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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 2015 
LEDNING
Område Ledning har ansvarat för de övergripande och gemensamma frågorna för Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stift.

Under året har område Ledning arbetat med att se över de personella resurserna och be-
hoven i organisationen. Området har också sett över styrelsearbetet och dess mötesformer 
för att sedan strukturera om det och anpassa mötesstrukturen för att förenkla styrelsearbe-
tet och sänka kostnaderna för styrelsen. 

Ledning har dessutom skött kontakt med representanter i olika projekt och organisatio-
ner samt organisationer för befintliga, och potentiella, samarbeten och samarrangemang. 

Området har också skött den mediala kontakten med press som uppstått i samband 
med projekt ”Gör Skillnad”. 

IDENTITET
Område Identitet har arbetat med organisationens värdeord; gemenskap, engagemang, 
växande, solidaritet och Kristus i centrum. Området har dessutom sett över formerna för 
Kåren och dess upplägg. Utöver detta har Identitet gjort ett omfattande arbete med att ta 
fram en verksamhetsinriktning för 2016 – 2019 för att få en tydligare kontinuitet i organi-
sationens verksamhet. Identitet har dessutom varit delaktiga i att planera SKULJUL som 
sköts upp till januari 2016 på grund av tidsbrist. 

MÖTESPLATS
Efter en omfattande verksamhetsinventering har Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift åter-
igen haft verksamhet och arrangemang. 

I februari genomfördes tre sportlovsläger på Södra Hoka med totalt 117 deltagare, man 
var också med i genomförandet av Sportlovskul i Lunds domkyrka och på domkyrkofo-
rum den 19 februari där ca 200 barn deltog. Distriktsårsmötet i april lockade 138 personer.

På höstlovet arrangerades ytterligare tre läger på Södra Hoka med totalt 141 deltagare. 
Under 2015 arrangerades också fem forumkvällar på en rad platser i distriktet med olika 
teman och varierande deltagande, ett koncept som mynnat ut i projektet ”Gör Skillnad” 
där deltagandet resulterade i att totalt 1749 par skor samlades in till förmån för nyanlända 
flyktingar.

Området har också arbetat med att tillsätta och samordna arbetsgrupper för arrange-
mang som ska genomföras 2016.

KOMMUNIKATION
Område Kommunikation har tagit fram en kommunikationsplan för att underlätta och 
förtydliga arbetet med organisationens kommunikationskanaler. Kommunikation har 
också sett över möjligheterna att bygga om hemsidan och har haft en nära kontakt med 
Svenska Kyrkans Ungas Riksförbund för att upprätta en tydligare sammankoppling mel-
lan deras hemsida och skul.nu. Domänen hagstroms.nu är inte längre i Svenska Kyrkans 
Unga i Lunds stifts ägo.
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Proposition 2016:1

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016
Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2016. Detta 
är den uppdaterade planen där det kan ha gjorts ändringar från årsmötet 2015 där 
man antog planen första gången.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta den reviderade verksamhetsplanen för 2016.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2016 
hittar du på nästa sida!
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REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016
I verksamhetsplanen för 2016 beskrivs det som organisationen vill satsa på under året. 

SAMARBETE
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts vill vara en naturlig del av arbetet med barn och unga i 
stiftet. Därför vill organisationen arbeta för att utveckla och fördjupa relationen med Lunds 
stiftkansli och stiftets församlingar. 

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill sträva efter att höja barn och ungas röster i frågor 
som påverkar dem. Ambitionen är att vara en organisation som samlar, tar vara på och stärker 
barn och ungas tankar och åsikter inom kyrka och samhälle samt att arbeta för att tankar och 
idéer hos barn och unga inom Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift blir verklighet. Genom nära 
samarbete med Svenska Kyrkan i Lunds stift vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift fungera 
som en länk mellan barn och unga och Svenska Kyrkan i Lunds stift.

Distriktsstyrelsen vill även under 2016 arbeta vidare med att förbättra kontakten mellan 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och de styrelser där vi finns representerade, detta sker ge-
nom distriktsstyrelsens representanter i de styrelserna vi finns representerade.

VÄRDEORDEN 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift kommer under 2016 att arbeta vidare med och utveckla 
organisationens fem värdeord: gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i cen-
trum. Målet är att alla distriktets läger, arrangemang, och verksamhet ska genomsyras av de fem 
värdeorden. Detta sker genom arbetet att ta fram material utifrån vilket distriktet och lokalav-
delningar kan arbeta och fördjupa sig i värdeorden och deras betydelser. 

PÅVERKAN
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill ge alla medlemmar möjlighet att vara med och påverka 
inom organisationen Distriktsstyrelsen vill under 2016 arbeta för att vara en organisation som 
strävar efter att lära barn och unga den demokratiska processen.

