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1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behöriga utlysande
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7. Val av justerare och rösträknare
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11. Fastställande av balansräkning
12. Framläggande av revisionsberättelse
13. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
14. Framläggande av Hagströms utbildningsstiftelse
15. Beslut om Hagströms utbildningsstiftelse
16. Fråga om ansvarsfrihet för Distriktsstyrelsen  

avseende Hagströms utbildningsstiftelse
17. Framläggande av verksamhetsplan
18. Framläggande av rambudget för 2015, 2016 och 2017
19. Motioner och propositioner
20. Val av distriktsordförande för två år
21. Val av vice distriktsordförande för ett år
22. Val av andre vice distriktsordförande för två år
23. Val av distriktsstyrelseledamöter på ett år
24. Val av distriktsstyrelseledamöter på två år
25. Val av revisorer
26. Val av revisorsuppleanter 
27. Val av valberedning
28. Val av representanter till De Ungas Kyrkomöte (DUK)
29. Övriga frågor
30. Mötets avslutande

FÖREDRAGNINGSLISTA 2015



2

#TÄNKOM

SAMMANTRÄDESORDNING

VEM FÅR TALA FRÅN TALARSTOLEN?
Alla närvarande, presidiet kan begränsa vid behov.

VEM FÅR RÖSTA?
Representant från lokalavdelning med röstkort får rösta. (Representant har bara rösträtt 
för den lokalavdelning man är anmäld ifrån. En representant kan endast ha ett röstkort åt 
gången.) Om någon representant lämnar årsmötet måste man berätta detta för presidiet.

VEM FÅR LÄMNA FÖRSLAG TILL BESLUT?
Representant från lokalavdelning och distriktsstyrelsens ledamöter får lämna förslag till 
beslut. Förslag ska lämnas in på en förslagslapp. (Alla medlemmar får dock nominera, dvs 
lämna förslag på personer vid val).

HUR GÅR DET TILL ATT FATTA BESLUT?
Beslut fattas genom att man röstar på det förslaget man gillar genom att hålla upp sitt 
röstkort. Därefter berättar presidiet vilket förslag som ”vann”. Tycker man att presidiet 
har sett fel ropar man ”rösträkning” innan presidiet har slagit klubban i bordet. Då räknas 
rösterna.

RESERVATION
Representant från lokalavdelning kan reservera sig. Reservation ska lämnas in på reser-
vationslapp så fort som möjligt efter beslutet har fattats. (dock senast en timme efter att 
mötet har slutat)

VAD FÅR PRESIDIET GÖRA?
Begränsa talartiden, besluta om pauser, besluta om propositionsordning (vilken ordning 
förslag ska tas). Begränsa vem som får tala i talarstolen. Får låta någon vid behov gå före i 
talarlistan (för att till exempel svara på en fråga eller ge information).

STRECK I DEBATTEN
Streck i debatten begärs genom att kalla på en klok. Om årsmötet beslutar att sätta streck 
i debatten händer följande: Alla förslag lämnas in och alla som vill tala skriver upp sig på 
talarlistan. Därefter sätts strecket och talarnas turordning lottas.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

LEDNING
Område Ledning har ansvarat för de övergripande och gemensamma frågorna för Svenska 
kyrkans unga i Lunds stift. Område Ledning har även arbetat fram ett nytt samverkans-
avtal tillsammans med Lunds stift.

Under året har området arbetat med bland annat förberedelser inför distriktsårsmötet, 
flytten av kansliet och försäljningen av Solgården. Område Ledning har utöver detta även 
tillsatt och haft kontakt med våra representanter i de olika styrelser där vi finns represen-
terade. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift var även representerade i rekryteringsprocessen 
av den nya stiftskonsulenten.

Solgården såldes den 17 oktober 2014 och tillträde för den nya ägaren 
skedde 30 december 2014. Köpesumman blev 2,4 mkr. 

Under året har vi även varit representerade vid biskopsskiftet i Lunds stift. 
Detta genom medverkan i Antje Jackélens stavnedläggning i Lund, Antje 
Jackélens installation som ärkebiskop i Uppsala, vigningen av biskop Johan 
Tyrberg i Uppsala samt vid mottagningen av biskop Johan Tyrberg i Lund.

IDENTITET
Identitet har arbetat med organisationens fem värdeord: gemenskap, engagemang, växan-
de, solidaritet och Kristus i centrum. Identitet har varit delaktiga vid planering av Kåren 
och SKULJUL. Utbildningen för barnkonsekvensanalysarbete bland barn och unga i för-
samlingarna blev inte av på grund av förändrade samarbetsformer med de organisationer 
som var inblandade.

MÖTESPLATS
Område Mötesplats har följt upp verksamhetsplanen för 2014 och tillsatt en grupp som har 
haft i uppgift att se över och utvärdera vår verksamhet.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift anordnade i november en heldag för ungdomar, 
“The Younger Games”. Barndagen, planerad till maj 2014, fick ställas in på grund av för få 
anmälda. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift var även med och planerade och genomförde 
“Sportlovskul” tillsammans med Lunds stift och Lunds domkyrkoförsamling.

Organisationen har även varit en del av samarrangemanget Unga Vuxna.
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift var även medfinansiärer till höstlovslägren som 

hölls på Södra Hoka.

KOMMUNIKATION
Område Kommunikation har under 2014 jobbat aktivt med våra sociala medier och utö-
kat vår kommunikation i våra nya kanaler, bland annat vår SKUL blogg.
Vi har sett över vårt materiallager så att det innehåller relevanta produkter och är lättill-
gängligt för medlemmarna.

LÄS MER OM 

FÖRSÄLJNINGEN 

AV SOLGÅRDEN 

PÅ NÄSTA SIDA!
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RAPPORT ANGÅENDE AVYTTRINGEN 
AV FASTIGHETEN KJUGE 10:15
Vid distriktsårsmötet 2014 beslutades att fastigheten Kjuge 10:15, mer känd som Solgården 
och Solstugan, skulle avyttras samt att distriktsstyrelsen skulle ombesörja detta. Distrikts-
styrelsen anlitade märklarfirman Skånegårdar AB för att få hjälp med försäljningen, samma 
företag som tidigare under 2014 värderat fastigheten. Det anordnades tre visningar under 
augusti/september och intresset var stort vid alla tre visningar.

Efter en tids budgivning stod det klart för distriktsstyrelsen vem man önskade se som köpa-
re och den 17 oktober 2014 skrevs ett försäljningskontrakt mellan Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stift och köparna Lena och Lennart Broberg. Tillträde av fastigheten skedde den 30 
december 2014 och köpeskillingen blev 2 400 000 kronor.

Köparna är ett pensionerat par från Höör som tidigt visade mycket stort intresse för fastig-
heten och som inte har några planer på att förändra gården något nämnvärt. Köparna har 
även visat intresse för att bevara gårdens karaktär och historia och värnade därför om att få 
ha kvar vissa karakteristiska saker så som psalmböcker, krucifix, soffan, bilder etc. Något vi 
i är mycket glada över.

