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SAMMANTRÄDESORDNING
VEM FÅR TALA FRÅN TALARSTOLEN?
Alla närvarande på mötet får tala i talarstolen, men presidiet kan begränsa detta vid behov.

VEM FÅR RÖSTA?
Alla ombud från lokalavdelningar har rätt till ett röstkort. Endast ett röstkort per person.
Om ett ombud måste lämna mötesrummet måste du antingen ge ditt röstkort till någon
annan i din lokalavdelning som inte har röstkort eller lämna in det till presidiet för att
antalet röster ska stämma överens.

VEM FÅR LÄMNA FÖRSLAG TILL BESLUT?
De som representerar sin lokalavdelning och de i distriktsstyrelsen får lämna förslag till
beslut. Alla förslag ska lämnas in på en yrkandelapp. Alla medlemmar har dock rätt att
nominera folk till olika poster och yttra sig vid talarstolen.

HUR GÅR DET TILL ATT FATTA BESLUT?
Beslut fattas genom att en röstar på det förslaget som en gillar mest genom att hålla upp
sitt röstkort när presidiet ropar ut det förslaget. När röstningen är gjord berättar presidiet
vilket av förslagen som bifallits (fått flest röster och “vunnit”). Håller du inte med om det
presidiet säger kan en ropa “votering” innan presidiet har klubbat igenom beslutet. Då
måste röstningen gå om och varje röst räknas för hand.

RESERVATION
Reservation betyder att ombudet inte håller med i beslutet som fattats och kan i och med
det lämna in en så kallad reservation på en reservationslapp. Det ska ske så fort som möjligt
efter att beslutet har fattats, dock senast en timme efter att mötet har avslutats.

VAD GÖR PRESIDIET?
Presidiet får begränsa talartiden, besluta om när pauser ska tas, besluta om propositionsordning, begränsa vem som får tala i talarstolen och får låta någon vid behov gå före i talarlistan för att exempel ge en replik (svara på en fråga) eller ge information som är relevant.

