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Hej 

Du kan påverka hela Svenska Kyrkans Unga!
 

 
Svenska kyrkans Unga är många tusen barn och ungdomar som träffas i sina grupper
runt om i hela Sverige. När hela Svenska Kyrkans Unga ska göra saker bestäms det på
ett Riksårsmöte en gång om året. 
 
I sommar är det Riksårsmöte 4-7 augusti på Flämslätt. Då kommer de som väljs på
distriktens årsmöten att delta. Om du kommer på något som hela Svenska Kyrkans
Unga ska borde göra kan du skicka en motion. 
 
Skriv ned en förklaring vad du tycker saknas eller som behöver göras. Skriv ned det du 
tycker ska bestämmas i en kort mening, till exempel ”Att Svenska Kyrkans Unga ska 
göra en adventskalender”. 
Skriv under med ditt namn, medlemsnummer eller lokalavdelning. Du kan också börja 
med en motion till årsmötet i din lokalavdelning eller i ditt distrikt! 
 
Skickas antingen via post till förbundskansliet eller via mejl som scannad �l till
tova.martensson@svenskakyrkan.se 

 

Motionen ska vara oss tillhanda senast den 31 maj.
 

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=508420&userid=92229132&readid=CFB88E49DE0B&umailid=4094038252
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Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi
vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en
gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf 
 

Vill du swisha en gåva till Svenska Kyrkans Unga? Gör det till nummer 123 389 36 58.
Ange ”Gåva”. 
 

Vill du veta mer om Svenska Kyrkans Unga? 
 
Hemsida 
Webbutik 
Medlemssidorna 

Har du rätt uppgifter registrerade på Medlemssidorna? 
Kolla att du har rätt uppgifter på Medlemssidorna och glöm
inte att ändra din adress om du �yttar! 
 
Har du frågor om inloggning? 
Kontakta förbundskansliet. 
 

 

Svenska Kyrkans Unga, Drottninggatan 4, 753 10 Uppsala 
 
 

018-640 640  |  unga@svenskakyrkan.se
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