Det sker delvis genom ett aktivt arbete med att göra distriktets årsmöten lättillgängliga och 
förståliga. En naturlig del i arbetet med tillgängliga årsmöten är att medlemmar med olika för-
utsättningar ska kunna delta under samma villkor. Därför vill distriktsstyrelsen arbeta vidare 
med att ta fram ett koncept för hur distriktets årsmöten ska anpassas för yngre medlemmar så 
att dessa blir förståliga och intressanta. 

Det ska vara lätt att uttrycka sin åsikt, ett led i detta är att fortsätta anordna öppna forum, 
så kallade forumkvällar, under året då medlemmar och distriktsstyrelsen kan mötas och samtala 
kring viktiga ämnen och frågor. 

GEMENSKAP OCH MÖTESPLATSER
Svenska Kyrkas Unga i Lunds stift vill vara en organisation där barn och unga kan träffas, dela 
tro och skapa gemenskap i Kristus. Under 2016 vill distriktsstyrelsen arbeta för att skapa arrang-
emang som blir platser där individen får möjlighet att upptäcka och fördjupa sin kristna tro samt 
växa i tro och ansvar. En del i detta sker genom verksamheten Kåren.
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Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill planera och genomföra arrangemang för alla ungdo-
mar i Lunds stift. Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap 
och de fem värdeorden. En del i detta arbete är att främja arbetet med att personer med olika 
funktionsnedsättningar också ska kunna delta på lika villkor i alla Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stifts arrangemang.

Under 2016 kommer det bedrivas lägerverksamhet på Södra Hoka. Detta görs i samarbete 
med Södra Hoka stiftsgård och Lunds stifts församlingar. 

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill tillsammans med Lunds stift planera och genomföra 
en stiftsungdomsdag under 2016. Svenska kyrkans Unga i Lunds stift deltar även i planeringen 
av ett ekumeniskt läger hösten 2016 med anledning av uppmärksammandet av Reformationen. 

KOMMUNIKATION
Under 2016 vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vara fortsatt etablerade i sociala medier och 
ge medlemmarna information om vad som händer i distriktet. Distriktsstyrelsen ska sträva efter 
att ha en välbesökt hemsida som är lätt att använda. Målet är att alla medlemmar och andra får 
all information de behöver och önskar.

Under 2016 kommer distriktsstyrelsen förtsätta med att utvärdera och underhålla organisa-
tionens materiallager. 

ENGAGEMANG
Svenska kyrkans Unga i Lunds stift under 2016 arbeta aktivt för att engagera barn och unga i 
frågor som påverkar dem, inom kyrka, samhälle och globalt. Genom att delta i arrangemang 
som främjar mänskliga rättigheter och barn och ungas ställning i samhället och kyrkan hoppas 
organisationen kunna visa en tydlig profil samhälls- och kyrkofrågor. Därför kommer Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stift bland annat arbeta vidare med projektet “Upprop gör skillnad”, för 
att ge barn och unga en möjlighet att vara med och påverka i samhället.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift söker alltid möjligheter för att kunna bredda och utveck-
la sin verksamhet. Under 2016 kommer därför distriktsstyrelsen tillsammans med nätverkarna 
att arbeta aktivt med att rekrytera nya medlemmar samt arbeta med att fortsätta engagera med-
lemmar i organisationen. En viktig del i detta arbetet är att arbeta nära lokalavdelningarna och 
engagera individen.

Under året vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift arbeta för att tydligt uppmuntra och 
uppmärksamma de frivilliga inom organisationen. En del i detta arbete är SKULJUL som sam-
lar och tackar de ideella krafter som under det gångna året arbetat ideellt inom organisationen.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift avser engagera sig i HBTQIA-frågor genom närvaro på 
bland annat Lundapride. 

ÖVRIGA ARBETEN
Det är viktigt att alla människor tänker på vår jord. Vi har bara en jord och den måste vi ta hand 
om. Därför vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift arbeta för ett tydligt miljö- och rättvisetänk. 
Alla arrangemang som distriktet genomför ska utgå ifrån Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts 
miljöpolicy.  

forts. reviderad verksamhetsplan 2016
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Proposition 2016:2

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017
Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2017. 
Detta är den uppdaterade planen där det kan ha gjorts ändringar från årsmötet 
2015 där man antog planen första gången.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta den reviderade verksamhetsplanen för 2017.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2017 
hittar du på nästa sida!
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REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017
SAMARBETE
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts vill vara en naturlig del av Svenska Kyrkans barn- och 
ungdomsarbete. Därför vill organisationen fortsätta arbeta för att utveckla och fördjupa 
relationen med Lunds stiftskansli och stiftets församlingar.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill sträva efter att höja barn och ungas röster i 
frågor som påverkar dem. Ambitionen är att vara en organisation som samlar, tar vara på 
och stärker barn och ungas tankar och åsikter inom kyrka och samhälle. 