Efter att mäklararvodet dragits av har ekonomerna vid Lunds stift (tillika SKUL:s kassaför-
valtare) i samråd med distriktsstyrelsen valt att placera pengarna i fonder och aktier som 
följer Svenska kyrkans etiska krav. 50% har investerats i Roburs aktiefond Mega och 50% 
har investerats i en fastränteplacering. Mer information om aktiefonden Mega bifogas.

Denna investering kommer årligen att ge avkastning men eftersom det i år inte finns någon 
avkastning går det inte att besluta något angående vad som ska hända med pengarna. Det 
är heller inte möjligt att uppskatta vad avkastningen kommer bli för 2015. Distriktsstyrel-
sen kommer därför föreslå för nästa års årsmöte (DÅM’16) vad avkastningen från 2015 ska 
användas till.
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§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 som beviljats inträde av riksorganisationens sty-
relse. 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. Distriktsstyrelsen 
väljs vid distriktsårsmöte.
Riksorganisationens styrelse kallas förbundsstyrelse och 
väljs vid Stora årsmötet.

§3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbunds-
styrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett 
yttrande från distriktsstyrelsen. 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. Med-
lemskap 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 förtroen-
deuppdrag, 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 Stora årsmötet fastställd  
stödmedlemsavgift.

§ 4 REPRESENTATION
Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte erhåller 
lokalavdelningen mandat enligt följande fördelning:
1 – 24 medlemmar  2 mandat
25 – 49 medlemmar  3 mandat
50 – 74 medlemmar  4 mandat
75 – medlemmar  5 mandat

Antalet mandat utgår från antalet rapporterade medlem-
mar den 31 december föregående år. Deltagande i årsmö-
tet bekostas av sändande organ. Deltagare får bara repre-
sentera en uppdragsgivare.

§ 5 BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Om 
någon begär det skall sluten omröstning ske vid person-
val. Vid lika röstetal avgör lotten.

ÄRENDEN FRÅN DISTRIKTSÅRSMÖTET 2014 
ANGÅENDE STADGEÄNDRINGAR

STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT

På distriktsårsmötet 2014 togs det fyra beslut om att göra ändringar i stadgarna för Svenska Kyrkans 
Unga i Lunds stift. För att ett beslut om stadgeändring ska gå igenom direkt krävs minst två tred-
jedelar av rösterna (så kallad kvalificerad majoritet). Går ändringarna igenom med mindre än så (så 
kallad enkel majoritet) skickas ärendet vidare till nästa årsmöte för att där tas upp på nytt. Därför tar 
vi upp dessa ärenden även detta år. För att det ska bli enklare att förstå vilka ändringar som togs med 
enkel majoritet förra året har vi valt att ta med hela stadgarna, med ändringsförslagen insprängda. Den  
nuvarande texten har blå bakgrund och ändringsförslagen från DÅM 2014 har orange bakgrund.
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§ 6 DISTRIKTETS ÅRSMÖTE
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, 
som skall hållas före april månads utgång. Kallelse till 
årsmötet utsänds av distriktsstyrelsen minst två månader 
före årsmötet. Revisionsberättelsen och övriga handlingar 
skall finnas ombuden tillhanda senast en vecka innan års-
möte. Distriktets årsmöte beslutar i ärenden som behand-
lats av distriktsstyrelsen, samt förrättar val.
Motionsrätt har enskild medlem och lokalavdelning.  
Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex 
veckor före årsmötet. Distriktsstyrelsens ordförande och 
ledamöter har yttrande- och yrkanderätt vid distriktsårs-
möten.
Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i 
årsmötet.
eller
Motionsrätt har enskild medlem och lokalavdelning. 
Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex 
veckor före årsmötet. Distriktsstyrelsens ordförande och 
ledamöter har yttrande- och yrkanderätt vid distriktsårs-
mötet, men ej rösträtt. Sammanträdesordningen reglerar 
övriga deltagande i årsmötet.

Valbar till distriktsstyrelsen är medlem i Svenska Kyrkans 
Unga i Lunds stift.
Distriktsstyrelsens ledamöter väljs på två år växelvis på 
ett sådant sätt att halva antalet ledamöter, uppräknat till 
heltal, väljs vartannat år och återstoden vartannat år.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
A Formalia
- justering av röstlängd
- fråga om årsmötets behöriga utlysande
- fastställande av sammanträdesordning 
- fastställande av föredragningslista
- val av presidium för årsmötet
- val för justerare och rösträknare

B Granskning av verksamheten
- framläggande av verksamhetsberättelse 
- framläggande av räkenskapsredogörelse
- framläggande av revisionsberättelse 
- fastställande av balansräkning

C Frågor om ansvarsfrihet
- fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

D Propositioner och motioner
- behandling av propositioner
- behandling av motioner
- behandling av motioner till stora årsmötet (ojämna år)

E Budget och verksamhetsplan
- framläggande av budget och verksamhetsplan
- fastställande av rambudget för distrikt kommande år

F Val av distriktsstyrelse
- val av distriktsordförande och andra vice ordförande 
(ojämna år) resp. förste vice ordförande (jämna år)  
för två år
- val av sju resp. sex distriktsstyrelseledamöter för två år

G Val av revisorer, ombud och valberedning
- val av tre revisorer
eller
- val av tre revisorer (minst en bör vara ekonom och minst 
en ha anknytning till verksamheten) 
- val av tre revisorssuppleanter
- val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas Lilla Årsmöte 
(jämna år)
- Val av valberedning

§ 7 STYRELSEN
Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande organ.
Distriktsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande och 
13 ledamöter 
eller 
12 ledamöter. 
Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare 
och kassaförvaltare.
Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då en majoritet av le-
damöterna är närvarande. 
Distriktsstyrelsen sammankallas av ordföranden eller på 
dennes uppdrag.



7

#TÄNKOM

§ 8 FÖRFATTNING
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår.
 
§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslu-
tar eller när minst 1/3 av anslutna lokalavdelningar inom 
distriktet begär detta. Extra årsmöte kan endast fatta be-
slut i ärende som föranlett mötet. För extra årsmöte gäller 
tillämpliga delar av vad som sagts om distriktsårsmötet.

§ 10 STADGEÄNDRING
För ändring av stadgarna fordras enkel majoritet vid två 
på varandra följande ordinarie årsmöten eller 3/4 majori-
tet av antalet avgivna röster på ett ordinarie årsmöte.

§ 11 UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Svenska Kyrkans Unga i Lunds 
stift fattas med enkel majoritet vid två på varandra föl-
jande årsmöten. Svenska Kyrkans Ungas i Lunds stift 
tillgångar skall vid upplösning överlämnas till Stiftssam-
fälligheten i Lunds stift att användas till barn- och ung-
domsarbete i stiftet.

STADGEKOMMENTAR - SVENSKA KYRKANS 
UNGA I LUNDS STIFT
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift är en distriktsorga-
nisation för hela stiftet och agerar som en enhet i relation 
till Stiftssamfälligheten och andra organisationer.