VAD ÄR STRECK I DEBATTEN?
En begär streck i debatten när en inte tycker att diskussion leder någon vart och att samma
saker upprepas i talarstolen. Streck i debatten begärs i talarstolen och med hjälp av presidiet
ska det sedan röstas om ifall streck i debatten ska beviljas. Om streck i debatten beviljas
går alla som vill tala fram och en lottar om ordningen de ska tala i. Efter att dessa har talat
är diskussionen kring ämnet slut och en går vidare till beslut. Om streck i debatten nekas
fortskrider diskussionen.
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ORDLISTA: ÅRSMÖTE
Acklamation - ta beslut genom ja-rop.
Ajournera - ta paus i förhandlingarna.
Ansvarsfrihet - medlemmarna godkänner hur styrelsen arbetat och att de ej gjort något
olämpligt. Kommer något fel upp i efterhand kan de som fått ansvarsfrihet inte stå till svars för
det.
Att-sats - att-satsen beskriver vad man yrkar på. Tex “Vi yrkar på att: alla ska få fika på DÅM”.
Avslag - nej till ett förslag, en motion eller proposition. Motsatsen är bifall.
Avslagsyrkande - ett förslag att säga nej till ett förslag.
Balansräkning - redovisar organisationens tillgångar och skulder.
Beredning - arbete med ett ärende eller diskussion kring det.
Bifall - godkännande av ett förslag, en motion eller proposition. Motsatsen är avslag.
Bifallsyrkande - förslag om att godkänna ett förslag.
Bokföra - föra anteckningar över affärstransaktioner.
Bokslut - regelbundet genomförd sammanställning av organisationens bokföring.
Bordläggning - beslut att skjuta upp en fråga till nästa möte.
Budget - plan för utgifter och inkomster undet tex ett år.
Dagordning - mötets schema, d.v.s. vilka frågor som ska tas upp på mötet och i vilken ordning.
Ekonomisk årsberättelse/redovisning - berättar om vart pengar har gått och vart vi fått pengar
ifrån.
Enhälligt beslut - alla röstande är eniga om ett beslut.
Enkel majoritet - mer än hälften av alla röstande.
Extramöte/extrainsatt möte - när en fråga behöver diskuteras kan det kallas in till ett extrainsatt årsmöte. Då diskuteras bara de frågor som är aktuella.
Fyllnadsval - är speciella val som ska välja någon till en valbar plats som har blivit ledig mellan
årsmöten, t.e.x. vid avhopp.
Förslagsrätt - rätt att lägga fram förslag till beslut, d.v.s. rätten att yrka.
Förtroendevald - person som valts till att utföra förtroendeuppdrag.
Förvaltningsberättelse - en del i årsredovisningen som beskriver de viktigaste händelserna under året som gått.
Ideell - person som arbetar frivilligt utan ekonomisk kompensation.
Inkomst - de pengar man får in till organisationen.
Justera - att läsa igenom protokollet och se till så att det stämmer med vad som beslutats.
Justerare - person som justerar protokollet.
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forts. ordlista
Jämkning - när två yrkanden som liknar varandra slås samman till ett gemensamt.
Jäv - T.ex. om presidiesekreteraren ska bli vald till en post bör denna icke sitta i presidiet när
den punkten behandlas
Kallelse - inbjudan till tex årsmöte.
Kvalificerad majoritet - bestämd andel, ofta mer än ⅔ eller ¾ av alla röstande.
Ledamot - person som getts uppdraget att representera en större grupp människor.
Lekmannarevisor - behöver inte vara utbildad revisor, men vara tillräckligt insatt för att utföra
sitt uppdrag.
Lottning - när två personer vid personval har lika många röster görs en lottning.
Majoritetsbeslut - beslut där mer än hälften är eniga.
Mandat - antal personer som t.ex. skickas från varje lokalavdelning till DÅM baserat på hur
många medlemmar lokalavdelningen har.
Mandatperiod - den perioden tex en styrelse är vald att utföra uppdrag.
Motion - förslag till beslut som väcks av en person eller en grupp personer i organisationen. Ska
skickas in innan mötet till skillnad från ett yrkande.
Mötesordförande - person som leder mötet.
Mötessekreterare - person som för protokoll, dvs skriver ned vad som händer på mötet.
Nominera - ge förslag på/utnämna en kandidat till någon post.
Ombud - person som företräder t.ex. en lokalavdelning.
Omval - när en person väljs till en post en gång till.
Ordet är fritt - det är fritt fram att tala i talarstolen.
Ordförande - leder arbetet i en styrelse.
Ordningsfråga - fråga som handlar om hur mötet går till, till exempel ajournering av mötet
eller begäran om streck i debatten.
Paragraf - numrerad mindre del av ett dokument eller kapitel eller liknande.
Plenum - diskussioner i plenum innebär att alla mötesdeltagare samlas i mötessalen och diskuterar.
Policy - förklarar avsikter och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål.
Presidium - mötesordförande och mötessekreterare.
Proposition - förslag till beslut som väcks av styrelsen.
Protokoll - dokument som beskriver ett genomfört möte/sammanträde.
Relativ majoritet - när ett förslag fått fler röster än de andra förslagen.
Replik - kan begäras för att ge svar på något som sagts i talarstolen.
Reservation - när någon reserverar sig mot ett beslut håller den ej med.
Resultaträkning - visar om man ekonomiskt gått plus eller minus.
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forts. ordlista
Revisionsberättelse - sammanfattning av revisorernas granskning av bokslut.
Revisor - en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation
Revision - oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Utförs av revisorn.
Remiss - en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissinstanser, för yttrande innan beslut fattas.
Räkenskapsår - Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag ska göra sitt bokslut eller
upprätta sin årsredovisning.
Röstlängd - lista över antalet personer som får rösta på mötet.
Rösträknare - person som väljs till att räkna röster vid votering.
Rösträtt - rätt att rösta på mötet.
Sakfråga - fråga om något som kan vara viktigt för mötet, till exempel vad det kommer kostar
att genomföra ett arrangemang.
Sakupplysning - när man talar om något som är viktigt för mötet, till exempel hur många
medlemmar föreningen har.
Sekreterare - för anteckingar och protokoll vid möten.
Sluten votering - hemlig röstning på separat lapp.
Stadgar - föreningens/organisationens lagar och regler.
Streck i debatten - avslutande av diskussion där bara de som står på talarlistan får tala sedan
ska beslut tas i frågan.
Styrelse - utför arbete inom organisationen och genomför vad som årsmötet har beslutat.
Styrelseledamot - person i styrelsen som blivit invald av årsmötet.
Talarlista - kö på vem som ska få tala vid talarstolen på mötet. Bl.a. sakupplysningar och repliker med godkännande av presidiet får gå före i talarlistan.
Tilläggsyrkande/tilläggsförslag - förslag som tydligt berör ett annat förslag, till exempel: förslag: det kostar 20 kr att vara medlem, tilläggsyrkande: bara de över 30 måste betala.
Utgift - en kostnad för organisationen.
Underskott - underskott i kassan.
Valbar - en person som är upp till 30 år gammal och medlem i SKU kan väljas till olika poster.
Valberedning - hittar och ger förslag på personer till olika poster, t.e.x. presidieordförande och
styrelseledamot.
Verksamhetsberättelse/årsberättelse - berättar om vad för verksamheter organisationen har
genomfört det senaste året.
Verksamhetsplan - vilka verksamheter organisationen planerar att genomföra det kommande
året.
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forts. ordlista
Vice ordförande - hjälper ordförande att leda styrelsearbetet och kan hoppa in för ordförande
vid behov.
Votering - röstning. Man kan kräva votering om man anser presidiet gjort fel bedömning vid
beslut.
Yrkande - att lägga förslag till ett beslut.
Yrkanderätt - man har rätt att lägga förslag till beslut.
Årsberättelse - berättar vad som hänt det senaste året.
Årsbokslut/årsredovisning - är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations
räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.
Årsmöte - ett stort årligt möte som är föreningens/organisationens högsta beslutande organ.
Överskott - överskott i kassan

