin Nord, teologisk samordnare, förbundskansliet
KYRKOVALET 2021
Kyrkovalsprojektet försenades på grund av pandemin, men
samtal fördes under året med Kyrkokansliets valkansli om
samarbete.

Sammanlagt var 27 personer stödmedlemmar under 2020,
varav 18 personer har stöttat en lokalavdelning eller ett distrikt. Det har resulterat i att pengar har gått till 9 lokalavdelningar och 5 distrikt.

STRATEGI FÖR UNGAS DEMOKRATISKA
ORGANISERING I SVENSKA KYRKAN
Kyrkomötet fattade 2018 ett beslut om att det skulle jobbas
fram en strategi för ungas demokratiska organisering i Svenska
kyrkan, detta tillsammans med Svenska Kyrkans Unga och
stiften. I början på året antog kyrkostyrelsen en strategi
utifrån kyrkomötets beslut, som senare under året började
konkretiseras av handläggare på kyrkokansliet tillsammans
med förbundsordförande Jakob Schwarz och teologiska
samordnaren Robin Nord.

RIKSÅRSMÖTET 2020
Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte 2020 arrangerades 6-8
augusti överallt i hela Sverige, det var den första gången som
Riksårsmötet var helt digitalt och sändes via de digitala mötesplattformarna ZOOM och VoteIT.
PROJEKTGRUPPEN BESTOD AV
• Jon Falk (Luleå Stift)
• Maria Hammarström (Umeå stadsförsamling)
• Miriam Jakobsson (Luleå distriktsstyrelse)
• Tova Mårtensson (Förbundsstyrelsen)
• Maria Hammarström (Förbundskansliet)

DEMOKRATIGRUPPEN
DEMOKRATIGRUPPEN BESTOD 2020 AV

• Sofia Sköld, Linköpings distrikt, sammankallande
• Lucas Sevelin, Västerås distrikt
• Sara Granskär, Luleå distrikt
• Filip Ljungström, Västerås distrikt
• Maria Hammarström, arrangemangs- och
utbildningssamordnare (till september)
• Rebecca Lundberg, vikarierande arrangemangs- och
utbildningssamordnare (från september)
• Amanda Andersson, förbundsstyrelsens kontaktperson (till
augusti)
• Sofia Carlsson, förbundsstyrelsens kontaktperson (från
september)

Totalt deltog 219 personer från 12 distrikt varav 140 av dem
deltog som ombud vilket var det högsta antalet ombud på
flera år. Hälsningar från olika personer var inspelade och
spelades upp på ZOOM-mötet. Andakter, årsmötesskola och
bibelstudium var förinspelade och gick att hitta på hemsidan.
Riksårmsmötet fattade bland annat beslut om att lägga till
”annan” som valbart könsidentitetsalternativ på medlemsidorna.
Du hittar alla beslut och handlingar från Riksårsmötet 2020
på hemsidan!

Arbetsgruppen har haft ett fysiskt längre möte och flera
digitala möten under året varav två har varit längre
sammanträden. Under året har en medlem saknats i
gruppen och platsen har varit tom.

DE UNGAS KYRKOMÖTE OCH FORUM
Årets De Ungas Kyrkomöte, i år kallat Påverkansforum,
var det elfte i ordningen och hölls i år digitalt genom
mötesverktyget VoteIT. Mellan den 20 och den 26
september fick, av distrikten utsedda, medlemmar möjlighet

Förbundsstyrelsen har givit gruppen i uppdrag att
fundera ut vilka följder det skulle kunna få att minska
9

Bilder/tidningsurklipp från Riksårmötet 2020

Källor: Svenska Kyrkans Unga, Kyrkans Tidning, Linköpings Stift,
@sku_hsand
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tiden för riksårsmötet med en dag. Förbundsstyrelse och
demokratigruppen har kommit fram till genom diskussion
att demokratisk tillgänglighet på årsmötet påverkas av
årsmötets längd. Metoder som årsmötesskolor, idétorg,
utskott, bikupor och distriktsträffar är något som tar tid
och om riksårsmötet ska göras mer tidseffektivt kan det
därför betyda att det blir svårare för nya och ovana deltagare
att hänga med och att våga prata inför andra. Detta är ett
problem som minskar det demokratiska utrymmet. Ett
tillgängligt riksårsmöte och ett kort riksårsmöte är delvis två
olika sorters fördelar och måste därför vägas mot varandra
innan ett beslut om årsmötets längd kan fattas.

en grafisk uppdatering och två nya filmer har producerats.
Flera filmer är på gång.
STÖD TILL DISTRIKTEN
Mycket stöd sker via telefon och mejl. Då såväl förbund
som distrikt hade behov av att mötas digitalt under 2020
blev förbundet medlemmar i föreningen VoteIT och erbjöd
distrikten ”mötesrum” där. VoteIT är ett system för att hålla
möten på internet där deltagarna har möjlighet att skriva
förslag och rösta. Till några distrikt har förbundskansliet
tagit fram statistik för ansökan om landstings-/regionbidrag.
Förbundskansliet stöttar distrikten på många olika sätt
men mycket utav detta omnämns under andra rubriker i
verksamhetsberättelsen.

PRESIDIELPOOL
Presidiepoolen är en lista som demokratigruppen
tillhandahåller med personer som kan tänka sig att ställa
upp som ordförande eller sekreterare i ett presidie på
distriktsårsmöten runt om i landet. Under början på
2020 har demokratigruppen jobbat med att uppdatera
presidiepoolen för att se till att den är välfylld och aktuell
inför alla distriktsårsmöten i början på årets andra
kvartal. Efterfrågan har varit liten under året och ibland
har det tyvärr inte gått att hitta något presidium genom
presidiepoolen. Demokratigruppen har precis som tidigare
år fortsatt försöka rekrytera medlemmar till presidiepoolen
under de arrangemang vi deltagit på.

Förbundsstyrelsens ledamöter har haft kontakt med
sina kontaktdistrikt och funnits till hands för att stödja
distrikten i arbetet när det har efterfrågats. Alla distrikt blev
erbjudna närvaro av deras kontaktperson i förbundsstyrelsen
vid distriktsårsmötet.
KONSULENTSAMLING

I februari bjöd förbundskansliet in till en konsulentsamling
för anställda som arbetar med Svenska Kyrkans Ungas
distrikt. Johan Welander från Thinkandact höll i ett pass
under rubriken ”Att jobba med varandra och andra” som
handlade om samarbeten i distriktet och med stiftet. Till
konsulentsamlingen hade två personer från förbundskansliet
tillsammans med två konsulenter tagit fram ett förslag
till ”Ansvarsfördelning vid Svenska Kyrkans Ungas
riksarrangemang”. Det är ett dokument som beskriver vilket
ansvar som förbund och distrikt har vid riksarrangemang.
Vid konsulentsamlingen fastslogs dokumentet och gäller
alla riksarrangemang tills vidare. Utöver detta diskuterades
också distriktens kommunikationsbehov och såklart
pratades det om vad som var på gång i organisationen.

