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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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 ”På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka 
högtider, dagar och år.”

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Ur Verksamhetsinriktningen för 2016 -2019 har ur tema växande följande punkter haft ett 
särskilt fokus hos distriktsstyrelsen:

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

kratiska 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

LEDNING
Arbetsområde Ledning ansvarar för de övergripande och gemensamma frågorna för Svens-
ka Kyrkans Unga i Lunds stift. Under året har Ledning arbetat med att hålla kontakten 
med organisationens samarbetspartners. Som en del i detta har ett förnyande av organi-
sationens samarbetsavtal med studieförbundet Sensus påbörjats. Området har även hållit 
nära kontakt med stiftet och arbetat för en god relation. Ett samarbete med Kraftstationen 
i Malmö har under året inletts.
I samband med stadgeändringar för en minskad styrelse, beslutat på distriktsårsmötet 
2016, har en ny styrelseform och nya arbetssätt för styrelsen arbetats fram.

MARKNADSFÖRING
Arbetsområde Marknadsföring har ansvar för hemsidan och för de sociala medier som 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift är aktiv i. Under 2016 har området, tillsammans med 
riksorganisationen arbetat fram en ny hemsida.

IDENTITET
Arbetsområde Identitet arbetar med ideologiska frågor inom Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stift. Området har under 2016 sett över och reviderat organisationens policydoku-
ment. Ett stort projekt området haft under året är arbetet kring demokrati inom organi-
sationen. Under året har ett manus till en årsmötesskola i fem delar tagits fram. Området 
har även gjort förberedelser för att kunna ha med medlemmar under 18 år på styrelsens 
beslutande möten. Kåren arrangerades i regi av arbetsområde Identitet och var ett fullsatt 
arrangemang.

På årets Lundapride hade SKUL ett informationsbord bredvid Svenska Kyrkan. Organisa-
tionen fanns representerad i prideparaden och på regnbågsmässan på kvällen i domkyrkan.
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ARRANGEMANG
Arbetsområde arrangemang har arbetat med lägerverksamheten på Södra Hoka stiftsgård. 
Under vecka 8 ordnades tre sportlovsläger, Junior-, Mix- och Tonårsläger. Alla platser blev 
fyllda. Höstlovsveckan, vecka 44 bjöd på Junior- och Mixläger med fyllda platser. Ett läger 
för medlemmar 20+ planerades till sista helgen i november men fick ställas in på grund av 
för få anmälda, endast en.

Under våren 2016 arrangerades tre forumkvällar på temana: Gör skillnad, HBTQIA och 
Lycka≠Lyckad. Forumkvällen om fortsatt arbete med projektet Gör Skillnad lockade 
många till bra diskussioner och planering av fortsatt arbete. På HBTQIA kom cirka 15 
personer som samtalade kring ämnet. Lycka≠Lyckad blev inte en lyckad kväll då ingen 
kom. 

För att uppmärksamma högtidlighållande av reformationsåret arrangerade Svenska Kyr-
kans Unga i Lunds stift tillsammans med Sveriges Unga Katoliker, Lunds stift och studie-
förbundet Bilda ett ekumeniskt ungdomsmöte där 40 unga katoliker och 40 unga luthe-
raner träffades för att diskutera de fem imperativen. Ungdomarna medverkade även på 
gudstjänsten på Malmö Arena. 

Distriktsårsmötet 2016 hade temat United - en enda kropp där 42 röstberättigade ombud 
deltog och 12 propositioner samt 9 motioner behandlades. På Riksårsmötet deltog 11 om-
bud från Lunds stift. Motionerna från distriktsårsmötet avslogs med det blev bra diskus-
sioner kring dem. Till rikslägret Andetag kördes en buss från Lunds stift.

Som fortsättning på projektet Upprop: Gör Skillnad! planerades och genomfördes pro-
jektet Gränslösa Möten under hösten 2016. Tanken med projektet var att skapa en mö-
tesplats mellan flyktingbarn i Sverige och medlemmar i organisationen i samarbete med 
Kraftstationen i Malmö. Tyvärr har det varit svårt att nå ut till HVB-hem med inbjudan 
till träffarna och deltagandet har därför varit lågt. Trots det genomfördes fyra planerade 
träffar med olika aktiviteter där ungdomar från Kraftstationen deltog.

ÖVRIGT
I september avgick den dåvarande konsulenten. Styrelsen var med i rekryteringsprocessen 
av en ny konsulent. I övergångsperioden valde styrelsen att ta in en vikarierande kon-
sulent. Efter beslut från distriktsårsmötet 2016 anställdes Clara Kristiansen som rörelse- 
innovatör som under året bland annat arbetat med att rekrytera medlemmar, besöka lokal- 
avdelningar, sociala medier och planera arrangemang,

Styrelsen valde att sponsra arrangemanget Skånerock med 7000 kr, en rockgala för 
människor med funktionsvariationer. SKUT-rådet- Svenska Kyrkan i Utlandet önskade 
ha en representant från Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift- Därför beslutade styrelsen att 
ordförande Johan tills vidare skall sitta där. Organisationen nådde medlemssiffran 2 000 
den 1 november och vid årsskiftet hade organisationen 2103 medlemmar.
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Proposition 2017:1

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 2016 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
Ur tema solidaritet i Verksamhetsinriktningen för 2016 -2019 vill styrelsen under 2017 bära med 
sig följande punkter:

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

SAMARBETE
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts (SKUL) vill vara en naturlig del av Svenska Kyrkans barn- 
och ungdomsarbete. Därför vill organisationen fortsätta arbeta för att utveckla och fördjupa 
samverkan med Lunds stift och stiftets församlingar. Detta görs bland annat genom besök från 
organisationen i stiftets församlingar och distriktets lokalavdelningar samt genom möten mellan 
representanter från SKUL och representanter från stiftet.

SKUL vill sträva efter att höja barns och ungas röster i frågor som påverkar dem. Ambitionen är 
att vara en organisation som samlar, tar vara på och stärker barns och ungas tankar och åsikter 
inom kyrka och samhälle. Distriktsstyrelsen vill även under 2017 arbeta för att behålla god kon-
takt mellan SKUL och de styrelser och utskott där organisationen  finns representerad. Detta 
sker genom distriktsstyrelsens representanter.

GEMENSKAP
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill vara en organisation där barn och unga kan träffas, 
dela tro och skapa gemenskap. Därför vill organisationen skapa mötesplatser där individer får 
möjlighet att upptäcka och fördjupa sin kristna tro samt växa i tro och ansvar.
SKUL kommer under år 2017 att genomföra arrangemang för ungdomar i Lunds stift, främst 
lägerverksamhet på Södra Hoka under höst- och sportlov där Tonårs-, Minior- och Juniorläger 
arrangeras. Även arrangemanget Kåren ska under hösten 2017 genomföras. Det är viktigt att 
alla känner sig trygga på organisationens arrangemang. Därför kommer Trygga Mötens live-ut-
bildning att erbjudas under en forumkväll våren 2017.

Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap och de fem värde-
orden: gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum.
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ENGAGEMANG
I september 2017 är det kyrkoval i Svenska Kyrkan. Detta vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds 
stift arbeta aktivt med. Målet är att öka valdeltagandet bland unga. Genom information och 
öppna forum med plats för samtal vill distriktet öka kunskapen om kyrkopolitik och inspirera 
ungdomar att engagera sig.

SKUL kommer under 2017 att arbeta aktivt för att engagera barn och unga i frågor som på-
verkar dem, inom kyrka, samhälle och globalt. Genom att delta i arrangemang som främjar 
mänskliga rättigheter och barns och ungas ställning i samhälle och kyrka, hoppas organisatio-
nen kunna visa en tydlig profil i samhälls- och kyrkofrågor. Målet är att distriktet, tillsammans 
med medlemmarna, ska samlas till gemensam handling. Detta sker bland annat genom aktivt 
arbete i nära kontakt med både lokalavdelningarna och enskilda medlemmar. 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 un-
der året, då medlemmar och distriktsstyrelsen kan mötas och samtala kring viktiga ämnen och 
frågor. 

SKUL söker alltid möjligheter att kunna bredda och utveckla sin verksamhet. Under 2017 kom-
mer därför organisationen att arbeta aktivt med medlemsrekrytering.

VÄXANDE
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill vara en organisation där alla medlemmar får och ges 
verktyg för att ta ansvar. Detta handlar både om att som individer och gemenskap växa i tron, 
och att tillsammans växa som demokratisk gemenskap där allas röst är viktig och får höras. Un-
der 2017 sker ett fortsatt arbete för att göra distriktets årsmöten lättillgängliga och förståeliga. 
Därför vill SKUL fortsätta arbeta med konceptet JuMiM (årsmöte för barn) och utveckla detta 
till ett kontinuerligt fungerande arrangemang. Organisationens årsmötesskola ska också under 
2017 bli en film som presenteras på distriktsårsmötet och sedan utvärderas av medlemmarna.

Under året vill SKUL arbeta för att tydligt uppmuntra och uppmärksamma det frivilliga arbetet  
inom organisationen.

forts. reviderad verksamhetsplan 2017
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SOLIDARITET 
Riksorganisationen Svenska Kyrkans Unga tog på riksårsmötet 2016 ett beslut om en dia-
konal satsning för år 2017-2019. SKUL har ambitionen att vara med och genomföra pro-
jekt och aktioner som främjar denna satsning. Ett exempel är projektet Gränslösa Möten 
som distriktsstyrelsen under 2017 vill utvärdera och arbeta vidare med. SKUL vill arbeta 
för att uppmuntra lokalavdelningarna att själva agera och genomföra projekt för en bättre 
värld. SKUL avser fortsätta arbeta aktivt med HBTQIA-frågor. Detta sker bland annat 
genom fortsatt samarbete med kyrkor i Lund kring Lundapride.

KRISTUS I CENTRUM
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill stå upp för en tydlig kristen identitet. Under 2017 
har SKUL ambitionen att uppmärksamma reformationsåret. Temat kommer också att ge-
nomsyra organisationens arrangemang. Dessutom vill SKUL arbeta med att utveckla det 
samarbete med Sveriges Unga Katoliker som inleddes i samband med påvebesöket 2016. 

KOMMUNIKATION
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill arbeta för att synliggöra den verksamhet som sker 
i både distriktet och i distriktets lokalavdelningar. Under 2017 har SKUL ambitionen att 
fortsatt vara etablerad 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 den information de behöver 
och önskar. Distriktsstyrelsen vill också inventera materiallagret och skapa profilprodukter 
efter medlemmarnas önskningar och behov.

TILLSAMMANS FÖR SKAPELSEN
Som kristen organisation är det viktigt att ta ansvar för skapelsen. Därför vill Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stift ha en tydlig miljö- och rättviseprofil. Alla arrangemang som 
distriktet genomför ska utgå ifrån en sådan tanke. SKUL vill också arbeta för att främja 
arbete med miljö och rättvisa i samhället.

forts. reviderad verksamhetsplan 2017
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Proposition 2017:2

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018
Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2018. 
Detta är den uppdaterade planen där det kan ha gjorts ändringar från årsmötet 
2016 där man antog planen första gången.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta den reviderade verksamhetsplanen för 2018.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2018 
hittar du på nästa sida!
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REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018
Ur tema engagemang i Verksamhetsinriktningen för 2016 -2019 vill styrelsen under 2018 bära 
med sig följande punkter:

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

SAMARBETE
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts (SKUL) vill vara en naturlig del av arbetet med barn 
och unga i stiftet. Därför vill organisationen fortsätta arbeta för att utveckla och fördjupa 
samverkan med Lunds stift och stiftets församlingar. Distriktet vill vara en stödjande funk-
tion för lokalavdelningarna och främja samarbete lokalavdelningar emellan.

SKUL vill höja barns 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 barns och ungas 
tankar och åsikter. Genom nära samarbete med stiftet vill SKUL fungera som en länk mel-
lan barn och unga och Svenska Kyrkan i Lunds stift. Målet är att barns och ungas röster ska 
finnas med när beslut tas i stiftet.
 
Distriktsstyrelsen vill under 2018 arbeta vidare med att utveckla kontakten mellan SKUL 
och de styrelser där organisationen finns representerad. Detta sker genom distriktsstyrelsens 
representanter samt genom en organisationsnätverkare som ska samordna och ha ansvar för 
de externa styrelser och råd där SKUL är representerad i. Detta är en funktion som distrikts-
styrelsen under 2018 vill arbeta med. Målet är att ha en tät kontakt och ett nära samarbete 
med externa organisationer vars verksamhet berör SKUL.

GEMENSKAP
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill vara en organisation där barn och unga kan träffas, 
dela tro och skapa gemenskap. Därför vill distriktsstyrelsen skapa mötesplatser där individer 
får möjlighet att upptäcka och fördjupa sin kristna tro samt växa i tro och ansvar. SKUL 
kommer under år 2018 att genomföra arrangemang för ungdomar i Lunds stift. Detta kom-
mer bland annat att ske genom lägerverksamhet på Södra Hoka under sport- och höstlov. 
Under 2018 vill SKUL fortsätta arbetet med Kåren och kontinuerligt utvärdera arbetet med 
utbildning och växande i tro och ansvar hos medlemmarna. 