5

Jakten på det försvunna

“Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga
Anden åt er alla” 2 kor 13:13

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Under året 2019 har följande punkter från verksamhetsinriktningens rubrik Gemenskap haft
en central roll i utformandet av verksamheten.
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

LEDNING
Arbetsområde Ledning ansvarar för de övergripande och gemensamma frågorna för Svenska
Kyrkans Unga i Lunds stift. SKUL har i samarbete med Lunds stift genomfört nätbaserade
konfirmandledarutbildningar och vidareutbildningen Unga med uppdrag. Under förra året
startades ett samarbete med den tyska organisationen Evangelische jugend der EKM som
kom och deltog i ett uppstartsmöte under Crossbeat Festival.
I biskopens ungdomsråd har Tova Mårtensson suttit för SKULs räkning. Clara Kristiansen
har suttit på rekommendation av SKUL i Sensus Skåne Blekinges regionstyrelse. I Jämshög
folkhögskolas styrelse har Kristofer Burman och Emma Stene Jernqvist suttit som ordinarie
ledamöter och Clara Olsson som suppleant på SKULs mandat. Johan Christensson har suttit på uppdrag av SKUL i Internationella utskottet samt att Clara Olsson har suttit i Lunds
stifts tysklandsgrupp.
I augusti anställdes en ny rörelseinnovatör som heter Alice Karjalainen.
Distriktsstyrelsen har sammanträtt totalt elva gånger under året och däremellan arbetat i
utskott. Arbetsutskottet har sammanträtt fysiskt två gånger.
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IDENTITET
Område Identitet arbetar med ideologiska frågor inom Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.
År 2019 inleddes med en eftermiddag i januari där vi tackade verksamhetens ideella med
pizza på stiftskansliet och sedan Laserdome. Vi anordnade under Marie Bebådelsedag en
våffelfest som hölls på stiftskansliet i Lund. Delar av SKUL närvarade vid prideparaden och
hjälpte till vid den tillhörande regnbågsmässan. Under slutet av året bjöd identitet in till
lussefika där dekorering av pepparkakor stod på schemat och en insamling till ACT Svenska
Kyrkan hölls.
Området har skapat en mall till föredragningslistan och uppdaterat sammanträdes ordningen som kan användas vid DÅM, samt tagit fram en policy angående avhopp vid resor.
Under 2019 har identitet jobbat för att få fram ett skriftligt underlag till en årsmötesskola
till lokalavdelningar. En ordlista som förklarar ett årsmötes olika begrepp finns nu även att
tillhandahålla.

ARRANGEMANG
Område Arrangemang arbetar med SKULs större arrangemang och läger. Under 2019 genomfördes flera arrangemang. Året inleddes med ett fullbokat och uppskattat barnläger
under vecka 8 på Södra Hoka där vi pratade om att vi alla är bra nog. DÅM 2019 i april
hade temat “Harry Potter - Fantastiska beslut och vart man hittar dem”. Inga motioner kom
in men åtta propositioner behandlades. 15-18 april hölls det ett fördjupningsläger med temat
“vaka och be” där ca 15 personer deltog. Fördjupningslägret hölls i Norra Rörum och var
mycket uppskattat. Festivalen Crossbeat anordnades i Juni på Hässleholmsgården. Det kom
färre folk än förväntat men de som kom uppskattade festivalen. Biskop Johan inledde dagen
och festivalen var omtyckt.
Den 30 juni arrangerades en familjedag med Harry Potter-tema med aktiviteter som var
kopplade till temat. Det kom ca 120 besökare som uppskattade denna dag. Under höstlovet
höll vi ett mixläger med temat “Bön”, där barnen fick ta del av olika aktiviteter som bland
annat att skriva och måla egna böner. Lägret avslutades med ett halloweeninspirerat disco.
Detta uppskattades av både ledarna och de ca 40 deltagarna. Under höstlovet i oktober anordnades den efterlängtade Taizé-resan, där 31 nöjda deltagare medverkade.

