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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 2017
Ur Verksamhetsinriktningen för 2016 -2019 har ur tema solidaritet följande punkter haft ett 
särskilt fokus hos distriktsstyrelsen:

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 

medlemmarna kan agera för att hjälpa andra människor

LEDNING
Arbetsområde Ledning ansvarar för de övergripande och gemensamma frågorna för Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stift. Under året har Ledning arbetat med att hålla kontakten med 
organisationens samarbetspartners. I biskopens ungdomsråd har Nicole Ridegård suttit för 
SKULs räkning. I Sensus Skåne Blekinges regionstyrelse har Emma Stene Jernqvist, Clara 
Kristiansen och Lars-Göran Persson suttit på rekommendation av SKUL. I Jämshög folk-
högskolas styrelse har Kristofer Burman suttit på SKULs mandat. I SKUT-rådet har Johan 
Christensson suttit på uppdrag av SKUL. 
Efter beslut från distriktsårsmötet har området tillsammans med styrelsen arbetat för att 
förbättra kommunikation mellan distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorerna och med-
lemmarna. Detta har skett bland annat genom fysiska möten och mejlkontakt.

Området har arbetat med att utvärdera styrelsens arbetsformer och tagit fram ett nytt kon-
cept för styrelsearbetet som påbörjas 2018. En del i detta arbete har också varit att ta fram 
nya mallar för styrdokument, uppdatera befintliga dokument samt utforma skrivandet av 
protokoll efter en standardmodell.

SKULs rörelseinnovatör Clara Kristiansen meddelade under våren 2017 att hon skulle läm-
na sin tjänst i augusti. Styrelsen beslutade då att göra en internrekrytering av tjänsten för att 
snabbt kunna anställa en ny rörelseinnovatör. Efter diskussioner om tjänstens innehåll samt 
tillfrågande av olika intresserade och intervjuer anställdes Johan Christensson i augusti.
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IDENTITET
Arbetsområde Identitet arbetar med ideologiska frågor inom Svenska Kyrkans Unga i Lunds 
stift. Området har under 2016 sett över och reviderat organisationens policydokukment 
samt tagit fram ett styrdokument för ledare på läger.

Under året har identitet fortsatt arbetet med ett manus till en årsmötesskola i fem delar. 
Även arbetet med ett dokument kring värdeorden som församlingarna kan arbeta utefter 
har påbörjats. Under hösten har en forumkväll arrangerats i Lund med fokus på att ta fram 
ett måldokument till organisationen. Framtida forumkvällar med bibelstudier har planerats.

Kåren arrangerades i regi av arbetsområde Identitet i janurai och planerades även till sep-
tember. Dock fick det då ställas in på grund av för få anmälningar. I januari arrangerade en 
tack-middag där de som varit ideella i organisationen inbjöds till mat och underhållning.

SKUL blev medlem i Lunds pastorats HBTQ+grupp. Under året har organisationen delta-
git i deras sammankomster. På Lundapride fanns SKUL representerade tillsammans med 
Svenska Kyrkan i Prideparken. 

ARRANGEMANG
Område arrangemang ansvarar för SKULs läger och andra större arrangemang. Under 
vecka åtta anordnades tre stycken läger, ett för miniorer: TYCK TILL, ett för juniorer: HÖJ 
RÖSTEN, och ett för tonåringar PÅVERKA. Lägren hade många deltagare, dock var upp-
slutningen på Tonårsläger något mindre än väntat. Höstlovsläger arrangerades under vecka 
44.Juniorläger med tema VÅGA, miniorläger med tema MOD och tonårsläger med tema 
HJÄLTE. Lägren gick bra med många deltagare på minior och juniorlägren men något färre 
på tonårslägret. En stiftsungdomsdag med temat trashockey planerades till den 7 oktober. 
Tyvärr anmälde sig för få deltagare och arrangemanget blev således inställt.

Distriktsårsmötet hade temat Spikat 500 år senare händer det igen... 
Nya teser. Nya förslag. En ny reformation? 52 stycken röstberättigade ombud deltog, 7  pro-
positioner och 5 motioner behandlades. På Riksårsmötet fylldes alla 18 ombudsplatser från 
Lunds distrikt vilket belönades med glass från Förbundsstyrelsen. 

Efter DÅM-beslut undersöktes intresset för en Nattkampsbuss. Då intresset fanns ordnade 
distriktet en buss till Nattkampen i Linköpings distrikt. Från Lunds distrikt deltog cirka 
15 personer.

MARKNADSFÖRING
Arbetsområde Marknadsföring har ansvar för hemsidan och för de sociala medier som 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift är aktiv i. Området har arbetat med att sprida infor-
mation och organisationens arrangemang och projekt samt inventerat materiallagret. Under 
2017 har en ny kommunikationsplan och en årscykel tagits fram. 
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Proposition 2018:1

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 2017 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. Under 2018 vill distriktsstyrelsen därför arbeta med 
att utvärdera och stärka samarbetsavtalet med stiftet. Målet är att SKUL ska vara Lunds stifts 
barn och ungdomsorganisation. Distriktet vill vara en stödjande funktion för lokalavdelning-
arna och främja samarbete lokalavdelningar emellan. Ett led i detta är lanseringen av lokalav-
delningspotten i januari 2018. SKULs anställda rörelseinnovatör kommer även under 2018 att 
arbeta med att närma sig de anställda i stiftets församlingar för ökat samarbete.

SKUL vill höja barns och ungas röster i frågor som påverkar dem, i kyrka och samhälle. Am-
bitionen 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 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. Därför vill SKUL under 2018 fortsätta vara representerade i biskopens 
ungdomsråd.
 
Distriktsstyrelsen vill under 2018 arbeta vidare med att utveckla kontakten mellan SKUL och 
de styrelser där organisationen finns representerad. Detta sker genom distriktsstyrelsens repre-
sentanter samt genom en organisationsnätverkare som ska samordna och ha ansvar för de exter-
na styrelser och råd där SKUL är representerad i. Detta är en funktion som distriktsstyrelsen 
under 2018 vill arbeta med. Målet är att ha en tät kontakt och ett nära samarbete med externa 
organisationer vars verksamhet berör SKUL.