År 2018 fyller SKUL 25 år. Detta vill styrelsen uppmärksamma och tillsammans med med-
lemmarna fira den gemenskap i Kristus som organisationen strävar efter att ge.
Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap och de fem vär-
deorden: gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum.
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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 arrang-
emang som främjar mänskliga rättigheter och barns och ungas ställning, hoppas organisatio-
nen kunna visa en tydlig profil i samhälls- och kyrkofrågor.

SKUL söker alltid möjligheter för att kunna bredda och utveckla sin verksamhet. Under 2018 
kommer därför distriktsstyrelsen tillsammans med nätverkarna att arbeta aktivt med att re-
krytera nya medlemmar samt arbeta med att fortsätta engagera medlemmar i organisationen. 
Målet är att öka medlemmarnas kännedom om organisationen och vad den kan göra för dem.

Det ideella engagemanget är centralt för verksamheten inom organisationen. Därför vill  
SKUL arbeta för att tydligt uppmuntra och uppmärksamma det frivilliga arbetet inom orga-
nisationen.

VÄXANDE
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill vara en organisation där alla medlemmar får och 
ges verktyg för att ta ansvar. Det handlar både om att som individer och gemenskap växa i 
tron, och att tillsammans växa som demokratisk gemenskap där allas röst är viktig och får 
höras. Under 2018 sker ett fortsatt arbete för att göra distriktets årsmöten lättillgängliga och 
förståeliga. En naturlig del i arbetet med tillgängliga årsmötet är medlemmar med olika för-
utsättningar ska kunna delta på samma villkor.

KOMMUNIKATION
Under 2018 vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift fortsatt vara etablerad 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. På hemsidan ska uppdaterade 
offentliga dokument finnas tillgängliga. Målet är att alla medlemmar och andra får den in-
formation de behöver och önskar. Under 2018 vill distriktsstyrelsen utvärdera materiallagret 
och anpassa det efter medlemmarnas behov och önskningar.

TILLSAMMANS FÖR SKAPELSEN
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift har, liksom alla människor, ett ansvar för skapelsen. Vi 
har bara en jord och den måste vi ta hand om. Därför vill SKUL fortsatt ha och förbättra 
sin miljöprofil. Alla arrangemang som distriktet genomför ska utgå ifrån en tydlig miljö- och 
rättvisetanke. SKUL ska även sträva efter att alla de produkter organisationen använder är 
rättvisemärkta. SKUL vill under 2018 fortsätta att utveckla sin miljöpolicy och sitt miljöarbe-
te. Det ska vara tydligt att miljöfrågan är betydelsefull för organisationen. Barn och unga är 
nutid och framtid. SKUL vill därför verka för att uppmärksamma de problem skapelsen står 
inför och tydligt framhäva vikten av att den jord som vi bor på ska räcka till oss alla.

forts. reviderad verksamhetsplan 2018
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Proposition 2017:3

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019
Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2019. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta verksamhetsplanen för 2019.

Verksamhetsplanen för 2019 
hittar du på nästa sida!
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019
Ur tema gemenskap från Verksamhetsinriktningen för 2016 -2019 vill styrelsen under året 
bära med sig följande punkter:

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

SAMARBETE
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts (SKUL) 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 stift och stiftets församlingar. Distriktet vill arbeta för att vara en 
stödjande funktion för lokalavdelningarna och främja samarbete lokalavdelningar emel-
lan. Det sker bland annat genom lokalavdelningspotten. Målet är trovärdigt kunna profi-
lera sig som Svenska Kyrkans barn och ungdomsorganisation. 

SKUL vill sträva efter att höja barns 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 
barns och ungas tankar och åsikter inom kyrka och samhälle. Genom nära samarbete med 
Svenska Kyrkan i Lunds stift vill SKUL stift fungera som en länk mellan barn och unga 
och Svenska Kyrkan i Lunds stift. Målet är att barns och ungas röster ska finnas med när 
beslut tas i stiftet.
 
Distriktsstyrelsen vill även under 2018 arbeta vidare med att utveckla kontakten mel-
lan SKUL och de styrelser där organisationen finns representerade. Detta sker genom di-
striktsstyrelsens representanter samt en organisationsnätverkare som ska samordna distrik-
tets externa samarbeten.

GEMENSKAP
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill vara organisation där barn och unga kan träffas, 
dela tro och skapa gemenskap. Organisationens mötesplatser ska bli platser där individen 
får möjlighet att upptäcka och fördjupa sin kristna tro samt växa i tro och ansvar.
SKUL vill planera och genomföra arrangemang för ungdomar i Lunds stift. Organisatio-
nens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap och de fem värdeorden: 
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gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum. En del av detta är 
fortsatta barn- och ungdomsläger på stiftsgården Södra Hoka. Under 2019 vill SKUL 
ordna en ungdomsfestival för att samla ungdomar och unga vuxna i en gemenskap med 
fokus på glädje.

ENGAGEMANG
 
Svenska kyrkans Unga i Lunds stift vill under 2019 arbeta aktivt för att engagera barn 
och unga i frågor som påverkar dem, inom kyrka, samhälle och globalt. SKUL söker alltid 
möjligheter för att kunna bredda och utveckla sin verksamhet. Under 2019 kommer därför 
distriktsstyrelsen tillsammans med nätverkarna att arbeta aktivt med att rekrytera nya 
medlemmar samt arbeta med att fortsätta engagera medlemmar i organisationen. Målet är 
att medlemmarna ska känna till organisationen och vad den kan göra för dem.
Det ideella engagemanget är centralt för verksamheten inom organisationen. Därför vill 
SKUL arbeta för att tydligt uppmuntra och uppmärksamma de frivilliga inom organisa-
tionen.

VÄXANDE
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill ge alla medlemmar möjlighet att vara med och 
påverka inom organisationen. Det sker bland annat genom aktivt arbete med att utveckla 
och förbättra distriktets årsmöten så att alla medlemmar ska kunna delta och göra sin röst 
hörd. Arbetet med Kåren vill under 2019 Svenska kyrkan i Lunds stift fortsätta med.

KOMMUNIKATION
Under 2018 vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vara fortsatt etablerade i sociala medi-
er och ge medlemmarna information om vad som händer i distriktet. Distriktsstyrelsen ska 
sträva efter att ha en välbesökt hemsida som är lätt att använda. På hemsidan skall uppda-
terade offentliga dokument finnas tillgängliga. Målet är att alla medlemmar och andra får 
all information de behöver och önskar.