MARKNADSFÖRING
Område marknadsföring arbetar med SKULs kommunikaion genom skul.nu och de sociala
medier som Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift är aktiva på. Området har under året arbetat med att sprida information om bland annat organisationens arrangemang och projekt.
Under hela året har det funnits en kontinuerlig kontakt mellan marknadsföring och de
andra utskotten. Marknadsföring har även arbetat med att beställa in nytt materiallager då
det gamla materiallagret behövde uppdateras.
Distriktsstyrelsen yrkar på:
Att: Lägga verksamhetsberättelsen för 2019 till handlingarna
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Proposition 2020:1

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020
Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska ägna sig åt 2020. Detta är den
uppdaterade planen där det kan ha gjorts ändringar sen den antogs första gången
under DÅM 2018.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

anta den reviderade verksamhetsplanen för 2020.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2020
hittar du på nästa sida!

Jakten på det försvunna

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020
“Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas gud måste tro att han finns och att
han lönar dem som söker honom.”
Heb 11:6
I verksamhetsplanen för 2020 beskrivs det som organisationen vill arbeta med under året. Verksamhetsplanen är uppdelad i dem olika områdena som distriktsstyrelsen arbetar i. Fokuset under årets arrangemang kommer var temat Kristus i centrum och det kommer prägla våra arrangemang och styrelsens arbete enligt följande punkter:
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

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. 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
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 officiella dokument och styrdokument. Detta för att bygga en fungerande arbetsstruktur inom
SKUL. Organisationen vill arbeta med att stärka och bibehålla kontakt med olika samarbetspartners och distriktet vill vara representerat vid förbundsgemensamma aktiviteter.

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 särskilt arbeta med verksamhetsinriktningen för 2020-2023, Kristus i Centrum, i allt det arbete som utförs.
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forts. reviderad verksamhetsplan 2020
SKUL vill fortsätta arrangera 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 utarbetad miljö- och etikpolicy 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 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 diakonala välgörenhetsprojekt 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 och verksamhetsinriktningen med temat Kristus
i centrum.
Under våren och hösten 2020 kommer distriktet bedriva lägerverksamhet för barn och tonåringar på Södra Hoka. Detta görs tillsammans med Södra Hoka stiftsgård och Lunds stifts
församlingar. Dessutom kommer det under sommaren arrangeras en ungdomsdag riktat till
åldern 15+. År 2020 är det Lunds distrikts tur att arrangera Nattkampen, ett samarbete mellan
flera av Svenska Kyrkans Ungas distrikt. Nattkampen kommer vara på Långasjönäs camping. I
december månad kommer en familjedag arrangeras.
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 åldersgruppen 6-13
år i årsmötessammanhang och arbeta för att hitta olika vägar för åldersgruppen att delta i distriktets årsmöten.
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forts. reviderad verksamhetsplan 2020
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 behöver och önskar.
Kommunikationsplanen ska under året redigeras utefter de kommunikationskanaler som är effektiva och som medlemmarna använder.
Område marknadsföring vill arbeta med att utvärdera och uppdatera SKULs profilprodukter
och informationsmaterial efter det behov som anses finnas.
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Proposition 2020:2

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021
Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska ägna sig åt under 2021. Detta
är den uppdaterade planen där det kan ha gjorts ändringar från årsmötet 2019 där
man antog planen första gången.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

anta den reviderade verksamhetsplanen för 2021.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2021
hittar du på nästa sida!

Jakten på det försvunna

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021
”Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas
på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.” 			
									Rom 8:24-25
I verksamhetsplanen för 2021 beskrivs det som organisationen vill arbeta med under året. Verksamhetsplanen är uppdelad efter dem områden distriktsstyrelsen arbetar i. Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap utifrån organisationens fem värdeord
och verksamhetsinriktningen med temat Kristus i centrum.

