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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 2018

Under året 2018 har följande punkter från verksamhetsinriktningens rubrik engagemang 
haft en central roll i utformandet av verksamheten: 

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

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 och Tova 
Mårtensson suttit för SKULs räkning. I Sensus Skåne Blekinges regionstyrelse har Cla-
ra Kristiansen suttit på rekommendation av SKUL. I Jämshög folkhögskolas styrelse har 
Kristofer Burman och Emma Stene som ordinarie ledamöter och Clara Olsson som supp-
leant, suttit på SKULs mandat. I Internationella utskottet har Johan Christensson suttit 
på uppdrag av SKUL. I Lunds stifts tysklandsgrupp har Clara Olsson suttit. Ett nytt avtal 
gällande vår rörelseinnovatör stod klart i november.

SKUL har i samarbete med Lunds stift genomfört nätbaserade konfirmandledarutbildning-
ar och vidareutbildningen Unga med uppdrag. På Lunds stifts konvertitläger under sport- 
och höstlov höll representanter från SKUL lära-känna-pass. Under året har ett samarbete 
med den tyska organisationen Evangelische jugend der EKM inletts. Några medlemmar ur 
SKUL besökte under sommaren deras ungdomsfestival i Volkenroda. 

Distriktsstyrelsen har sammanträtt 11 gånger under året och däremellan arbetat i utskott. 
Arbetsutskottet har sammanträtt 3 gånger. 
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IDENTITET
Område Identitet arbetar med ideologiska frågor inom Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. 
Under året 2018 har identitet arbetat med att ta fram en verksamhetsinriktning och måldo-
kument. Området har arrangerat forumkvällar och deltagit i Lundapride tillsammans med 
kyrkor i Lund där SKUL stod för ansiktsmålning och bönekedja. Kåren 15+ läger planera-
des att äga rum under våren men ställdes in på grund av för få anmälningar. 

Området har under året arbetat med projekt Godhet har makt över ondskan. Musikhjälpen 
hölls i Lund 10-16 december, och SKUL bidrog med en bössa. Området arrangerade ett 
lussefika med lottförsäljning där pengarna gick till musikhjälpen. Identitet har även arbetat 
med att integrera SKULs värdeord i verksamheten, samt med en årsmötesskola för lokalav-
delningar.

ARRANGEMANG
Område arrangemang ansvarar för SKULs läger och andra större arrangemang. Under vecka 
åtta anordnades två läger, ett för miniorer: MEDKÄNSLA och ett för juniorer: LEVA. Läg-
ren hade många deltagare. Ett tonårsläger med tema SATSA planerades med fick ställas 
in på grund av för få anmälda. Ett mixläger arrangerades under vecka 44 med tema ATT 
MINNAS. Lägret gick bra och hade många deltagare.Tonårsläger på höstlovet, med tema 
BRA NOG planerades men ställdes in på grund av för få anmälningar. En familjedag med 
tema Du Är Kallad planerades för september men blev även denna inställd på grund av för 
få anmälnignarg. Nattkampen var i Skara distrikt och SKUL skickade två fulla bussar med 
peppade deltagare. Detta ledde också till en vinst i klass 3. 

Distriktsårsmötet hade temat LEGO - Bygga guds rike. 43 stycken röstberättigade ombud 
deltog, 1 proposition och 7 motioner behandlades. Under DÅM uppmärksammades SKUs 
25 årsjubileum. Junior och MiniorMötet planerades men ställdes in på grund av för få an-
mälningar. Riksårsmötet för Svenska kyrkans unga var i Hässleholm i augusti. SKUL deltog 
med 16 ombud och många funktionärer.

MARKNADSFÖRING
Område 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 information och 
organisationens arrangemang och projekt samt arbetat med att inventera och förnya SKULs 
materiallager. 

3



Proposition 2019:1

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 2018 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 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 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 
representanter.

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 ansvar. Distriktsstyrelsen vill under året 
arbeta extra med att utvärdera organisationens löpande verksamhet. 
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SKUL vill planera och genomföra arrangemang för ungdomar i Lunds stift. Detta sker genom 
läger på stiftsgården Södra Hoka samt en familjedag. Organisationens arrangemang ska genom-
syras av ett tydligt kristet budskap och de fem värdeorden: gemenskap, engagemang, växande, 
solidaritet och Kristus i centrum.

Under sportlovet arrangeras ett barnläger för åldrarna 10-15  på Södra Hoka. Det planeras också 
två läger för barn mellan 6-15 under höstlovet även dem på på Södra Hoka. På höstlovet planeras 
det att ordna en resa till Taizé för ungdomar 15+. 

