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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 proposition-
sordning, begränsa vem som får tala i talarstolen och får låta någon vid behov gå före i ta-
larlistan 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 extrain-
satt 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 un-
der 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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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 dis-
kuterar.
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.

forts. ordlista
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Revisionsberättelse - sammanfattning av revisorernas granskning av bokslut. 
Revisor - en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, be-
slutsmässighet och verksamhet i en organisation
Revision - oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Ut-
förs av revisorn. 
Remiss - en hänvisning av ett ärende till myndigheter eller organisationer, så kallade remissin-
stanser, 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 repli-
ker med godkännande av presidiet får gå före i talarlistan.
Tilläggsyrkande/tilläggsförslag - förslag som tydligt berör ett annat förslag, till exempel: för-
slag: 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. 

forts. ordlista
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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 

forts. ordlista
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Då sade Jesus till henne  ‘Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall 
leva om han än dör.’

Joh 11:25   

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Verksamhetsberättelsen beskriver vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift har åstadkommit 
under året. Nedan finner ni en lista över årets verksamhet följt av mer detaljerad information 
från styrelsen och dess utskott. I vårt arbete under året har vi haft verksamhetsinriktningens 
rubrik Kristus i centrum som en central del i utformandet av vår verksamhet.

DIGITAL TACKFEST
Varje år är många medlemmar ideella medarbetare i vår verksamhet. Dessa vill vi skänka 
ett tack till. 2021 bjöds alla ideella från 2020 in till en tackfest på Zoom med temat huvud- 
bonad. Det var fem deltagare närvarande.

SPORTLOVSLÄGER (INSTÄLLT)
Sportlovslägret ställdes om till ett digitalt arrangemang i form av en barndag på grund av 
de dåvarande restriktionerna till följd av pandemin. Barndagen ställdes tyvärr också in på 
grund av att ingen anmälde sig. Dagen skulle ha haft temat wild kids. 

MOTIONSSKRIVARVERKSTAD INFÖR DISTRIKTSÅRSMÖTET (INSTÄLLT)
Årets motionsskrivarverkstad inför Distriktsårsmötet blev tyvärr inställd p.g.a. att ingen 
anmälde sig. 

VÅFFELFEST 
Temat för årets våffeldag var blå, med koppling till Marie bebådelse eftersom Marias färg är 
blå. Våffelfesten var på Zoom och på den hade vi aktiviteter med koppling till temat. Det 
var tre deltagare närvarande.

DISTRIKTSÅRSMÖTE
Årets distriktsårsmöte med temat Linc - Lost in Cyberspace, som var på distans, skulle varit 
den 17-18 april men vi blev färdiga redan på kvällen den 17:e. Mötet gick väldigt smidigt 
utan några tekniska komplikationer. Vi behandlade sju propositioner och inga motioner. 
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INSPIRATIONSTRÄFF INFÖR RIKSÅRSMÖTET
Inför motionsstoppet för Riksårsmötet anordnades en digital inspirationsträff med fyra kor-
tare föreläsningar om vår organisation. Det var 17 deltagare på träffen. 

DIGITALT HÄNG
(S)kul på Zoom var en digital träff, där en fick möjligheten att umgås och samtala med andra 
medlemmar. Det var fyra deltagare närvarande.

SKUL ON THE BEACH
Mitt under den skånska sommaren på Scaniabadet i Malmö genomförde vi SKUL On The 
Beach, en dag då vi hade strandhäng där vi lekte lekar och fikade ihop. Det var åtta deltagare 
som tog sig ut i den gassande solen och alla lämnade SKUL On The Beach med på gränsen 
till solsting. 

RIKSÅRSMÖTE
20-22 augusti samlades de 15 ombuden från Lunds distrikt på Åkersbergs Stiftsgård för 
att tillsammans delta på det digitala Riksårsmötet. Förutom kloka beslut och diskussioner 
hanns det även med en del lek och bad samt andakter.

PILGRIMSVANDRING (INSTÄLLT) 
Vi planerade en pilgrimsvandring i Lund med temat skapelsen som tyvärr blev inställt på 
grund av dåligt väder och för få anmälda. 

