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Detta är en sammanställning av de beslut som fattades på Riksårsmötet 2020, där det finns något 

att återrapportera till Riksårsmötet. 

att ändra "30+medlem" till "stödmedlem" i förslagen i Proposition 2020:4. 

att förändra medlemskapsformerna i Svenska Kyrkans Unga från ett 

vuxenmedlemskap och ett ekonomiskt stödmedlemskap till ett stödmedlemskap. 

Distrikten och lokalavdelningarna uppmanas ändra sina stadgar vid nästkommande 

årsmöte. Beslut tas med röstningsmetoden “Kombinerad enkel” i VoteIT. 

att  i §3 i stadgarna ändra från 

”I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem 

och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. 

Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar 

tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den 

under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. 

Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem 

kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. 

Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom 

rörelsens idé och syfte. Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och 

syfte och som betalat av Riksårsmötet fastställd stödmedlemsavgift.” 

till 

”I Svenska Kyrkans Unga finns två former av medlemskap; medlem och 

stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. 

Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och stödmedlemmar 

tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den 

under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. 

Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem 

kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. 

Stödmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom 

rörelsens idé och syfte och är med för att den vill ta ställning för Svenska Kyrkans 

Unga”. 

Beslut tas med kvalificerad majoritet. 

att i stadgarna ta bort under §6 RIKSÅRSMÖTET punkten ”12. fastställning av 

stödmedlemskapsavgift” samt att konsekvensjustera de efterkommande 

paragraferna. 

Beslutet om att ändra medlemsformer trädde ikraft den 1 januari 2021 genom att bland annat ändra 

Medlemssidorna så att de följer de nya stadgarna. Samtliga distrikt och lokalavdelningar har också uppmanats 

att ändra i sina stadgar, eftersom ändringen skett i den tredje paragrafen som är samma för alla delar i 

organisationen. 
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att uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka 

 hur förbundsstyrelsen kan utgöra ett starkare stöd för lokalavdelningar i 

deras demokratiska processer  

 hur förbundsstyrelsen kan verka för att stärka lokalavdelningarnas relation 

och samarbete församlingarna 

 hur förbundsstyrelsen kan stötta lokalavdelningarna och deras medlemmar i 

att vara och självständiga, kristna barn-och ungdomsföreningar 

 hur Svenska Kyrkans Unga som organisation kan vara vägledande i arbetet 

med barn- och ungdomsdemokrati 

Förbundsstyrelsen har för detta arbete tillsatt en beredningsgrupp. Denna grupp har dock ännu inget att 

rapportera. 

att efter utredning om att ange fler könsidentiteter vid medlemsregistrering om möjligt 

lägga till möjligheten att själv fylla i sin könsidentitet. 

att uppdra förbundsstyrelsen att utreda vilka flera alternativa könstillhörigheter som de 

som känner sig obekväma med de nuvarande könsalternativen vid tecknande av 

medlemskap Svenska Kyrkans Unga skulle föredra, samt att undersöka laglig och 

praktisk möjlighet att förändra könsalternativen i Svenska Kyrkans Ungas register, 

och redovisa resultatet från denna utredning inför Riksårsmötet 2021. 

att att ändra alternativet "annat" till "annan". 

att lägga till en ruta bredvid alternativet "annan" där man kan fylla i sin könsidentitet. 

Redogörelse för utredningen: 

Förbundskansliet gjorde ändringarna på Medlemssidorna till man, kvinna, annan under hösten 

2020. I samband med detta lades ett fritextfält till efter ”annan”. Allt detta gjordes i god tid så att 

det skulle vara klart till den 1 januari 2021.  

Förbundsstyrelsen uppdrog också till en beredningsgrupp att undersöka om flera alternativa 

könstillhörigheter bland Svenska Kyrkans Unga. 

I januari 2021 sändes en enkät ut till de personer som under 2020 samt 2021 angivit ”annan eller 

annat” under könsidentitet på Medlemssidorna, de som är 10 år eller yngre togs bort från urvalet. 

Totalt sändes 90 enkäter ut via utvärderingsverktyget Plan Survey. Två påminnelser gick ut efter 

vardera 10 dagar. 