I mars är det planerat en våffelfest. Under sommaren vill styrelsen hålla i en familjedag i All-
helgonakyrkan i Lund med tema Harry Potter. På kansliet i Lund planeras det i december att 
anordnas en lussefika. Nattkampen firar 50 år och distriktsstyrelsen har fått i uppdrag att hålla 
i stationer där. 

Under 2019 kommer det även arrangeras distriktsårsmöte, DÅM. DÅM är distriktets högsta 
beslutande organ och är därför en viktig del av organisationen. DÅM strävar även efter att höja 
kunskapen om demokrati i organisationen. Styrelsen planerar även att arrangera ett möte för de 
yngre medlemmarna i samband med DÅM, JuMiM, för att skapa intresse för demokrati hos 
barn.

Organisationens mest omfattande projekt under 2019 kommer att vara ungdomsfestivalen 
Crossbeat, en kristen musikfestival i Hässleholm som arrangeras av Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stift. Visionen med Crossbeat är att skapa en alternativ mötesplats för medlemmar och 
andra kristna ungdomar där kultur och musik står i fokus. Till Crossbeat vill SKUL också 
bjuda in samarbetsorganisationer som den tyska ungdomsorganisationen Kinder- und Jugend 
Pfarramt 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.

forts. reviderad verksamhetsplan 2019
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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. 

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 ett tydligt miljö- och rättvisetänk. 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. SKUL kommer under året att 
fortsätta samarbetet med Kyrkor i Lund kring Lundapride.

Under påsken kommer ett Fördjupningsläger med tema “Vaka och be” arrangeras på Stiftsgår-
den Södra Hoka. Lägret håller fokus på fördjupning inom kristen tro och teologiska frågor.

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 diagonala satsningar inom projektet Godhet har makt 
över ondskan.

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. Område marknadsföring vill fortsätta arbetet med att bygga upp ett 
nytt materiallager och göra nya profilprodukter.  

forts. reviderad verksamhetsplan 2019
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Proposition 2019:2

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020

Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2020. Detta 
är den uppdaterade planen där det kan ha gjorts ändringar från årsmötet 2018 där 
man antog planen första gången.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta den reviderade verksamhetsplanen för 2020.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2020 
hittar du på nästa sida!
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REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020

“Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom”
Första Johannesbrevet 4:16

I verksamhetsplanen för 2020 beskrivs det som organisationen vill arbeta med under året. Verk-
samhetsplanen är uppdelad i de områden som 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 ungdomsorganisation. Am-
bitionen 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. Distriktsstyrelsen vill under 
2020 arbeta vidare med att finnas representerade i olika styrelser och organ. Detta är en del i 
arbetet för att höja barn och ungas röster i olika sammanhang. 

Område ledning vill även under året fortsätta ett kontinuerligt arbete med organisationens of-
ficiella dokument och styrdokument. Detta för att bygga en fungerande arbetsstruktur inom 
SKUL. Organisationen vill arbeta med att stärka och bibehålla kontakt med olika samarbets-
partners.

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 värdeorden 
skall prägla den verksamhet organisationen bedriver. Under året vill organisationen även arbeta 
med att inkuldera den nya verksamhetsinriktningen i allt det arbete som sker. 

SKUL vill fortsätta arrangera den nätbaserade konfirmandledarutbildningen samt utbildning-
arna 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 organ, tydlig information vid arrangemang samt att 
organisationen ständigt tar del av ny information kring globala frågor och utvecklar sina arbets-
metoder efter ny forskning. 
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Som distrikt arbetar SKUL både med arrangemang och med olika projekt. Organisationen vill 
år 2020 arbeta med pedagogiska projekt utefter medlemmarnas önskemål samt diakonala väl-
görenhetsprojekt knutna till rådande omständigheter i samhället.

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 kristet 
budskap utifrån organisationens fem värdeord. 

Under 2020 kommer distriktet bedriva lägerverksamhet för barn och tonåringar på Södra Hoka 
under våren, sommaren samt hösten. Detta görs tillsammans med Södra Hoka stiftsgård och 
Lunds stifts församlingar. 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 skolan 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 gruppen 6-13 i års-
mötessammanhang 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 upp-
daterat format. Målet är att medlemmar och andra får all information de behöver och önskar. 
Kommunikationsplanen ska under året redigeras utefter de kommunikationskanaler som är ef-
fektiva och som medlemmarna använder. 

