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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
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”Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst.”

2 Kor 12:9

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Det har inte undgått någon hur året 2020 formats och hur tillvaron vänds upp och ner i
mångas liv. För Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift, liksom många andra organisationer,
har coronapandemin inneburit att vi tvingats ställa in verksamhet, men framför allt att
arbeta med att ställa om verksamhet. I vårt arbete under året har vi haft följande punkter
från verksamhetsinriktningens rubrik “Kristus i centrum” som en central del i utformandet
av vår verksamhet;
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
Arbetsområde Ledning ansvarar för de övergripande och gemensamma frågorna för Svenska
Kyrkans Unga i Lunds stift. Under året har Svenska kyrkans unga i Lunds stift genomfört
enbart en av fyra planerade tillfällen av utbildningen Unga med uppdrag, detta p.g.a. coronapandemin. Under tidigare år har vi haft ett samarbete med den tyska organisationen
Evangelische jugend der EKM, detta samarbete har även varit pågående detta år dock ej så
aktivt som vi önskat.
Fram till april satt Clara Kristiansen i Sensus Skåne Blekinges regionstyrelse, därefter tog
Kristin Lindberg vid på posten. I Jämshög folkhögskolas styrelse har Kristofer Burman och
Emma Stene Jernqvist suttit som ordinarie ledamöter och Clara Olsson som suppleant på
våra mandat. Cornelia Henrysson har suttit i Internationella utskottet. Emma Svensson har
varit representant i Lunds stifts tysklandsgrupp. Alice Karjalainen har suttis som representant för Lund stifts musikstipendium. Samtliga har suttit på sina mandat på uppdrag av
Svenska kyrkans unga i Lunds stift.
Distriktsstyrelsen har sammanträtt med totalt tolv protokollförda möten under året, med
både fysiska och digitala träffar. Mellan mötena har arbete skett i utskott. Arbetsutskottet
har sammanträtt med ett protokollfört möte. I övrigt har arbetsutskottet träffats kontinuerligt under årets gång och fört kontakt med personal, styrelseledamöter och övriga kontakter.
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forts. verksamhetsberättelse 2020
IDENTITET
Område Identitet arbetar med ideologiska frågor inom Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.
Utskottet inledde året med en dag för att tacka ideella, dock blev det inte av p.g.a. att ingen
anmälan kom in. Under Marie Bebådelse planerades en våffelfika som hastigt fick ställas in
under coronapandemins tidiga skede. Identitet hade en digital motionsskrivarverkstad inför
Riksårsmötet. Under oktober månad hade identitet en temavecka på instagram med temat
I regnbågens alla färger, för att pålysa allas lika värde och vårt stöd till HBTQ+-rörelsen.
Området har också under året arbetat med att revidera Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts
policydokument, upplagan är nu också antagen av styrelsen. Under året har den skriftliga
årsmötesskolan, framtagen förra året, reviderats.
Ett märkligt år kräver nya tillvägagångssätt och utmaningar. För att visa på vår tacksamhet gentemot alla lokalavdelningar och dess medlemmar under året som gått tog styrelsen
beslutet att skicka ut en gåva till samtliga lokalavdelningar i form av den nyutgivna boken
“Barnens bästa bibel” skriven av Sören Dalevi och illustrerad av Marcus-Gunnar Pettersson.
Tillsammans med en julhälsning nådde gåvan samtliga aktiva lokalavdelningar i början av
December och responsen har varit mycket positiv.