Distriktsstyrelsen vill även under 2017 arbeta med att behålla god kontakt mellan 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och de styrelser där vi finns representerade, detta sker 
genom distriktsstyrelsens representanter i de styrelser där vi finns representerade

PÅVERKAN
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill ge alla medlemmar möjlighet att vara med och 
påverka i organisationen. Det sker delvis med ett fortsatt arbetet att göra distriktets års-
möten lättillgängliga och förståliga. En naturlig del i arbetet med tillgängliga årsmötet är 
medlemmar med olika förutsättningar ska kunna delta med samma villkor.

GEMENSKAP OCH MÖTESPLATSER
Svenska Kyrkas Unga i Lunds stift vill vara en organisation där barn och unga kan träffas, 
dela tro och skapa gemenskap. Där våra mötesplatser blir platser där individen får möjlig-
het upptäcka och fördjupa sin kristna tro samt växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill planera och genomföra arrangemang för ung-
domar i Lunds stift. Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet 
budskap och de fem värdeorden: gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kris-
tus i centrum.

 
KOMMUNIKATION
Under 2017 vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vara fortsatt etablerade i sociala me-
dier och ge medlemmarna information om vad som händer i distriktet. Distriktsstyrelsen 
ska sträva efter att ha en välbesökt hemsida som är lätt att använda. Målet är att alla med-
lemmar och andra får all information de behöver och önskar.

 
ENGAGEMANG
Svenska kyrkans Unga i Lunds stift ska under 2017 arbeta aktivt för att engagera barn 
och unga i frågor som påverkar dem, inom kyrka, samhälle och globalt. Genom att delta 
i arrangemang som främjar mänskliga rättigheter och barn och ungas ställning i samhälle 
och kyrka hoppas organisationen kunna visa en tydlig profil i samhälls- och kyrkofrågor. 
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Målet är att Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska, tillsammans med medlemmarna, 
kunna samlas under en gemensam handling. Detta sker delvis genom aktivt arbete med 
nära kontakt med lokalavdelningarna och den enskilde individen. Organisationen strävar 
mot att ta vara på åsikter och tankar hos medlemmarna.Det ska vara lätt att uttrycka sin 
åsikt, ett led i detta är att fortsätta anordna öppna forum, under året då medlemmar och 
distriktsstyrelsen kan mötas och samtala kring viktiga ämnen och frågor.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift söker alltid möjligheter för att kunna bredda och 
utveckla sin verksamhet. Under 2017 kommer därför organisationen att arbeta aktivt med 
medlemsrekrytering.

Som kristen organisation är det viktigt att ta ansvar för skapelsen. Därför vill Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stift ha en tydlig miljöprofil. Alla arrangemang som distriktet ge-
nomför ska utgå ifrån ett tydligt miljö- och rättvisetänk. Svenska Kyrkans Unga i Lunds 
stift vill arbeta aktivt för att främja arbete med miljö-och rättvisetänk i samhället.

Under året vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift arbeta för att tydligt uppmuntra 
och uppmärksamma de frivilliga inom organisationen.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift avser fortsätta arbeta aktivt med HBTQIA-frågor.

forts. reviderad verksamhetsplan 2017
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Proposition 2016:3

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018
Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2018. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta verksamhetsplanen för 2018.

Verksamhetsplanen för 2018 
hittar du på nästa sida!
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018
SAMARBETETE
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts vill vara en naturlig del av arbetet med barn och unga 
i stiftet. Därför vill organisationen fortsätta arbeta för att utveckla och fördjupa relationen 
med Lunds stiftskansli och stiftets församlingar.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill sträva efter att höja barn och ungas röster i 
frågor som påverkar dem i kyrka och samhälle. Ambitionen är att vara en organisation som 
samlar, tar vara på och stärker barn och ungas tankar och åsikter inom kyrka och samhäl-
le. Genom nära samarbete med Svenska Kyrkan i Lunds stift vill Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stift fungera som en länk mellan barn och unga och Svenska Kyrkan i Lunds stift.

 Distriktsstyrelsen vill även under 2018 arbeta vidare med att förbättra kontakten mel-
lan Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och de styrelser där vi finns representerade Detta 
sker genom distriktsstyrelsens representanter i de styrelser där vi finns representerade

PÅVERKAN
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill ge alla medlemmar möjlighet att vara med och på-
verka inom organisationen. Det sker delvis genom ett aktivt arbete med att göra distriktets 
årsmöten lättillgängliga och förståliga. En naturlig del i arbetet med tillgängliga årsmötet 
är medlemmar med olika förutsättningar ska kunna delta med samma förutsättningar.

Det ska vara lätt att uttrycka sin åsikt, ett led i detta är att fortsätta anordna öppna fo-
rum, så kallade forumkvällar, under året då medlemmar och distriktsstyrelsen kan mötas 
och samtala kring viktiga ämnen och frågor.