TILLSAMMANS FÖR SKAPELSEN 
Som kristen organisation är det viktigt att ta ansvar för skapelsen. Därför vill Svenska Kyr-
kans Unga i Lunds stift ha en stark miljöprofil. Alla arrangemang som distriktet genomför 
ska utgå ifrån en tydligt miljö- och rättvisetanke. SKUL vill arbeta aktivt för att främja 
arbete med miljö-och rättvisetänk i samhället. Under 2019 vill organisationen utvärdera 
och vid behov revidera sin miljöpolicy.

forts. verksamhetsplan 2019
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Proposition 2017:4

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2017
Det här är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under det 
här året. Rambudgeten 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 distriktsårs-
mötet om den igen.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta reviderad rambudget för 2017.

REVIDERAD RAMBUDGET 2017
Intäkter +628 500 

Arrangemang -484 500

Styrelsen -50 400

Kommunikation -52 200

Personal -400 000

Övriga kostnader -52 000

ÅRETS RESULTAT -410 600
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Proposition 2017:5

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2018
Så här tänker distriktsstyrelsen fördela pengarna under 2018. Ram-
budgeten för 2018 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 2018.

REVIDERAD RAMBUDGET 2018
Intäkter +628 500 

Arrangemang -427 500

Styrelsen -43 400

Kommunikation -52 200

Övriga kostnader -51 000

ÅRETS RESULTAT +54 400
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Proposition 2017:6

RAMBUDGET FÖR 2019
Så här tänker distriktsstyrelsen fördela pengarna under 2019.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta rambudget för 2019.

RAMBUDGET 2019
Intäkter +628 500 

Arrangemang -727 500

Styrelsen -43 400

Kommunikation -52 200

Övriga kostnader -45 000

ÅRETS RESULTAT -239 600
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Proposition 2017:7

UNGDOMSFESTIVAL
Under sommaren var Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift inbjudna att delta i en 
ungdomsfestival i Tyskland med Lunds stifts vänstift. Man blev erbjuden ett antal 
platser utan kostnad som en del i ett utbyte mellan stiften och deras ungdomsverk-
samhet. Dessvärre var det kort varsel och SKUL kunde inte skicka några deltagare 
trots att det fanns ett intresse från styrelsens sida att skicka medlemmar. 

Dock började en idé gro hos både styrelsen och dåvarande konsulent om att som-
maren 2019 arrangera en ungdomsfestival med Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift 
som huvudman. En festival där våra medlemmar kan samlas i gemenskap och växa 
i tro i under andra former än de traditionella som läger och årsmöte. 

Styrelsens tanke är att avvara 300 000 kr av intäkterna för Solgården i budget för att 
en projektgrupp ska tillsättas våren 2017 som har i uppgift att planera och genom-
föra en undomsfestival för verksamhetsåret 2019.

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta

att uppdra åt distriktsstyrelsen att tillsätta en projektgrupp som har i uppgift att
 planera och genomföra en ungdomsfestival 2019.

att 300 000 kr av intäkterna för avyttrandet av Solgården budgeteras för att 
 arrangera en ungdomsfestival 2019. 
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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 dessa 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 
fortsätta 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 hörda 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 gudstjänster 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. verksamhetsinriktning 2016-2019
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Årsredovisning för

Svenska kyrkans unga i Lunds stift
845000-6989

Räkenskapsåret
2016-01-01 - 2016-12-31
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  2(8)
845000-6989

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2016-01-01- 2015-01-01-

2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning 1 93 200 103 700
Erhållna bidrag och gåvor 631 267 549 057

724 467 652 757

Rörelsens kostnader
Kostnader läger och kurser -280 219 -566 058
Övriga externa kostnader -470 732 -211 132
Personalkostnader 2 -215 676 -26 886
Rörelseresultat -242 160 -151 319

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 33 866 28 716
Resultat efter finansiella poster -208 294 -122 603

Resultat före skatt -208 294 -122 603

Årets resultat -208 294 -122 603
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  3(8)
845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 66 550 61 850
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 18 164

66 550 80 014

Kassa och bank 2 364 226 2 359 475

Summa omsättningstillgångar 2 430 776 2 439 489

SUMMA TILLGÅNGAR 2 430 776 2 439 489
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  4(8)
845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 2 051 821 2 260 115

2 051 821 2 260 115

Summa eget kapital 2 051 821 2 260 115

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder - 46 409
Övriga skulder 132 965 132 965
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 245 990 -

378 955 179 374

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 430 776 2 439 489

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2016-12-31 2015-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder
Summa - -
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  5(8)
845000-6989

Kassaflödesanalys

 2016-01-01- 2015-01-01-
Belopp i kr 2016-12-31 2015-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -208 294 -122 603

-208 294 -122 603
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -208 294 -122 603
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 13 464 2 108 855
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 199 581 207
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 751 1 986 459

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde 4 751 1 986 459
Likvida medel vid årets början 441 537
Likvida medel vid årets slut 4 751 2 427 996
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  6(8)
845000-6989

Redovisnings- och värderingsprinciper

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de
 belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffninsvärden
 där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisninssed.
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  7(8)
845000-6989

Noter

Not 1  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Specifikation av kollekter, bidrag från församlingar, föreningar, stiftelser mm
 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31
Erhållna bidrag 352 000 252 000
Bidrag från offentlig sektor 178 631 190 964
Kollekter 99 136 103 853
Summa 629 767 546 817

Not 2   Anställda och personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31
Löner 4 000 8 000
Sociala avgifter 1 382 2 231
Bilresor 26 6 955
Röreseinovatör 209 868 -

Not 3  Förändring av eget kapital
2016-12-31

Eget kapital vid årets ingång 2 260 115
Årets resultat -208 294
Eget kapital vid årets utgång 2 051 821
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  8(8)
845000-6989

Underskrifter

 Ort och datum

  

Johan Christensson
Styrelseordförande

Louise Sörensson Natalie Ramstedt

Hjalmar Andreasson Clara Olsson

Joel Johannesson Johanna Knutsson

Tyra Kristiansson Malin Hobro

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Förtroendevalda revisorer

Per Larsson Amanda Anderssson

Emma Stene Jernqvist
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RÄKENSKAPS- OCH SAKREVISION FÖR 
SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT 2016

Revision sker på uppdrag av medlemmarna i och distriktsårsmötet för Svenska Kyrkans Unga 
i Lunds stift. Uppdraget är att kontrollera och säkerställa att distriktsstyrelsen genomfört årets 
verksamhet enligt stadgarna och den verksamhet för verksamhetsåret som beslutats om av di-
striktsårsmötet samt att ekonomin är i sin ordning. Räkenskaps- och sakrevision har kunnat ge-
nomföras fullt ut, dock har arbetet kraftigt försvårats då det tagit lång tid att få tag i protokollen.

RÄKENSKAPSREVISION 2016
Revisorerna har granskat årsredovisningen och bokföringen för räkenskapsåret 2016-01-01- 
2016-12-31. Det är styrelsen som ytterst har ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen av de ekonomiska tillgångarna samt att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet 
avårsredovisningen.