NATTKAMPEN
Nattkampen med temat Lejonet kallar dig var planerat att genomföras år 2020, men blev 
uppskjutet på grund av den rådande pandemin. I år genomförde Svenska Kyrkans Unga 
i Lunds stift Nattkampen digitalt där deltagarna fick genomföra olika uppdrag lokalt.  
Ungefär 150 deltagare från flera distrikt deltog.

FÖR ALLAS SKUL(L)
För allas SKUL(L) var en temadag i Hässleholm med temat Pride där vi firade gudstjänst, 
dekorerade cupcakes, målade tygpåsar, fikade tillsammans och pratade om viktiga frågor 
rörande allas lika värde. Det var åtta deltagare närvarande.

HÖSTLOVSLÄGER
Mixlägret som genomfördes under höstlovet hade temat Grundkurs för Superhjältar - hur 
man räddar världen ett brott i taget!. Lägret var för åldrarna 7-13 och genomfördes på Södra 
Hoka med ca. 35 deltagare. Intressanta diskussioner kring hur en tar hand om skapelsen 
samt om COP26 hölls. 

forts. verksamhetsberättelse 2021
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FÖRDJUPNINGSLÄGER (INSTÄLLT)
Fördjupningslägret med temat Bibeln blev tyvärr inställt på grund av för få anmälda.

FAMILJEDAG OCH LUSSEFIKA
En familjedag kombinerat med Lussefika med temat Frost. Dagen riktade sig till alla våra 
medlemmar (0-30) med familj. Det erbjöds workshop för 15+, fika, dekoration av peppar-
kakor, pyssel, skattjakt, tipspromenad och en chans att träffa Anna och Elsa. 
 
LEDNING 
Arbetsutskottet består av ordförandetrion, och de ansvarar för de övergripande och gemen-
samma frågorna för Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift samt att leda styrelsens arbete. 
Arbetsutskottet träffades kontinuerligt under årets gång och förde kontakt med personal, 
styrelseledamöter och övriga kontakter.  
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 tre protokollförda möten.

IDENTITET
Identitetsutskottet arbetar med ideologiska frågor inom Svenska Kyrkans Unga i Lunds 
stift.  Utskottet har under året arbetat med att revidera Svenska Kyrkans Unga i Lunds 
stifts stadgar enligt beslut från distriktsårsmötet 2021. De har även haft en insamling till-
sammans med Agera Syd på familjedagen i december där det samlades in pengar till ACT 
Svenska kyrkans julkampanj genom ett lotteri med juliga vinster.

För att visa uppskattning gentemot alla lokalavdelningar och dess medlemmar under året 
som gått tog styrelsen beslutet att skicka ut en gåva till samtliga lokalavdelningar i form av 
globala andaktsboken skriven av globala arbetsgruppen i Svenska Kyrkans Unga. Tillsam-
mans med en julhälsning nådde gåvan samtliga aktiva lokalavdelningar i december och 
responsen har varit mycket positiv. Vi har även skickat tackkort till de församlingar som 
skänkt gåvor till Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift i form av t.ex. församlingskollekt. 

ARRANGEMANG
Område Arrangemang arbetar med majoriteten av Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts   
arrangemang och läger. Området har under 2021 tillsatt och arbetat med planeringsgrupper 
för de olika arrangemangen som nämns i verksamhetsberättelsen. De har även arbetat med 
att förbättra rutiner kring arrangemang för att underlätta framtida arbeten. Utskottet har 
också gjort inköp av material och redskap för pyssel till Södra Hoka för att möjliggöra för 
mer pyssel under framtida läger. 

forts. verksamhetsberättelse 2021
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forts. verksamhetsberättelse 2021

KOMMUNIKATION
Område Kommunikation arbetar med Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts kommunika-
tion genom hemsidan skul.nu och de sociala medier som Svenska Kyrkans Unga i Lunds 
stift är aktiva på. Regelbundna inlägg från Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts medlem-
mar har lagts ut. 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. Kommunikation har framställt och införskaffat pro-
dukter med nya tryckmotiv i form av tygkassar och tröjor till organisationens materiallager. 
Under advent hölls det en adventskalender på Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts 
Instagramkonto.

SAMARBETEN 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift har även under året haft samarbeten med olika organi-
sationer och verksamheter.