 
GEMENSKAP OCH MÖTESPLATSER
Svenska Kyrkas Unga i Lunds stift vill vara organisation där barn och unga kan träffas, 
dela tro och skapa gemenskap. Där våra mötesplatser blir platser där individen får möjlig-
het att upptäcka och fördjupa sin kristna tro samt växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill planera och genomföra arrangemang för ung-
domar i Lunds stift. Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet 
budskap och de fem värdeorden: gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kris-
tus i centrum.

KOMMUNIKATION
Under 2018 vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vara fortsatt etablerade i sociala me-
dier och ge medlemmarna information om vad som händer i distriktet. Distriktsstyrelsen 
ska sträva efter att ha en välbesökt hemsida som är lätta att använda. Målet är att alla med-
lemmar och andra får all information de behöver och önskar.
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ENGAGEMANG
Svenska kyrkans Unga i Lunds stift vill under 2018 arbeta aktivt för att engagera barn 
och unga i frågor som påverkar dem, inom kyrka, samhälle och globalt. Genom att delta 
i arrangemang som främjar mänskliga rättigheter och barn och ungas ställning hoppas 
organisationen kunna visa en tydlig profil i samhälls- och kyrkofrågor.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift söker alltid möjligheter för att kunna bredda och 
utveckla sin verksamhet. Under 2018 kommer därför distriktsstyrelsen tillsammans med 
nätverkarna att arbeta aktivt med att rekrytera nya medlemmar samt arbeta med att fort-
sätta engagera medlemmar i organisationen.

Under året vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift arbeta för att tydligt uppmuntra 
och uppmärksamma de frivilliga inom organisationen.

 
ÖVRIGA ARBETEN
Det är viktigt att alla människor tänker på vår jord. Vi har bara en jord och den måste 
vi ta hand om. Därför vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ha en tydlig miljöprofil. 
Alla arrangemang som distriktet genomför ska utgå ifrån ett tydligt miljötänk. Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stift ska även sträva mot att rättvisemärkningen genomsyrar alla de 
produkter organisationen använder.

forts. verksamhetsplan 2018
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Proposition 2016:4

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2016
Det här är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under det 
här året. Rambudgeten för 2016 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 2016.

REVIDERAD RAMBUDGET 2016

Anslag, bidrag, gåvor, kollekter +703 500 

Arrangemang -454 000

Styrelsen -50 500

Kommunikation -42 200

Personal -200 000

Övriga kostnader -81 400

ÅRETS RESULTAT -124 600
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Proposition 2016:5

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2017
Så här tänker distriktsstyrelsen fördela pengarna under 2017. Ram-
budgeten för 2017 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 distriktsårsmötet om den igen.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta reviderad rambudget för 2017.

REVIDERAD RAMBUDGET 2017

Anslag, bidrag, gåvor, kollekter +703 500 

Arrangemang -454 500

Styrelsen -50 500

Kommunikation -42 200

Personal -400 000

Övriga kostnader -80 900

ÅRETS RESULTAT -324 600
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Proposition 2016:6

RAMBUDGET FÖR 2018
Så här tänker distriktsstyrelsen fördela pengarna under 2018.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta rambudget för 2018.

RAMBUDGET 2018

Anslag, bidrag, gåvor, kollekter +703 500 

Arrangemang -379 000

Styrelsen -50 500

Kommunikation -42 200

Övriga kostnader -81 400

ÅRETS RESULTAT +150 400
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Proposition 2016:7

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2019
För att få en tydligare kontinuitet i organisationens verksamhet har distriktssty-
relsen genom Område Identitet under 2015 gjort ett omfattande arbete med att ta 
fram en verksamhetsinriktning för 2016 – 2019.

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta

att anta verksamhetsinriktningen för 2016-2019

Verksamhetsinriktningen
hittar du på nästa sida!
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forts. prop 2016:7

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2019
GEMENSKAP
Svenska Kyrkans Unga en del av Svenska Kyrkans barn- och ungdomsarbete. Organisationen 
arbetar med att skapa gemensamma mötesplatser för unga kristna, där barn och unga känner 
sig inkluderade och delaktiga. Genom dess mötesplatser kan barn och unga kristna komma 
med olika förutsättningar, bli bemötta som jämlikar och träffas och dela tro, tankar och liv med 
andra.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill:
• Samla barn och unga i Lunds stift i en gemenskap
• Vara en öppen gemenskap där barn och unga kan träffa varandra
• Skapa mötesplatser där barn och unga kan träffas och vara en del av gemenskapen i Kristus
• Verka för att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna delta i Svenska Kyrkans Unga i Lunds 