§ 6 DISTRIKTSÅRSMÖTET
E Budget och verksamhetsplan
I årsmötet presenteras budget och verksamhetsplaner. 
Årsmötet fastställer enbart rambudget.
H Val av revisorer
Av revisorerna bör minst en vara ekonom och minst en ha 
anknytning till verksamheten.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller på dennes 
uppdrag.

§ 8 FÖRVALTNING
Revisionsberättelsen och övriga handlingar skall finnas 
hos ombuden senast en vecka innan årsmöte.
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Proposition 2015:1

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 
2015

Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2015. Detta 
är den uppdaterade planen där det kan ha gjorts ändringar från årsmötet 2014 där 
man antog planen första gången.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2015 
hittar du på nästa sida!
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REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 
2015
I verksamhetsplanen för 2015 beskrivs det som organisationen vill satsa på under året. 
Verksamhetsplanen är uppdelad i de områden distriktsstyrelsen arbetar i.

OMRÅDE LEDNING
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fördjupa och utveckla relationen till Lunds stift-
skansli och församlingar för att organisationen ska vara en naturlig del i stiftets barn- och 
ungdomsarbete. Ambitionen är att vara en gemenskap som kan höja barns och ungas röst i 
frågor som påverkar dem. Distriktsstyrelsen vill under 2015 arbeta vidare med att förbättra 
vår kontakt med våra representanter i de styrelser där vi finns representerade.

OMRÅDE IDENTITET
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta arbeta med organisationens fem värde-
ord: gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum. Målet är att 
värdeorden skall prägla den verksamhet organisationen bedriver. Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stift vill arbeta för att våra mötesplatser blir platser där man får möjlighet att upp-
täcka och fördjupa kristen tro samt växa som individ i tro och ansvar. En del i detta arbete 
sker genom verksamheten Kåren. Under året vill vi arbeta för att tydligt uppmuntra och 
uppmärksamma de frivilliga inom organisationen och stärka det ideella engagemanget i 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.

Som kristen organisation är det viktigt att ta ansvar för skapelsen och därför ska orga-
nisationen arbeta för ett tydligt miljö- och rättvisetänk.

OMRÅDE MÖTESPLATS
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill planera och genomföra arrangemang för barn och 
ungdomar i Lunds stift. Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kris-
tet budskap utifrån organisationens fem värdeord. Under 2015 kommer vi främst att satsa 
på lägerverksamheten på Södra Hoka. Detta görs tillsammans med Södra Hoka stiftsgård 
och Lunds stifts församlingar.

Tillsammans med Lunds stift och Lunds domkyrkoförsamling arrangerar Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stift “Sportlovskul” i Lunds domkyrka under vecka 8.

I Stilla veckan 2015 anordnar Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift, tillsammans med 
Pilgrimscentrum Skåne-Blekinge, en pilgrimsvandring för unga människor i stiftet.

OMRÅDE KOMMUNIKATION
Under 2015 vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vara fortsatt etablerade i sociala medi-
er och ha en välbesökt hemsida. Målet är att medlemmar och andra får all information de 
behöver och önskar. Det ska vara lätt att uttrycka sin åsikt.

Under 2015 kommer distriktsstyrelsen arbeta med att utvärdera och underhålla orga-
nisationens materiallager.
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Proposition 2015:2

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016

Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2016. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta verksamhetsplanen för 2016.

Verksamhetsplanen för 2016 
hittar du på nästa sida!
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016
I verksamhetsplanen för 2016 beskrivs det som organisationen vill satsa på under året. 
Verksamhetsplanen är uppdelad i de områden distriktsstyrelsen arbetar i.

OMRÅDE LEDNING
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fördjupa och utveckla relationen till Lunds stift-
skansli och församlingar för att organisationen ska vara en naturlig del i stiftets barn- och 
ungdomsarbete. Ambitionen är att vara en gemenskap som kan höja barns och ungas röst i 
frågor som påverkar dem. Distriktsstyrelsen vill under 2016 arbeta vidare med att förbättra 
vår kontakt med våra representanter i de styrelser där vi finns representerade.

OMRÅDE IDENTITET
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta arbeta med organisationens fem värde-
ord: gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum. Målet är att 
värdeorden skall prägla den verksamhet organisationen bedriver. Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stift vill arbeta för att våra mötesplatser blir platser där man får möjlighet att upp-
täcka och fördjupa kristen tro samt växa som individ i tro och ansvar. En del i detta arbete 
sker genom verksamheten Kåren. Under året vill vi arbeta för att tydligt uppmuntra och 
uppmärksamma de frivilliga inom organisationen och stärka det ideella engagemanget i 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.

Som kristen organisation är det viktigt att ta ansvar för skapelsen och därför ska orga-
nisationen arbeta för ett tydligt miljö- och rättvisetänk.

OMRÅDE MÖTESPLATS
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill planera och genomföra arrangemang för barn 
och ungdomar i Lunds stift. Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt 
kristet budskap utifrån organisationens fem värdeord. Under 2016 kommer vi bedriva 
lägerverksamhet på Södra Hoka. Detta görs tillsammans med Södra Hoka stiftsgård och 
Lunds stifts församlingar.

Tillsammans med Lunds stift och Lunds domkyrkoförsamling arrangerar Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stift “Sportlovskul” i Lunds domkyrka under vecka 8.

I maj 2016 vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift, tillsammans med Lunds stift, ar-
rangera en stiftsungdomsdag för ungdomar och unga vuxna i hela Lunds stift.

OMRÅDE KOMMUNIKATION
Under 2016 vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vara fortsatt etablerade i sociala me-
dier och ha en välbesökt hemsida. Målet är att medlemmar och andra får all information 
de behöver och önskar. Det ska vara lätt att uttrycka sin åsikt, ett led i detta är att anordna 
öppna forum under året då medlemmar och distriktsstyrelsen kan mötas och samtala 
kring viktiga ämnen och frågor.

Under 2016 kommer distriktsstyrelsen fortsätta arbeta med att utvärdera och underhål-
la organisationens materiallager.
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Proposition 2015:3

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017

Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2017. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta verksamhetsplanen för 2017.

Verksamhetsplanen för 2017 
hittar du på nästa sida!
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017
I verksamhetsplanen för 2017 beskrivs det som organisationen vill satsa på under året. 
Verksamhetsplanen är uppdelad i de områden distriktsstyrelsen arbetar i.

OMRÅDE LEDNING
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fördjupa och utveckla relationen till Lunds stift-
skansli och församlingar för att organisationen ska vara en naturlig del i stiftets barn- och 
ungdomsarbete. Ambitionen är att vara en gemenskap som kan höja barns och ungas röst i 
frågor som påverkar dem. Distriktsstyrelsen vill under 2017 arbeta vidare med att förbättra 
vår kontakt med våra representanter i de styrelser där vi finns representerade.