ARRANGEMANG
Område Arrangemang arbetar med majoriteten av Svenska kyrkans unga i Lunds stifts arrangemang och läger. Detta år har få arrangemang kunnat genomföras på planerat sätt jämfört med tidigare verksamhetsår, med rådande coronapandemi som huvudsaklig anledning.
Året började med ett sportlovsläger för åldrarna 7-12 år med tema Miljö. DÅM år 2020 genomfördes under en dag, till skillnad från tre dagar vanligtvis, i fysisk form med möjlighet
till digital medverkan samt präglat av folkhälsomyndighetens restriktioner för allas säkerhet. Mötet hade detta året inget tema då dagen enbart fylldes av möte och pauser, med eller
utan intag av mat. Fyra motioner och fyra propositioner behandlades. Både en ungdomsdag
och en familjedag blev tyvärr inställda.
Året 2020 var det dags för Lunds distrikt att anordna det årliga samarbetet mellan de fem
sydliga distrikten som heter Nattkampen och är ett friluftsarrangemang med stort engagemang årligen. Arrangemanget, med temat “Lejonet kallar dig” som skulle ägt rum vid
Långasjönäs, skjuts upp till oktober 2021 istället.
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forts. verksamhetsberättelse 2020
Under höstlovet hölls ett läger för personer i årskurs 1-8 på Södra Hoka, det hade temat
“Superhjältar” och var mycket uppskattat av såväl deltagare som ledare! Ett planerat fördjupningsläger för våra lite äldre medlemmar under höstlovsveckan blev inställt p.g.a. för få
anmälda deltagare.
I december var Stormötet inplanerat. Detta i ett samarbete mellan Lunds stift och Svenska
kyrkans unga i Lunds stift för att främja demokrati och mer specifikt ungdomsråd i församlingarna, tyvärr blev även detta inställt på grund av rådande coronapandemi.
Området har under året också arbetat med att undersöka förutsättningar för ett eventuellt
kultur- och musikarrangemang. Denna undersökning planeras att redovisas för medlemmarna på årsmötet.

KOMMUNIKATION
Område kommunikation arbetar med Svenska kyrkans unga i Lunds stifts kommunikaion
genom skul.nu och dem 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. Det har funnits en kontinuerlig kontakt mellan område
kommunikation och de andra utskotten för att samverka mellan de olika händelserna under
verksamhetsåret. Marknadsföring har även arbetat med att framställa nya motiv och produkter till organisationens materiallager som är i slutskedet av att bli färdig produkt som
våra medlemmar kan ta del av.
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet:
Att: Lägga verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna
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Proposition 2021:1

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

anta den reviderade verksamhetsplanen för 2021.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2021
hittar du på nästa sida!

10
REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN 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.
Årets verksamhetsplan ser lite annorlunda ut gentemot vad vi är vana vid. Den är nämligen skriven med rådande pandemi, Covid-19, och dess konsekvenser i åtanke. Samhällssituationen kan
fortsatt förändras hastigt och därmed även möjligheter och förutsättningar till vår verksamhet.
Detta dokument är fortfarande en plan, strävan och förhoppning. Vi följer ständigt utvecklingen av restriktioner och i skrivande stund kommer all verksamhet i form av bland annat arrangemang och möten ske digitalt i största möjliga mån tills förutsättningarna förändras.

LEDNING
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta att arbeta nära Lunds stifts stiftskansli och stiftets församlingar, samt 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 barnoch ungdomsperspektiv finns med i beslut som tas i stiftet. Distriktsstyrelsen vill under 2021
därmed 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.
Svenska kyrkans unga i Lunds stift 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 enligt mål i vårt
antagna Måldokument för 2019-2023.
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forts. reviderad verksamhetsplan 2021
Svenska kyrkans unga i Lunds stift 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.

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 har distriktet ambitionen att bedriva lägerverksamhet för barn och unga. Distriktet vill även arrangera familjedagar och andra evengemang för alla åldrar. Bland annat planerar
Svenska kyrkans unga i Lunds stift att om möjligt genomföra ett renodlat fördjupningsläger för
våra äldre medlemmar efter önskemål. Vi vill under 2021 sträva efter att bibehålla befintliga och
skapa nya mötesplatser över hela distriktet för en bättre spridning bland medlemmarna.
Svenska kyrkans unga i Lunds stift kommer under 2021 att arrangera distriktsårsmötet DÅM.
Den demokratiska skolan är central i föreningsverksamheten i Sverige och vi vill vara en del av
att lärandet i barn och ungas demokratiska process. Under året kommer vi satsa på ett digitalt
årsmöte med strävan om samma potential, engagemang och demokratiska förutsättningar som
ett fysiskt årsmöte.

KOMMUNIKATION
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.
Under 2021 kommer Svenska kyrkans unga i Lunds stift att lansera en ny hemsida som kommer
att vara enhetligt med förbundets hemsida med ambition om att samtliga distrikt skall ha en
lättillgänglig, modern och enhetlig hemsida som återspeglas i varandra.
Svenska kyrkans unga i Lunds stift kommer under 2021 fortsatt att arbeta med ett materiallager
med nyheter som känns modernt och tilltalande till våra medlemmar med förhoppningen att
lansera några produkter innan sommaren.
2021 är året vi står inför ett kyrkoval och det skall vi i område kommunikation nå ut med information kring. Vid föregående kyrkoval låg fokus på att informera kring möjligheten att gå och
rösta samt varför en bör gå att rösta. I år kommer område kommunikation välja att omvandla
fokus till att sprida kunskap kring hur en kan rösta, exempelvis genom att informera om olika
nomineringsgrupper.
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Proposition 2021:2