RIKSÅRSMÖTET 2020 (RÅM)
Under våren jobbade arbetsgruppen främst med
förberedelser inför Riksårsmötet. Demokratigruppen tog
fram förslag till föredragningslista, sammanträdesordning
samt ordlista. Gruppen var också ansvarig för att ta fram
ett flödesschema anpassat till den nya årsmötesformen. En
stor del av gruppens arbete till årsmötet var årsmötesskolan.
I år tog gruppen fram en längre film om hur ett årsmöte
- och framför allt årets digitala årsmöte - går till.
Demokratigruppen rekryterade också fyra demokraticoacher
till Riksårsmötet 2020. Coacherna kunde kontaktas av
deltagare på flera olika sätt och hade i uppgift att vara
stöd till deltagarna samt svara på deras frågor under
förhandlingarna.

Den andra konsulentsamlingen blev digital och hölls i
september. Johan Welander från Thinkandact höll ett pass
som fortsättning på diskussionen från vårens samling. Det
gjordes en genomgång av besluten från Riksårsmötet och
en presentation av Påverkansforumet som kom att ersätta
De Ungas Kyrkomöte. Självklart ägnades en stund åt att
diskutera hur pandemin påverkat Svenska Kyrkans Ungas
verksamhet i distrikten och konsulenterna utbytte tankar
och idéer om nya arbetssätt. Kommunikatören på förbundskansliet gjorde en presentation av hur den nya hemsidan
skulle kunna komma att se ut.

DISTRIKTSÅRSMÖTET 2020 (DUK)
Vi fick i uppdrag av förbundsstyrelsen att inför årets
digitala representantskap läsa igenom och kommentera en
inkommen motion till kyrkomötet, motionen handlade
om att minska antalet ledamöter till kyrkomötet. Vi
arbetade med motionen utifrån fyra olika perspektiv,
syftesparagrafen, verksamhetsvision, verksamhetsplan och
påverkansdokumentet. Demokratigruppen har även en
representant i beredningsgruppen för arbetet med frågan
om Barn på De Ungas Kyrkomöte.

Sjutton personer från 11 distrikt deltog i februari och tjugoen personer från tretton distrikt deltog i september.
DISTRIKTSORDFÖRANDESAMLING

FILMER
Under året har demokratigruppen jobbat med att ta fram
nya animerade kortfilmer om demokrati och på samma
gång uppdaterat de gamla filmerna. En film har tagits bort
i väntan på att ljudspåret ska korrigeras, tre filmer har fått

I maj hölls en digital distriktsordförandesamling i Zoom
dit alla distriktsordföranden hade bjudits in. Samlingen
fokuserade på dels att lära känna varandra och dela
erfarenheter och dels att få utbildning och fortbildning i vad
det är att vara ordförande i Svenska Kyrkans Unga. I oktober
11

hölls ytterligare en digital samling med fokus på delande och
erfarenhetsutbyte runt arbetssätt i pandemitid.

>> MARIA EKSTEDT

Jag är medlemshandläggare med lokalavdelnings- och distriktsansvar. Det innebär
kontakt med medlemmar, lokalavdelningar
och distrikt om allt möjligt.
Jag ansvarar för medlemsåret och jobbar praktiskt med framför allt 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 utbildar de nyanställda i distrikten
som ska jobba med Svenska Kyrkans Unga och
är även en av dem som håller i konsulentsamlingarna. Kontakta mig gärna om du har frågor
kring detta.

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. Dessutom är jag dataskyddsombud.
Om du har frågor som rör detta är du välkommen att kontakta mig.
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RIKSÅRSMÖTET 2019 BESLUTADE ATT SVENSKA KYRKANS UNGA VILL
• ... tydligare sätta Bibeln och tron på Kristus i fokus vid organisationens mötesplatser.
• ... möjliggöra för fler barn och unga att upptäcka och fördjupa sin relation till Bibeln och Jesus Kristus.
• ... inspirera medlemmar att ta ansvar för skapelsen och inspirera till ett lärjungaskap som på
Ur verksamhetsinriktningen
olika sätt får ta plats i vardagen. 
”Dessa ord har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son,
och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.” 
Joh 20:31

KRISTUS I CENTRUM
OCH DOPET SOM GRUND
arbetade under året fram bibelstudier som användes under
Riksårsmötet. På förbundskansliet lästes dagligen bibeltexter
vid morgonbönen. Alla förbundsstyrelsens möten,
distriktsordförande-samlingar och konsulentsamlingar har
också innehållit bibelläsning i olika former.

ARBETSGRUPPEN FÖR KRISTEN TRO OCH IDENTITET
ARBETSGRUPPEN FÖR KRISTEN TRO OCH IDENTITET 2020
BESTOD AV

- Matilda Hellgren (sammankallande)
- Joakim Winbom (till och med september)
- Oskar Skäremo
- Simon Wiebe (representant från förbundsstyrelsen)
- Johanna Nilsson
- Samuel Gabrielsäter
- Nicole Ridegård
- Joakim Kroksson (till mars)
- Robin Nord (från augusti)

HEMSIDAN OCH DELANDE
Hemsidan har undersökts under året och vid plattformsbyte
(läs mer under kommunikation) kommer det utvecklas en
ny typ av teologiskt innehåll. Medlemsbrevet Delande har
innehållit fördjupning anpassad till målgrupperna "0-12 år"
och "13+", ofta ackompanjerat av en bön och hänvisning till
Bibeln genom citat och referenser.

Gruppen har under 2020 haft två fysiska möten på plats
i Uppsala. Det senare av dem för inspelning av podcasten
”Tror du?” som återigen startats upp och i övrigt har
gruppen träffats digitalt ca en gång i månaden. Några
nya medlemmar har tillträtt i gruppen, några har avgått.
Varje möte ber arbetsgruppen för Svenska Kyrkans Ungas
medlemmar, lokalavdelningar, distrikt och förbundet.
Under det digitala Riksårsmötet hade gruppen ansvarat
för att ta fram och genomföra digitala andakter, en
workshop med bibelstudier. Dessa genomfördes enligt plan.
Arbetsgruppen har under 2020 fått överta ansvaret för
Treenighets-projektet.

Under året har nätprästen Ellen Andersson fortsatt att finnas
tillgänglig via sociala medier samt bidragit med veckans bön
som publiceras på www.svenskakyrkansunga.se och i början
av året på Facebook klockan 10 varje lördag. I augusti tog
teologiska samordnare Robin Nord över veckans bön som nu
publiceras på Instagram. Nätprästen kan fortfarande kontaktas
via e-post, natprasten@svenskakyrkansunga.se och Instagram
där det finns ett konto, @svkungaprast.
INTERKULTURELL MÖTESPLATS
Sigtunastiftelsen bjuder varje år in till ”Interkulturell
mötesplats för unga” dit personer från flera religiösa
ungdomsorganisationer får komma för att möta olika religiösa
traditioner. Under 2020 blev detta tyvärr inställt pgr av
pandemin.