Under 2016 förändrades förvaltandet av organisationens ekonomihantering. Hanteringen för-
flyttades från stiftskansliet till Innecta AB. Detta är ett förfarande som strider mot det sam-
verkansavtal som ingåtts mellan Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och Svenska kyrkan i 
Lunds stift. I samverkansavtalet står ”SKUL:s ekonomihantering handhas av stiftets ekonomi-
avdelning. Dessa personer hjälper även SKUL med genomgång av ekonomiska rapporter samt 
liknande ärenden.”, något som således inte är fallet i dagsläget. Detta har påtalats av revisorerna 
för stiftets chefsjurist.

Vad beträffat bokslutet för räkenskapsåret 2016 står det att finna att det inte finns några eko-
nomiska tillgångar utöver den vinst som gjordes i samband med försäljningen av Kjuge 10:15 
(”Solgården”).

Enligt vikarierande konsulent under hösten 2016 fanns nästan inga pengar på ordinarie konto 
innan överföringen av halva köpesumman från avyttringen överfördes från ett fasträntekonto 
till det ordinarie kontot för löpande utgifter. Dessa pengar har använts för löpande kostnader 
innan regionbidraget från Blekinge till Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. Den vinst som gjor-
des i samband med avyttringen av fastigheten Kjuge 10:15 (”Solgården”) skulle enligt beslut vid 
årsmötet 2014 förvaltas på ett sådant sätt ”så att bästa möjliga avkastning uppnås”. Detta beslut 
har granskats av revisorerna såväl som av stiftets chefsjurist, både revisorer och jurist anser att 
detta beslut inte på något sätt går att tolka som att pengarna ska användas till löpande kostnader 
eller verksamhet.
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Vid årsmötet 2016 togs beslut om en projekttjänst som skulle finansieras av köpesumman, detta 
har också gjorts under 2016 och motsvarar det underskott som går att se i årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2016. Utöver denna kostnad skall alltså det resterande kapitalet inte användas till 
verksamhet utan förvaltas på ett sådant sätt att de ökar i värde, på samma sätt som den del av 
köpesumman som investerades i värdepapper. Avkastningen från dessa värdepapper var avsedd 
att användas till verksamhet, detta är dock något som inte gjorts.

SAKREVISION 2016
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft 11 (elva) möten, vid 8 (åtta) av dessa mö-
ten har minst en ledamot närvarat via Skype eller telefon. Ofta är det flera ledamöter som deltar 
digitalt, vissa under hela mötet och andra endast vid beslutstagande. Utöver dessa möten har det 
hållits diskussionsmöten som förberedelse till beslutande möten. Närvaron vi diskussionsmöten 
har varit låg och även vid dessa har det funnits ledamöter som närvarat digitalt.

Revisorerna anser att det är bra att det har varit många möten, dock är det alarmerande att ma-
joriteten av mötena skett helt eller delvis digitalt. Detta skapar en ojämn maktfördelning mellan 
de ledamöter som vid mötestillfället befinner sig i samma rumt och de som närvarar digitalt. 
Viktiga kommunikationsuttryck, så som kroppsspråk, ögonkontakt, fokus i samtal och möjlig-
heten att bryta in i ett samtal, uteblir för dem som deltar digitalt. Att vissa ledamöter endast 
deltagit i samband med beslutsfattande är odemokratiskt då de gått miste om viktiga samtal 
och diskussioner som har föranlett beslutsfattandet. De styrelsemedlemmar som frekvent sam-
manträder fysiskt får mer eller mindre omedvetet en högre maktposition än övriga ledamöter. 
Ytterligare en negativ aspekt av helt eller delvis digitala sammanträden är att möjligheten till 
utvecklande av gruppdynamik och sammanhållning uteblir. Detta är något som märkts av även 
vid revisionen av organisationen då uppslutningen vid mötena är mycket dålig samt att ledamö-
ter som vidtalats påpekar att det inte finns någon större gruppkänsla i styrelsen.

Det är även anmärkningsvärt att kallelser till möten inte nått alla ledamöter i styrelsen vilket 
kan bero på att den huvudsakliga kommunikationen i styrelsen sker över Facebook. Då ledamö-
ter försökt få kontakt med ledningen för att påpeka kallelserna inte når dem har svar uteblivit 
vid samtliga tillfällen. Denna brist i förmågan att kommunicera har även blivit påtaglig för 
revisorerna då kontakt med styrelsen försökte upprättas redan i maj för att kunna åtgärda de 
problem som revisorerna redan då upptäckt. Respons från styrelsen uteblev helt. Revisorerna 
finner att styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift inte skötts på ett demokratiskt riktigt 
sätt vilket får som konsekvens att styrelsen brutit mot medlemmarnas och årsmötets förtroende.

forts. räkenskaps- och sakrevision 2016



30SP KAT

Uppföljandet av beslut från distriktsårsmötet 2016 är bristande i sitt genomförande. Enligt mo-
tion 2016:2 ska alla protokoll för distriktsårsmöten och styrelsemöten från 2011 och framåt 
finnas tillgängliga på organisationens hemsida. När denna revisionsberättelse skrivs finns proto-
koll från distriktsårsmötet 2016 (med bilagor) samt styrelseprotokoll från 2016 fram till oktober 
tillgängliga på hemsidan. Majoriteten av styrelseprotokollen saknar bilagor samt referenser i pro-
tokollen angående beslut. Det fattas beslutsunderlag i samtliga protokoll. Vad beträffar protokoll 
från arbetsutskottet saknas detta helt. Detta visar att styrelsen har påbörjat sitt arbete med att 
genomföra årsmötesbeslutet, men det är långt ifrån tillräckligt. Beslutet från 2016 säger att pro-
tokoll skulle läggas upp på gamla hemsidan till dess att den nya hemsidan togs i bruk, detta har 
alltså inte skett trots att styrelsen i protokollet 2016-06-01 ålägger två ledamöter att göra detta.

Ett genomgående problem med styrelseprotokollen är att det tar flera månader innan de blir 
justerade, fastställda och upplagda på hemsidan. Utöver detta är majoriteten av protokollen 
(juni-protokollet undantaget) skrivna på ett oseriöst sätt med många språkfel och otillräcklig 
information gällande de punkter som berörs och de beslut som tas. Protokollen innehåller även 
punkter som inte behandlas. Föredragningslista såväl som beslutsunderlag fattas genomgående i 
alla protokoll. Den allvarligaste missen som upptäckts vid revisionen beträffande protokoll och 
bilagor är att varken verksamhetsberättelse, verksamhetsplaner, budget eller propositioner är 
bifogade som bilagor. Detta medför att det är omöjl igt för årsmötet att veta om de propositio-
ner som presenteras på årsmötet är samma propositioner som styrelsen beslutat om vid mötet i 
december. Detta förehavande är grovt skadligt för styrelsens och organisationens anseende.