OMRÅDE IDENTITET
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta arbeta med organisationens fem värde-
ord: gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum. Målet är att 
värdeorden skall prägla den verksamhet organisationen bedriver. Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stift vill arbeta för att våra mötesplatser blir platser där man får möjlighet att upp-
täcka och fördjupa kristen tro samt växa som individ i tro och ansvar. En del i detta arbete 
sker genom verksamheten Kåren. Under året vill vi arbeta för att tydligt uppmuntra och 
uppmärksamma de frivilliga inom organisationen och stärka det ideella engagemanget i 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.

Som kristen organisation är det viktigt att ta ansvar för skapelsen och därför ska orga-
nisationen arbeta för ett tydligt miljö- och rättvisetänk.

OMRÅDE MÖTESPLATS
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill planera och genomföra arrangemang för barn 
och ungdomar i Lunds stift. Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt 
kristet budskap utifrån organisationens fem värdeord. Under 2017 kommer vi bedriva 
lägerverksamhet på Södra Hoka. Detta görs tillsammans med Södra Hoka stiftsgård och 
Lunds stifts församlingar. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift kommer fortsatt samarbeta 
kring “Sportlovskul” och andra arrangemang som rör barn och unga i stiftet.

OMRÅDE KOMMUNIKATION
Under 2017 vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vara fortsatt etablerade i sociala me-
dier och ha en välbesökt hemsida. Målet är att medlemmar och andra får all information 
de behöver och önskar. Det ska vara lätt att uttrycka sin åsikt, ett led i detta är att anordna 
öppna forum under året då medlemmar och distriktsstyrelsen kan mötas och samtala 
kring viktiga ämnen och frågor.

Under 2017 kommer distriktsstyrelsen fortsätta arbeta med att utvärdera och underhål-
la organisationens materiallager .
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Proposition 2015:4

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2015
Det här är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under det 
här året. Rambudgeten för 2015 antogs av distriktsårsmötet förra 
året, men det kan hända en hel del under ett år. Därför tittar vi över 
budgeten och gör ändringar som behövs, och så beslutar distriktsårs-
mötet om den igen.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta reviderad rambudget för 2015.

Reviderad rambudget 2015

Anslag, bidrag, gåvor, kollekter +608 500 

Ledning -78 000

Mötesplats -357 000

Identitet -95 000

Kommunikation -62 000

Gemensamma kostnader -16 000

Årets resultat 0
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Proposition 2015:5

RAMBUDGET FÖR 2016
Så här tänker distriktsstyrelsen fördela pengarna under 2016.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta rambudget för 2016.

Rambudget 2016

Anslag, bidrag, gåvor, kollekter +628 500 

Ledning -78 800

Mötesplats -376 500

Identitet -95 000

Kommunikation -62 200

Gemensamma kostnader -16 000

Årets resultat 0
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Proposition 2015:6

RAMBUDGET FÖR 2017
Så här tänker distriktsstyrelsen fördela pengarna under 2017.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta rambudget för 2017.

Rambudget 2017

Anslag, bidrag, gåvor, kollekter +628 500 

Ledning -78 800

Mötesplats -376 500

Identitet -95 000

Kommunikation -62 200

Gemensamma kostnader -16 000

Årets resultat 0
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Proposition 2015:7

STADGEREVISION

Vid distriktsårsmötet 2014 beslutades att en stadgerevision skulle genomföras. Detta har 
nu skett och distriktsstyrelsen lägger därför fram ett förslag till nya stadgar.
De nya stadgarna skiljer sig inte nämnvärt från de gamla utan har främst fått en ny 
struktur som gör dem enklare att förstå. I styrelsens förslag har också de att-satser som 
vid förra årsmötet togs med enkel majoritet tagits med samt vissa stadgekommentarer har 
flyttats in i stadgarna. Dokumentet har även genomgått en språklig revision.

Den nya strukturen i stadgedokumentet gör att stadgarna §4 - §11 får nya nummer el-
ler tas bort. I och med att det vid detta årsmöte kan bli ändringar i nuvarande stadgar 
(genom de fyra att-satser som beslutas om igen vid årsmötet 2015) har styrelsen valt att 
formulera att-satserna så att de gamla stadgeparagraferna byts ut i sin helhet, oavsett om 
årsmötet beslutar att anta de fyra att-satserna eller inte.

I propositionen finns således 11 att-satser (sidan 18-20).

Bifogat till propositionen finns:
• Gällande stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift (efter distriktsårsmötet 

2014).  (sidan 5-7, blå text) 
• Gällande stadgar med de fyra att-satserna från distriktsårsmötet 2014 infogade för 

jämförelse (sidan 5-7)
• Förslag till nya stadgar i sin helhet från distriktsstyrelsen (ändringar rödmarkerade). 

(sidan 21-23)

Propositionens att-satser  
börjar på nästa sida
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Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta: 

ATT   ändra §4 i sin helhet till
”§4 BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga över 50% av rösterna, om ej annat anges.
Om någon begär sluten omröstning skall det ske. Vid lika antal röster avgör lotten.”

ATT ändra §5 i sin helhet till
”§5 DISTRIKTSÅRSMÖTET
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, som skall hållas före april månads utgång.
Kallelse till årsmötet utsänds av distriktsstyrelsen minst två månader före årsmötet. Revisionsberättelsen 
och övriga handlingar skall finnas hos ombuden senast en vecka innan årsmötet.
Distriktets årsmöte beslutar i ärenden som behandlats av distriktsstyrelsen, samt förrättar val.

Motionsrätt har enskild medlem och lokalavdelning. Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 
sex veckor före årsmötet. Distriktsstyrelsens ordförande och ledamöter har yttrande- och yrkanderätt vid 
distriktsårsmötet, men ej rösträtt. Sammanträdesordningen reglerar övriga deltagande i årsmötet. ”

ATT i nya §5 lägga till
”§5.1 REPRESENTATION
Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte erhåller lokalavdelning mandat enligt följande fördelning:
1 - 24 medlemmar 2 mandat
25 - 49 medlemmar 3 mandat
50 - 74 medlemmar 4 mandat
 75 - medlemmar  5 mandat

Antal mandat utgår från antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Deltagande i 
årsmöte bör bekostas av sändande organ. Deltagare får bara representera en lokalavdelning.”

ATT  i nya §5 lägga till
”§5.2 VAL AV DISTRIKTSSTYRELSE
Distriktsstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs på två år på ett sådant 
sätt att ordförande och andre vice ordförande väljs vartannat år och förste vice ordförande vartannat år.
Distriktsstyrelsens ledamöter väljs på två år växelvis på ett sådant sätt att halva antalet ledamöter, upp-
räknat till heltal, väljs vartannat år och resterande ledamöter vartannat år. Valbar till distriktsstyrelsen är 
medlem i Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.”