Arbetsgruppen har också aktivt publicerat innehåll på sitt
Instagram-konto, följ det på @SvKUngaTro.
AKTIVITETSPOTTEN
Svenska Kyrkans Unga har en aktivitetspott at söka pengar ur
för arrangemang i distrikt och lokalavdelningar. Inga medel
har delats ut från aktivitetspotten under 2020.

SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA
Svenska Kyrkans Unga är, tillsammans med Sensus studieförbund och Sigtunastiftelsen, huvudman för Sigtuna folkhögskola. Vid årsmötet i juni valdes Jakob Schwarz och Hanna
Soldal (f.d. Lindh) om som ledamöter till styrelsen som
representanter för Svenska Kyrkans Unga. Under 2020 drabbades skolan hårt ekonomiskt av coronapandemin, när både

BIBELN PÅ VÅRA ARRANGEMANG
Arbetsgruppen för kristen tro och identitetsfrågor
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konferenser och kortkurser på skolan ställdes in. Huvudmännen arbetade under året med skolans identitet för att tydliggöra vilken skola vi vill vara huvudman för. Catarina Lindskog
tillträdde som ny rektor för skolan i augusti.

MATERIALFRAMTAGANDE

Under hösten 2020 arbetade gruppen vidare med ett
globalt andaktsmaterial under titeln ”Global andaktsbok
– Godhet har makt över ondskan”. Förhoppningen är
att andaktsboken ska fungera som resurs för Svenska
Kyrkans Ungas medlemmar och andra unga kristna i
Sverige. Medlemmar ur arbetsgruppen påbörjade också ett
förnyelsearbete av materialet ”Hållbarhetslådan” med en
inledande inventering av materialet.

IDEELLT FORUM
Svenska Kyrkans Unga är med i nätverket Ideellt forum i
Svenska kyrkan som jobbar med idealitetsfrågor i Svenska
kyrkan. Nätverket valde vid sitt huvudmannamöte i maj om
Maria Wingård som ordförande. I oktober anordnare nätverket konferensen Idédagen som sändes live från Eskilstuna
till olika platser i landet där både grupper hade samlats och
enskilda deltagare satt.

SAMARBETE MED ACT SVENSKA KYRKAN
Act Svenska kyrkan är det nya namnet för Svenska
kyrkans internationella arbete som lanserades i maj 2019.
Samordnaren för globala påverkansfrågor fungerar som
en länk mellan Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans
Unga genom att vara anställd av Svenska Kyrkans Unga
och del av förbundskansliet, men samtidigt vara en del av
engagemangsenheten på Act Svenska kyrkan. Under året
har globala samordnaren på regelbunden basis besökt olika
enheter på Act Svenska kyrkan för att berätta om Svenska
Kyrkans Unga. Genom nära samverkan med medarbetare,
på bland annat policyenheten, har samordnaren verkat för
att Act Svenska kyrkan ska stärka inkluderingen av unga i
Act Svenska kyrkans verksamhet.

KYRKLIGA UTBILDNINGAR
I oktober besökte förbundsordförande och den teologiske
samordnaren Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI)
för att samtala tillsammans med en klass bestående av
präststudenter och församlingspedagogstudenter om
barn och unga i Svenska kyrkan samt Svenska Kyrkans
Unga. Samtal har även förts med Svenska kyrkans
utbildningsinstitut i Lund om att hålla motsvarande pass
där.
I mars besökte dåvarande teologiska samordnaren och
förbundsordförande SKUI, även denna gång var det prästoch församlingspedagogsstuderande som vi träffade och
samtalade med.

AGERA
Tillsammans med Act Svenska kyrkan driver Svenska
Kyrkans Unga nätverket
Ageravolontärerna, ett
nationellt program för
unga i åldrarna 16-30 år
som vill lära sig mer om
globala rättvisefrågor och
livsstilsförändring och få
metoder och verktyg för att agera för en mer rättvis värld.

GLOBALA ARBETSGRUPPEN
GLOBALA ARBETSGRUPPEN 2020 BESTOD AV

• Cajsa Hedström, Lunds distrikt (sammankallande)
• Edvin Svantesson, Uppsala distrikt
• Jorunn Hellman, Uppsala distrikt
• Erik Bohm, Västerås distrikt
• Louise Andersson, Linköping distrikt
• Daniel Andersson, förbundsstyrelsens kontaktperson (från
september)
• Hanna Soldal, vikarierande samordnare för globala
påverkansfrågor (från juni)
• Elsa Valeberg, Stockholms distrikt (till augusti)
• Sofi Andersson, förbundsstyrelsens kontaktperson (till
augusti)
• Eva-Maria Munck, vikarierande samordnare för globala
påverkansfrågor (till juni)
Globala arbetsgruppen består av ideella och arbetar med
att sprida kunskap och engagemang för de globala frågorna
inom och utanför Svenska Kyrkans Unga.

Under 2020 genomfördes en fysisk utbildningshelg i
Uppsala i februari. På grund av coronapandemin ersattes
årets övriga planerade fysiska grund- och fortutbildningarna
av digitala utbildnings- och inspirationsträffar via det
digitala verktyget Zoom. Ett 30-tal personer deltog
på samtliga utbildningar. I maj bjöds volontärerna in
till en digital studiecirkel på tema klimaträttvisa och i
september till en digital fortbildning på tema genusrättvisa.
Utbildningarna inspirerade till aktiviteter, bland annat en
klimatutmaning, ett webbinarium om klimaträttvisa och en
adventskalender på tema genusrättvisa.
Under hösten genomfördes två digitala grundutbildningar
för nya Ageravolontärer. Extra kraft lades på att ge
Ageravolontärerna verktyg för att planera och genomföra
påverkansaktioner. Under hösten genomfördes ett digitalt
utbyte mellan en grupp Ageravolontärer och en grupp unga
från flyktinglägret Kakuma i Kenya där Act Svenska kyrkans
partner LWF (Lutheran World Federation) arbetar.

Arbetsgruppen har haft möten via digitala lösningar ungefär en gång i månaden under året, samt en fysisk träff
på förbundskansliet i Uppsala i oktober då gruppen även
genomförde en pilgrimsvandring till Gamla Uppsala kyrka.
Arbetsgruppen deltog även vid det digitala Riksårsmötet
genom två filmade hälsningar.

I slutet av 2020 fanns 67 registrerade Ageravolontärer i sju
lokalgrupper (Agera Uppsala, Agera Stockholm, Agera Väst,
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Agera Norr, Agera Syd, Agera Strängnäs, Agera Linköping)
varav 25 gick grundutbildningen under hösten 2020.

Ageravolontärerna har en representant i Act-alliansens
ungdomsnätverk Act Youth. Amanda Björksell var
representant under hela 2020. Amanda har delat ansvar för
att sammankalla nätverket, i egenskap av uppdraget som
co-chair.

FAIRTRADE OCH RÄTTVIS HANDEL
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. Svenska Kyrkans Unga använder också i första hand
Fairtrade-produkter i verksamheten enligt ett policybeslut.
Svenska Kyrkans Unga ingår även i arbetsgruppen
för arbetet med Kyrka för Fairtrade, som under 2020
samordnades av Act Svenska kyrkan.