6

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 kommer bland 
annat att ske genom lägerverksamhet för barn och tonåringar på Södra Hoka under sport- och 
höstlov samt en familjedag.
Under 2018 vill SKUL fortsätta arbetet med Kåren och kontinuerligt utvärdera och förbättra 
konceptet. Målet är att Kåren ska hållas två gånger under 2018 och vara ett arrangemang för 
medlemmar över 15 år med fokus på att fördjupa den kristna tron och identiteten.
Lunds stift har en vänförsamling i Tyskland: Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. I sitt 
nya samarbetsavtal önskar dessa två organisationer att ungdomsorganisationerna ska komma 
varandra närmare och starta upp ett långsiktigt samarbete. Som ett led i detta är SKUL inbjud-
na till ungdomsfestivalen i Volkenroda i juni 2018. Distriktsstyrelsen vill arbeta med att starta 
upp en kontinuerligt samarbete under året.
År 2018 fyller SKUL 25 år. Detta vill styrelsen uppmärksamma och tillsammans med medlem-
marna fira den gemenskap i Kristus som organisationen strävar efter att ge.
Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap och de fem värde-
orden: gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum.

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 barns och ungas ställning, hoppas organisationen kunna 
visa en tydlig profil i samhälls- och kyrkofrågor. SKUL vill fortsätta samarbetet med Lunds pas-
torats HBTQ+-grupp och vara en del av deras arbete kring normmedvetenhet och deltagandet 
i Lundapride.

SKUL söker alltid möjligheter för att kunna bredda och utveckla sin verksamhet. Under 2018 
kommer därför distriktsstyrelsen tillsammans med kansliet att arbeta aktivt med att rekrytera 
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 
under 2018 arbeta för att tydligt uppmuntra och uppmärksamma det frivilliga arbetet inom 
organisationen. Detta görs bland annat genom arrangemang riktade till alla ideella inom orga-
nisationen. 

forts. reviderad verksamhetsplan 2018
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SKUL tog på DÅM 2015 ett beslut att alla ledare på organisationens läger ska ha går utbild-
ningen Trygga Möten. För att uppnå detta vill SKUL erbjuda Trygga Mötens live-utbildning två 
gånger under året. En gång inför höstlovsläger och en gång inför sportlovsläger.
 
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 förutsättningar ska 
kunna delta på samma villkor. SKUL vill under året utvärdera arbetet med årsmötesformer för 
barn och fortsätta utveckla konceptet JuMiM.

Svenska Kyrkans Ungas riksårsmöte RÅM 2018 hålls i Lunds stift, Hässleholm. SKUL kommer 
att vara medarrangör till detta och hjälpa till med frivilliga i planeringsgrupp och som funktio-
närer.

Distriktsstyrelsen vill även fortsätta arbetet med de pedagogiska projekt som påbörjats under 
2016 och 2017 med att göra en filmatiserad årsmötesskola för lokalavdelningar samt ett doku-
ment för arbete kring organisationens värdeord.

Från och med hösten 2017 står SKUL som arrangör för Lunds stifts ledarutbildning Unga 
med uppdrag samt en nätbaserad konfirmandledarutbildning. Konfirmandledarutbildningen 
sker genom två fysiska träffar samt 10 uppgifter på nätet. Unga med uppdrag är en fortsätt-
ningsutbildning som genomförs under fyra helger där varje helg har ett specifikt tema. Dessa 
utbildningar kommer SKUL tillsammans med Lunds stift fortsätta att genomföra under 2018. 

KRISTUS I CENTRUM
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts är en kristen barn och ungdomsorganisation med en tydlig 
kristen identitet. Därför vill organisationen skapa platser för samtal för medlemmarna. Det görs 
2018 på forumkvällar runt om i distriktet. Forumkvällarna arrangeras tillsammans med lo-
kalavdelningarna och har olika teman såsom bibelstudium, samhällsfrågor och identitetsfrågor. 

SKULs verksamhetsinriktning sträcker sig till 2019. Därför vill distriktstyrelsen under 2018 
starta arbetet med en ny verksamhetsinriktning för 2020-2023. Arbetet ska förankras hos med-
lemmarna och gemensamt tas en ny verksamhetsinriktning fram som beskriver i vilken riktning 
organisationen ska gå de fyra kommande åren. 

forts. reviderad verksamhetsplan 2018
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SOLIDARITET
Som kristen organisation är diakonin en central del i arbetet. Svenska Kyrkans Unga nationellt 
har en satsning på diakonalt arbete som Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift deltagit i. Det vill 
organisationen fortsätta göra under 2018. Genom insamlingsprojekt för välgörenhet, till exem-
pel klädinsamlingar, blir SKUL en del av satsningen.

SKUL 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 sin tydliga miljöprofil. Alla arrangemang som di-
striktet genomför ska utgå ifrån en 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 miljöarbete. Det ska vara klart att miljöfrågan är betydelsefull 
för organisationen. Barn och unga är nutid och framtid. SKUL vill därför verka för att upp-
märksamma de problem skapelsen står inför och tydligt framhäva vikten av att den jord som vi 
bor på ska räcka till oss alla.

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 information de 
behöver och önskar. Under 2018 vill distriktsstyrelsen utvärdera materiallagret och anpassa det 
efter medlemmarnas behov och önskningar.

Distriktsstyrelsen vill även under 2018 starta upp ett nyhetsbrev som ska bli en direkt kom-
munikationskanal mellan styrelsen och medlemmarna. Brevet går till kontaktpersonerna för 
lokalavdelningarna samt till de som anmäler sitt intresse. 

För att kunna utveckla organisationens arbete och arbeta framtidsinriktat. Därför vill distrikts-
styrelsen under 2018 fortsätta ha tät kontakt med organisationens revisorer samt valberedningen 
för att kontinuerligt utvärdera och förbättra styrelsens och personalens arbete.

forts. reviderad verksamhetsplan 2018
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Proposition 2018:2

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019

Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2019. Detta 
är den uppdaterade planen där det kan ha gjorts ändringar från årsmötet 2017 där 
man antog planen första gången.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta den reviderade verksamhetsplanen för 2019.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2019 
hittar du på nästa sida!
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REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019
Ur tema gemenskap i Verksamhetsinriktningen för 2016 -2019 vill styrelsen under 2019 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 emellan. Det sker bland annat ge-
nom lokalavdelningspotten. Målet är trovärdigt kunna profilera sig som Svenska Kyrkan i Lunds 
stifts 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 Kyr-
kan 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 2019 arbeta vidare med att utveckla kontakten mellan SKUL 
och de styrelser där organisationen finns representerade. Detta sker genom distriktsstyrelsens re-
presentanter samt en organisationsnätverkare som ska samordna distriktets 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. Distriktsstyrelsen vill under 
året arbeta extra med att utvärdera organisationens löpande verksamhet. 
SKUL vill planera och genomföra arrangemang för ungdomar i Lunds stift. Detta sker genom 
läger på stiftsgården Södra Hoka samt en familjedag och en ungdomsdag. Organisationens ar-
rangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap och de fem värdeorden: gemenskap, 
engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum.
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Organisationens mest omfattande projekt under 2019 kommer att vara ungdomsfestivalen, en 
kristen musikfestival i Hässleholm som arrangeras av Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. Vi-
sionen med festivalen är att skapa en alternativ mötesplats för medlemmar och andra kristna 
ungdomar där kultur och musik står i fokus. Till festivalen vill SKUL också bjuda in sam-
arbetsorganisationer som den tyska ungdomsorganisationen Kinder- und Jugendpfarramt der 
EKM, Sveriges Unga Katoliker och SALT.