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. 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 värdeorden
skall prägla den verksamhet organisationen bedriver. Under året vill organisationen särskilt arbeta med verksamhetsinriktningen för 2020-2023, Kristus i Centrum, i allt det arbete som utförs.
SKUL vill fortsätta att skapa en plats där unga kan växa i tro och ansvar. Detta genom att exempelvis fortsätta arrangemanget av utbildningarna “Unga med uppdrag”. Identitet vill dessutom
under år 2021 fortsätta jobba för att demokratin på lokalavdelningsnivå ökar och att fler lokalavdelningar väljer att ha en aktiv styrelse.
SKUL har en utarbetad miljö- och etikpolicy 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 information kring globala
frågor och utvecklar sina arbetsmetoder efter ny forskning.
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forts. reviderad verksamhetsplan 2021
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 och verksamhetsinriktning.
Under 2021 vill distriktet bedriva lägerverksamhet för barn och unga på bland annat Södra
Hoka. Distriktet vill även arrangera familjedagar och andra evengemang för alla åldrar.SKUL
vill under 2021 satsa extra på att sprida arrangemang och lägerverksamhet över hela distriktet
för en bättre spridning bland medlemmarna.
SKUL kommer under 2021 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 fortsätta satsa på åldersgruppen 6-13 år 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 2021 vara fortsatt etablerade i dem 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 behöver och önskar.
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Proposition 2020:3

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022
I verksamhetsplanen för 2022 står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska
ägna sig åt under 2022
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

anta verksamhetsplanen för 2022.

Verksamhetsplanen för 2022
hittar du på nästa sida!

Jakten på det försvunna

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022
“Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag
ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.”
Joh 4.14
I verksamhetsplanen för 2022 beskrivs det som organisationen vill arbeta med under året.
Verksamhetsplanen är uppdelad efter dem områden distriktsstyrelsen arbetar i. Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap utifrån organisationens
fem värdeord och verksamhetsinriktningen med temat Kristus i centrum.

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. 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 2022 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 värdeorden skall prägla den verksamhet organisationen bedriver. Under året vill organisationen
särskilt arbeta med verksamhetsinriktningen för 2020-2023, Kristus i Centrum, i allt det
arbete som utförs.
SKUL vill fortsätta att skapa en plats där unga kan växa i tro och ansvar. Detta genom att
exempelvis fortsätta arrangemanget av utbildningarna “Unga med uppdrag”.
SKUL har en utarbetad miljö- och etikpolicy samt ett kontinuerligt arbete med frågor
kring normmedvetenhet. Detta är frågor som organisationen vill fortsätta lägga stort fokus
på under 2022. Det sker genom samarbete med andra organisationer och genom tydlig
information vid arrangemang, samt genom att organisationen ständigt tar del av ny information kring globala frågor och utvecklar sina arbetsmetoder efter ny forskning.
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forts. verksamhetsplan 2022
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 och verksamhetsinriktning.
Under 2022 vill distriktet bedriva lägerverksamhet för barn och unga på bland annat Södra Hoka. Distriktet vill även arrangera familjedagar och andra evengemang för alla åldrar.
SKUL vill under 2022 satsa extra på att sprida arrangemang och lägerverksamhet över hela
distriktet för en bättre spridning bland medlemmarna.
SKUL kommer under 2022 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 fortsätta satsa
på den yngre åldersgruppen 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 2022 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 behöver och önskar.
Området ska jobba för att materiallagret ska vara fortsatt uppdaterat och möta medlemmarnas önskemål och behov.
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Proposition 2020:4

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2020
Detta är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under året
2020. Rambudgeten för 2020 antogs av distriktsårsmötet förra året,
men det kan hända saker under ett år.
Därför tittar vi över budgeten och gör ändringar om det skulle behövas, och därefter beslutar distriktsårsmötet om budgeten igen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

anta reviderad rambudget för 2020.

REVIDERAD RAMBUDGET 2020
Anslag

+586 000

Ledning

-74 000

Arrangemang

-376 500

Identitet

-20 000

Marknadsföring

-41 200

Gemensamma kostnader

-33 000

ÅRETS RESULTAT

+41 300

Jakten på det försvunna

19

ANTAGEN RAMBUDGET FÖR 2021
Detta är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under året 2021.
Rambudgeten för 2021 antogs av distriktsårsmötet förra året, 2019,men
det kan hända saker under ett år.
Därför tittar vi över budgeten och gör ändringar om det skulle behövas.
Inga ändringar är dock i nuläget aktuella.

ANTAGEN 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

Jakten på det försvunna
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Årsredovisning för

Svenska kyrkans unga i Lunds stift
845000-6989
Räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31

Jakten på det försvunna
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift

1(6)

845000-6989

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svenska kyrkans unga i Lunds stift, 845000-6989, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap
i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2019
124 753
-131 035
84

2018
71 200
111 029
85

2017
79 450
-178 548
74

2016
93 200
-208 294
84

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, kronor 131 035, behandlas enligt följande:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

Belopp
1 984 302
-131 035
1 853 267

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Jakten på det försvunna
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift

2(6)