Område marknadsföring vill arbeta med att utvärdera och uppdatera SKULs profilprodukter 
och informationsmaterial efter det behov som anses finnas. 

forts. reviderad verksamhetsplan 2020
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Proposition 2019:3

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021

Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska syssla med under 2021. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta verksamhetsplanen för 2021.

Verksamhetsplanen för 2021 
hittar du på nästa sida!
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021

“Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”
Matteusevangeliet 18:20

I verksamhetsplanen för 2021 beskrivs det som organisationen vill arbeta med under året. 
Verksamhetsplanen är uppdelad efter 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 ungdomsorga-
nisation. 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. 
Distriktsstyrelsen vill under 2021 fortsätta arbetet med att höja barn och ungas röster i 
olika sammanhang. 
Organisationen vill även arbeta med att bibehålla och stärka samarbetsprojekt med andra 
organisationer och organ.

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 värdeor-
den skall prägla den verksamhet organisationen bedriver.

SKUL vill fortsätta att skapa en plats där unga kan växa i tro och ansvar. Detta genom 
att exempelvis fortsätta arrangemanget av den nätbaserade konfirmandledarutbildningen 
samt utbildningarna “Unga med uppdrag”. 

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 2021. Det sker genom samarbete med andra organisationer och genom tydlig 
information vid arrangemang, samt genom att organisationen ständigt tar del av ny infor-
mation kring globala frågor och utvecklar sina arbetsmetoder efter ny forskning. 

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 
kristet budskap utifrån organisationens fem värdeord. 
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Under 2021 vill distriktet bedriva lägerverksamhet för barn och tonåringar på Södra 
Hoka. Distriktet vill även arrangera familjedagar och andra evengemang för alla åldrar 
under året. 

SKUL kommer under 2021 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 fortsätta satsa 
på gruppen 6-13 i årsmötessammanhang och arbeta för att hitta olika vägar för åldersgrup-
pen att delta i distriktets årsmöten.

MARKNADSFÖRING
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill under 2021 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. 

forts. verksamhetsplan 2021
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Proposition 2019:4

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2019

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

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta reviderad rambudget för 2019.

REVIDERAD RAMBUDGET 2019
Anslag +581 000 

Ledning -79 000

Arrangemang -673 000

Identitet -63 000

Marknadsföring -57 200

Gemensamma kostnader -38 000

ÅRETS RESULTAT -329 200
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Proposition 2019:5

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2020

Så här tänker distriktsstyrelsen fördela pengarna under 2020. Ram-
budgeten för 2020 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 2020.

REVIDERAD RAMBUDGET 2020
Intäkter +551 000 

Ledning -64 000

Arrangemang -393 000

Identitet -75 000

Marknadsföring -22 200

Gemensamma kostnader -33 000

ÅRETS RESULTAT -36 200
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Proposition 2019:6

RAMBUDGET FÖR 2021

Så här tänker distriktsstyrelsen fördela pengarna under 2021.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta rambudget för 2021.

RAMBUDGET 2021
Intäkter +551 000 

Ledning -69 000

Arrangemang -270 000

Identitet -81 000

Marknadsföring -27 200

Gemensamma kostnader -35 000

ÅRETS RESULTAT +68 800
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Proposition 2019:7

VERKSAMHETSINRIKTNING 2020-2023

För att få en tydligare kontinuitet i organisationens verksamhet har distrikts- 
styrelsen genom Område Identitet under 2018 gjort ett omfattande arbete med att 
ta
fram en verksamhetsinriktning för 2020 – 2023.

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta

att anta verksamhetsinriktningen för 2020-2023

Verksamhetsinriktningen
hittar du på nästa sida!
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VERKSAMHETSINRIKTNING 2020-2023

“Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara
en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”
-Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts syftesparagraf

TRO SOM MÅL
”Ty även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden – och det finns ju många gudar och 
många herrar – så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara 
en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till.”
1 Kor 8:5-7

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill
• Arbeta för att all verksamhet tydligt ska utgå från organisationens syftesparagraf
• Arbeta för att den kristna tron ska vara en naturlig gemenskap och ett tydligt mål vid  

organisationens arrangemang
• Arbeta med att integrera organisationens värdeord i all verksamhet

TRO I ENHET
”Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - ut-
gör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, 
vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över 
oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många.” 
1 Kor 12:12-14