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 
arbeta aktivt med att rekrytera nya medlemmar samt arbeta med att fortsätta engagera med-
lemmar i organisationen. Målet är att medlemmarna ska känna till organisationen, vad den kan 
göra för dem samt hur de kan engagera sig. 
Det ideella engagemanget är centralt för verksamheten inom organisationen. Därför vill SKUL 
arbeta för att  hitta nya sätt att uppmuntra och uppmärksamma de frivilliga inom organisatio-
nen.

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 förbätt-
ra distriktets årsmöten så att alla medlemmar ska kunna delta och göra sin röst hörd. Arbetet 
med Kåren vill SKUL under 2019 fortsätta med och utveckla tillsammans med medlemmarna. 
Målet är att arrangemanget ska kunna genomföras två gånger under året och vara en helg för 
ungdomar 15+ som vill fördjupa sin kristna tro.

Att hjälpa unga människor att växa i tro och ansvar är en del av SKULs syftesparagraf. Orga-
nisationen kommer därför under 2019 att fortsätta arrangera den nätbaserade konfirmandleda-
rutbildningen samt fördjupningsutbildningen Unga med uppdrag i samarbete med Lunds stift. 

SOLIDARITET
Som kristen organisation är det viktigt att ta ansvar för skapelsen. Därför vill Svenska Kyrkans 
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 mil-
jö-och rättvisetänk i samhället. Under 2019 vill organisationen utvärdera och vid behov revidera 
sin miljöpolicy.

Det är lika viktigt att värna om alla människors lika värde och det kristna kärleksbudskapet. 
Därför vill SKUL fortsätta sitt arbete med frågor kring normmedvetenhet samt vara en del av 
rörelser i samhället som främjar HBTQ+personers rättigheter.

forts. reviderad verksamhetsplan 2019
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KRISTUS I CENTRUM
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts är en kristen barn och ungdomsorganisation med en tydlig 
kristen identitet. Det diakonala arbetet är en viktig del av denna identitet och därför vill SKUL 
under 2019 planera och genomföra olika diakonala satsningar.

KOMMUNIKATION
Under 2019 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. På hemsidan skall uppdaterade offentliga 
dokument finnas tillgängliga. Målet är att alla medlemmar och andra får all information de 
behöver och önskar. Organisationen vill fortsätta att utveckla sin kommunikationsplan och 
utvärdera sina befintliga kommunikationskanaler som arbeta för att hitta nya, effektiva sätt att 
nå ut till sina medlemmar.

forts. reviderad verksamhetsplan 2019
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Proposition 2018:3

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020

Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2020. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta verksamhetsplanen för 2020.

Verksamhetsplanen för 2020 
hittar du på nästa sida!
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020
I verksamhetsplanen för 2020 beskrivs det som organisationen vill satsa på under året. 
Verksamhetsplanen är uppdelad i de områden distriktsstyrelsen arbetar i.

LEDNING
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta att arbeta nära Lunds stifts stiftskansli 
och stiftets församlingar. SKUL vill fortsätta vara Lunds stifts barn och ungdomsorgani-
sation. Ambitionen är att föra fram barn och ungas åsikter i frågor som påverkar dem samt 
arbeta för att ett barn och ungdomsperspektiv finns med i beslut som tas i stiftet. Distrikts-
styrelsen vill under 2020 arbeta vidare med att finnas representerade i olika styrelser och 
organ. Detta är en del i arbetet med att höja barn och ungas röster i olika sammanhang. 
Område ledning vill även under året fortsätta en kontinuerligt arbete med organisationens 
officiella dokument och styrdokument. Detta för att bygga en fungerande arbetsstruktur 
inom SKUL.

IDENTITET
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta arbeta med organisationens fem värdeord:  
gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum. Målet är att värde-
orden skall prägla den verksamhet organisationen bedriver. Under året vill organisationen 
även arbeta med att inkuldera den nya verksamhetsinriktningen i allt det arbete som sker. 

Område identitet har ansvar för det återkommande arrangemanget Kåren, för ungdomar 
15+ som vill fördjupa och växa i sin kristna tro. Arrangemanget planeras ske två gånger 
under året. SKUL vill även fortsätta arrangera den nätbaserade konfirmandledarutbild-
ningen samt utbildningarna Unga med uppdrag under 2020. Detta är en del av att skapa 
en plats där unga kan växa i tro och ansvar. Under året vill distriktet arbeta för att tydligt 
uppmuntra och uppmärksamma de frivilliga inom organisationen och stärka det ideella 
engagemanget i SKUL.

SKUL har en utarbetat miljö och etikspolicy samt ett kontinuerligt arbete med frågor 
kring normmedvetenhet. Detta är frågor som organisationen vill fortsätta lägga stort fokus 
på under året. Det sker genom samarbete med andra organisationer, tydlig information 
vid arrangemang samt att organisationen ständigt tar del av ny information kring globala 
frågor och utvecklar sina arbetsmetoder efter ny forskning. 

Som distrikt arbetar SKUL både med arrangemang och med olika projekt. Organisationen 
vill år 2020 arbeta med pedagogiska projekt utefter medlemmarnas önskemål samt dia-
konala välgörenhetsprojekt knutna till rådande omständigheter i samhället.
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ARRANGEMANG
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill planera och genomföra arrangemang för barn och 
ungdomar i Lunds stift. Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kris-
tet budskap utifrån organisationens fem värdeord. Under 2020 kommer distriktet bedriva 
lägerverksamhet för barn och tonåringar på Södra Hoka. Detta görs tillsammans med 
Södra Hoka stiftsgård och Lunds stifts församlingar. Distriktet vill även arrangera famil-
jedagar och ungdomsdagar under året. År 2020 är det Lunds distrikts tur att arrangera 
Nattkampen, ett samarbete mellan flera av Svenska Kyrkans Ungas distrikt. 