Svenska Kyrkans Unga har varit representerade i två av
LSU:s (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer)
arbetsgrupper kring globala frågor; i arbetsgruppen
för asylrätt av Jorunn Hellman samt arbetsgruppen för
Resolution 2250, unga fred och säkerhet av Hanna Soldal
(till november) och Joakim Friberg (från november).
Ageravolontärer och Globala arbetsgruppen fanns
representerade vid Global trettonhelg på Stiftsgården i
Rättvik i början av 2020. Årets Global trettonhelg hade
tema jämställdhet.

KLIMAT
Klimat är en av Svenska Kyrkans Ungas prioriterade
påverkansfrågor. I november deltog Ageravolontärerna i en
digital dag för klimat och hållbarhet under titeln ”Bärkraft
– För att världen ska leva”. Ageravolontärer medverkade i
ett panelsamtal och ansvarade för ett eget pass med fokus på
inkludering av unga.

I början av 2020 deltog även Ageravolontären
William Armah-Ljungström samt Simon Wibe från
förbundsstyreslen vid En värld av grannars evenemang
”Keeping our Humanity – for we were strangers once” i
Malmö. Mötet samlade runt 70 deltagare från 15 olika
länder.

Svenska Kyrkans Unga förberedde tillsammans med Act
Svenska kyrkan inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow
under 2020, men på grund av coronapandemin sköts
COP26 och klimatmobiliseringen upp till 2021.
Svenska kyrkans färdplan för klimatet lanserades under
2019. Enligt planen ska Svenska kyrkan vara klimatneutral
år 2030. Svenska Kyrkans Unga har två platser i den
taktiska gruppen, som arbetar med att gå genom de
projektansökningar som kommer in från stiften till
Färdplanen.

Under året 2020 medverkade representanter för
Svenska Kyrkans Unga vid flera möten anordnade av
Regeringskansliet, bland annat ett ungdomsråd om
klimatet anordnat av Isabella Lövin och ett samtal med
ungdomsorganisationer kring Agenda 2030 anordnat av
Gabriel Wikström.
PÅVERKANSARBETE
Globala arbetsgruppens medlemmar lyfte LSU:s asyloch migrationsnätverks kampanj ”Överge inte barn och
unga på flykt under covid-19” under Riksårsmötet 2020
och uppmanade förbundets medlemmar att skriva under
namninsamlingen kopplad till samma kampanj. Under april
2020 publicerades en debattartikel kopplad till kampanjen i
tidningen Omvärlden där Svenska Kyrkans Unga stod som
en av underskrifterna.

Vid Riksårsmötet 2020 beslutades om att Svenska
Kyrkans Unga ska verka för att Kyrkomötet antar en
klimatkonsekvensanalys för Svenska kyrkan.
Under 2020 har Svenska Kyrkans Unga tillsammans
med Sensus studieförbund och Svenska kyrkan gjort en
kraftsamling för klimatet genom att gemensamt utvärdera
material och satsningar på tema klimat och hållbar
utveckling. Målet har varit att identifiera goda exempel för
bättre resultat av samarbeten i framtiden. Kraftsamlingen är
en del av Sensus verksamhetsutveckling, även kallad Sensus
X.

KAMPANJER
Samordnare för globala påverkansfrågor var med i
utformandet av barn- och ungdomsmaterial för Act Svenska
kyrkans fasteaktion och julinsamling 2020, som togs
fram för att underlätta för barn- och ungdomsgrupper att
engagera sig i insamlingarna.

GLOBALA NÄTVERK, ARBETSGRUPPER OCH
REPRESENTATION
Svenska Kyrkans Unga har under året funnits med i
två av Sveriges kristna råds arbetsgrupper kring globala
frågor; arbetsgruppen för fred och mänskliga rättigheter
samt arbetsgruppen för klimat och hållbar utveckling.
Syftet med arbetsgrupperna är att kyrkorna hittar sätt
att samverka och håller varandra informerade om arbetet
med frågorna. Under Kyrkornas globala vecka i november
2020 publicerade Sveriges kristna råds arbetsgrupp för fred
och mänskliga rättigheter i tidningen Dagen med titeln
”Pandemin har lärt oss att vi behöver ställa om till en mer
hållbar livsstil”.

Medlemmar ur Globala arbetsgruppen och Ageravolontärer
arbetade tillsammans med Globala samordnaren fram en
debattartikel under Act Svenska kyrkans fasteaktion 2020
”Stå på modets sida”, som publicerades i tidningen Dagen i
mars 2020.
Under julinsamlingen 2020 bjöds medarbetare från Act
Svenskan kyrkan in att inspirera Ageravolontärerna att
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fen fått stå i fokus. Svenska Kyrkans Unga fick rikskollekt
den 9 februari, 22 mars (delad med Sveriges kyrkosångsförbund), 21 maj (delad med Salt – barn och unga i EFS)
och den 13 december. Till varje kollekt togs en affisch fram
och skickades ut till alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans
Unga och alla församlingar i Svenska kyrkan.

genomföra aktiviteter kring julinsamlingens tema ”För varje
flickas rätt till ett värdigt liv – Bryt en tradition!”.
TRO, HOPP OCH FÖRDOM
I samarbete med Act Svenska kyrkan och Fryshusets projekt
Tillsammans för Sverige utvecklade Svenska Kyrkans
Unga under 2020 en podcast med namnet ”Tro, hopp och
fördom”. Tanken med podden var att skapa en interreligiös
mötesplats för troende, svenska ungdomar. Globala
samordnaren Hanna Soldal var en av tre programledare och
bland gästerna fanns förbundsordförande Jakob Schwarz
och flera Ageravolontärer. Till varje poddavsnitt bjöds två
unga gäster in för att samtala med programledarna om
ett visst tema, till exempel rasism, religion och feminism,
normer och fördomar eller globala rättvisefrågor. Dessutom
reflekterade gästerna kring en spoken word-text framförd av
en ung person samt en reflektion framförd av en extern gäst.
Svenska Kyrkans Unga planerar att fortsätta inspelningen
av podden under början av 2021. Podden ger utrymme
att lyfta Svenska Kyrkans Ungas och Act Svenska kyrkans
verksamhet.

2020 ville Svenska Kyrkans Unga lyfta en vision om att barn
och unga ska vara en naturlig del av den lokala församlingen i
dess gudstjänstliv och uppdrag som kyrka. Med slagorden
Jag/Vi kan predika, spela, leda visar de fyra affischerna till
respektive kollekt på olika situationer där barn och unga lika
naturligt kan få ta plats, så som de vuxna.
Kollekten är en viktig inkomst och ett bra tillfälle att sprida
kunskap om organisationen.