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022
Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska ägna sig åt under 2022. Detta
är den uppdaterade planen där det kan ha gjorts ändringar från det att man antog
planen första gången.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

anta den reviderade verksamhetsplanen för 2022.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2022
hittar du på nästa sida!
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VERKSAMHETSPLAN 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. Vi 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.
Vi 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 2022 fortsätta jobba för att demokratin på lokalavdelningsnivå ökar och att fler lokalavdelningar väljer att ha en aktiv styrelse enligt mål i vårt antagna Måldokument för 2019-2023.
Svenska kyrkans unga i Lunds stift har en genomarbetad 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. reviderad 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. Svenska
kyrkans unga i Lunds stift vill under 2022 sträva efter att bibehålla befintliga och skapa nya
mötesplatser över hela distriktet för en bättre spridning bland medlemmarna.
2022 är året då vi enligt medlemmarnas önskemål kommer att anordna ett kultur- och musikarrangemang för distriktets medlemmar.
Enligt tradition och stadgar kommer vi under 2022 att arrangera vårt distriktsårsmöte. Den demokratiska skolan är central i föreningsverksamheten i Sverige och vår organisation vill vara en
del av lärandet till barn och unga för den demokratiska processen. Under året vill organisationen
fortsätta satsa på nya verktyg och strategier för processen gällande vårt årsmöte för att tillgängliggöra den demokratiska möjligheten för så många medlemmar som möjligt.

KOMMUNIKATION
Svenska kyrkans unga i Lunds stift vill under 2022 vara fortsatt etablerade i de sociala medier
som är aktuella och sträva efter att ha en välbesökt hemsida. På en lättmanövrerad och tydlig
hemsida ska bland annat officiella dokument i uppdaterat format samt kontaktuppgifter och
aktuell information finnas. Målet är att medlemmar och andra intressenter får all information
de behöver och önskar.
2022 ska Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift arbeta för att materiallagret ska vara fortsatt uppdaterat, utvecklat och möta medlemmarnas önskemål och behov.
Under året vill Svenska kyrkans unga i Lunds stift arbeta med extra fokus på att komma ut
bland medlemmarna och synliggöra vår organisation. Fokuset ligger i att utbilda och engagera
kring vår organisation och våra möjligheter för den enskilde medlemmen och lokalavdelningen.
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Proposition 2021:3

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2023
I verksamhetsplanen för 2023 står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska
ägna sig åt under 2023
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

anta verksamhetsplanen för 2023.

Verksamhetsplanen för 2023
hittar du på nästa sida!
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VERKSAMHETSPLAN 2023
“Herren skall själv gå före dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa
inte modet.”
Mos 31.8
I verksamhetsplanen för 2023 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. Vi 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 2023 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.
Under året vill vi 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 2023 fortsätta jobba för att demokratin på lokalavdelningsnivå ökar och att fler lokalavdelningar väljer att ha en aktiv styrelse enligt mål i vårt
antagna Måldokument för 2019-2023.
Svenska kyrkans unga i Lunds stift har en genomarbetad miljö- och etikpolicy samt ett
kontinuerligt arbete med frågor kring normmedvetenhet. Detta är frågor som organisationen vill fortsätta lägga stort fokus på under 2023. 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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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 2023 vill distriktet bedriva lägerverksamhet för barn och unga på bland annat Södra Hoka. Distriktet vill även arrangera familjedagar och andra evengemang för alla åldrar.
Svenska kyrkans unga i Lunds stift vill under 2023 sträva efter att bibehålla befintliga och
skapa nya mötesplatser över hela distriktet för en bättre spridning bland medlemmarna.
Enligt tradition och stadgar kommer vi under 2023 att arrangera vårt distriktsårsmöte.
Den demokratiska skolan är central i föreningsverksamheten i Sverige och vår organisation
vill vara en del av lärandet till barn och unga för den demokratiska processen. Under året
vill vi fortsätta satsa på nya verktyg och strategier för processen gällande vårt årsmöte för
att tillgängliggöra den demokratiska möjligheten för så många medlemmar som möjligt.