SKUL kommer under 2020 att arrangera distriktsårsmötet DÅM. Den demokratiska sko-
lan är central i föreningsverksamheten i Sverige och SKUL vill vara en del av att lära barn 
och unga den demokratiska processen. Därför vill organisationen under året satsa på grup-
pen 6-13 i årsmötessammanhang och arbeta för att hitta olika vägar för åldersgruppen att 
delta i distriktets årsmöten.

MARKNADSFÖRING
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill under 2020 vara fortsatt etablerade i de sociala 
medier som är aktuella och ha en välbesökt hemsida. På hemsidan ska officiella dokument 
finnas i uppdaterat format. Målet är att medlemmar och andra får all information de be-
höver och önskar. Kommunikationsplanen ska under året redigeras utefter de kommuni-
kationskanaler som är effektiva och som medlemmarna använder.
Område marknadsföring vill arbeta med att utvärdera och uppdatera SKULs profilpro-
dukter och informationsmaterial efter det behov som anses finnas. 

forts. verksamhetsplan 2019
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Proposition 2018:4

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2018

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

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta reviderad rambudget för 2018.

REVIDERAD RAMBUDGET 2018
Intäkter +751 500 

Ledning -68 000

Arrangemang -359 000

Identitet -101 000

Marknadsföring -52 200

Gemensamma kostnader -371 000

ÅRETS RESULTAT -199 700
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Proposition 2018:5

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2019

Så här tänker distriktsstyrelsen fördela pengarna under 2019. Ram-
budgeten för 2019 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 2019.

REVIDERAD RAMBUDGET 2019
Intäkter +731 000 

Ledning -68 000

Arrangemang -684 000

Identitet -95 000

Marknadsföring -37 200

Gemensamma kostnader -21 000

ÅRETS RESULTAT -174 200
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Proposition 2018:6

RAMBUDGET FÖR 2020

Så här tänker distriktsstyrelsen fördela pengarna under 2020.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta rambudget för 2020.

RAMBUDGET 2020
Intäkter +731 000 

Ledning -68 000

Arrangemang -489 000

Identitet -95 000

Marknadsföring -37 200

Gemensamma kostnader -21 000

ÅRETS RESULTAT +20 800
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Proposition 2018:7

RÖRELSEINNOVATÖR

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift tog på distriktsårsmötet 2016 ett beslut om att 
inrätta en projekttjänst på 100% i 18 månader. Med detta som bakgrund anställde 
distriktsstyrelsen en rörelseinnovatör och ett avtal skrevs med Lunds stift som vara-
de från den 1 september 2016 till den 28 februari 2018.

När en styrelse arbetar så som SKULs distriktsstyrelse gör, helt ideellt utan arvo-
den, är det svårt för styrelsen att utöver möten, arrangemang och arbetsgrupper få 
möjlighet att arbeta nära och besöka lokalavdelningarna. Att peppa och stötta dem i 
deras arbete är något av det viktigaste SKUL kan göra som organisation. Att kunna 
arbeta riktat mot församlingsanställda på dagtid är ovärdeligt för organisationen 
men samtidigt en omöjlighet för de flesta styrelseledamöter. SKUL har sett att det 
gynnar flera lokalavdelningar, medlemmar och organisationen i stort att ha ytterli-
gare en anställd utöver konsulenttjänsten.
Stiftsstyrelsen i Lunds stift beslutade den 22 juni om utökat bidrag till Svenska Kyr-
kans Unga i Lunds stift om 150 tKr för att kunna förlänga anställningen av rörelse-
innovatör. I samband med detta kom även en önskan från stiftsstyrelsen till SKUL 
att SKUL ska gå in med pengar för att täcka kostnaderna för tjänsten 2018 ut.

Distriktsstyrelsen ser så pass stort värde i tjänsten att de anser det nödvändigt att 
följa den önskan stiftsstyrelsen kommit med. Förhoppningarna är att tjänsten ska 
kunna finnas kvar även efter 2018 års slut.

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta

att avsätta pengar av det egna kapitalet för att förlänga projekttjänsten rörelse- 
 innovatör för hela 2018
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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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Uppföljning av proposition 2017:7

RAMBUDGET FÖR UNGDOMSFESTIVAL 2019

Vid Distriktsårsmötet 2017 antogs en proposition om att Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift 
ska arrangera en ungdomsfestival under 2019. Ett tilläggsyrkande om att till distriktsårsmötet 
2018 ha tagit fram en RAM-budget för festivalen antogs också. Denna RAM-budget presenteras 
nedan. 

Intäkterna avser biljettförsäljning och baseras på att biljetter kostar 395 kr samt att 1500 per-
soner köper biljetter. Observera att de 300 000 kr avsatta av Distriktsårsmötet 2017 då inte är 
inräknade i intäkterna. Skulle dessa inkluderas baseras istället nedanstående budget på att ca 740 
personer köper biljetter för 395 kr. 

För att nå breakeven-resultat krävs det att ca 500 personer köper biljetter för 395 kr.

Detta innebär att planeringsgruppen strävar efter att få 1500 betalande besökare till festivalen 
samt att det resultat som då nås (300 000kr + 99 500kr) skall utgöra en buffert för att festivalen 
ska bli ett återkommande arrangemang. 

Det innebär dock också att festivalen kommer att genomföras även om endast 500 betalande 
besökare kommer till arrangemanget. 

RAMBUDGET UNGDOMSFESTIVAL 2019

Intäkter +592 500 

Säkerhet -50 000

Scen och produktion -150 000

Intern service -20 000

Område -50 000

Bokning -100 000

Marknadsföring -25 000

Press -3 000

Artistkostnader -25 000

Löner -20 000

Övriga kostnader -50 000

RESULTAT +99 500
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Årsredovisning för

Svenska kyrkans unga i Lunds stift
845000-6989

Räkenskapsåret
2017-01-01 - 2017-12-31
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  2(6)
845000-6989

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning 1 79 450 93 200
Erhållna bidrag och gåvor 997 179 631 267

1 076 629 724 467

Rörelsens kostnader
Kostnader läger och kurser -6 113 -280 219
Övriga externa kostnader -644 191 -470 732
Personalkostnader 2 -624 266 -215 676
Rörelseresultat -197 941 -242 160

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 20 023 33 866
Räntekostnader och liknande resultatposter -630 -
Resultat efter finansiella poster -178 548 -208 294

Resultat före skatt -178 548 -208 294

Årets resultat -178 548 -208 294



25

Svenska kyrkans unga i Lunds stift  3(6)
845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 6 800 66 550
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 732 -

25 532 66 550

Kassa och bank 2 511 625 2 364 226

Summa omsättningstillgångar 2 537 157 2 430 776

SUMMA TILLGÅNGAR 2 537 157 2 430 776
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  4(6)
845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 1 873 273 2 051 821

1 873 273 2 051 821

Summa eget kapital 1 873 273 2 051 821

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 132 965 132 965
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 530 919 245 990

663 884 378 955

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 537 157 2 430 776
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  5(6)
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.