KOLLEKTKAMPANJ
Årets kollektkampanj har lyft Svenska Kyrkans Ungas
syftesparagraf. Under de fyra söndagar som Svenska Kyrkans
Unga har tagit emot rikskollekt har en del av syftesparagra-
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Foto: Magnus Aronson

Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
Jungfru Marie bebådelsedag, 22 mars 2020

JAG KAN SPELA

JAG KAN
PREDIKA
Bankgiro: 409-1419 Swish: 123 389 36 58
www.svenskakyrkansunga.se

JAG KAN PREDIKA
Bankgiro: 409-1419 Swish: 123 389 36 58
www.svenskakyrkansunga.se

VI ÄR KYRKA

JAG KAN LEDA
Kollektaffischer 2020
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Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
Tredje söndagen i advent, 13 december 2020

Foto: Magnus Aronson

Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
Kristi himmelsfärds dag, 21 maj 2020

Foto: Magnus Aronson

Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga
Septuagesima, 9 februari 2020

HANNA SOLDAL <<
Från maj 2020 vikarierar
jag som samordnare för
globala påverkansfrågor.
Jag arbetar med att skapa
engagemang för globala
frågor som klimat, fred,
jämställdhet och andra rättvisefrågor. Jag utgår från Agenda
2030 och hållbarhetsmålen i mitt arbete. Andra
arbetsuppgifter är att underlätta för medlemmar
som vill engagera sig för en mer rättvis och hållbar värld genom att ta fram material, arrangera
utbildningar samt vara Svenska Kyrkans Ungas
representant i olika nätverk. Samordnaren för
globala påverkansfrågor är också med i globala
arbetsgruppen och arbetar med Ageravolontärerna i samarbete med medarbetare på Act Svenska
kyrkan.

ROBIN NORD <<
Jag jobbar som teologisk
samordnare på 50 procent. Jag har ansvar för
det teologiska innehållet i
förbundets arbete och kommunikation och representerar
förbundet i olika samarbeten
med andra organisationer, projekt och nätverk.
Jag besöker också kyrkliga utbildningsinstitutioner
för att informera om Svenska Kyrkans Unga och
teologiska frågor. Jag är också kansliets representant
i arbetsgruppen för kristen tro och identitet.

>> ISADORA BENNET

Jag har sedan april
2019 varit tjänstledig
från tjänsten som
samordnare för globala
påverkansfrågor.

18

RIKSÅRSMÖTET 2019 BESLUTADE ATT SVENSKA KYRKANS UNGA VILL
• ... öka kunskapen om organisationen och se till att finnas i fler av Svenska kyrkans församlingar.
• ... göra det möjligt för vuxna att engagera sig för barn och ungas delaktighet.
• ... främja en mångfald av metoder för vår verksamhet och vill lägga särskilt fokus på kyrkomusiken
och musikverksamheten.
• ... lägga särskilt fokus på åldrarna 0–5 år och 6–12 år.
• ... fortsatt satsa på det diakonala arbetet.
Ur verksamhetsinriktningen
• ... öka tillgängligheten och mångfalden i organisationen. 
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.” 

Mark 10:14

GEMENSKAP I FÖRSAMLINGEN
OCH VÄXA I TRO OCH ANSVAR
BARNKONSEKVENSANALYSUTBILDNING
Det finns ett beslut som säger att Svenska kyrkan ska
göra barnkonsekvensanalyser (BKA) på alla beslut
som fattas i församlingar och stift. Detta genom att
undersöka hur ett kommande beslut påverkar barn och
vad barnen själva tycker. Svenska Kyrkans Ungas eget
BKA-material har tagits fram tillsammans med Sensus
studieförbund och Härnösand, Uppsala och Stockholms
distrikt och är en utbildning som är till för barn och
unga i församlingen. Målet är att de själva ska få lära sig
vad FN:s barnkonvention är, vad barnkonsekvensanalys
betyder och hur de kan delta i BKA-arbetet i församlingen.
BKA-materialet är tänkt för att en grupp bestående
av unga tillsammans med en vuxen från församlingen
ska lära sig materialet tillsammans och sedan ska leda
utbildningsaktiviteter för barn och unga hemma i
församlingen. Under året har en revidering gjorts på
utbildningsmaterialet som ska användas på nästkommande
utbildningstillfällen. Arbetet med att sprida BKAutbildningen fortsätter: läs mer om innehållet på www.
svenskakyrkansunga.se

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.
På årsmötet i mars deltog Joakim Kroksson för Svenska
Kyrkans Ungas räkning.
KYRKORNAS SAMRÅDSGRUPP
FÖR BARNKONVENTIONEN
I den ekumeniska samrådsgruppen ingår Svenska Kyrkans
Unga tillsammans med Svenska kyrkan, Frälsningsarméns
ungdomsförbund och Katolska kyrkan.

ARBETSGRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE
ARBETSGRUPPEN FÖR NORMATIVT ARBETE 2020 BESTOD AV

Då barnkonventionen under 2020 beslutades bli lag i
Sverige har samrådsgruppen genomgått förändringar. För
det första har Amanda Carlshamre, konsulent för barn och
unga på Sveriges Kristna Råd, klivit in som ny samordnare
för gruppen. För det andra har gruppen ändrat namn till
Barnrättsnätverket. För det tredje har arbetet med att ta
fram nytt syfte för gruppens arbete påbörjats för att hitta
nya former för gruppen i och med att Barnkonventionen
blivit svensk lag.

•
•
•
•
•
•
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Ida Bergqvist, Stockholm distrikt
Kristin Westlund, Västerås distrikt
Linda Alvin, Uppsala distrikt (Sammankallande)
Emmelie Ankarschiöld, Uppsala distrikt
Beata Gustavsson, förbundsstyrelsens kontaktperson
Kerstin Fagerlind, kanslichef, förbundskansliets
kontaktperson

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 tre möten
varav alla varit digitala.

innan vårens distriktsårsmöten och sen ytterligare en
omgång efter Riksårsmötet. Enkäten gick även ut till
konsulenterna i distrikten. Utvärderingen av enkäten
gjordes tillsammans med Jon Falk, Luleå distrikt, Signe
Wolf, Stockholms distrikt och Lisa Gerenmark, Skara
distrikt.

Under våren fick Normguppen ett fråga från Emelie
Weideryd på Svenska kyrkan. Hon arbetar med att utvärdera
Svenska kyrkans arbete över vad som hänt efter ”Me too”.
Normgruppen delade med sig av det arbete som gjorts på
Svenska Kyrkans Unga med bland annat handlingsplanen mot
sexuella trakasserier. Normgruppen gavs också möjligheter att
korrekturläsa delar av rapporten.

Utfallet på enkäten säger att de flesta som svarat på
enkäten önskar att en nationell mötesplats ska ordnas
varje år. Denna mötesplats ska likna Rikshelgen så som
den har sett ut under de senaste år. Det betyder att de
flesta vill ha Rikshelgen under hösten och den ska hålla
på mellan 2-3 dagar. Innehållet ska vara främst vara
inspiration och delande. Rikshelgen ska hållas nära Uppsala/
Stockholmsområdet. En önskan är att distrikten involveras
inför och under planeringen av Rikshelgen.

Arbetsgruppen gjorde en videohälsning som spelades upp
under Stockholm Distriktsårsmöte då fysisk närvaro inte var
möjligt.

Så tack alla ni som var med och svarade på enkäten, vi tar
till oss era synpunkter och hoppas att det kommer att gå att
genomföra en fysisk Rikshelg hösten 2021!