KOMMUNIKATION
Svenska kyrkans unga i Lunds stift vill under 2023 vara fortsatt etablerade i de sociala
medier som är aktuella och sträva efter att ha en välbesökt hemsida. På en lättmanövrerad
och tydlig hemsida ska bland annat officiella dokument i uppdaterat format samt kontaktuppgifter och aktuell information finnas. Målet är att medlemmar och andra intressenter
får all information de behöver och önskar.
2023 ska vi arbeta för att materiallagret ska vara fortsatt uppdaterat, utvecklat och möta
medlemmarnas önskemål och behov samt följa vår samtid.
Under året vill Svenska kyrkans unga i Lunds stift arbeta med extra fokus på att komma
ut bland medlemmarna och synliggöra vår organisation. Fokuset ligger i att utbilda och
engagera kring vår organisation och våra möjligheter för den enskilde medlemmen och
lokalavdelningen.
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REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2021
Detta är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under året
2021. Rambudgeten för 2021 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 2021.

REVIDERAD RAMBUDGET 2021
Anslag

+571 000

Ledning

-69 000

Arrangemang

-328 000

Identitet

-61 000

Marknadsföring

-34 200

Gemensamma kostnader

-35 000

ÅRETS RESULTAT

+43 800
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RAMBUDGET FÖR 2022
Detta är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under året
2022.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

anta reviderad rambudget för 2022.

RAMBUDGET 2022
Anslag

+571 000

Ledning

-69 000

Arrangemang

-413 000

Identitet

-51 000

Marknadsföring

-29 200

Gemensamma kostnader

-35 000

ÅRETS RESULTAT

-26 200
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RAMBUDGET FÖR 2023
Detta är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under året
2023.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att

anta reviderad rambudget för 2023.

RAMBUDGET 2023
Anslag

+571 000

Ledning

-69 000

Arrangemang

-328 000

Identitet

-51 000

Marknadsföring

-29 200

Gemensamma kostnader

-35 000

ÅRETS RESULTAT

+58 800
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STADGEÄNDRING SOM KONSEKVENS AV
FÖRÄNDRADE MEDLEMSKAPSFORMER
På Riksårsmötet 2020 beslutades det att ändra i medlemskapsformerna i Svenska Kyrkans
Unga. Det som har kallats stödmedlem, och som har varit ett medlemskap för den som vill
stötta ekonomiskt, har tagits bort. Det som har kallats vuxenmedlem har bytt namn och heter
nu stödmedlem. Det nya stödmedlemskapet är till för den som har fyllt 30 år och som vill vara
med och stötta Svenska Kyrkans Unga, till exempel som ledare, anställd i Svenska kyrkan, förälder till en medlem eller en vän till Svenska Kyrkans Unga.
Eftersom medlemskapet regleras i den tredje paragrafen i stadgarna som är lika för såväl lokalavdelning, distrikt som för förbund måste distriktets stadgar nu ändras. I förslaget till beslut
finns den lydelse som ska gälla från och med nu.
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta:
att
stadgarnas tredje paragraf ska lyda som följer:
”Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och
får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte
hindra bildandet av en lokalavdelning.
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.”
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Årsredovisning för

Svenska kyrkans unga i Lunds stift
845000-6989
Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

23
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845000-6989

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svenska kyrkans unga i Lunds stift, 845000-6989, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

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

2018
71 200
111 029
85

2017
79 450
-178 548
74

2020-12-31

2019-12-31

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt fritt eget kapital

1 853 267
324 400
2 177 667

1 984 302
-131 035
1 853 267

Totalt eget kapital

2 177 667

1 853 267

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Förändringar i eget kapital

2020
10 700
324 400
87

2019
124 753
-131 035
84

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att vinsten på, kronor 324 400, behandlas enligt följande:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

Belopp
1 853 267
324 400
2 177 667

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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845000-6989

Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

10 700
523 514
534 214

124 753
648 590
773 343

-248 865
285 349

-918 510
-145 167

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

39 051
324 400

14 132
-131 035

Resultat före skatt

324 400

-131 035

Årets resultat

324 400

-131 035

Nettoomsättning
Erhållna bidrag och gåvor
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

Not

2
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845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

17 515
17 515

21 400
15 598
36 998

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

1 472 220
1 020 897

1 433 170
742 598

Summa omsättningstillgångar

2 510 632

2 212 766

SUMMA TILLGÅNGAR

2 510 632

2 212 766

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

2 177 667
2 177 667

1 853 267
1 853 267

2 177 667

1 853 267

132 965
200 000
332 965

18 440
140 125
200 934
359 499

2 510 632

2 212 766

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
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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