Stifts arrangemang

VÄXANDE
Det är viktigt att som organisation utvecklas i takt med- och ta plats i samhället. Svenska kyr-
kans unga är en demokratisk organisation som alltid arbetar för att uppmuntra barn och unga 
att delta i styrandet av organisationen Men det är viktigt att som demokratisk organisation alltid 
förtsätta arbeta för att arbeta för att involvera medlemmar i den demokratiska processen.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill:
• Vara en rörelse som främjar barn och ungas kunskap om och erfarenhet av den demokratiska 

processen
• Vara en rörelse som främjar demokrati och mänskliga rättigheter
• Ge alla medlemmar möjlighet att påverka och ta ansvar i organisationen
• Skapa möjligheter för både barn och unga att delta i den demokratiska processen

SOLIDARITET
Svenska kyrkans unga är en del av kyrkan, och en del av samhället. Därför ar det viktigt för 
organisationen att ta upp, diskutera och ta ställning i angelägna samhällsfrågor. Genom organi-
sationen ges barn och unga möjligheter att ta upp, formulera, diskutera, ifrågasätta och reflektera 
över frågor som rör dem i samhälle och kyrka och därmed bygga kunskap kring dessa frågors 
ibland komplexa sammanhang och vara delaktiga i lösningarnas utformning.
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Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill:
• vara en organisation som hjälper barn och unga att ta upp och diskutera samhällsfrågor 
• vara en organisation som främjar och stödjer samhällsrörelser för mänskliga rättigheter
• vara en organisation som aktivt tar ställning i frågor som rör barn och unga i samhälle och 

kyrka
• hjälpa barn och unga att ta ansvar i och för samhället
• ta del av aktioner för mänskliga rättigheter
• vara en organisation som samlar barn och unga så att organisationen tillsammans med med-

lemmarna kan agera för att hjälpa andra människor

ENGAGEMANG 
Det är viktigt att barn och ungas röster hörs i samhället och att barn och unga vågar ta ställning  
i frågor som påverkar dem. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift är en organisation som finns till 
för att barn och unga ska få hjälp att vara med påverka. Därför finns organisationen som ett stöd 
för att barn och unga ska få sina röster hörd och att deras tankar förs fram i samhälle och kyrka. 

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill:
• Stödja och vara en del av barn och ungas engagemang i samhället
• Engagera barn och unga i globala frågor och samhällsfrågor
• Öppna för, och ta vara på tankar och funderingar hos barn och unga
• Främja att barn och ungas tankar och idéer kan bli verklighet
• Höja barn och ungas röster inom samhälle och kyrka
• Stärka barn och ungas ställning i kyrkan

KRISTUS I CENTRUM
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift är en gemenskap som kretsar kring Kristus och den kristna 
tron. I denna gemenskap får barn och unga vara sig själva och växa tillsammans med varandra 
och i Kristus.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill:
• Jobba aktivt för att gudtjänster och kyrkobesök ska bli tillgängliga och förståeliga för barn 

och unga
• Sträva efter att kyrkan ska vara en gemensam mötesplats för barn och unga
• Arbeta för att den kristna tron ska vara en naturlig gemenskap vid organisationens arrang-

emang

forts. prop 2016:7
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Proposition 2016:8

STADGEÄNDRINGAR EFTER SÅM15
Sen Stora årsmötet 2015 så är det en ny version av stadgar som gäller för hela Svenska Kyr-
kans Unga både på riks, distrikt och lokal nivå. Dessa förändringar beslutades på SÅM15 i 
Borås. Det betyder att vi som distrikt måste anta dessa stadgeändringar i våra egna stadgar 
(regler). 

De tre första paragraferna är gemensamma för hela Svenska Kyrkans Unga vilket bety-
der att har man inte dem med i sina stadgar så kan man inte vara en del av Svenska Kyr-
kans Unga. Så varje år det beslutas om stadgeändringar så måste man ändra så att distrikts 
stadgarn stämmer överens med förbundets stadgar. 

Det som är orange är våra nuvarande stadgar sen DÅM15 och det som är blått är för-
slagen till förändringar som vi måste fatta och som beslutades på Stora årsmötet 2015 till 
att bli de nya stadgarna för Svenska Kyrkans Unga. 

Bifogat till propositionen finns:
• Jämförelse mellan befintliga stadgar (orange) och de som beslutades på SÅM15 

(blått) sidan 19
• Fyra att-satser (sidorna 20-21)
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NUVARANDE STADGAR
 
§2 ORGANISATION Lokalavdelning är en lokal för-
ening i Svenska Kyrkans Unga som beviljats inträde av 
riksorganisationens styrelse. Lokalavdelningens högsta 
beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalav-
delningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans 
Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna 
i respektive stift. Distriktsstyrelsen väljs vid distriktsårs-
möte. Riksorganisationens styrelse kallas förbundsstyrel-
se 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. 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 rö-
relsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i orga-
nisationens 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 syf-
te. Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens 
idé och syfte och som betalat av Stora årsmötet fastställd 
stödmedlemsavgift. 