Noter

Not 1  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Specifikation av kollekter, bidrag från församlingar, föreningar, stiftelser mm
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Erhållna bidrag 703 301 352 000
Bidrag från offentlig sektor 169 622 178 631
Kollekter 98 080 99 136
Övringa intäkter 26 176 1 500
Summa 997 179 631 267

Not 2   Anställda och personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Löner - 4 400
Sociala avgifter - 1 382
Bilresor - 26
Utbildning 6 000 -
Röreseinovatör 618 266 209 868
Summa 624 266 215 676

Not 3  Förändring av eget kapital
2017-12-31

Eget kapital vid årets ingång 2 051 821
Årets resultat -178 548
Eget kapital vid årets utgång 1 873 273
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  6(6)
845000-6989

Underskrifter

 Ort och datum

  

Natalie Ramstedt
Styrelseordförande

Clara Olsson Joel Johannesson

John Sunnquist Axel Lindörn

Julius Svensson Cornelia Henrysson

Ida Gynning Nellie Nilsson

Anton Wetterholtz Jonathan Persson Dahl

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Förtroendevalda revisorer

Henrik Feldt Ann Karlsson

Veronica Sand



29

Revisionsberättelse

 Till årsmötet för Svenska kyrkans unga i Lunds stift
 org nr 845000-6989 

 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens  förvaltning i Svenska kyrkans unga
 i Lunds stift/räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för
 räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet
 av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval
 av min revision.

 Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
 genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen
 inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
 belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
 redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
 uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
 informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat
 väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
 är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om  någon styrelseledamot på annat sätt har
 handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min
 revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
 bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
 förenlig med årsredovisningens övriga delar.

 Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar behandlar
 förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
 räkenskapsåret. 

 Ort och datum:

 Förtroendevalda revisorer 

   

                                                                                            
 Henrik Feldt                                                             Ann Karlsson  

 Veronica Sand
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Motion 2018:1
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Motionssvar 2018:1

SVAR TILL MOTION 2018:1

Lunds stift har ett förnyat sitt samarbetsavtal med det tyska vänstiftet Evangelische Kirche in 
Mitteldeutschland. I detta avtal önskar stiften att deras båda ungdomsorganisationer, Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stift och Evangelische Jugend in Mitteldeutschland, ska börja samarbeta. 
Därför har distriktsstyrelsen inlett processer för att starta upp ett samarbete mellan organisatio-
nerna. En del i detta samarbete kommer att vara deltagandet på varandras arrangemang. SKUL 
har blivit inbjudna via Lunds stift att delta i Evangelisches Jugend Festival 2018 och har bjudit 
in EJM att delta på vår ungdomsfestival 2019. En önskan från EJM är att SKUL åker ner med 
ett band.

Genom Lunds stift har SKUL fått möjlighet att skicka två minibussar (16-18 platser). Platser är 
reserverade för ett band, planeringsgruppen för SKULs ungdomsfestival samt SKULs kontakt 
för samarbetet med Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Utöver detta finns det 8-9 platser 
för medlemmar i SKUL att ansöka om. Eftersom Evangelisches Jugend Festival äger rum 22-
24 juni, under midsommar, räknar distriktsstyrelsen med att detta är tillräckligt med platser. 
Skulle intresset för Evangelisches Jugend Festival vara större hos medlemmarna i SKUL kommer 
distriktsstyrelsen förhandla med stiftet om att skicka en större buss.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 

att anse motionen besvarad
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Motion 2018:2
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Motionssvar 2018:2

SVAR TILL MOTION 2018:2

Från och med januari 2018 finns det en aktivitetspott hos SKUL som lokalavdelningarna kan 
söka pengar ur. Det för att finansiera den sorts arrangemang som motionärerna beskriver. Ur 
aktivitetspotten kan minst tre lokalavdelningar tillsammans söka upp till 10000 kr. Distrikts-
styrelsen hänvisar motionärerna till denna pott.

Distriktsstyrelsen upplever att det är knepigt för distriktet att finansiera arrangemang som inte 
går under distriktets verksamhet. Just därför inrättades aktivitetspotten. Det är oerhört viktigt 
att ta vara på engagemanget och idéerna i lokalavdelningarna. Därför marknadsför distrikts-
styrelsen gärna arrangemanget i sina kommunikationskanaler.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta

att avslå motionens första att-sats

att bifalla motionens andra att-sats
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Motion 2018:3

VAL AV REVISORER

Efter förra årets verksamhets och sakrevision där det blev stora och långa debatter om att ge 
dåvarande distriktsstyrelse ansvarsfrihet då revisionerna föreslog att inte ge dem ansvarsfrihet 
vilket skulle kunna bli en allvarlig juridisk konsekvens för dem som satt i distriktsstyrelsen som 
hade kunnat påverka resten av deras liv.

Revisionen är en allvarlig sak som har konsekvenser om den inte skötts ordentligt därför borde 
det inte vara så att det är minst en av dem som bör vara ekonom utan det borde vara så att minst 
en av dem ska vara ekonom.

Jag föreslår därför årsmötet besluta

att i §5.3 punkt G ändra från “val av tre revisorer (varav minst en bör vara ekonom och 
minst en ha anknytning till verksamheten)” till ”val av tre revisorer (varav minst en ska 
vara ekonom eller ha goda kunskaper av ekonomi och/eller erfarenheter av revision och 
minst en ska ha anknytning till organisationen)”

Cajsa Johanna Malmberg Hedström, Kropps församling 
24/02-18 Ödåkra
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Motionssvar 2018:3

SVAR TILL MOTION 2018:3

Under ett årsmöte så är kanske revisionsberättelsen samt val av revisorerna något av de viktigaste 
att gå igenom. Därmed så är det ytterst viktigt att en organisation som SKUL, där demokratin står 
i fokus, har en väl fungerande procedur kring när man väljer revisorer. Men kraven som ställs i 
motionen är problematiska. Att ställa sådana krav som att en bör vara ekonom kan vara svårt för en 
organisation som SKUL där kanske inte alla är utbildade ekonomer eller där det kan vara svårt att 
få tag i ekonomer som vill ställa upp. Samtidigt som man kan ha god ekonomiskt insikt i ekonomi 
trots att man inte är utbildad ekonom.