2020-01-012020-12-31
300 000
173 837
45 577
4 100
523 514

2019-01-012019-12-31
300 300
167 936
125 592
54 762
648 590
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845000-6989

Underskrifter
Lund 2020-

Niklas Stark
Styrelseordförande
Kristin Lindberg
1 vice ordförande

Cornelia Henrysson
2 vice ordförande

Emma Svensson

Sofia Leijon

Cassandra Nilsson

Malén Paulsson

Jesper Pettersson

Alma Swärdh

Linnea Dahlin

Åsa Barneby

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Förtroendevalda revisorer

Clara Olsson
Vår revisionsberättelse har lämnats den 2020Baker Tilly MLT KB
Lenny Persson
Auktoriserad revisor

Ida Petersson
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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 2020-01-01 - 2020-12-31. 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

Clara Olsson

Ida Petersson
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Årsredovisning
för

Hagströms utbildnings stiftelse
846502-1635

Räkenskapsåret

2020
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Styrelsen för Hagströms utbildnings stiftelse får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål
Stiftelsen, som bildades 2001 efter att en gåva som testamenterats av Helge Hagström och hans hustru
Nellie Hagström i februari 1966, har till ändamål att gynna ungdomars deltagande i kyrkliga
utbildningskurser. Gåvan mottogs 1987 och förvaltades av SKUL fram till den 24:e september 2001 då
stiftelsen bildades.
Stiftelsen har sitt säte i Lund.
Främjande av ändamålet
Bidrag har under året beviljats med 0 kronor.
Disposition av resultat
Stiftelsen får inte dela ut av realisationsvinster. Dessutom kräver stadgarna en kapitalisering om 20% av
årets resultat, dvs. avsättningen till bundet eget kapital.

Flerårsöversikt (SEK)

Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Beviljade anslag

2020
2 951
679 747
0

2019
17 265
676 796
4 500

2018
30 467
659 532
0

2017
24 861
629 064
0

2016
28 078
604 203
0

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Summa stiftelsens intäkter

2
2

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

10 400
251
10 651

23 950
265
24 215

-7 700
-7 700
2 951

-6 950
-6 950
17 265

Resultat före skatt

2 951

17 265

Årets resultat

2 951

17 265

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa stiftelsens kostnader
Rörelseresultat
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Not

2020-12-31

2019-12-31

263 946
263 946
263 946

263 946
263 946
263 946

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

442 795
442 795
442 795

439 844
439 844
439 844

SUMMA TILLGÅNGAR

706 741

703 790

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar

34
Hagströms utbildnings stiftelse
Org.nr 846502-1635

Balansräkning

4 (6)

Not

2020-12-31

2019-12-31

444 788
444 789

441 336
441 336

232 008
2 951
234 958
679 747

218 196
17 265
235 461
676 796

20 500
6 494
26 994

20 500
6 494
26 994

706 741

703 790

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital
Summa Stiftelsekapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Beslutade anslag
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Värdering av värdepapper

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde),
dvs. enligt lägsta värdets princip.
Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av Stiftelsekapital
(ursprungligt donationskapital, eventuellt senare donerat kapital och ackumulerade kapitalisering).
Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat för
omföringar till/från bundet eget kapital.

Anslag

Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital (disponibla medel). Anslagen skuldförs vid
beslutstillfället.

Not 2 Resultat från långfristiga värdepappersinnehav
Utdelningar
Räntor

Not 3 Aktier och andelar
Namn
Noterade aktier och andelar
Obligationsfond

2020

2019

10 400
251
10 651

23 950
265
24 215

Bokfört
värde
118 011
145 935
263 946

Marknadsvärde
847 460
164 672
1 012 132
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Not 4 Eget kapital

Belopp vid
räkenskapsårets början
Omföring årets resultat
Årets resultat
Belopp vid
räkenskapsårets slut