§5.3 Distriktsårsmötets arbetsordning  
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

D Propositioner och motioner - behandling av propositio-
ner - behandling av motioner - behandling av motioner 
till Stora Årsmötet (Ojämna år) 

G Val av revisorer, ombud och valberedning - val av tre 
revisorer - val av tre revisorssuppleanter - val av ombud till 
Svenska Kyrkans Ungas Lilla Årsmöte (jämna år) - Val av 
valberedning 

STADGEFÖRÄNDRINGAR SEN SÅM15 

§ 2 ORGANISATION Lokalavdelning är en lokal fören-
ing i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta 
beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalav-
delningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans 
Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna 
i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är 
distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksför-
bundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där 
förbundsstyrelsen väljs. 

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

§5.3 Distriktsårsmötets arbetsordning  
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
 
D Propositioner och motioner - behandling av propositio-
ner - behandling av motioner - behandling av motioner 
till riksårsmötet (varje år) 

G Val av revisorer, ombud och valberedning - val av tre 
revisorer - val av tre revisorssuppleanter - val av ombud 
till Svenska Kyrkans Ungas riksårsmöte (varje år) val av 
ombud till extra riksårsmöte - Val av valberedning 

forts. prop 2016:8



20United

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta 

att i Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift stadga ändra §2 från
 
”Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga som beviljats inträde av riksorga-
nisationens 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. Riks-
organisationens styrelse kallas förbundsstyrelse och väljs vid Stora årsmötet. ” 

till 

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

att i Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift stadga ändra §3 från
 
”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 lo-
kalavdelning. I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem 
och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap 
är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning 
och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv 
handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens 
beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontakt-
person 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. ” 

till 

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

forts. prop 2016:8
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att i Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift stadga i fjärde meningen i §5.3-D ändra från 

” behandling av motioner till Stora Årsmötet (Ojämna år)” 

till 

”behandling av motioner till Riksårsmötet (Varje år)” 

att i Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift stadga i fjärde meningen i §5.3-G ändra från 

”val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas Lilla Årsmöte (jämna år) ” 

till 

” val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas riksårsmöte (varje år)- val av ombud till extra 
riksårsmöte”

forts. prop 2016:8
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Proposition 2016:9

STADGEÄNDRING - MINSKAD STYRELSE
Med anledning av minskad arbetsbörda samt ett uppdaterat arbetssätt är en styrelse 
på 15 personer idag överflödig. Ytterligare en aspekt är att det varit ett orosmoment 
att vid styrelsemöten vara beslutsmässiga då hälften av alla ledamöter måste närva-
ra, i en styrelse på 15 personer innebär det alltså att 8 av dessa närvarar. Om antalet 
ledamöter minskar till det föreslagna 11 innebär detta alltså att endast 6 respektive 
7 ledamöter närvarar vid mötena.

Styrelsen utgör idag en kostnad på nästan 15 % av de totala anslagen som kom-
mer Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift tillhanda. Med en minskad styrelse inne-
bär det att kostnaderna sjunker och pengarna kan komma medlemmarna till gagn 
i högre grad än tidigare, i form av verksamhet och liknande.

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta

att i Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift stadga i andra meningen i §6 ändra 
från

”Distriktsstyrelsen består av ordförande, första vice ordförande, andra vice ordfö-
rande och 12 ledamöter.”

till

”Distriktsstyrelsen består av ordförande, första vice ordförande, andra vice ordfö-
rande och 8 ledamöter.”
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Proposition 2016:10

ANSÖKAN OM LOKALAVDELNINGSSTÖD
Distriktsårsmötet 2015 uppdrog åt distriktsstyrelsen att utreda möjligheterna för ett 
system ur vilket lokalavdelningar kan söka ekonomiskt stöd. Efter lite arbete hittade 
distriktsstyrelsen en befintlig modell för detta hos Svenska Kyrkans Unga i Linkö-
pings stift (se bilaga 1).

Distriktsstyrelsen har, med modellen från Linköpings distrikt som grund, tagit 
fram en egen modell för att möjliggöra ekonomiskt stöd till lokalavdelningar i Lunds 
distrikt.

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta

att anta den föreslagna modellen för ansökan om lokalavdelningsstöd (se bilaga 2)

Bilagorna hittar du på följande sidor!
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Bilaga 1

Lokalavdleningspotten
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt har sedan flera år haft en avsatt summa i sin 
budget, den så kallade ”Lokalavdelningspotten.” Syftet med denna pott är att ge 
medlemmarna i distriktet möjligheten att söka pengar ur den så att de själva kan anordna 
arrangemang över lokalavdelningsgränsen.

Potten består av 20 000kr fördelade hälften per termin. Detta betyder att man maximalt 
kan söka 10 000kr på en gång och de distribueras efter ”först-till-kvarn” principen. 
Pengarna betalas ut efter överenskommelse.