 

forts. proposition 2015:7
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ATT  i nya §5 lägga till
”§5.3 DISTRIKTSÅRSMÖTETS ARBETSORDNING
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

A Formalia
• fastställande av röstlängd
• fråga om årsmötets behöriga utlysande 
• fastställande av sammanträdesordning 
• fastställande av fördragningslista
• val av presidium för årsmötet
• val av justerare och rösträknare

B Granskning av verksamheten
• framläggande av verksamhetsberättelse 
• framläggande av räkenskapsredogörelse 
• framläggande av revisionsberättelse
• fastställande av balansräkning

C Beslut om ansvarsfrihet
• beslut om ansvarsfrihet för föregående distriktsstyrelsen

D Propositioner och motioner
• behandling av propositioner
• behandling av motioner
• behandling av motioner till Stora Årsmötet (ojämna år)

E Budget och verksamhetsplan
• framläggande av budget och verksamhetsplan 
• fastställande av rambudget för kommande år

F Val av distriktsstyrelse
• val av distriktsordförande och andre vice ordförande (ojämna år) respektive vice ordförande (jämna år) 

för två år
• val av distriktsstyrelseledamöter

G Val av revisorer, ombud och valberedning
• val av tre revisorer (varav minst en bör vara ekonom och minst en ha anknytning till verksamheten)
• val av tre revisorssuppleanter
• val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas Lilla Årsmöte (jämna år)
• val av valberedning”

forts. proposition 2015:7
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ATT  ändra §6 i sin helhet till
”§ 6 STYRELSEN
Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande organ.
Distriktsstyrelsen består av ordförande, första vice ordförande, andra vice ordförande och 12 ledamöter.
Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

Distriktsstyrelsen sammankallas av ordföranden eller på dennes uppdrag.
Ledamot i distriktsstyrelsen kan begära ett styrelsemöte om ordförande inte kallar till möte inom rimlig tid.

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då en majoritet av ledamöterna är närvarande.”

ATT  ändra §7 i sin helhet till
”§ 7 FÖRFATTNING
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår.”

ATT  ändra §8 i sin helhet till
”§ 8 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av lokalavdelningarna inom 
distriktet begär detta. Extra årsmöte kan endast fatta beslut i ärende som föranlett mötet. För extra årsmöte 
gäller tillämpliga delar av vad som sagts om distriktsårsmötet.”

ATT  ändra §9 i sin helhet till
”§9 STADGEÄNDRING
För ändring av stadgarna fordras enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten eller 3/4 
majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie årsmöte.”

ATT  ändra §10 i sin helhet till
”§ 10 UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift fattas med enkel majoritet vid två på varan-
dra följande årsmöten. Svenska Kyrkans Ungas i Lunds stift tillgångar skall vid upplösning överlämnas till 
Stiftssamfälligheten i Lunds stift att användas till barn- och ungdomsarbete i stiftet.”

ATT ta bort §11 i sin helhet.

forts. proposition 2015:7
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§1 SYFTE
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kris-
tus 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 som beviljats inträde av riksorganisationens 
styrelse. 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.
Distriktsstyrelsen väljs vid distriktsårsmöte.
Riksorganisationens styrelse kallas förbundsstyrelse och väljs vid Stora årsmötet.

§3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett 
yttrande från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.
I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem. Med-
lemskap 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 rörel-
sens 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 Stora årsmötet fastställd 
stödmedlemsavgift.

§4 BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga över 50% av rösterna, om ej annat anges.
Om någon begär sluten omröstning skall det ske.
Vid lika antal röster avgör lotten.

§5 DISTRIKTSÅRSMÖTET
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, som skall hållas före april månads utgång.
Kallelse till årsmötet utsänds av distriktsstyrelsen minst två månader före årsmötet. Revisionsberättelsen och 
övriga handlingar skall finnas hos ombuden senast en vecka innan årsmötet.
Distriktets årsmöte beslutar i ärenden som behandlats av distriktsstyrelsen, samt förrättar val.

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR 
MED ÄNDRINGAR MARKERADE I RÖTT

forts. proposition 2015:7
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Motionsrätt har enskild medlem och lokalavdelning. Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 
sex veckor före årsmötet. Distriktsstyrelsens ordförande och ledamöter har yttrande- och yrkanderätt vid 
distriktsårsmötet, men ej rösträtt. Sammanträdesordningen reglerar övriga deltagande i årsmötet.

§5.1 Representation
Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte erhåller lokalavdelning mandat enligt följande fördelning:
1 - 24 medlemmar  2 mandat 
25 - 49 medlemmar  3 mandat 
50 - 74 medlemmar  4 mandat 
75 - medlemmar  5 mandat

Antal mandat utgår från antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Deltagande i 
årsmöte bör bekostas av sändande organ. Deltagare får bara representera en lokalavdelning.

§5.2 Val av Distriktsstyrelse
Distriktsstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande väljs på två år på ett sådant 
sätt att ordförande och andre vice ordförande väljs vartannat år och förste vice ordförande vartannat år.
Distriktsstyrelsens ledamöter väljs på två år växelvis på ett sådant sätt att halva antalet ledamöter, uppräknat 
till heltal, väljs vartannat år och resterande ledamöter vartannat år.
Valbar till distriktsstyrelsen är medlem i Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.

§5.3 Distriktsårsmötets arbetsordning
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

A Formalia
- fastställande av röstlängd
- fråga om årsmötets behöriga utlysande 
- fastställande av sammanträdesordning 
- fastställande av fördragningslista
- val av presidium för årsmötet
- val av justerare och rösträknare

B Granskning av verksamheten
- framläggande av verksamhetsberättelse 
- framläggande av räkenskapsredogörelse 
- framläggande av revisionsberättelse
- fastställande av balansräkning

C Beslut om ansvarsfrihet
- beslut om ansvarsfrihet för föregående distriktsstyrelsen

D Propositioner och motioner
- behandling av propositioner 

forts. proposition 2015:7
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- behandling av motioner
- behandling av motioner till Stora Årsmötet (ojämna år)

E Budget och verksamhetsplan
- framläggande av budget och verksamhetsplan - fastställande av rambudget för kommande år

F Val av distriktsstyrelse
- val av distriktsordförande och andre vice ordförande (ojämna år) respektive vice ordförande (jämna år) för 
två år
- val av distriktsstyrelseledamöter

G Val av revisorer, ombud och valberedning
- val av tre revisorer (varav minst en bör vara ekonom och minst en ha anknytning till verksamheten)
- val av tre revisorssuppleanter
- val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas Lilla Årsmöte (jämna år)
- Val av valberedning

§ 6 STYRELSEN
Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande organ.
Distriktsstyrelsen består av ordförande, första vice ordförande, andra vice ordförande och 12 ledamöter.
Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

Distriktsstyrelsen sammankallas av ordföranden eller på dennes uppdrag.
Ledamot i distriktsstyrelsen kan begära ett styrelsemöte om ordförande inte kallar till möte inom rimlig tid.

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då en majoritet av ledamöterna är närvarande.

§ 7 FÖRFATTNING
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår.