845000-6989

Resultaträkning
Belopp i kr

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

2

124 753
648 590
773 343

71 200
667 266
738 466

3

-918 510
-145 167

-547 395
-105 566
85 505

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

14 132
-131 035

25 524
111 029

Resultat före skatt

-131 035

111 029

Årets resultat

-131 035

111 029

Nettoomsättning
Erhållna bidrag och gåvor
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

Not

Jakten på det försvunna
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift

3(6)

845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

21 400
15 598
36 998

18 400
16 950
35 350

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

1 433 170
742 598

1 419 038
890 549

Summa omsättningstillgångar

2 212 766

2 344 937

SUMMA TILLGÅNGAR

2 212 766

2 344 937

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Jakten på det försvunna
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift

4(6)

845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

1 853 267
1 853 267

1 984 302
1 984 302

1 853 267

1 984 302

18 440
140 125
200 934
359 499

132 965
227 670
360 635

2 212 766

2 344 937

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift

5(6)

845000-6989

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Erhållna bidrag och gåvor
Specifikation av kollekter, bidrag från församlingar, föreningar, stiftelser mm
Erhållna bidrag
Bidrag från offentlig sektor
Kollekter
Övringa intäkter
Summa

2019-01-012019-12-31
300 300
167 936
125 592
54 762
648 590

2018-01-012018-12-31
303 200
217 825
100 421
45 820
667 266

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

-

105 566
105 566

Not 3 Anställda och personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner
Röreseinovatör
Summa

Not 4 Förändring av eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

2019-12-31
1 984 302
-131 035
1 853 267

Jakten på det försvunna
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift

6(6)

845000-6989

Underskrifter
Lund 2020-

Anton Wetterholtz
Styrelseordförande
Niklas Stark

Albin Sjögren

Nicole Ridegård

Alma Swärdh

Kristin Lindberg

Alice Ekenberg

Natalie Bruun

Alexander Larsen

Edwin Lager

Maja Nilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Förtroendevalda revisorer

Jonna Nilsson
Vår revisionsberättelse har lämnats den 2020Baker Tilly MLT KB
Lenny Persson
Auktoriserad revisor

Anna Stolt

Jakten på det försvunna

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet för Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift
org nr 845000-6989

Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning av Svenska
kyrkans unga i Lunds stift/räkenskapsår 2019-01-01 – 2020-02-29.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna, förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.
Vårt ansvar är att uttala oss angående årsredovisningen och förvaltningen och vi lämnar
följande berättelse:
Vi har tagit del av protokoll och räkenskapshandlingar. Räkenskaperna är ordentligt
förda och försedda med vederbörliga verifikationer. Vi har vid granskning inte funnit
anledning till anmärkning. Vid granskandet av styrelsens protokoll och genomförandet
av verksamhetsåret har vi inte funnit någon anledning till anmärkning. Vi tillstyrker
att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 2019 och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Ort och datum:
Förtroendevalda sakrevisorer
Jonna Nilsson				Anna Stolt
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MOTION 2020:1

Lund 200220

Global arbetsgrupp
Idag när frågor som solidaritet, rättvisa och klimat är något som engagerar många barn och unga ser
vi att ett steg i rätt riktning för oss som distrikt är genom att starta en global arbetsgrupp som ska
jobba mer lokalt mot distriktet och lokalavdelningarna för att informera, engagera och utbilda kring
just ovan nämnda frågor.
En global arbetsgrupp skulle bland annat kunna jobba med att synliggöra de 17 klimatmålen, hålla i
workshops kring arbetsgruppens hjärtefrågor och genomföra aktioner.
Men också med att synliggöra och vara en del av ACT Svenska kyrkans insamlingar och aktioner.
Svenska kyrkans unga som organisation är en del av ett större nätverk genom Svenska kyrkan,
ACT-alliansen, som är ett nätverk av kyrkor över nästan hela världen, mer specifikt en del av
området ”youth cop” som världen över kämpar för att göra ungas röster hörda.
Just nu arbetar ACT-alliansen på olika sätt med att förbereda sig inför COP26, som är FN:s
klimatmöte som äger rum i Glasgow i November 2020.
I andra sammanhang som ni kan stött på ACT Svenska kyrkan kan vara vid Svenska kyrkans årliga
julkampanj och andra riktade insamlingar under ACT Svenska kyrkans namn.
För att vår röst ska kunna bli hörd är det nu dags att vi lokalt börjar samordna oss.
Genom en global arbetsgrupp som jobbar med miljö och internationella frågor kan ungdomar från
hela distriktet som vill engagera sig träffas och tillsammans göra skillnad för vår framtid.
Om vi bara tittar utanför vårt distrikt har vi exempel på lyckade globala arbetsgrupper i vår
organisation. Dels har vi på riksnivå en global arbetsgrupp som exempelvis genom att utbilda i
internationella frågor, undersöka hållbar konsumtion och hålla i workshops är ett utmärkt exempel
på en välfungerande arbetsgrupp.
Dessutom har Stockholms distrikt varit först ut med att i ett distrikt starta upp en Global
arbetsgrupp som även kan föregå som utmärkt exempel, precis som arbetsgruppen på riksnivå, i vårt
framtida arbete kring en Global arbetsgrupp.