Arrangemanget man planerar och vill söka pengar för ska gå in under vår syftesparagraf 
och sträva efter att ha deltagare från minst tre lokalavdelningar. Detta då potten är tänkt för 
att öka gemenskapen mellan distriktets medlemmar. På arrangemanget ska det vara en 
ansvarig som är myndig. Efter arrangemanget ska ett redovisningsformulär skickas in till 
distriktsstyrelsen.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda två månader innan tänkt datum för arrangemanget. 
Viktigt att tänka på gällande ansökningen är att styrelsen inte träffas under sommaren och 
detta innebär att ansökningar för arrangemang i början på hösten måste skickas in senast 
i maj. Ansökan sker via ansökningsformuläret.

Lokalavdelningspotten 

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt har sedan flera år haft en avsatt summa i 
sin budget, den så kallade ”Lokalavdelningspotten.” Syftet med denna pott är att ge 
medlemmarna i distriktet möjligheten att söka pengar ur den så att de själva kan 
anordna arrangemang över lokalavdelningsgränsen. 

Potten består av 20 000kr fördelade hälften per termin. Detta betyder att man 
maximalt kan söka 10 000kr på en gång och de distribueras efter ”först-till-kvarn” 
principen. Pengarna betalas ut efter överenskommelse.  

Arrangemanget man planerar och vill söka pengar för ska gå in under vår 
syftesparagraf och sträva efter att ha deltagare från minst tre lokalavdelningar. Detta 
då potten är tänkt för att öka gemenskapen mellan distriktets medlemmar. På 
arrangemanget ska det vara en ansvarig som är myndig. Efter arrangemanget ska ett 
redovisningsformulär skickas in till distriktsstyrelsen. 

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda två månader innan tänkt datum för 
arrangemanget. Viktigt att tänka på gällande ansökningen är att styrelsen inte träffas 
under sommaren och detta innebär att ansökningar för arrangemang i början på 
hösten måste skickas in senast i maj. Ansökan sker via ansökningsformuläret. 

!
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BILAGA 1

LOKALAVDELNINGSPOTTEN
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt har sedan flera år avsatt en summa i sin 
budget, den så kallade ”lokalavdelningspotten”. Syftet med denna pott är att ge med-
lemmarna i distriktet möjlighet att söka pengar ur den så att de själva kan anordna 
arrangemang över lokalavdelningsgränsen.

Potten består av 20 000kr fördelade hälften per termin. Detta betyder att man maxi-
malt kan söka 10 000kr på en gång och de distribueras efter ”först-till-kvarn” principen. 
Pengarna betalas ut efter överenskommelse.

Arrangemanget man planerar för och vill söka pengar för ska gå in under vår syftespa-
ragraf och sträva efter att ha deltagare från minst tre lokalavdelningar. Detta då potten 
är tänkt för att öka gemenskapen mellan distriktets medlemmar. På arrangemanget ska 
det vara en ansvarig som är myndig. Efter arrangemanget ska ett redovisningsformulär 
skickas in till distriktsstyrelsen. 

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda två månader innan tänkt datum för arrangemang-
et. Viktigt att tänka på gällande ansökningen är att styrelsen inte träffas under somma-
ren och detta innebär att ansökningar för arrangemang i början på hösten måste skickas 
in senast i maj. Ansökan sker via ansökningsformuläret.
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Bilaga 1

Lokalavdleningspotten
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt har sedan flera år haft en avsatt summa i sin 
budget, den så kallade ”Lokalavdelningspotten.” Syftet med denna pott är att ge 
medlemmarna i distriktet möjligheten att söka pengar ur den så att de själva kan anordna 
arrangemang över lokalavdelningsgränsen.

Potten består av 20 000kr fördelade hälften per termin. Detta betyder att man maximalt 
kan söka 10 000kr på en gång och de distribueras efter ”först-till-kvarn” principen. 
Pengarna betalas ut efter överenskommelse.

Arrangemanget man planerar och vill söka pengar för ska gå in under vår syftesparagraf 
och sträva efter att ha deltagare från minst tre lokalavdelningar. Detta då potten är tänkt för 
att öka gemenskapen mellan distriktets medlemmar. På arrangemanget ska det vara en 
ansvarig som är myndig. Efter arrangemanget ska ett redovisningsformulär skickas in till 
distriktsstyrelsen.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda två månader innan tänkt datum för arrangemanget. 
Viktigt att tänka på gällande ansökningen är att styrelsen inte träffas under sommaren och 
detta innebär att ansökningar för arrangemang i början på hösten måste skickas in senast 
i maj. Ansökan sker via ansökningsformuläret.

Lokalavdelningspotten 

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt har sedan flera år haft en avsatt summa i 
sin budget, den så kallade ”Lokalavdelningspotten.” Syftet med denna pott är att ge 
medlemmarna i distriktet möjligheten att söka pengar ur den så att de själva kan 
anordna arrangemang över lokalavdelningsgränsen. 

Potten består av 20 000kr fördelade hälften per termin. Detta betyder att man 
maximalt kan söka 10 000kr på en gång och de distribueras efter ”först-till-kvarn” 
principen. Pengarna betalas ut efter överenskommelse.  