Denna viktiga och allvarliga process, som motionären understryker, när man ska anta eller inte 
anta en revisionsberättelse måste ske på rätt sätt. Likaså så jobbar SKUL redan med detta. Det 
finns redan en påbörjad process där distriktsstyrelsen arbetar med att hitta auktoriserade revisorer 
med ekonomisk utbildning. Därmed arbetar redan distriktsstyrelsen med att ta fram en så bra 
revisionsprocess som möjlig. Med för komplicerade krav kan man komma i den värsta situationen 
som finns, att det inte finns en revisionsberättelse på årsmötet.

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta

att avslå motionen i sin helhet
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Motion 2018:4

REVISORER

Det finns i dagsläget en problematik med att samma personer är räkenskapsrevi-
sorer och sakrevisorer. Dels gör man inte en tydlig skillnad mellan ekonomi och 
verksamhet, dels försvårar man valberedningens arbete genom att hitta personer 
som både är insatta i verksamheten och har en bra koll på ekonomi och hur ekono-
miska dokument ska redogöras. Delar man på dessa två poster kommer vi också få 
en tydligare revisorsberättelse där medlemmarna tydligare kan få en överblick över 
hur styrelsen har skött sitt arbete under året.

De ekonomiska dokumenten är även svåra dokument där man behöver erfarenhet 
och kunskap för att kunna granska och vi vill därför även uppdra åt styrelsen att 
undersöka möjligheten att använda sig av stiftets auktoriserade revisorer.

Vi föreslår därför årsmötet besluta

att ändra i §5 stycke G från ”- val av tre revisorer (varav minst en bör vara 
ekonom och minst en ha anknytning till verksamheten” samt ”- val av tre 
revisorssuppleanter”

 Till:
 ”- val av två räkenskapsrevisorer”
 ”- val av två sakrevisorer”
 Samt 
 ”- val av en räkenskapsrevisorssuppleant”
 ”-val av en sakrevisorssuppleant”

att uppdra åt styrelsen att till nästa distriktsårsmöte undersöka möjligheten att 
använda sig av Lunds stifts auktoriserade revisorer till räkenskapsrevisorer.

Lina Östman, Linderöd/Äsphult
Niklas Stark, Höganäs
Philip Olsson, Höör
Nicole Ridegård, HelgeAnd
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Motionssvar 2018:4

SVAR TILL MOTION 2018:4

Distriktsstyrelsen anser revisionen vara av yttersta vikt för att arbetet inom SKUL ska ske på ett 
så bra sätt som möjligt. Genom revisorerna blir styrelsen uppmärksammad på det som fungerar 
bra och det som fungerar mindre bra i organisationen. Utefter den kritiken kan styrelsen sedan 
bedriva förändringsarbete för organisationens bästa. Revisionen är även viktig för att bibehålla 
och stärka medlemmarnas tillit till styrelsen. 

Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att sakrevision och räkenskapsrevision bör ut-
föras separat. Då kan det säkras att den ekonomiska revisionen blir korrekt utförd samtidigt 
som sakrevisionen kan påtala vad som behöver förändras i organisationen utav de som har god 
insikt i organisationens verksamhet.

Distriktsstyrelsen har skickat en önskan till stiftet om att använda stiftet för SKULs ekonomis-
ka revision. Uppföljning av frågan sker kontinuerligt. Förhoppningen är att detta ska kunna 
skrivas in i samarbetsavtalet med Lunds stift.

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta

att bifalla den första att-satsen

att anse den andra att-satsen besvarad
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Motion 2018:5

POLICY OM JÄV

För att förebygga jävsituationer ta fram en jäv policy som bland annat skulle 
kunna bli en liten riktlinje för valberedningen.

Det står ingenstans i våra stadgar eller policy om jäv och genom att ta fram en 
jäv policy skulle det kunna förebygga situationer som vi inte vill att organisa-
tionen ska hamna i.

Jag föreslår därför årsmötet besluta

att distriktsstyrelsen ska ta fram en policy om jäv

Cajsa Johanna Malmberg Hedström, Kropps församling 
24/02-18 Ödåkra
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Motionssvar 2018:5

SVAR TILL MOTION 2018:5

Distriktsstyrelsen anser att behovet av en policy kring jäv inte finns. SKUL är en barn och 
ungdomsorganisation med drygt 200 medlemmar. I en sådan organisation har de flesta med-
lemmar olika relationer till varandra. Det är oundvikligt att alltid ha personer som är helt 
oberoende varandra på alla poster. Distriktsstyrelsen tycker även att SKULs medlemmar är 
kloka och förståndiga. Tilliten till SKULs årsmöte, som är organisationens högsta beslutande 
organ, och distriktsstyrelsen som väljs av årsmötet urholkas genom att ta fram strikta linjer 
kring jävsituationer. 

Distriktsstyrelsen befarar även att om en policy gällande jäv skulle tas fram, kommer diskus-
sionen om vad som anses vara jäv att uppstå. Jävsituationer gäller inte bara kärleksrelationer 
utan även vänskapsrelationer, släktskap, yrkesrelationer och intressekonflikter organisationer 
emellan. Med det fastslaget blir det således omöjligt att undvika jävsituationer i SKUL, en or-
ganisation där alla medlemmar har relationer till andra medlemmar, tidigare medlemmar, och/
eller yrkesverksamma inom organisationen eller myndigheter som SKUL har kontakt med. 

Policydokument tas fram och beslutas av distriktsstyrelsen. Det är knepigt om en jävpolicy 
skulle skrivas av den gruppen som policyn avser. Det är årsmötets uppdrag att besluta efter vad 
det anser vara bäst för organisationen. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta

att avslå motionen i sin helhet
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Motion 2018:6

MINDERÅRIG VID FÖRTROENDEUPPDRAG

Det har hänt flera gånger att minderåriga medlemmar har ställt upp och kandiderat till pos-
ter, som gör att dem behöver lämna distriktet för att kunna representera SKUL men sedan 
inte kunnat då deras målsman inte ger sitt medgivande till att den minderåriga får lämna 
distriktet och tyvärr vid dessa tillfällen slutar det med att distriktet inte blir representerat fullt 
ut. Därför hade det blivit enklare om alla vet att dem som ställt upp får lov att genomföra 
uppdrag där man behöver lämna distriktet.

Jag föreslår därför årsmötet besluta

att dem som är under 18 år ska ha målsmans tillstånd för att få ta ett förtroendeuppdrag 
där man lämnar distriktet.

att man ska har kunnat visa upp ett skriftligt medgivande till valberedningen/DS innan 
nomineringstiden löper ut eller i undantagsfall att valberedningen/DS har pratat med 
målsman och har ett muntligt medgivande och senast 14 dagar lämnat in ett skrift-
ligt medgivande om inget skriftligt godkännande lämnas in och det inte finns någon 
tidigare vald ersättare får distriktsstyrelsen mandat att tillsätta ersättare för posten så 
länge det inte gäller en post i DS.