Revisorerna anser att protokollen måste behandlas på ett seriöst sätt då dessa är att betrakta som 
offentliga handlingar för organisationens medlemmar. Protokollen fyller ytterligare en funktion 
då de är ett sätt att visa för allmänheten vilken typ av organisation vi är samt att styrelsen och 
dess ledamöter tar sitt uppdrag på allvar.

Vi finner att distriktsstyrelsen har strävat efter att uppfylla vissa av de beslut som togs vid di-
striktsårsmötet 2016, det är dock oklart om de i slutändan har genomförts. I flera av styrelsens 
protokoll visas beslut som anger att ett projekt eller en verksamhet har påbörjats varefter det inte 
ges mer information om dessa projekt eller verksamheter.

Exempel ett på icke uppföljda beslut är ”Lokalavdelningspotten”. Det finns inga strukturer eller 
ansökningsformulär som antagits av distriktsstyrelsen under 2016, trots att detta beslutades om 
på distriktsårsmötet 2016. Enligt protokoll 2016-06-01 skall ordförande ”utforma ett konkret 
koncept med anmälningsformulär och färdiga kriterier” samt ”att ansökningarna till lokalavdel-
ningspotten ska kunna påbörjas från och med januari 2017”. Detta har inte genomförts.

forts. räkenskaps- och sakrevision 2016
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Exempel två, beslut som tagits utan att det går att redovisa underlag. Detta rör beslutet om att 
ekonomiskt stödja projektet ”SkåneRock” i Eslöv. Det är inte tydligt i protokollen vems mandat 
det varit att fatta detta beslut, något revisorerna påpekade tidigt. Detta beslut förtydligades först 
i protokollet från mötet i december. Anmärkningsvärt är dock att styrelsen valt att sponsra ”Skå-
neRock” trots att pengar egentligen inte finns till att göra detta. Denna verksamhet har dykt 
upp under året och går inte att spåra varifrån det kom.

Exempel tre är att det tidigare i distriktsstyrelsen talats om en resa till Tyskland under hösten 
2016. Denna inbjudan nådde distriktsstyrelsen redan hösten 2014 men har inte följts upp av 
efterkommande styrelser, inte heller verkar resan genomförts.

ANSVARSFRIHET
Efter granskning av årsredovisning, bokföring, förvaltning samt protokoll från verksamhets- 
och räkenskapsåret 2016 anser revisorerna att distriktsstyrelsen har haft dålig kontroll över eko-
nomin, varit inkonsekventa och odemokratiska i sitt arbete samt att de inte uppfyllt alla de 
beslut som togs på distriktsårsmötet 2016. Distriktsstyrelsen har inte brutit mot svensk lag men 
har däremot brutit det förtroende som givits dem av årsmötet och medlemmarna.

Enligt ovan redovisad berättelse såsom risk för ekonomisk skada, ohörsamhet till riktlinjer fast-
ställda av årsmötet, bristande styrning, uppföljning och kontroll, anser revisorerna att ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2016 inte bör beviljas.

Amanda Andersson 
Per Larsson 
Emma Stene Jernqvist

forts. räkenskaps- och sakrevision 2016
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SVAR TILL REVISIONSBERÄTTELSE
1. RÄKENSKAPSREVISION

Vad beträffar överföringen av pengarna för avyttrandet av fastigheten Kjuge 10:15 stämmer det 
att halva köpesumman överfördes på det ordinarie kontot för att det då var ont om pengar. Vad 
som inte framkommer av revisionsberättelsen är också att det var beräknat att pengar i form av 
anslag och liknande skulle inkomma på det ordinarie kontot. Då inkomna fakturor redan höll 
på att löpa ut valde styrelsen att, för att vara på den säkra sidan, överföra halva köpesumman för 
fastigheten Kjuge 10:15. Detta för att undvika extra kostnader och problem vid händelse av att 
dessa fakturor eventuellt inte skulle blivit betalda i tid. 

Då de ekonomer på stiftskansliet som tidigare haft hand om ekonomin för Lunds stifts samver-
kansorganisationer gick i pension togs ett beslut av stiftet att detta skulle göras av Innecta AB, 
på uppdrag av Lunds stift. Detta är inget som påverkar varken organisationens verksamhet eller 
budget. De enda påverkade parter är de anställda samt AU, och inte heller här blev det någon 
större förändring. 
 
2. SAKREVISION

STYRELSEN
Vid årsmötet 2015 presenterades det att styrelsens utgifter skulle bli mindre, närmare halveras, 
detta framgår tydligt då en närmare granskar de bifogade rambudgetar som finns i handlingar-
na till respektive årsmöten. Bakgrunden till detta var att man, från styrelsens håll, gärna ville se 
att pengar lades på verksamhet till medlemmar snarare än styrelsemöten. Detta medför också 
att styrelsen, för enkelhetens och kostnadens skull, valt en mötesform där diskussion förs på ett 
möte där ledamöter förväntas närvara fysiskt. Beslut görs ca 1,5 veckor senare på ett möte där 
ledamöter kan välja att närvara fysiskt eller digitalt. För de ledamöter som eventuellt inte kunnat 
närvara fysiskt på det diskuterande mötet har detta möte protokollförts, på ett förhållandevis 
informellt sätt men diskussionen har ändå gått att utröna. Detta protokoll har sedan tillgäng-
liggjorts i en Google Drive ungefär en vecka innan beslutande möte hålls så att de som inte 
närvarat vid mötet kunnat ge sitt bidrag till diskussionen.

Det efterföljande beslutande mötet har aldrig tagit mer än en timme och sällan över 30 minuter. 
På så sätt ger vi alla ledamöter chansen att ta del av både diskussion och beslut inom ramarna för 
vad man har tid med och man slipper långa restider för ett annars väldigt kort möte. 



33SP KAT

Låg närvaro från ledamöter har varit ett problem men det är ofta olika personer som varit från-
varande, både fysiskt och digitalt, men en övergripande blick på närvarolistan visar att:

1 ledamot närvarat vid 0 möten
1 ledamot närvarat vid 2 möten (avgick sedan)
1 ledamot närvarat vid 3 möten (bor i Spanien)
1 ledamot närvarat vid 4 möten 
2 ledamöter närvarat vid 5 möten
3 ledamöter närvarat vid 6 möten
2 ledamöter närvarat vid  8 möten

från det att distriktsårsmötet 2016 tog slut till det sista styrelsemötet i december 2016.  