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill
• Arbeta mot målet om en enad organisation som verkar över gränser och i hela Lunds stift
• Lyfta barn och ungas röster i tros- och samhällsfrågor
• Arbeta för att att kyrkan ska vara en gemensam mötesplats för barn och unga
• Öka barns och ungas delaktighet beslut som fattas i stiftet

TRO I ORDET
”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen 
hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var 
liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”
Joh 1: 1-5

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill
• Prata tro med barn och unga
• Arbeta för att öka kunskapen kring Bibeln hos barn och unga i stiftet
• Integrera Bibelns berättelser i verksamheten
• Arbeta med att hålla Ordet levande i hela organisationen
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TRO I GÖRANDE
”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning”
1 Joh 3:18

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill
• Vara en organisation i mission
• Arbeta med diakoni och främja diakonalt arbete i organisationens lokalavdelningar
• Öka kunskaperna om den demokratiska processen bland medlemmar

TRO I HANDLING
”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”
Matt 18:20

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill
• Ha gudstjänst och andakt väl integrerat i verksamheten
• Arbeta för att göra mässan levande i organisationen
• Arbeta för att öka barn och ungas kunskap kring gudstjänsten
• Arbeta för att öka barn och ungas delaktighet i gudstjänsten 
• Vara en organisation i lovsång

TRO I BÖN
”Så skall ni be:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.”
Matt 6:9-13

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill
• Vara en organisation i bön
• Arbeta för att barn och unga upptäcker kraften i bön
• Arbeta för att främja bönen i vardagen

forts. verksamhetsinriktning 2020-2023

20



Proposition 2019:8

MÅLDOKUMENT 2019-2023

För att driva organisationen framåt vill distriktsstyrelsen arbeta utifrån mål upp-
satta av distriktsårsmötet. Därför har distriktsstyrelsen under 2018 tagit fram ett 
måldokument som ska ge styrelsen riktlinjer och klara mål i sitt arbete.

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårsmötet besluta

att anta måldokumentet för 2019-2023

Måldokumentet hittar du 
på nästa sida!
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MÅLDOKUMENT FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 
I LUNDS STIFT 2019-2023

”Jesus sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! 
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har 
befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”
Matt 28:18–20

VI VILL VÄXA
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift (SKUL) är Svenska Kyrkan i Lunds stifts barn och ung-
domsorganisation. Trots det är det långt ifrån alla barn och unga 0 till 30 som är medlemmar i 
organisationen. För att fullt ut kunna ha rollen som stiftes barn och ungdomsorganisation måste 
SKUL växa, gemenskapen måste innefatta fler.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill:
• Nå 2500 medlemmar år 2019
• Öka medlemsantalet varje år med 5% baserat på föregående års medlemsantal
• Finnas representerade med lokalavdelningar i alla kontrakt 2023

VI VILL ENGAGERA
SKUL är en grogrund för det livslånga kyrkliga engagemanget. Många kyrkligt anställda och 
förtroendevalda har funnit sitt kall genom kyrkans olika barn och ungdomsorganisationer. 
SKUL arbetar kontinuerligt för att engagera och intressera barn och unga för den kristna tron 
och den demokratiska processen. För att barn och unga ska våga ta plats i den världsvida kyrkan 
behöver de ha en plats att växa på och SKUL är en naturlig sådan plats. Därför är det viktigt för 
organisationen att ha aktiva medlemmar. 

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill:
• Öka antalet deltagare på arrangemang varje år
• Öka röstlängden varje år på DÅM baserat på föregående års antal röstande ombud

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill att:
• 75% av lokalavdelningarna har en styrelse år 2023
• Varje lokalavdelning ska ha en ordförande/motsvarande år 2023
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VI VILL GÖRA
SKUL uppnår till stor grad sitt syfte genom sin verksamhet. Olika arrangemang tillåter med-
lemmar att träffas i gemenskap och växa i tro och ansvar, och är en tydlig bas för all verksamhet 
inom SKUL. All verksamhet genomsyras av den kristna tron och de fem värdeorden: Gemen-
skap, Växande, Solidaritet, Engagemang och Kristus i centrum.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill:
• Varje år genomföra någon form av arrangemang riktat till varje åldersgrupp i organisationen 
• Inte ställa in arrangemang på grund av för få anmälda
• Att värdeorden finns representerade i all verksamhet organisationen planerar och genomför

VI VILL HA GEMENSKAP
Lunds distrikt omfattar två landskap: Skåne och Blekinge. Dessa landskap skiljer sig mycket 
demografiskt. SKUL är en gemenskap där alla får plats, oavsett hemmahörande. Det ska finnas 
möjlighet för alla medlemmar att delta i SKULs verksamhet, och det kräver att verksamheten 
sprids i hela stiftet. Trots de geografiska avstånden är SKUL en organisation, en gemenskap. En 
känsla av enhet måste finnas i en gemenskap som SKUL; en enhet som överskrider det adminis-
trativa landskapets gränser. 