§ 8 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av lokalavdelningarna inom 
distriktet begär detta. Extra årsmöte kan endast fatta beslut i ärende som föranlett mötet. För extra årsmöte 
gäller tillämpliga delar av vad som sagts om distriktsårsmötet.

§ 9 STADGEÄNDRING
För ändring av stadgarna fordras enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten eller 3/4 
majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie årsmöte.

§ 10 UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift fattas med enkel majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten. Svenska Kyrkans Ungas i Lunds stift tillgångar skall vid upplösning överlämnas till Stifts-
samfälligheten i Lunds stift att användas till barn- och ungdomsarbete i stiftet.

forts. proposition 2015:7
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Proposition 2015:8

MÅLDOKUMENT FÖR 2015  
FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT

För att lättare kunna följa upp arbetet i SKUL har distriktsstyrelsen tagit fram fyra mål 
för 2105 efter en önskan från nätverkarna som jobbar med kontakten med lokalavdel-
ningarna. Detta för att kunna ha ett mål att jobba mot under verksamhetsåret och för att 
tydligare kunna se hur vi ska fortsätta att växa som organisation.

Distriktsstyrelsen har beslutat om följande mål för 2015:
• Vi vill vid utgången av 2015 vara minst 2000 medlemmar.
• Vi vill ha minst en aktiv lokalavdelning i varje kontrakt i Lunds stift.
• Vi vill att minst sju olika kontrakt ska vara representerade (genom  

lokalavdelning eller församling) vid de arrangemang där Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stift är huvudarrangör.

• Vi vill under 2015 utarbeta stabila strukturer för ideellt arbete i vår organisation.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta måldokumentet i sin helhet.
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Motion 2015:1

Motion angående praktikant hos SKUL på 100% 

Svenska kyrkans unga i Lunds stift har ett stort behov av extra hjälp av en person som kan 
arbeta sida vid sida med vår konsulent. Flera ideella organisationer löser samma behov 
med att ha praktikanter på heltid kostnadsfritt terminsvis. Att ha en termins praktik kopplad 
till högskola/universitet skulle vara ett utmärkt sätt för SKUL att möta detta behov samtidigt 
som vi kan tillhandahålla praktikplats för en person under en termins tid. En win-win 
situation helt enkelt.

Därför yrkar jag följande:

Att uppdra åt distriktsstyrelsen att se över möjligheten att tillhandahålla en praktikplats på 
100% under höstterminen 2015

Att uppdra åt distriktsstyrelsen att skapa en struktur kring att kontinuerligt ta emot 
praktikanter terminsvis

Robin Nord, Svenska kyrkans unga i Bunkeflo
Julia Sjögren, Svenska kyrkans unga i Höör
Joel Johannesson, Svenska kyrkans unga i Jämshög/Olofström
Desiré Persson, Svenska kyrkans unga i Jämshög/Olofström
Daniel Rohne, Svenska kyrkans unga i Barkåkra församling
Jacob Attehed, Svenska kyrkans unga i Limhamn
Caroline Ravn, Svenska kyrkans unga i Höganäs 

Motionssvaret hittar 
du på nästa sida
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Motionssvar 2015:1

SVAR TILL MOTION 2015:1
Intentionen i motionen är mycket god och eftersträvansvärd, dock ser vi några hinder för detta.
För det första tar det mycket tid för den som ska vara handledare åt denna praktikant. Många 
timmar från dagens konsulenttjänst kommer försvinna till handledning för praktikanten. 

Ett ytterligare hinder är att de flesta högskolor och universitet i stiftet inte kommer acceptera 
SKUL som praktikplats eftersom vi är en religiöst grundad organisation. 

Slutligen är det också ett faktum att en praktikplats kostar pengar. Praktikanten måste på 
något sätt få en inkomst och då vi inte ser någon möjlighet att vara anslutna till en institution 
som har CSN-berättigade kurser och verksamhet blir det organisationen själv som får stå för 
någon form av månadsbaserad ersättning. I dagsläget har SKUL inte dessa ekonomiska förut-
sättningar.

Självklart kvarstår möjligheten att utbyta erfarenheter med andra organisationer som lägger 
upp sitt arbete utifrån att det finns en praktikant terminsvis samt att ta lärdom av detta. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

Att Avslå motionen i sin helhet.
Att I samband med kartläggning av personalresurser se över möjligheterna för någon form av 

praktikplats hos Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. 
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Motion angående personal

SKUL är en stor organisation och har ett enormt behov av tjänstemän som kan arbeta med saker 
ideella inte kan lägga tid på. Avsikten med motionen är att SKUL som organisation ställer sig 
bakom behovet och nödvändigheten med en extra 100% anställd och därav ger DS ett tydligt 
mandat att under en två-årsperiod se över och aktivt arbeta för en extra tjänst.

Därför yrkar jag:

Att DÅM ger DS ett tydligt mandat att till 2017 aktivt lägga resurser på att lobba för samt verka för 
att en ny tjänst på 100% inrättas.

Att motionen sänds vidare som en skrivelse till stiftsfullmäktige.

Motion 2015:2

SVAR TILL MOTION 2015:2
Distriktsstyrelsen ser också ett behov gällande ytterligare personal för att kunna bedriva SKULs verk-
samhet på bästa sätt. Omfattningen på utökade personalresurser är dock inte given i dagsläget, det är inte 
självklart att det är ytterligare 100% som behövs.

Styrelsen är inte helt överens med motionären om att en så aktiv påverkan på stiftsfullmäktige och stift-
skansli i nuläget är den bästa strategin för detta. Under slutet av 2014 arbetades ett nytt samverkansavtal 
med stiftet fram. Detta avtal har antagits av båda organisationerna med stor glädje. Det vore väldigt risk-
fyllt av SKUL att i nuläget gå in och förhandla om ytterligare personal eftersom vi då riskerar att förlora 
mer än vad vi vinner på en sådan förhandling.

Distriktsstyrelsen anser att det inte finns någon rimlighet i att föra denna påverkansfråga innan vi klart 
och tydligt ser var behovet av ytterligare en tjänst finns. Först när vi har kartlagt detta finns det möjlighet 
att göra en aktiv påverkanssatsning gentemot beslutsfattarna på stiftsnivå.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

Att Avslå motionen i sin helhet.
Att Ge distriktsstyrelsen i uppdrag att kartlägga behovet av ytterligare personalresurser. 
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Motion angående verksamhetsinriktning för fyra år

För att kunna ha en stabil framtid och kunna sätta upp skarpa mål för var vi önskar se 
organisationen i framtiden så tycker jag det är viktigt att sätta upp inriktningar och mål 
utifrån ett längre perspektiv. Det hjälper organisationen också på så sätt att den sedan blir 
utgångspunkt för verksamhetsplanen. 

Jag vill också trycka på behovet av att verksamhetsinriktningen kompletteras med ett 
dokument för vilken utbildning (organiserade kurser) organisationen skall bedriva för att på 
så sätt, i folkbildningens anda, styrka barn och unga i tro, ansvar och som tongivande 
pjäser i civilsamhället och Svenska kyrkan, en så kallad masterplan.