Inför Påverkansforumet som hölls i september i stället för De
Ungas Kyrkomöte fick Normgruppen i uppdrag att gå igenom
Svenska kyrkans jämställdhetsdokument och reagera på det.
Det som Normgruppen pekade på i dokumentet användes
som underlag i debatten under Påverkansforumet.

SVERIGES KYRKOSÅNGSFÖRBUND
Svenska Kyrkans Unga delar tillsammans med Sveriges
Kyrkosångsförbund ut stipendium till en körledare respektive
en kör. Vartannat år går stipendierna till barnkörledare/
barnkör och vartannat år ungdomskörledare/ungdomskör.
Under 2020 delades inga stipendier ut på grund av pandemin.

Efter Riksårsmötet fick Normgruppen i uppdrag att utse en
person som skulle ingå i beredningsgruppen för ändring av
könstillhörighet på Medlemssidorna. Kristin Westlund är
Normgruppens representant i beredningsgruppen. Det arbetet
är i full gång och rapport ska ske till förbundsstyrelsen under
2021.
RIKSHELGEN
Efter att Rikshelgen hållits den tredje helgen i oktober sen
mer än tio år tillbaka beslutade förbundsstyrelsen 2019 att
ta en paus och bestämde i stället att mötesformen skulle
utvärderas. Rikshelgen hade ändå behövts ställas om eller
ställas in med tanke på läget i landet under 2020.
Eftersom en av de viktigaste syftena med mötesplatsen
har varit att förtroendevalda från olika distrikt ska ges
möjlighet att träffas är det ju viktigt att så många som
möjligt av de inbjudna verkligen deltar. Vissa distrikt har
inte kommit till Rikshelgen och andra har bara deltagit
på delar av helgens olika föreläsningar och workshops.
Frågan som förbundsstyrelsen då ställde sig var: Ska vi göra
om konceptet Rikshelg? Om vi ska göra om vad är det då
som önskas? När på året passar det att ordna en nationell
mötesplats?
Rikshelgen har varit en möjlighet till delande mellan
distrikt och förbund. Tanken har varit att Rikshelgen ska ge
inspiration, utbildning och möjlighet att dela erfarenheter,
diskutera årsmötesbeslut och frågor som rör hela rörelsen.
Under våren 2020 sattes en enkät samman av Maria
Hammarström, dåvarande Arrangemangssamordnare
och Kerstin Fagerlind, kanslichef. Enkäten sändes ut i två
omgångar en gång under våren, till distriktsordföringar
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>> REBECCA LUNDBERG

Jag är arrangemangs- och
utbildningssamordnare
och vikarierar på Maria
Hammarströms tjänst.
Jag har ansvar för och
planerar Svenska Kyrkans Ungas
nationella arrangemang som Riksårsmötet och
Rikshelgen. Jag ansvarar även för utbildningar
som ”Barnets väska” som handlar om
barnkonsekvensanalys. Jag sitter också som
kansliets representant i demokratigruppen. Har
du frågor gällande utbildning, material och
arrangemang kan du vända dig till mig.

>> MARIA

HAMMARSTRÖM
Jag är sedan oktober
tjänsledig från tjänsten
arrangemangs- och utbildningssamordnare.

21

KOMMUNIKATION
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.

KORS & TVÄRS

Elva mejlutskick till kontaktpersoner och registeransvariga
i lokalavdelningarna med aktuell information, 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.

I år har arbetet med ett byte av en ny plattform påbörjas,
från Wordpress till Wordpress med Wasabis affärslösning
WW Platform. Lanseringen av den nya plattformen
planeras att ske den 15 februari 2021.

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.

MEDLEMSBREVET DELANDE
Årets första nummer av Delande skickades hem till alla
medlemmars brevlådor. Övriga tre nummer av Delande
skickades per e-post till alla medlemmar som har en
e-postadress registrerad på Medlemssidorna. Övriga
fick utskicket via brev 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 annan version. Nu i
slutet av året har Förbundstyrelsen beslutats om att
medlemskommunikationen framöver kommer ske digitalt
utan fysiska utskick. Delande kommer finnas kvar men nu
endast i e-postformat.

DEN 27 DECEMBER 2020 HADE SVENSKA KYRKANS UNGA

Inga gilla-markeringar på Facebook (2019: 5 068)
2 688 följare på Twitter. (2019: 2 707)
2 697 följare på Instagram. (2019: 2 512)
290 vänner på Snapchat (2019: 290)
FACEBOOK

NYHETSBREV
Förbundet skickar ut ett antal olika nyhetsbrev till olika
målgrupper. I år såg det ut så här:

Facebook-sidan användes från januari främst som ett nyhetsflöde. Under första halvåret publicerades veckans bön varje
vecka, från och med september 2019 stående klockan 10 varje
lördag. I juni blev dock Svenska Kyrkans Ungas Facebook-sida
av oförklariga skäl nedstängd av Facebook. Kommunikatören
har i samråd med Svenska kyrkan tagit ärendet vidare och
väntar svar från Facebook om att få sidan återupprättad.

DISTRIKTSUTSKICK

INSTAGRAM

Svenska Kyrkans Ungas Instagramkonto, @SvKyrkansUnga
var i början av året ett vandringskonto. Medlemmar,
lokalavdelningar, distrikt och arrangemang kunde då ta
över kontot en vecka i taget för att visa upp sin verksamhet.

Löpande mejlutskick till anställda och ordförandepar i
distrikten med aktuell information, som inbjudningar till
arrangemang, förbundsstyrelseprotokoll och uppgifter i
medlemsårets kampanjer.

>> JULIA OXBORN

Jag är kommunikatör sedan december 2019. Jag är ansvarig för
hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och presskontakter. Kommunikatören är också ansvarig för
förbundets strategiska kommunikation, att ta fram trycksaker, kampanjmaterial och profilprodukter.
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Så här har Instagramkontot @SvKyrkansUnga bland annat sett ut under året.

Kontot har haft 4 Instagram-takeovers. Däremellan har
kontot använts av kommunikatören och förbundsstyrelsen.
Bland annat med ett "fs-trams" under Riksårsmötet där
förbundsstyrelsen utsattes för olika utmaningar i en insamling
till förmån för Act Svenska kyrkan. I maj togs beslutet av
kommunikatören efter samråd med förbundsordförande att
kontot skulle sluta som vandringskonto för att användas helt
till organisationsinformation. Motiveringen var att det skulle
bidra till en tydligare kommuniktion för organisationen
externt och för våra medlemmar.

dock påbörjas 2021. Ta kontakt med kommunikatören vid
frågor om hur Svenska Kyrkans Unga kan synliggöras.

TWITTER

I september skrev förbundsordförande Jakob en debattartikel i Kyrkans Tidning om att nomineringsgrupper i Svenska
kyrkan inte gjort mer för att få fler unga förtroendevalda. Ett
exempel som lyftes var att unga har perspektiv som omöjligt
kan representeras av vuxna och att tänka att en ung person
kan tala för alla unga är att tänka otillbörligt kategoriskt.