KALLELSER
Den huvudsakliga kontakten internt i styrelsen sker via en Facebook-grupp där man som leda-
mot läggs till efter konstituerande möte. I denna Facebook-grupp fastnålas samtliga mötesda-
tum för året och så även platsen för mötet, om det är fastställt. Kallelsen läggs sedan ut, med 
diskussions- och beslutsunderlag tillsammans med en föredragningslista över mötet, på Google 
Drive som samtliga ledamöter likaså får tillgång till efter det konstituerande mötet. Någon av 
de tre ordförande, eller någon av de anställda, brukar sedan, en tid innan mötet, påminna le-
damöterna om mötet genom ett inlägg i gruppen och det är också där anmälan sker. Detta har 
fungerat förhållandevis bra, men man skulle definitivt också kunna skicka kallelsen via mail 
utan någon större ansträngning.

Vad beträffar att ledamöter sökt kontakt med ledningen om att kallelserna inte når alla ledamö-
ter är detta något jag, som ordförande, INTE har hört NÅGOT om varken från de andra två i 
område ledning eller från de anställda. 

UPPFÖLJNING AV BESLUT FRÅN DISTRIKTSÅRSMÖTET 2016
Under distriktsårsmötet 2016 fattades minst 14 beslut som krävde att styrelsen, på ett eller annat 
sätt, följde upp, arbetade med eller utredde något. På mötet i juni uppdrogs dessa arbetsuppgifter 
på olika ledamöter. Det var alltså en hel del beslut som skulle följas upp och det var ett stort 
arbete som låg framför styrelsen den kommande terminen. 

Vad beträffar beslutet om protokoll på hemsidan står det i beslutet från styrelsens möte i juni:
 ”Att uppdra åt […]att lägga upp distriktsstyrelsens officiella mötesprotokoll i flödet på SKUL:s 
hemsida.” 

I beslutet från DÅM16 står följande:
”Att: distriktsårsmötesprotokoll med samtliga bilagor och tillhörande handlingar skall finnas 
tillgängliga på SKUL:s hemsida efter justering och 5 år framåt.
Att: protokoll från distriktsstyrelsens möten skall finnas tillgängliga på SKUL:s hemsida.
[…] 
Att: i samband med detta uppdatera övriga dokument som ligger på SKUL:s hemsida.” 

forts. svar till revisionsberättelse
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Inte i något av dessa beslut står det att det ska läggas upp på den gamla hemsidan och i de 
besluten från DÅM16 finns det utrymme för tolkning. Styrelsen har valt att tolka det som att 
protokoll som förts efter det att beslutet fattats skall läggas ut på hemsidan. 

Att ”Lokalavdelningspotten” inte ännu finns beror på att de slutgiltiga strukturerna för ansök-
ningarna håller på att finjusteras innan det läggs upp på hemsidan. Det har helt enkelt blivit 
försenat.

DISTRIKTSSTYRELSENS PROTOKOLL
Det stämmer att protokollhanteringen av distriktsstyrelsens sammanträden varit undermålig i 
vissa fall. Detta är något vi är medvetna om och försöker arbeta på att förbättra. Däremot så 
finns alla officiella beslut med i protokollen och de justeras, förr eller senare. Processen ser ut som 
sådan att sekreterare skriver stödord och så mycket av protokollet som hen hinner under mötet, 
åker hem och renskriver, skickar till kansliet för att skrivas ut och därefter kan de som ska justera 
det komma in till kansliet och göra det. I de fall det inte hunnits med till nästa möte tas även 
protokollet med till nästkommande möte för att det ska kunna justeras på plats. 
Vi lägger även ut det ojusterade protokollet i Google Drive så fort det är färdigskrivet för den 
som vill läsa det ändå.

Protokollen följer föredragningslistan och vi anser det därför inte nödvändigt att också lägga 
den som bilaga. Vad beträffar beslutsunderlagen ligger de som bilagor i kallelsen tillsammans 
med föredragningslistan i Google Drive för alla ledamöter att läsa och gå igenom innan mötet. 
Att även lägga dessa som bilagor till protokollet är möjligt men innebär att pappersarbetet blir 
ordentligt mycket mer omfattande och det skulle även göra att vår miljöpåverkan också skulle 
bli enormt mycket större. Dessa bilagor är lättillgängliga för ledamöter i styrelsen och skulle, på 
begäran, enkelt kunna ges både revisorer och medlemmar utan påverka miljön överhuvudtaget. 
Dock kan vi, i framtiden, se till att de även läggs som bilagor till protokollet också vid justering.

EXEMPLEN
Exempel ett anser vi vara bevarat i avsnittet ovan om ”Uppföljning av beslut från Distriktsårs-
mötet 2016”.

Exempel två: En snabb Google-sökning ger svar på frågor om vad SkåneRock är. Ett mail till 
ordförande med frågan: ”Vad är tanken med beslutet att sponsra SkåneRock och vad är besluts-
underlaget?” hade genererat ett svar med bifogat ”Sponsorpaket” där man kan läsa om vad vi 
som organisation får ut av att sponsra evenemanget, en kopia med mailet där vi får frågan om vi 
vill vara med och sponsra samt en förklaring som lyder ungefär ”Jag sa att jag skulle lyfta frågan 
i styrelsen. Vi kom fram till att ett evenemang som ser till att ca 1000 personer med funktionsva-
riationer samlas och har en trevlig kväll är värt att stödja. Det är också en eventuell målgrupp för 

forts. svar till revisionsberättelse
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forts. svar till revisionsberättelse

oss vid våra arrangemang som har haft svårt att nå därför kan det också vara bra att vi syns i ett 
sådant sammanhang samt att vi nog skulle kunna ta mycket lärdom av ett sådant arrangemang.” 

Exempel tre: frågan om en resa till Tyskland nådde sittande styrelse under våren 2016. Det är 
möjligt att förfrågan kommit till tidigare styrelser men att det glömts bort längs vägen. Det 
skulle ha varit en resa som bekostats, åtminstone till viss del, av stiftet och ett fritt inträde på en 
ungdomsfestival i Tyskland. Styrelsen tyckte att det vore kul att skicka medlemmar och man 
gjorde ett försök att se om intresse fanns. Det fanns inte och man talade istället om huruvida 
styrelsen skulle åka men att det inte fanns så många som skulle kunna åka. Därför tackade man 
nej och hoppades på att kunna få en likande inbjudan till festivalen 2017 istället dit vi faktiskt 
skulle kunna skicka medlemmar. 

ANSVARSFRIHET
I frågan om ansvarsfrihet vädjar nu styrelsen om att årsmötet fått svar på de frågor som revi-
sionsberättelsen väckt och att man känner sig trygg med styrelsens arbete. Vi vill också tillägga 
att INGEN i styrelsen har för avsikt att på något sätt skada organisationen och att alla har skött 
sitt förtroende och arbete efter bästa förmåga. Vi vill också påminna alla om att Svenska Kyr-
kans Unga i Lunds stift är en barn- och ungdomsorganisation där barn och unga ska få växa i 
tro och ansvar. 