Jag yrkar därför:

Att uppdra åt distriktsstyrelsen att i samråd med medlemmarna ta fram ett dokument för 
verksamhetsinriktning för åren 2016-2019.

Att verksamhetsinriktningen kompletteras med en masterplan för vilken utbildning SKUL 
skall genomföra framöver.

Robin Nord, Svenska kyrkans unga i Bunkeflo

Motion 2015:3

Motionssvaret hittar 
du på nästa sida
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Motionssvar 2015:3

SVAR TILL MOTION 2015:3
Distriktsstyrelsen instämmer med motionären gällande faktumet att en långsiktig planering 
och ett längre perspektiv ger en stabilare organisation. 

Detta tog styrelsen fasta på vid propositionsskrivandet inför årsmötet 2015 och lade därför 
fram förslag om verksamhetsplaner för både 2015 och 2016 samt en preliminär verksamhets-
plan för 2017. Motionen ligger således helt i linje med det redan påbörjade framtidsarbetet i 
styrelsen. Uttrycket “i samråd med medlemmarna” är väldigt mångtydigt och vi önskar att 
detta förtydligas av medlemmarna själva.

Vi håller med motionären om att utbildning för medlemmar är viktigt - dock ser vi att SKUL 
som organisation inte måste vara ensam huvudman för utbildningar för medlemmar. En ytter-
ligare fråga vi ställer oss är huruvida det behövs ett separat dokument för en utbildningsplan, 
det bör kunna ingå i den större verksamhetsinriktningen. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

Att Bifalla motionens första att-sats.
Att Avslå motionens andra att-sats. 
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Motion angående bibelstudium på all distriktsverksamhet

Bibelkunskapen är någonting som inte växer bland unga kristna, eller kristna i allmänhet 
för den delen. Ärkebiskopen benämner det i boken "Tro som politisk kraft" som 
bibelanalfabetism. För att höja kunskapen bland våra medlemmar vill jag att vi inför 
obligatoriskt bibelstudium på samtliga distriktsarrangemang. Bibelstudiet i sig behöver inte 
vara obligatoriskt att närvara på om så inte önskas, men yrkandet består av en 
förhoppning att det alltid ska finnas möjlighet.

Därför yrkar jag:

Att minst ett obligatoriskt bibelstudium skall vara med på samtliga arrangemang

Att distriktsstyrelsen i särskilda fall kan besluta att kringgå detta beslut.

Motion 2015:4

SVAR TILL MOTION 2015:4
Distriktsstyrelsen anser att bibelstudium vid arrangemang på ett bra sätt kan utveckla unga kristnas 
kunskap kring sin kristna tro och dess ursprung. Därför håller vi med om att ett bibelstudium bör finnas 
i form av ett valbart pass på alla våra arrangemang - men att undervisningen fritt skall kunna anpassas 
efter gruppen. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift använder sig av värdeorden ”Kristus i centrum”, vil-
ken är något vi tydligt kan visa och använda oss av på alla våra arrangemang genom olika bibelstudium.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

Att Bifalla motionen i sin helhet
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Motion angående satsning på årsmöte för barn under 13

Under många år bedrev Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift (SKUL) ett i Föreningssverige 
unikt koncept, nämligen Junior- och miniormötet (JUMIM) som gav barnen tillgång till våra 
beslutande organ. Detta koncept är någonting som fattas vår organisation idag och jag 
önskar se en ny satsning på årsmötesformer för våra barnmedlemmar under 13 år. 

Jag yrkar därför:

Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett koncept för hur vi får med våra 
barnmedlemmar under 13 år i årsmötesorganet igen till 2017.

Samt

Att detta koncept presenteras till DÅM 2016.  

Robin Nord, Svenska kyrkans unga i Bunkeflo

Motion 2015:5

SVAR TILL MOTION 2015:5
Distriktsstyrelsen anser att alla medlemmar oavsett ålder ska ha samma möjlighet att påverka rörelsens 
beslut. Genom att ta fram ett koncept där fler barn kan medverka och vara delaktiga i beslutande organ 
så betonar vi även för lokalavdelningarna att SKUL inte bara är till för ungdomar, vilket i sin tur kan vara 
en metod för en medlemssatsning för barn under 13 år.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

Att Bifalla motionen i sin helhet
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Motion om riktad satsning för att medlemsregistrera barn

Under min tid som nätverkare har jag stött på en tro hos församlingar att Svenska kyrkans 
unga är till för ungdomsgrupperna, då detta inte enbart stämmer så skulle jag vilja se en 
riktad satsning för barn under 13 år. Dels för att vi är en organisation för barn och unga, 
dels för att vi har väldigt många potentiella medlemmar är ute.

Därför yrkar jag:

Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att till DÅM 2016 ta fram ett förslag beslut angående en 
särskild satsning för barn under 13 år

Robin Nord, Svenska kyrkans unga i Bunkeflo

Motion 2015:6

SVAR TILL MOTION 2015:6
Distriktsstyrelsen tycker att motionärens förslag är bra. 
Distriktsstyrelsen anser denna riktade satsning vara genomförbar utan några större hinder, varken 
ekonomiska eller administrativa. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

Att Bifalla motionen i sin helhet
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Motion angående disponering av pengarna från försäljningen av 
Solgården

Svenska kyrkans unga i Lunds stift (SKUL) avyttrade under 2014 sin gamla lägergård 
Solgården. Kapitalet som försäljningen genererade landade på 2.4 miljoner kronor. 
Distriktsstyrelsen har inte kommit med något förslag angående hur pengarna skall 
förvaltas, det tycker jag är konstigt.

Nu är det nämligen så att jag har ett förslag. Jag tänker att de pengar som placerats bör 
bilda en fond där lokalavdelningar kan söka pengar för att göra arrangemang som är 
lokalavdelningsöverskridande. Alltså då det kommer flera lokalavdelningar till gagn. 

Jag yrkar därför:

Att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att till DÅM 2016 jobba fram en lösning där 
lokalavdelningar kan söka medel för att genomföra arrangemang tillsammans med andra 
lokalavdelningar

Robin Nord, Svenska kyrkans unga i Bunkeflo

Motion 2015:7

Motionssvaret hittar 
du på nästa sida
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Motionssvar 2015:7

SVAR TILL MOTION 2015:7
Distriktsstyrelsen har i enlighet med beslutet från årsmötet 2014 förvaltat intäkterna från försälj-
ningen på bästa sätt efter samtal med och rådgivning från stiftskansliets och SKULs ekonomer. 
För mer information angående denna förvaltning, se rapporten som är bifogad verksamhetsbe-
rättelsen för 2014.

De pengar som kan komma medlemmar och lokalavdelningar till gagn i framtiden är således 
den avkastning som blir av det investerade kapitalet.
Anledningen till att distriktsstyrelsen inte lagt fram ett förslag till detta årsmöte är den enkla 
anledningen att vi i nuläget inte har någon avkastning att besluta om eftersom pengarna just 
börjat växa. Det är även så att vi inte kan vara helt säkra på att det blir en avkastning på grund 
av det instabila ekonomiska klimat som råder i Sverige just nu, bland annat med negativa räntor. 