PRESS OCH DEBATT
Under året har Svenska Kyrkans Unga synts i mediedebatten
ett flertal gånger. I juni gjorde förbundsordförande Jakob
Schwarz en hälsning tillsammans med ärkebiskop Antje
Jackelén där de hälsade och stöttade alla unga studenter som
misssade sitt studentfirande. Hälsningen spreds i sociala
medier och fick stor spridning.

Twitter har varit ett forum för att sprida diskussioner och påverkansfrågor. I år har det publicerats kring debattartiklar och
pressrelaterande ärenden.
SNAPCHAT

Snapchatkontot under namnet svkyrkansunga har inte använts
under året. Snapchatsanvändningen behöver ses över under
2021.

Kyrkans Tidning var i år inte på plats på Riksårsmötet men
de intervjuade deltagare och skrev reportage från arrangemanget.

@SvKyrkansUnga på Twitter och Instagram och svkyrkansunga på Snapchat. Svenska Kyrkans Unga har också en kanal
på Youtube, www.youtube.com/svenskakyrkansunga.
En del nationella arbetsgrupper har egna konton i sociala
medier. Dessa skrivs det om under respektive arbetsgrupp.

WEBBUTIK
I webbutiken finns Svenska Kyrkans Ungas profilprodukter.
Här finns allt ifrån t-shirts till pennor och ballonger till kåsor
och gnuggistatueringar till försäjning. Under året har en ny
design för webbutiken tagits fram och kommer framöver vara
fristående från den allmänna hemsidan. Beställningar görs
som vanligt på www.svenskakyrkansunga.se/butik.
Alla upphandlingar tar hänsyn till och strävar efter att
uppfylla Svenska Kyrkans Ungas miljö-, inköp- och
upphandlingspolicy.

GRAFISK PROFIL
Svenska Kyrkans Unga har en grafisk profil. Den innehåller
loggor, färger, mönster, illustrationer och typsnitt bland
annat. Kommunikatören på förbundskansliet har under året
börjat se över en uppdatering av profilen. Arbetet kommer
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FÖRBUNDSKANSLIET
Förbundskansliet finns på Västra ågatan 16 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. Under 2020
flyttade förbundskansliet från Sysslomansgatan 8 för att få ner de löpande kontorskostnaderna.

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

KONTAKTUPPGIFTER
Svenska Kyrkans Unga
Västra Ågatan 16
753 09 UPPSALA
Växel: 018-640 640
Fax: 018-640 655
E-post: unga@svenskakyrkan.se

VERKSAMHETSUTVECKLING
Rebecca Lundberg, vik. arrangemangsoch utbildningssamordnare, 018-640 645
Hanna Soldal, vik. samordnare för globala
påverkansfrågor, 018-640 657
Robin Nord, teologisk samordnare, 018-640 658

LEDNING OCH ADMINISTRATION
Kerstin Fagerlind, kanslichef, 018-640 653
Stefan Cederlöf, ekonomisamordnare, 018-640 643
KOMMUNIKATION
Julia Oxborn, kommunikatör, 018-640 651

Vill du mejla någon på kansliet skriver du fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se.
FLYTT AV FÖRBUNDSKANSLI
Under juni 2020 lämnade Svenska Kyrkans Unga de lokaler som förbundskansliet har huserat i sen 2001. De 416 kvm har
vuxit över behoven och hyreshöjningar har gjort det för dyrt att vara kvar på Sysslomansgatan. Nu ligger istället förbundskansliet centralt vid Fyrisån med närhet till stationen, och Kyrkokansliet på Västra Ågatan 16. Huset heter Kaniken och är
ett gammalt vackert hus från början av 1900-talet. Förbundskansliet hyr en del av Sensus lokaler vilket känns mycket positivt då Sensus är en av samarbetspartnerna till Svenska Kyrkans Unga. Ytterligare en hyresgäst till Sensus är RFSU vilket
gör att Svenska Kyrkans Unga har en närhet även till dem för att kunna odla bra samarbete framöver.
De nya lokalerna är ca 180 kvm stora och har tre kontorsrum med sammanlagt nio arbetsplatser, två mötesrum och ett
större utrymme där vi har matsalsbord och andaktshörna. Köket är alldeles nyrenoverat och där kan enklare luncher och
fika fixas. Varmt välkomna att besöka förbundskansliet när restriktionerna är över!

>> STEFAN CEDERLÖF

>> KERSTIN FAGERLIND

Jag är ekonomisamordnare. Mina huvudsakliga
uppgifter är att bokföra,
betala fakturor, se till att
personalen får sin lön 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.

Jag är kanslichef. Min
arbetsuppgift är att leda
kansliet, hantera personalfrågor, ekonomi och vara
en länk mellan förbundsstyrelse och kansli. Jag är kansli
representant i arbetsgruppen för
normmedvetet arbete och kontaktperson för valberedningen och presidiet för Riksårsmötet. Jag
arbetar också med beställningarna i vår webbutik
och planerar De Ungas Kyrkomöte tillsammans
med teologiska samordnaren och planeringsgruppen. Kontakta gärna mig om du har frågor
om till exempel förbundsstyrelsens protokoll eller
personalrelaterade frågor.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsen har under 2020 haft 11 sammanträden:
25-26 januari i Uppsala, 22 februari på Zoom, 21 mars på
Zoom, 2 maj på Zoom, 25 maj på Zoom, 12-14 juni på
Zoom, 4-5 augusti i Uppsala, 9 augusti (konstituerande på
Zoom), 5-6 september i Sigtuna, 7 november på Zoom och
5-6 december på Zoom. Förbundsstyrelsens sammanträden under året hölls mestadels över en dag eftersom de var
digitala. Förbundsstyrelsens sammanträde i augusti hölls i
samband med Riksårsmötet.

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.

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 anställd på förbundskansliet.

FÖRBUNDSSTYRELSEN BESTOD INNAN RIKSÅRSMÖTET 2020 AV
(MED KONTAKTDISTRIKT)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jakob Schwarz, Uppsala distrikt, förbundsordförande
Tova Hägglund f.d Lövgren, Luleå distrikt, vice
förbundsordförande (Skara och Visby)
Amanda Andersson, Lunds distrikt (Stockholm)
Rasmus Christensen, Skara distrikt (Växjö)
Oskar Skäremo, Strängnäs distrikt (Luleå)
Simon Wiebe, Linköping distrikt (Karlstad)
Beata Gustafsson, Stockholm distrikt (Härnösand)
Sofi Andersson, Skara distrikt (Strängnäs)
Celine Torstensson, Lund distrikt (Göteborg)
Sofia Carlsson, Västerås distrikt (Lund)
Tova Mårtensson, Lund distrikt (Uppsala)
Jonathan Lind, Strängnäs distrikt (Västerås)
Emma Svärd, Uppsala distrikt (Linköping)

UNDER ÅRET HAR FÖLJANDE ARBETSGRUPPER FUNNITS

•
•
•
•

Arbetsgruppen för kristen tro och identitet
Globala arbetsgruppen
Arbetsgruppen för normmedvetet arbete
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. Du kan läsa mer om
respektive arbetsgrupp i den här verksamhetsberättelsen.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN EFTER RIKSÅRSMÖTET 2020