Utav dessa 90 enkäter har 30 personer öppnat och 28 svarat på minst en av frågorna. 

Första frågan löd: 

Hur viktigt är det för dig att ha fler könsidentiteter än kille/tjej/annan? 

Av 28 svar var det 16 som svarade superviktigt eller viktigt, 7 varken eller, 0 svarade ganska 

oviktigt och 5 svarade helt oviktigt. 
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Många valde att skriva i fritextrutan varav 20 stycken har skrivit i att de önskar ”icke-binär”. 

Några har föreslagit ”genderfluid”, queer, agender eller ”vill inte uppge” eller osäker. 

Någon har skrivit att det bästa är att ha ett fritextfält just så som det nu är från 2021, ”På så sätt så 

är där ingen som blir bortglömd eller undantryckt”. 

Fråga 2: 

Idag kan du välja att benämna dig som kille/tjej/annan när du registrerar dig som medlem hos Svenska 

Kyrkans Unga. Dessutom finns det sen nyår möjligheten att skriva in eget alternativ i en fritextruta om du valt 

Annan. Vad anser du om detta sätt att fylla i könsidentitet? 

Svarande fördelades enligt följande 

Detta är en perfekt lösning, tack för den!    19 svar 

Det är ganska bra     3 svar 

Nej, det måste finnas fler klickboxar med färdiga alternativ att välja mellan! 3 svar 

Nej, det borde vara på ett helt annat sätt    2 svar 

Några tycker att det är jättebra med fritextfält och vill att det ska användas för alla alternativ 

medan andra å sin sida är rädda för att fritextfälten kan användas för att skriva trams i (så som 

även har skett i fritextfälten i undersökningen). 

Någon tycker att listan kan utökas med vilket pronomen som medlemmen önska bli benämnd 

som. 

En intressant kommentar angående fritextfältet löd: Dessutom tror jag att de binära transmedlemmarna 

skulle kunna fångas upp i statistiken på ett bättre sätt. Jag anser att det är viktigt att veta om transpersoner inom 

organisationen exempelvis känner sig inkluderade i organisationens jargong och har/känner att de har möjligheten 

att nå positioner med makt och inflytande osv. 

Flera ifrågasätter också varför Svenska Kyrkans Unga över huvet taget frågar efter könsidentitet 

eller varför medlemmarna måste kategoriseras. 

Förbundskansliet vill passa på att ta tillfället i akt att berätta att Svenska Kyrkans Unga idag är 

beroende av bidrag i olika former från kommun, region och staten och att dessa efterfrågar 

fördelningen av könsidentitet för att de vill visa i sina uppdragsgivare att fördelningen av medel 

sker med en så jämn könsfördelning som möjligt. Så länge som vi inte klarar oss utan bidrag får 

vi räkna med att uppge könsidentitet. 

Som avslutning kan sägas att respondenterna (de som svarat) är glada för att förbundsstyrelsen 

har prioriterat att arbeta med denna fråga då flera anser att den är viktig. De skriver att de är glada 

att ha blivit uppmärksammande och fått svara på frågorna och att Svenska Kyrkans Unga har 

tagit upp detta ämne. 

att Svenska Kyrkans Unga tar stöd i Svenska kyrkans klimatkonsekvensanalys om/då 

beslut tas och efter bästa förmåga rättar sig efter den. 

att uppmana kyrkomötesledamöter att till kyrkomötet motionera om att inrätta en 

ordning för klimatkonsekvensanalys i Svenska kyrkan. 
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Förbundsstyrelsen uppdrog globala arbetsgruppen att jobba med denna fråga. De kontaktade utvalda 

kyrkomötesledamöter och uppmanade dem att motionera till kyrkomötet i frågan. Detta har resulterat i att det nu 

har skickats en motion till årets kyrkomöte om klimatkonsekvensanalys. 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/587615/059_Klimatkonsekvensanalys.pdf?id=2253324  

https://www.svenskakyrkan.se/filer/587615/059_Klimatkonsekvensanalys.pdf?id=2253324