Cajsa Johanna Malmberg Hedström, Kropps församling 
24/02-18 Ödåkra
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Motionssvar 2018:6

SVAR TILL MOTION 2018:6

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift är en barn- och ungdomsorganisation av och för barn och 
unga. Organisationens målgrupp är 0-30 vilket innebär att mer än hälften av målgruppen är 
minderåriga. Det är inte demokratiskt försvarbart att skapa hinder för denna målgrupp att en-
gagera sig i organisationen.  Det är även lika vanligt att förtroendevalda över 18 år inte fullföljer 
sina uppdrag på grund av till exempel sjukdom eller jobb. 

När SKULs valberedning tar fram förslag till distriktsstyrelsen, revisorer och ombud till RÅM 
och DUK försäkrar de sig i regel om att de nominerade har möjlighet att utföra sina uppdrag 
till fullo. Problemet med minderåriga som, av sina vårdnadshavare, inte får åka utanför distrik-
tet uppstår därför oftast bland de som blir valda under distriktsårsmötet. Skulle en regel, så som 
motionen föreslår, införas befarar distriktsstyrelsen att den kommer hindra engagemanget som 
uppstår i stunden, ett engagemang som distriktsstyrelsen ser ett enormt värde i.

I förebyggande syfte kan årsmötet istället besluta att uppdra åt distriktsstyrelsen att fylla va-
kanta poster. Det gäller då poster som valts vakanta av årsmötet med även eventuella avhopp.

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta

att avslå motionen i sin helhet
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Motion 2018:7

Denna motion har distriksstyrelsen 

fått efter motionsstoppet.
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Motionssvar 2018:7

SVAR TILL MOTION 2018:7

Distriktsstyrelsen anser att initiativet från motionärerna är mycket gott och ser inga problem 
med att undersöka intresset för en buss till nattkampen. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta

att bifalla motionen i sin helhet
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PRESIDIEORDFÖRANDE

PRESIDIESEKRETERARE

NAMN: ROBIN NORD • ÅLDER: 25 ÅR •  
LOKALAVDELNING: OBS - OXIE BLÅ SOFFOR 
Sedan min tidiga ungdom har jag engagerat mig kyrkligt för att Jesus Kristus 
kallat mig att vara hans lärjunge. Mitt kall har varit bland barn och unga och 
därför har jag idag en tjänst i Oxie kyrka som församlingspedagog. Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds Stift var under många år ett andra hem. Nu har det blivit 
dags att ge tillbaka av allt det jag har fått och står därför till förfogande som en 
del i presidiet. All ära ske Gud.

NAMN: LOVISA PIHL • ÅLDER: 24 ÅR •  
LOKALAVDELNING: SVENSKA KYRKANS UNGA I BORGS, 
LINKÖPINGS DISTRIKT 
Jag läser teologi vid Lunds universitet och är antagen prästkandidat för Linkö-
pings stift. På min fritid tränar jag en hel del på Friskis och Svettis där jag också 
leder pass. Jag sitter med i Svenska kyrkans nationella arbetsgrupp för tro- och 
identitetsfrågor. Jag tittar mer än gärna på sport och speciellt fotboll. När IFK 
Norrköping vinner är jag extra glad. 

NAMN: NICHLAS HOLMGREN GELLERSTEN • ÅLDER: 18 ÅR •  
LOKALAVDELNING: OBS - OXIE BLÅ SOFFOR 
Just nu är jag gymnasist i andra ring på Bladins gymnasium i Malmö och äm-
nar att studera vidare i teologi vid Lunds universitet. Residerar för nuvarande i 
metropolen Oxie. Älskar husmanskost, julmust och min absoluta favoritbakel-
se,fastlagsbullen och givetvis (över allt) JESUS!”. Det finns ett sken av avsaknad 
av Jesus hos många delar av världen och samhällen, vilket jag mer än gärna vill 
verka för att förändra

NAMN: ANGELICA MÖRTZELL • ÅLDER: 19 ÅR •  
LOKALAVDELNING: LYCKSELE
Jag studerar till präst och bor i Uppsala just nu. Jag är för det mesta glad och 
positiv och gillar utmaningar. På min fritid hänger jag gärna med vänner och 
jag brinner även för sporten hopprep och för kyrkan förstås!
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FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE, OMVAL

ANDRE VICE ORDFÖRANDE, NYVAL (FYLLNADSVAL 1 ÅR)

Jag heter Clara Olsson, är 21 år och bor i Lund. Jag kommer ifrån Maria 
Magdalena lokalavdelning i Lunds Östra Stadsförsamling där jag även ar-
betar lite på förskolan. Från början är jag naturvetare men tycker mycket 
om pedagogisk verksamhet och att vara en del av barn och ungas vardag.
Jag har suttit med i SKULs distriktsstyrelse sedan 2015 och valdes på 
DÅM 2016 till vice ordförande. Detta är ett förtroende och ett arbete jag 
är mycket tacksam över och hoppas kunna fortsätta med. Det bästa med 
SKUL tycker jag är att dela gemenskap tillsammans i Kristus och med alla 
medlemmar få växa och stärka både min tro och kunskap. När jag inte 
sitter i distriktsstyrelsen tycker jag om att lägga pussel, ta hand om mina 
blommor, pyssla och dricka te. Ett av mina största intressen är litteratur 
och textförfattare och jag skriver mycket på fritiden. Jag är väldigt bra på 
att städa och ordna överallt utom på mitt eget skrivbord, men lite sämre på 
att komma ihåg allt jag ska göra!

Bosatt i Lund och studerar musikal på Lunds dans & musikal-gymnasium. 
Det jag lever för är att få vara kreativ, mestadels genom musik, samt att få 
lära och sprida kunskap. Mitt engagemang i kyrkan satte fart på riktigt 
efter min konfirmandtid, tack vare inspirerande ledare fick de mig att hitta 
en flammande låga i kyrkan. Svenska kyrkans unga utvecklar mig ständigt 
och låter mig växa i tro och ansvar i en rasslande fart. Jag vill kunna ge an-
dra barn och unga möjlighet att finna utveckling och trygghet i denna or-
ganisation som betytt oerhört mycket för mig. Mina hjärtefrågor är främst 
de frågor som rör att få barn och ungas åsikter hörda. Min största vision är 
att se Svenska kyrkan ta beslut om att det skall ske barnkonsekvensanalys 
av barn & unga i alla beslut som tas. Lika mycket brinner jag för att den 
enskilda medlemmen skall känna sig delaktig i organisationen som vi till-
sammans skapar.