Distriktsstyrelsen genom ordförande,
Johan Christensson 
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Motion 2017:1

TRASHOCKEYDAG
Under de senaste åren har intresset för trashockey, en enkel sport i två lag som 
spelas med en trasa och ett kvastskaft samt stolar som mål, ökat i Oxie då vi 
även börjat spela med konfirmander samt våra katolska vänner från Vår frälsares 
församling .  Vi upplever att trashockey fungerar otroligt bra som verktyg för att 
träffa nya människor och knyta starkare band med varandra. Självklart blir det så 
när man får skratta tillsammans genom att ett lag bjuder på sig själva när de jagar 
runt en trasa med två kvastskaft på blodigt allvar, där vem som helst kan vinna då 
förkunskaper nästan kvittar.

Vi motionärer tänker att en trashockeydag kommer att gynna stiftet då man får 
träffas mellan lokalavdelningarna och faktiskt knyta band som kan leda till ett 
fortsatt samarbete som vi anser att lokalavdelningarna bör sträva efter.

Därför föreslår vi motionärer att årsmötet beslutar:

att Uppdra åt  Distriktsstyrelsen  att undersöka möjligheten att anordna en 
trashockeydag där Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelningar i Lunds stift 
kan deltaga och spela trashockey tillsammans.

Anton Hansson , Nichlas Holmgren Gellersten, Fredrik Hinton
OBS - Oxies Blå Soffor
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Motionssvar 2017:1

SVAR TILL MOTION 2017:1
Distriktsstyrelsen anser att initiativet från motionärerna är mycket gott och ser 
inga problem med att undersöka intresset för en sådan dag.

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta 

att bifalla motionen i sin helhet.
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Motion 2017:2

BIBELSTUDIER
Svenska Kyrkans Unga är en organisation som ”vill med Kristus i centrum och 
med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i försam-
lingen där vi får växa i tro och ansvar.”  Något vi tycker saknas i vårt distrikt är fler 
bibelstudier för alla åldrar. Vi tycker att de bibelstudier som anordnas på läger även 
borde anordnas oftare och året runt för allas möjlighet att växa i tro.

Vi föreslår därför årsmötet besluta

att uppdra åt Distriktsstyrelsen att undersöka möjligheterna till fler bibelstu-
dier i distriktet i framtiden.

att uppdra åt Distriktsstyrelsen att under 2017 anordna fristående bibelstudier 
för medlemmarna

Lina Östman, Cornelia Henrysson, Niklas Stark, Philip Olsson & Daniel Jarlstam
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Motionssvar 2017:2

SVAR TILL MOTION 2017:2
Distriktsstyrelsen tycker att idén är god men att motionens andra att-sats låser 
styrelsens arbete till att arrangera ett bibelstudium 2017, detta även om intresset 
kanske inte finns. Vi anser att vi, genom motionens första att-sats, istället kan 
fokusera på att hitta ett intresse, en form och en plats där medlemmar som är 
intresserade kan samlas.

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta

att bifalla motionens första att-sats

att avslå motionens andra att-sats
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Motion 2017:3

RIKSÅRSMÖTET
Förra året var första gången Svenska Kyrkans Unga hade Riksårsmöte med 
distriktsrepresentation. Lunds distrikt hade då 17 mandat men lyckades inte 
fylla upp alla då det var mycket avhopp. 
Därför vill vi till i år underlätta för att kunna fylla upp dessa vakanta platser 
och kunna åka med fulla mandat till nästa Riksårsmöte. 

Vi föreslår därför årsmötet besluta

att uppdra åt Distriktsstyrelsen att fylla vakanta platser till Riksårsmötet

Lina Östman, Cornelia Henrysson, Niklas Stark, Philip Olsson & Daniel Jarlstam
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Motionssvar 2017:3

SVAR TILL MOTION 2017:3
Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionärens mening och tanke men anser att 
att-satsen öppnar upp för en tolkning där distriktsstyrelsens ledamöter förvän-
tas ta upp mandat för Riksårsmötet. Detta är givetvis en eventuell lösning men 
distriktsstyrelsen vill att möjligheten att välja andra än deras egna ledamöter till 
mandat till Riksårsmötet ska vara lättare och tydligare. Därför presenteras en 
annan att-sats som möjliggör detta.

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta

att avslå motionen i sin helhet

att uppdra åt distriktsstyrelsen att, i den mån möjlig, hitta representanter till 
att fylla eventuellt vakanta mandat till Riksårsmötet. 
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Motion 2017:4

VALBEREDNINGEN
Vi har under årets gång upptäckt problem med hur vi väljer vår valberedning. 
Det är svårt att ta över arbetet från föregående valberedning när alla avgår 
samtidigt och det är svårt att starta upp ett ordentlig arbete innan rikshelgen 
som sker under oktober månad. Det är även svårt att hantera en situation där 
sammankallande inte längre kan, eller vill ha den positionen.
Valberedningen har ett oerhört viktigt jobb och vi vill kunna underlätta för 
framtida valberedningar.

Vi föreslår därför årsmötet besluta

att i §5.3 punkt G ändra från ”val av valberedning” till ”val av samman-
kallande till valberedningen, ojämna år, val av vice sammankallande 
till valberedningen, jämna år på 2 års mandat. Samt val av 3 stycken 
personer till valberedningen varje år, på 1 års mandat.”

Lina Östman, Cornelia Henrysson, Niklas Stark, Philip Olsson & Daniel Jarlstam
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Motionssvar 2017:4

SVAR TILL MOTION 2017:4
Distriktsstyrelsen ställer sig återigen bakom motionärens andemening och tanke 
med att en kontinuitet i valberedningen är en god idé och förslaget som presen-
teras är, som sådant, mycket gott. Däremot har vi, i vår att-sats valt att förtydliga 
att sammankallande och vice sammankallande väljs på två års mandar, var för 
sig, olika år. Dessutom har vi valt att formulera det på ett sådant sätt att valbered-
ningen kan skifta i antal ledamöter och inte blir låsta vid att vara fem, samtidigt 
som vi också anser att det är en god idé att valberedningen består av minst tre 
personer.

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta

att avslå motionen i sin helhet

att i §5.3 punkt G ändra från ”val av valberedning” till ”val av sammankal-
lande till valberedning på 2 års mandat, jämna år. Val av vice samman-
kallande till valberedning på 2 års mandat, ojämna år. Samt val av övrig 
valberedning på 1 års mandat.” 
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