Därför föreslår vi årsmötet besluta:
Att: om möjligt starta en Global arbetsgrupp i distriktet

Cajsa Hedström, Barkåkra

Cornelia Henrysson, Bredvid Blocket

Jakten på det försvunna
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SVAR TILL MOTION 2020:1

GLOBAL ARBETSGRUPP

Distriktsstyrelsen håller med om att frågor rörande solidaritet, rättvisa och klimat
är viktiga. Forum för engagemang i dessa frågor finns redan inom vår organisation
och distriktsstyrelsen hänvisar till dessa. Motionärerna nämner ACT Svenska Kyrkan,
ageravolontärer och Svenska Kyrkans Ungas globala arbetsgrupp på riksnivå, vilka alla
är bra exempel på forum. Dessa organisationer söker engagerade personer inom liknande frågor där möjligheten finns att precis som motionärerna skriver anordna t.ex.
workshops. Därför anser distriktsstyrelsen att det blir kontraproduktivt att starta ytterligare en arbetsgrupp när en istället kan lägga fokus och engagera sig i de befintliga.
Distriktsstyrelsen tar med sig att marknadsföra och uppmuntra till engagemang inom
området och stärka samarbetet mellan Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och dessa
organisationer, däribland Agera Syd.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

avslå motionen i sin helhet

Jakten på det försvunna

MOTION 2020:2
Crossbeat 2.0
Under 2019 anordnade svenska kyrkans unga i lunds stift en ungdomsfestival som hade
namnet Crossbeat festival. Detta var ett evenemang som uppskattades av de som var där och
var en fantastisk upplevelse att få vara med och bygga upp. Några av de artister som
uppträdde på festivalen var Monte Nour, Isle of you och Panetoz. Tyvärr var det inte så
många som deltog som vi hade hoppats på. Men nu har startskottet gått och allt förarbete är
genomfört.
Crossbeat festival är ett fantastiskt event för att skapa nya kontakter och står exakt för det som
svenska kyrkans unga står för. Festivalens vision var att skapa en mötesplats för Svenska
Kyrkans Ungas medlemmar och andra kristna ungdomar. En alternativ arena för gemenskap,
lovsång, tillbedjan och gudstjänst där kultur och musik står i fokus. En plats där unga
människor får upptäcka och dela kristen tro på sina egna villkor.
Föregående festival var en stor kostnad för svenska kyrkans unga i lunds stift då det inte kom
så många deltagare. Det som hade kunnat göra festivalen genomförbart är om festivalen
arrangerats med andra distrikt. Detta kan vara behjälpligt ekonomiskt och arbetsmässigt.
I och med en festival redan är genomförd blir arbetet till nästkommande festival mindre och
det finns en mall att utgå efter för att förbättra de arbetet som redan gjorts.
Jag föreslår årsmötet beslutar
att: Ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra Crossbeat festival på nytt.
att: Ge styrelsen i uppdrag att undersöka om andra distrikt har ett intresse av att arrangera
festivalen tillsammans.

Jonathan Persson Dahl
Oasen
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SVAR TILL MOTION 2020:2

CROSSBEAT 2.0

Distriktsstyrelsen håller med motionens andemening och ser gärna att en alternativ
mötesplats blir till.
Däremot finner distriktsstyrelsen det problematiskt att arrangera en festival i så stor
skala, både ekonomiskt och planeringsmässigt. Crossbeat Festival 2019 kostade distriktet mycket pengar och tid, och i slutändan lockades tyvärr inte lika många besökare som det förväntades.
Distriktsstyrelsen vill ta tillvara på Crossbeat Festivals vision “att skapa en mötesplats
för Svenska Kyrkans Ungas medlemmar och andra kristna ungdomar. En alternativ arena
för gemenskap, lovsång, tillbedjan och gudstjänst där kultur och musik står i fokus. En
plats där unga människor får upptäcka och dela kristen tro på sina egna villkor”. Däremot
i en mindre och mer genomförbar skala utan en lika omfattande ekonomisk satsning.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

avslå motionen i sin helhet

att

ge distriktsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra ett
mindre kultur- och musikarrangemang som i huvudsak riktar sig till Svenska
kyrkans Unga i Lunds stifts medlemmar till distriktsårsmötet 2021.