Arrangemanget man planerar och vill söka pengar för ska gå in under vår 
syftesparagraf och sträva efter att ha deltagare från minst tre lokalavdelningar. Detta 
då potten är tänkt för att öka gemenskapen mellan distriktets medlemmar. På 
arrangemanget ska det vara en ansvarig som är myndig. Efter arrangemanget ska ett 
redovisningsformulär skickas in till distriktsstyrelsen. 

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda två månader innan tänkt datum för 
arrangemanget. Viktigt att tänka på gällande ansökningen är att styrelsen inte träffas 
under sommaren och detta innebär att ansökningar för arrangemang i början på 
hösten måste skickas in senast i maj. Ansökan sker via ansökningsformuläret. 

!
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BILAGA 2

LOKALAVDELNINGSPOTTEN
Svenska Kyrkans Unga i Lunds distrikt avsätter en summa i sin budget, den så kallade 
”lokalavdelningspotten”. Syftet med denna pott är att ge medlemmarna i distriktet möj-
lighet att söka pengar ur den så att de själva kan anordna arrangemang över lokalavdel-
ningsgränsen.

Potten består av 20 000kr fördelade hälften per termin. Detta betyder att man maxi-
malt kan söka 10 000kr på en gång och de distribueras efter ”först-till-kvarn” principen. 
Pengarna betalas ut efter överenskommelse.

Arrangemanget man planerar för och vill söka pengar för ska gå in under vår syftespa-
ragraf och sträva efter att ha deltagare från minst tre lokalavdelningar. Detta då potten 
är tänkt för att öka gemenskapen mellan distriktets medlemmar. På arrangemanget ska 
det vara en ansvarig som är myndig. Efter arrangemanget ska ett redovisningsformulär 
skickas in till distriktsstyrelsen. 

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda två månader innan tänkt datum för arrangemang-
et. Viktigt att tänka på gällande ansökningen är att styrelsen inte träffas under somma-
ren och detta innebär att ansökningar för arrangemang i början på hösten måste skickas 
in senast i maj. Ansökan sker via ansökningsformuläret.



26United

Proposition 2016:11

PERSONAL
På distriktsårsmötet 2015 togs beslutet att Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts sty-
relse skulle utreda de personella resurserna i organisationen, både bland anställda 
men även om det var möjligt att ta emot praktikanter.

Efter samtal med konsulent Henrik Feldt, representanter på stiftet och engagerade 
i organisationen har vi identifierat ett potentiellt behov till ytterligare en tjänst hos 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.

 Den tjänst vi ser störst behov av i dagsläget är en ungdomskonsulent på 100 %. 
Styrelsens förslag är att inrätta en projekttjänst på 18 månader med start i augusti/ 
september 2016. Med stiftet som arbetsgivare och Svenska Kyrkans Unga i Lunds 
stift som uppdragsgivare och finansiär. Omkostnaderna för denna tjänst beräknas 
uppgå i totalt ca 600 000 kr. En kostnad som Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift, 
utan problem, kan täcka med intäkterna från försäljningen av Solgården 2014.

Styrelsen anser att inrättandet av en projekttjänst på 100% gynnar organisationen 
i stort med fler medlemmar och lokalavdelningar. Ett sådant initiativ tros också dju-
pare förankra samarbetet och relationen med stiftet. Styrelsens förhoppning är också 
att när tjänsten löpt ut skall en liknande tjänst tillsättas tillsvidare med ett samver-
kansavtal liknande det vi idag har för konsulenttjänsten. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta

att inrätta en projekttjänst på 18 månader, 100 %, med Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stift som uppdragsgivare och uppdra åt distriktsstyrelsen att, i samråd 
med konsulenten, utforma en lämplig arbetsbeskrivning för tjänsten.
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Proposition 2016:12

TRYGGA MÖTEN
Svenska Kyrkans Unga i Lund strävar efter att skapa en trygg miljö för våra medlem-
mar och anställda.

Det kan vara svårt att upptäcka kränkningar, mobbning och övergrepp bland 
barn och ungdomar. Scouterna i Sverige skapade därför webkursen trygga möten, 
kursen ger en bred inblick i bland annat vad det finns för olika sorters övergrepp och 
hur man som ledare kan kommunicera tryggt med den som blir utsatt. Ledarna lär 
sig även om vilka olika myndigheter och processer som görs om man misstänker att 
ett barn far illa. Kursen tar inte mer än 2 timmar att genomföra och är gratis via web 
och telefon.

Kursen kommer hjälpa våra ledare att skapa en trygg miljö fri från övergrepp, 
mobbning och kränkningar på våra arrangemang.

För mer information se http://tryggamoten.se/

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta

att alla ledare på Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts arrangemang ska ha genom-
gått kursen ”Trygga Möten” innan arrangemanget äger rum.