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill:
• Genomföra verksamhet i båda landskapen varje år
• Ha medlemmar från båda landskapen på alla arrangemang

forts. måldokument 2019-2023
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Årsredovisning för

Svenska kyrkans unga i Lunds stift
845000-6989

Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  2(6)
845000-6989

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning 1 71 200 79 450
Erhållna bidrag och gåvor 667 266 997 179

738 466 1 076 629

Rörelsens kostnader
Kostnader läger och kurser - -6 113
Övriga externa kostnader -547 395 -644 191
Personalkostnader 2 -105 566 -624 266
Rörelseresultat 85 505 -197 941

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 25 524 20 023
Räntekostnader och liknande resultatposter - -630
Resultat efter finansiella poster 111 029 -178 548

Resultat före skatt 111 029 -178 548

Årets resultat 111 029 -178 548
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  3(6)
845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 400 6 800
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 950 18 732

35 350 25 532

Kassa och bank 2 309 587 2 511 625

Summa omsättningstillgångar 2 344 937 2 537 157

SUMMA TILLGÅNGAR 2 344 937 2 537 157
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  4(6)
845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 1 984 302 1 873 273

1 984 302 1 873 273

Summa eget kapital 1 984 302 1 873 273

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 132 965 132 965
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 227 670 530 919

360 635 663 884

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 344 937 2 537 157
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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
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Erhållna bidrag 303 200 703 301
Bidrag från offentlig sektor 217 825 169 622
Kollekter 100 421 98 080
Övringa intäkter 45 820 26 176
Summa 667 266 997 179

Not 2   Anställda och personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Löner - -
Bilresor - -
Utbildning - 6 000
Röreseinovatör 105 566 618 266
Summa 105 566 624 266

Not 3  Förändring av eget kapital
2018-12-31

Eget kapital vid årets ingång 1 873 273
Årets resultat 111 029
Eget kapital vid årets utgång 1 984 302
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  1(1)
845000-6989

Underskrifter

 Ort och datum

  

Natalie Ramstedt
Styrelseordförande

Clara Olsson Julia Glaving

Maja Nilsson Nicole Ridegård

Danielle Andersson Cornelia Henrysson

Moa Kousholt Nellie Nilsson

Anton Wetterholtz Philip Olsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Förtroendevalda revisorer

Henrik Feldt Viktor Wegestål

Julia Sjögren
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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 2018-01-01 - 2018-12-31. Det 
är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt an-
svar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen och vi lämnar följande 
berättelse.

Vi har tagit del av protokoll och räkenskapshandlingar. Räkenskaperna är ordent-
ligt förda och försedda med vederbörliga verifikationer. Vi har vid granskningen 
inte funnit anledning till anmärkning. Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen för 2018 och beviljar styrelsens ledamöter ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Ort och datum:

Förtroendevalda revisorer

Henrik Feldt     Viktor Wegestål

Julia Sjögren
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PRESIDIEORDFÖRANDE

DISTRIKTSORDFÖRANDE VICE DISTRIKTSORDFÖRANDE

ANDRE VICE DISTRIKTSORDFÖRANDE

Julius Svensson VakantNiklas Stark

Niklas Stark

Anton Wetterholtz Nicole Ridegård

Emil Cedersjö

PRESIDIESEKRETERARE
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LEDAMÖTER I DISTRIKSSTYRELSEN

SAKREVISORER SAKREVISORSSUPPLEANTER

Kristin Lindberg Natalie Bruun Maja Nilsson Edwin Lager

Vakant Vakant Vakant

Julius Svensson

Vakant

Cajsa MalmbergAnna StoltJonna Nilsson
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REPRESENTANTER TILL DE UNGAS KYRKOMÖTE

REPRESENTANTER TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS RIKSÅRSMÖTE

Anton Wetterholtz

Enzo Bengtsson

Linnéa Dahlin

Alexandra Danielsson

Cornelia Henrysson

Edwin Lager

Kristin Lindberg

Maja Nilsson

Jesper Pettersson

Anton Wetterholtz

Anton Jarnvi Maja Nilsson Cornelia Henrysson Vakant
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