NAMN:  
CORNELIA HENRYSSON 

 ÅLDER: 
18 ÅR  

LOKALAVDELNING: 
SKUBB

NAMN: 
CLARA OLSSON

ÅLDER: 
21 ÅR  

LOKALAVDELNING:  
MARIA MAGDALENA
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STYRELSELEDAMÖTER 1 ÅR

NAMN: DANIELLE ANDERSSON, NYVAL • ÅLDER: 17 ÅR •  
LOKALAVDELNING: MARIA MAGDALENA
Danielle studerar just nu sitt andra år på gymnasiet, med inriktning musikpro-
duktion. Hon är ordförande i sin lokalavdelning och vice ordförande i elevkå-
ren. På fritiden sjunger hon i kör, träffar vänner och kollar serier.

NAMN: PHILIP OLSSON, NYVAL • ÅLDER: 17 ÅR •  
LOKALAVDELNING: HÖÖR
Jag är killen som alltid har bollar i luften och har ALLTID ett eller annat 
finger med i det mesta. Jag brinner för ungas röst skall höras, förutom att jag 
alltid är glad och ibland lite övertaggad är jag väldigt ordningsam och måste få 
allt strukturerat!

NAMN: MAJA NILSSON, NYVAL • ÅLDER: 16 ÅR •  
LOKALAVDELNING: MOCHCO
Jag är en väldigt kreativ och engagerad person som gillar att ta för mig och gå 
all in. När jag väl kommit igång med något som jag verkligen älskar har jag 
svårt att sluta. Jag har höga ambitioner och tar mitt ansvar på högsta allvar och 
lägger inget åt sidan, jag brinner för det jag gör!

NAMN: NICOLE RIDEGÅRD, NYVAL • ÅLDER: 18 ÅR •  
LOKALAVDELNING: SKUBB
Jag är en glad och sprallig tjej. På fritiden jobbar jag, tränar friidrott och häng-
er i kyrkan. Jag brinner för jämställdhet och den kristna tron.

NAMN: ANTON WETTERHOLTZ, OMVAL • ÅLDER: 20 ÅR •  
LOKALAVDELNING: HÖÖR
Heter Anton är 20 år gammal och pluggar för tillfället biologi. Vid sidan av 
plugget är jag ungledare och jobbar på ett LSS-Boende. Jag tycker både det är 
intressant och roligt med barn och ungas frågor i Svenska Kyrkan.
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STYRELSELEDAMÖTER 1 ÅR, FORTSÄTTNING

NAMN: NELLIE NILSSON, OMVAL • ÅLDER: 17 ÅR •  
LOKALAVDELNING: GÄRDS KÖPINGE
Jag har sedan 2014 varit aktiv inom SKUL och mitt intresse för organisationen 
har sedan dess endast blivit större. Jag studerar i kristianstad och min fritid 
innebär plugg, vänner och engagemang inom kyrkan!

NAMN: MOA KOUSHOLT • ÅLDER: 18 ÅR •  
LOKALAVDELNING: FRIDLEVSTAD
Go och glad alla dar, nej kanske inte riktigt men försöker iallafall att vara en 
solstråle när det är lite molnigt och regnar. Fyller annars fritiden med flyg, 
vänner, serier och musik. Allt blir bättre med musik enligt mig.

NAMN: JULIA GLAVING • ÅLDER: 23 ÅR •  
LOKALAVDELNING: HÖGANÄS
Glad, utåtriktad och pratglad.
Mindre cool än jag vill få det att verka som, stort rädda världen komplex så 
därav studerar jag även till sjuksköterska.
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REVISORER

REVISORSSUPPLEANTER

RESTERANDE PLATSER ÄR VAKANTA

NAMN: HENRIK FELDT • ÅLDER: 39 ÅR •  
LOKALAVDELNING: VUXENMEDLEM 
Mitt namn är Henrik Feldt. Jag bor i Hörby med min familj. Till vardags ar-
betar jag som församlingspedagog i Hässleholms församling. Svenska kyrkans 
unga har en viktig plats hos mig och jag vill bidra på det sätt jag kan.
Henrik är också Lunds Distrikts tidigare stiftskonsulent.

NAMN: JULIA SJÖGREN • ÅLDER: 23 ÅR •  
LOKALAVDELNING: LIMHAMN
Jag har varit aktiv medlem sen jag lärde mig gå, och har alltså formats av 
denna organisationen. Jag är nästan alltid glad och är inte rädd för att prata om 
när jag inte är det. En pålitlig gammal räv i skulsammanhang alltså!

NAMN: JONNA NILSSON • ÅLDER: 24 ÅR •  
LOKALAVDELNING: SKUMM 
Hejsan! Är en positiv och glad tjej som för tillfället bor i Lund. På min fritid så 
sitter jag i styrelsen för: Fritidsgårdar i Hässleholms kommun. Utöver att sitta i 
styrelsen så är skapa och måla ett stort intresse hos mig. En stolt moster till två 
små tjejer som är en stor del utav mitt liv.

NAMN: CAJSA MALMBERG HEDSTRÖM • ÅLDER: 22 ÅR •  
LOKALAVDELNING: SVENSKA KYRKANS UNGA I KROPPS 
FÖRSAMLING
Jag är 22 år gammal tjej som bor i Helsingborg, och läser på Malmös Univer-
sitet denna terminen. Jag tycker om att se på serier och filmer men jag älskar 
att läsa. Jag är aktiv på flera håll i kyrkan där ibland ungdomsgrupper, lek-
mannakåren och som förtroendevald.



49

DE UNGAS KYRKOMÖTE - DUK

RIKSÅRSMÖTET - RÅM

CORNELIA HENRYSSON 

ANTON WETTERHOLTZ NICHLAS HOLMGREN  
GELLERSTEN

DANIELLE ANDERSSON NICOLE RIDEGÅRD

IDA GYNNING, LIMHAMN

MOA KOUSHOLT, FRIDLEVSTAD

HANNAH LEWENHAGEN, FRIDLEVSTAD

JONATHAN PERSSON DAHL, OASEN

NELLIE NILSSON, GÄRDS KÖPINGE

ANTON WETTERHOLTZ, HÖRBY

JESPER PETTERSSON, OASEN

CAJSA HEDSTRÖM, SVENSKA KYRKANS UNGA I KROPPS FÖRSAMLING 

RICHARD TEGGER, OBS - OXIE BLÅ SOFFOR