Årets
resultat

Totalt

218 195
13 812

17 265
-17 265
2 951

676 797
0
2 951

232 007

2 951

679 748

Stiftelse
kapital

Fritt eget
kapital

441 335
3 453
444 788

Lund

Niklas Stark
Ordförande

Alma Swärdh

Cornelia Henrysson

Emma Svensson

Kristin Lindberg

Sofia Leijon

Jesper Pettersson

Åsa Barneby

Min revisionsberättelse har lämnats

Thomas Jönsson
Auktoriserad revisor
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Utlåtande gällande sakrevision för Svenska Kyrkans Unga i
Lunds stift för verksamhetsår 2020
Vi har granskat Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts styrelses arbete för verksamhetsåret 2020.
Vårt uppdrag som sakrevisorer är att kontrollera och säkerställa att organisationens verksamhet
genomförts enligt de beslut och styrdokument som finns för verksamhetsåret. Vi har granskat
styrelsens arbete utifrån verksamhetsplan och styrelsens protokoll från verksamhetsåret, samt
beslut från Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts distriktsårsmöte.
Styrelsearbetet för verksamhetsår 2020 är väldokumenterat i mötesprotokoll som kontinuerligt
funnits tillgängliga för organisationens medlemmar. Dokumentationen är tydlig och lättförståelig.
Vi har inte kunnat se att styrelsen misskött sin dokumentation. Styrelsen har haft god närvaro på
sina möten. Det framgår ur styrelseprotokoll att de beslut som tagits under året har föregåtts av
grundliga diskussioner, i synnerhet beslut som påverkats av pandemin. Styrelsen har gjort sitt
yttersta för att följa verksamhetsplanen, samt för att upprätthålla demokratin i organisationen
trots de komplicerade omständigheterna. Vi vill lyfta styrelsens arbete under pandemin.
I granskningen har vi kunnat finna att styrelsen vid ett fåtal tillfällen tagit beslut som inte varit
motiverade enligt organisationens stadgar. Vi har uppmärksammat styrelsen på dessa
felaktigheter. Styrelsen har varit mottaglig för kritiken och har i dialog med oss förändrat dessa
beslut. Felaktigheterna kan inte anses ha påverkat organisationen eller organisationens
medlemmar. Att dessa felaktigheter kunnat upptäckas och korrigeras bygger på styrelsens goda
dokumentation av sitt arbete för verksamhetsåret.
Vi finner att styrelsen arbetat tydligt utifrån verksamhetsplan och årsmötesbeslut, samt uppfyllt
sina åtaganden. Styrelsen har gjort ett mycket bra jobb med att bibehålla och utveckla sitt arbete
och organisationens verksamhet.
Av distriktsårsmötet utsedda sakrevisorer

Ida Petersson

Clara Olsson
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LÄTTLÄST VERSION AV SAKREVISION FÖR
SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
Sakrevisorerna för Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift (SKUL) är två personer som går igenom och
tittar på att det arbetet som styrelsen (DS) har gjort under 2020. Vi läser igenom olika dokument och
kollar så att allting stämmer överens.
Några saker som vi sakrevisorer tittar på:
•
•
•
•
•
•
•

Vi har läst alla protokoll från DS-möten
Vi har läst protokollet från DÅM 2020, och även från tidigare DÅM
Vi har läst SKULs bokföring (ekonomin) för år 2020
Vi har kollat om styrelsen har gjort det som stod i verksamhetsplanen för 2020
Vi har kollat om styrelsen har gjort det som beslutades på DÅM 2020
Vi har kollat om styrelsen har följt SKULs stadgar (regler) när de har jobbat
Vi har kollat en medlem i styrelsen har gjort något som hen inte fick göra

Detta är vad vi sakrevisiorer har kommit fram till:
•
•
•
•
•
•

Närvaron på styrelsemöten har varit bra. Det betyder att nästan alla i DS har varit med på alla
möten.
DS har skrivit bra protokoll. Protokollen är lätta att läsa och förstå.
Styrelsen är bra på att beskriva varför de har tagit ett visst beslut. I protokollen kan man läsa att
styrelsen alltid diskuterar varje beslut väldigt noga innan de röstar om det.
DS har varit bra på att hantera pandemin. De har gjort allt vad de kan.
DS har gjort i princip allt som stod i verksamhetsplanen för 2020. De saker som styrelsen inte har
gjort berodde på att det inte gick att göra på grund av pandemin.
DS har två gånger tagit beslut som de inte fick ta enligt stadgarna. Sakrevisorerna upptäckte felen
och DS har rättat till felen. Eftersom DS rättade till felen så snabbt, så hann felen aldrig påverka
SKUL eller medlemmarna.

Vi sakrevisorer tycker att DS arbetat tydligt utifrån verksamhetsplan och DÅM-beslut. DS har gjort
ett bra jobb med att fortsätta och utveckla sitt arbete och SKULs verksamhet.
Av distriksårsmötets utsedda sakrevisorer
Ida Petersson och Clara Olsson
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