Fördelen med att ha investerat pengarna som vi har gjort är att det är en långsiktigt stabil plan 
där organisationen med allra största säkerhet kommer att få någon form av avkastning varje år, 
det är dock helt omöjligt att säga hur mycket i nuläget. 

Däremot gillar distriktsstyrelsen motionärens förslag om att pengarna ska användas till lokalav-
delningsöverskridande arrangemang, denna idé har även varit uppe i styrelsens diskussioner. 
Vi ser dock att detta inte är det enda sättet att på bästa sätt se till att all avkastning kommer 
medlemmarna till gagn. Motionärens att-sats är utformad på ett sådant sätt att pengarna inte 
låses till enbart en sak utan öppnar för möjligheten att avkastningen kommer till nytta på bästa 
möjliga sätt för både medlemmar och lokalavdelningar.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

Att Bifalla motionen i sin helhet
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Motion angående kostnadsfri verksamhet under 2015 och 2016

Svenska kyrkans unga i Lunds växer och det är roligt. Därför ser vi ett starkt behov i att 
kunna locka fler till våra arrangemang för att kunna få in nya medlemmar som aktiva. 
Eftersom vi har billiga arrangemang i dagsläget ser jag inget hinder i att vi gör det 
kostnadsfritt för våra medlemmar att åka på våra arrangemang. Totalt handlar det om ca 
120 tusen som vi tappar i intäkter, det är pengar som vi har att täcka upp med 
inledningsvis av pengarna från försäljningen av Solgården bland annat.

Jag yrkar därför:

Att samtliga arrangemang under 2015 och 2016 ska vara kostnadsfria för alla

Robin Nord, Svenska kyrkans unga i Bunkeflo

Motion 2015:8

Motionssvaret hittar 
du på nästa sida
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Motionssvar 2015:8

SVAR TILL MOTION 2015:8
Distriktsstyrelsen har läst och begrundat motionen och anser att intentionen är mycket god och 
eftersträvansvärd. 

Att ha kostnadsfria arrangemang är dock inte enbart positivt, många gånger är en avgift ett 
sätt att säkerställa att de som anmäler sig faktiskt deltar på arrangemangen. Risken med helt 
kostnadsfria arrangemang är att det väller in anmälningar och när arrangemanget väl ska ge-
nomföras är det många som inte dyker upp. Det betyder att det blir stora utgifter där det mesta 
går till spillo. 

Ett annat problem med motionen är det faktum att vi inte med säkerhet vet huruvida det kom-
mer finnas någon avkastning från intäkterna för Solgården att täcka upp förlusten med. Di-
striktsstyrelsen har i enlighet med beslutet från årsmötet 2014 förvaltat intäkterna från försälj-
ningen på bästa sätt efter samtal med och rådgivning från stiftskansliets och SKULs ekonomer. 
För mer information angående denna förvaltning, se rapporten som är bifogad verksamhetsbe-
rättelsen för 2014. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

Att Avslå motionen i sin helhet
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2015 
Distriktsårsmötet (DÅM) 2014 beslutade med kvalificerad majoritet att styrelsen ska bestå av 
en ordförande, en vice ordförande och en 2 vice ordförande (motion 2014:2, att-sats 10), till 
skillnad från det tidigare då vi hade en ordförande och en vice ordförande, men endast med 
enkel majoritet röstades förslaget om 12 ledamöter (motion 2014:2 att-sats 11), till skillnad från 
tidigare 13 ledamöter, igenom. Enkel majoritet kräver att beslutet tas med enkel majoritet på 
två på varandra följande årsmöten. Därför består valberedningens förslag till styrelse nu av en 
ordförande, en vice ordförande, en 2 vice ordförande samt 13 ledamöter.

PRESIDIUM FÖR DISTRIKTSÅRSMÖTET:
Ordförande:
Robin Asplund, Veberöd
Victor Winberg, Jämshög Olofström

Sekreterare:
Natalie Ramstedt, Höör
Amanda Andersson, Kävlinge

Motivering:
Valberedningen har valt att föreslå ett till största del nytt presidium. Vi är väldigt nöjda med 
såväl ordförandeparet, sekreterarparet och presidiet i sin helhet. Amanda har suttit ett DÅM 
tidigare och har erfarenhet att dela med sig av.

DISTRIKTSORDFÖRANDE, 2 ÅR:
Johan Christensson, Limhamn

Motivering:
Johan har ett starkt förtroende bland ledamöterna i den avgående distriktsstyrelsen och det ser 
vi som positivt och det betyder att han bidragit mycket i sin roll som ledamot. Valberedningen 
anser att han med all sin församlingserfarenhet och sin arbetsmoral skulle vara ett ypperligt val 
till ny ordförande.

VICE DISTRIKTSORDFÖRANDE, 1 ÅR FYLLNADSVAL:
Alexander Olsson, Höör

Motivering:
Alexander har en enorm arbetskapacitet och beskrivs av sina ledamotskollegor som en som 
gör väldigt mycket jobb. Alexander har också varit drivande i att utveckla SKULs arbete med 
sociala medier och hemsida. Valberedningen delar denna uppfattning och tror att Alexander 
skulle göra ett väldigt bra jobb som vice ordförande för SKUL.
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2 VICE DISTRIKTSORDFÖRANDE, 2 ÅR:
Louise Sörensson, Carpe Diem Kirseberg

Motivering:
Louise har under sitt första år visat på god vilja i distriktsstyrelsen och arbetat bra. Valbered-
ningen ser en stor potential i henne och det faktum att hon har erfarenhet av att vara lokalav-
delningsordförande väger tungt. 

LEDAMÖTER, 2 ÅR:
Ludvig Werner, Carpe Diem Kirseberg
Tyra Kristiansson, Bjärred
Joel Johannesson, Jämshög Olofström
Johanna Knutsson, Moa och company
Lina Östman, Linderöd-Äsphult
Joel Tomelius, Hörby
Clara Kristiansen, Sölvesborg

LEDAMÖTER, 1 ÅR:
Alex Nilsson, Kiwisar
Emma Suikkonen, Bunkeflo

Motivering:
Valberedningen har under 2014 och 2015 jobbat stenhårt för att få fram ett förslag till ny 
distriktsstyrelse där kontinuitet och förnyelse går hand i hand. Vi är väldigt nöjda över vårt 
förslag och vi ser med glädje att olika spetskompetenser och arbetsmoral är framträdande i vårt 
förslag.

REVISORER:
Christian Algö, Karlskrona
Desiré Persson, Jämshög Olofström

REVISORSSUPPLEANTER:
Caroline Ravn, Höganäs 

Motivering:
Valberedningen är väldigt nöjda med sitt förslag där ekonomisk vana möter erfarenhet och 
noggrannhet.

forts. valberedningens förslag