>> JAKOB SCHWARZ
Förbundsordförande, Uppsala
96

>> TOVA HÄGGLUND
(fd. Lövgren)
Vice förbundsordförande, Luleå
(Visby och Skara)
97

>> VIKTOR JOELSSON
Skara (Stockholm)
96

>> DANIEL ANDERSSON
Stockholm (Lund)
97

>> SIMON WIEBE
Linköping (Karlstad)
96

>> BEATA GUSTAFSSON
Stockholm (Härnösand)
99
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>> AMANDA SUNDELL
Karlstad (Växjö)
04

>> SOLVEIG REDNER
Västerås (Strängnäs)
07

>> TOVA MÅRTENSSON
Lund (Uppsala)
02

>> SOFIA CARLSSON
Västerås (Göteborg)
99

>> JONATHAN LIND
Strängnäs (Västerås)
97

>> ALEXANDER OLSSON
Göteborg (Luleå)
93

>> EMMA SVÄRD
Uppsala (Linköping)
97
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ORGANISATIONER OCH NÄTVERK
Här hittar du information om de organisationer och nätverk
som Svenska Kyrkans Unga deltar i.

www.helamanniskan.se

>> BILPOOLARNA I UPPSALA
EKONOMISK FÖRENING
Bilpoolarna var en bilpool för privatpersoner och
organisationer i Uppsala. Förbundskansliet använde bilar
från bilpoolarna istället för hyrbil fram till i augusti 2020 då
föreningen lades ner.

>> SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA RÅD
Veronica Pålsson, har suttit med i Svenska kyrkans internationella råd på Svenska Kyrkans Ungas plats.
>> 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
>> 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

>> 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.
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 (OCH ÅTERFÖRSÄLJARNA)
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.
Veronica Pålsson, sitter i Fairtrade Sveriges styrelse efter
nominering av Svenska Kyrkans Unga. Tone Westerlund,
Ageravolontär och aktiv i globala arbetsgruppen, har suttit
i styrelsen för Fair Trade Återförsäljarna, den rikstäckande
organisation som samlar återförsäljare av rättvist handlade
produkter. www.fairtrade.se

>> 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 har varit att
införa barnkonventionen i den svenska lagstiftningen. Läs
mer på s. 19. www.barnkonventionen.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 tolv huvudmän för nätverket.
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>> KYRKORNAS SAMRÅDSGRUPP
FÖR BARNKONVENTIONEN
Ett ekumeniskt nätverk där Svenska Kyrkans Unga ingår
tillsammans med bland andra Svenska kyrkan, Frälsningsarméns ungdomsförbund och Sensus studieförbund. Läs
mer på s. 19.

>> SVERIGES KRISTNA UNGDOMSRÖRELSER, 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

>> SENSUS STUDIEFÖRBUND
Sensus studieförbund 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

>> 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.
Bibelsällskapets syfte är att översätta Bibeln och göra
den känd och använd. Bibelsällskapet lanserade Bibel
2000 i Sverige och har ansvaret för att förvalta arvet från
bibelkommissionen tills det är dags för nästa översättning.
Bibelsällskapet samlar också in pengar till internationell
verksamhet, driver en bibelbutik och har en sajt där hela
texten till Bibel 2000 finns utlagd. www.bibeln.se

>> BERLING MEDIA
Berling media ger bland annat ut Kyrkans tidning. Förlaget
Verbum som ger ut böcker finns också inom Berling media.
Svenska Kyrkans Unga äger en liten andel av företaget – det
har vi gjort sedan starten av Verbum. Övriga ägare, som äger
betydligt mer än vad vi gör är Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkans stift och ett stort antal församlingar.
Jakob Schwarz, förbundsstyrelsen, deltog på årsstämman i
maj. www.berlingmedia.se

>> FÖRENINGEN SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA
Föreningen består av Svenska Kyrkans Unga, Sigtunastiftelsen och Sensus studieförbund. Föreningen är huvudman för
Sigtuna folkhögskola, för Svenska Kyrkans Unga sitter
Jakob Schwarz, förbundsordförande och Hanna Soldal
(f.d.Lindh) vik. Global samordnare i styrelsen.
www.sigtuna.fhsk.se
>> SVERIGES KYRKOSÅNGSFÖRBUND
Svenska Kyrkans Unga delar tillsammans med Sveriges
Kyrkosångsförbund ut stipendium till en körledare
respektive en kör. Vartannat år går stipendierna till
barnkörledare/barnkör och vartannat år ungdomskörledare/
ungdomskör. Under 2020 delades inga stipendier ut på
grund av pandemin.

>> 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 Jakob Schwarz, förbundsordförande,
på en av Svenska kyrkans platser och Samuel Gabrielsäther,
Strängnäs distrikt, sitter på den lutherska ungdomsplatsen.
www.skr.org
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LÄTTLÄST
Under 2020 har Svenska Kyrkans Unga
varit med i två av Sveriges kristna råds
arbetsgrupper. En för fred och mänskliga
rättigheter och en för klimat och hållbar
utveckling.

RIKSÅRSMÖTET 2020

Varje år träffas medlemmar från hela landet för
att bestämma vad Svenska Kyrkans Unga ska
göra det kommande året.
2020 var årsmötet digitalt, på Zoom och
Voteit. Under år 2021 ska Svenska Kyrkans
Unga arbeta extra mycket med att hjälpa
medlemmarna att lära känna Jesus Kristus.

I november 2020 publicerade Sveriges kristna
råds arbetsgrupp för fred och mänskliga
rättigheter i tidningen Dagen med titeln
”Pandemin har lärt oss att vi behöver ställa om
till en mer hållbar livsstil”.

DE UNGAS KYRKOMÖTE OCH KYRKOMÖTET

Årets De Ungas Kyrkomöte hette i år
Påverkansforum. Det var det 11:e mötet och
var i år digitalt genom mötesverktyget VoteIT.

NÄTPRÄSTEN

Svenska Kyrkans Unga har en nätpräst. Hon
heter Ellen och henne kan du höra av dig till
om du har något du vill eller behöver prata
om. Du kan skicka e-post till natprasten@
svenskakyrkansunga.se eller så kan du skriva
till henne på Instagram, @svkungaprast.

I år fanns ingen möjlighet att träffa
Kyrkomötets ledamöter, istället laddades
handlingarna upp digitalt i Kyrkomötets
egna mötesverktyg till de ledamöter som av
respektive nomineringsgrupp utsetts att delta i
det digitala Kyrkomötet.

SÅ MÅNGA ÄR VI!

Den 31 december 2020 hade Svenska Kyrkans
Unga 12 109 medlemmar.

FÖR KLIMATET

Under 2020 har Svenska kyrkan pratat extra
mycket om klimatet och hur vi människor tar
hand om vår jord.
Klimatet har alltid varit en viktig fråga för
Svenska Kyrkans Unga.

Förbundsstyrelsen föreslår Riksårsmötet 2021 besluta
att lägga verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna.
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