Jakten på det försvunna

Motion 2020:X Årsmötets
ÅRSMÖTETS
SAMMANFALLANDE
MED HÖGSKOLEPROVET
sammanfallande
med
högskoleprovet
MOTION 2020:3

Under de senaste två åren har distriktsårsmötet för Svenska Kyrkans Unga i Lunds distrikt
sammanfallit med skrivning av Högskoleprovet. För flera unga idag är högskoleprovet en
förutsättning för vidare studier på högskolor och universitet m.fl. Distriktsårsmötet är
medlemmarnas chans att påverka sitt distrikt. Genom att låta årsmötet sammanfalla med
Högskoleprovet behöver medlemmarna idag välja mellan utbildning och sin demokratiska
rättighet. Enligt vår syftesparagraf är Svenska Kyrkans Unga demokratisk rörelse av barn och
ungdomar i svenska kyrkan. Då barn och ungdomar berörs innebär detta att det finns en andel
av våra medlemmar som inte längre har möjlighet att nyttja sina demokratiska rättigheter då
de indirekt exkluderas från mötet. Således anser vi att det för att främja de demokratiska
pelarna i Svenska Kyrkans Unga bör ges möjlighet för även dessa medlemmar att delta på
årsmötet.
Därför föreslår vi Lunds distriktsårsmötet 2020:
Att uppdra åt distriktsstyrelsen att undersöka möjligheten att förlägga
distriktsårsmötet en annan helg än den där högskoleprovet skrivs.

21 februari 2020
Karin Ledendal, Svenska Kyrkans Unga i Maria Magdalena & Isabis Nyman, Svenska Kyrkans Unga
i Maria Magdalena
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SVAR TILL MOTION 2020:3

ÅRSMÖTETS SAMMANFALLANDE MED HÖGSKOLEPROVET
Under perioden 2011-2020 har distriktsårsmötet och Högskoleprovet endast sammanfallit tre gånger, varav två är under de senaste åren, 2019 och 2020. För vissa års
distriktsårsmöten har det funnits särskilda anledningar till att årsmötet har infallit
under dessa datum. Exempelvis år 2020 då biskopen kommer ha visitation i Jämshög.
Distriktsstyrelsen bestämmer datum för nästa års årsmöte i april, på den nya distriktsstyrelsens första distriktsstyrelsemöte. Enligt Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i
Lunds Stift §5, skall distriktsårsmötet hållas före april månads utgång. Alla lokalavdelningar som följer normalstadgarna skall hålla årsmöte senast den sista februari. Därav
skall distriktsårsmötet hållas i mars eller april månad, men inträffar oftast i april av
praktiska skäl.
Högskoleprovet inträffar vid två tillfällen per år, en gång på våren och en på hösten.
Även om högskoleprovet och distriktsårsmötet infaller samtidigt, finns ytterligare ett
tillfälle att göra högskoleprovet samma år. Datumen för 2021 års högskoleprov är
ännu inte satta och det finns inte något underlag för när informationen om datumen
publiceras. Dessutom förändras datumet för högskoleprovets skeende år till år. Därför
blir det orimligt för distriktsstyrelsen att förhålla sig till högskoleprovet när beslut fattas om datum för nästkommande distriktsårsmöte.
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift har endast ett tillfälle per år att få sina medlemmar att påverka i större mån och utsträckning. Medlemmar kan få sina demokratiska
rättigheter framförda genom ombud på distriktsårsmötet även om medlemmen i fråga
ej närvarar.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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SVAR TILL MOTION 2020:4

DEMOKRATI FÖR ALLA

På kyrkomötet 2018 beslutades det att Svenska Kyrkan och Svenska Kyrkans Unga ska
ta fram en strategi för ungas demokratiska organisering. På riksårsmötet 2019 beslutades det att som komplement för detta beslut att ta fram en demokratisk utbildning
som ska presenteras senast 2022. Vi anser därför att första att-satsen är besvarad och
behövs inte skickas med till riksårsmötet 2020.
Motionens andra att sats rör viktiga frågor angående demokrati på lokalavdelningsnivå. Med tanke på att förbundet har ett pågående arbete kring frågan som, enligt beslut
på Riksårsmötet 2019, kommer presenteras 2022 litar vi på att det arbetet är igång. Vi
vill däremot slå ett extra slag på att en fungerande strategi behövs och är viktig att få
fram.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

anse motionens första att-sats besvarad

samt
att

skicka motionens andra att-sats till Riksårsmötet 2020
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