Kristin Lindberg har suttit som representant 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. Cornelia Henrysson har suttit i Inter-
nationella utskottet. Emma Svensson har varit representant i Lunds stifts Tysklandsgrupp 
fram till april, därefter tog Veronica Sand vid på posten. Erik Petersson har suttit som repre-
sentant för Lund stifts musikstipendium. Samtliga har suttit på sina mandat på uppdrag av 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.

Under året har Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift genomfört två ledarutbildningshelger, 
varav en digital och en fysisk, samt en tematisk heldag med temat Bibeln genom utbildning-
en Unga med uppdrag i samarbete med Lunds stift. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift 
har fortsatt sitt långa samarbete med organisationen Evangelische jugend der EKM i sitt 
vänstift i Tyskland.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet:
Att: Lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna
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Proposition 2022:1

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022

Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska ägna sig åt 2022. 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 2022.

Den reviderade verksamhetsplanen för 2022 
hittar du på nästa sida!
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REVIDERAD 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.  
Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap utifrån organisatio-
nens fem värdeord; gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum, samt 
verksamhetsinriktningen för 2020-2023.

Nedan presenteras planerade arrangemang för 2022. Utöver dessa finns det utrymme och möj-
lighet för andra mindre arrangemang att genomföras efter behov och önskemål.

• Sportlovsläger för åldrarna 7-13 
• Ungdomsläger för åldrarna 14-20
• Våffelfika
• Motionsskrivarverkstad inför Distriktsårsmötet
• Distriktsårsmötet
• Pride
• SKUL On The Beach
• Familjedag 
• Motionsskrivarverkstad inför Riksårsmötet
• Riksårsmötet
• De Ungas Kyrkomöte
• Nattkampen
• Höstlovsläger för åldrarna 7-13
• Unga-vuxna-läger för åldrarna 18-30
• Lussefika 

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 ungdomsper-
spektiv finns med i beslut som tas i stiftet. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill under 2022 
fortsätta arbetet med att höja barn och ungas röster i olika sammanhang. 
 
IDENTITET
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift kommer under 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. Samt arbeta för att underlätta processen för lokalav-
delningarna kring tillsättning av revisorer, ändring av stadgar och dylikt genom bland annat 
utbildningar och inspirationsträffar.
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Som en kristen organisation är det viktigt att ta ansvar för och värna om skapelsen. Svenska Kyr-
kans Unga i Lunds stift har därför en genomarbetad miljö- och etikpolicy samt ett kontinuerligt 
arbete med frågor kring normmedvetenhet. Detta är frågor som organisationen vill fortsätta läg-
ga stort fokus på under 2022. Det sker bland annat genom samarbete med andra organisationer 
och genom tydlig information vid arrangemang.

ARRANGEMANG
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift planerar och genomför arrangemang för barn
och unga i Lunds stift. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift strävar efter att bibehålla befintliga 
mötesplatser såväl som att skapa nya över hela distriktet för en jämnare geografisk spridning 
bland medlemmarna.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska under 2022 arbeta med att inventera lagret med arbets- 
och pysselmaterial, samt fylla på och komplettera det som saknas. Detta för att smidigt kunna 
använda arbetsmaterialet i framtida verksamhet.

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 organisa-
tionen 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 kommer under 2022 fortsätta vara etablerade i sociala me-
dier samt sträva efter att ha en välbesökt och aktuell 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 intresserade får all information 
de behöver och önskar. 

2022 ska Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift arbeta för att ha ett uppdaterat och utvecklat 
materiallager i form av bland annat profilprodukter samt arbeta för att möta medlemmarnas 
önskemål. 
Under året vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift arbeta med extra fokus på att synliggöras ge-
nom sociala medier och lyfta fram vår organisation. Vi vill med hjälp av sociala medier engagera 
den enskilde medlemmen och förtydliga möjligheterna för varje individ inom organisationen. 

forts. reviderad verksamhetsplan 2022
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forts. reviderad verksamhetsplan 2022

SAMARBETEN
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta att arbeta nära Lunds stifts stiftskansli och stif-
tets församlingar. Organisationen vill även arbeta för att bibehålla och stärka samarbetsprojekt 
med andra organisationer och organ. Vi vill fortsätta skapa en plats där unga kan växa i tro och 
ansvar. Detta genom att exempelvis fortsätta arrangera utbildningen Unga med uppdrag. Or-
ganisationen kommer under året arbeta nära vårt stifts stiftsgårdar Åkersberg och Södra Hoka, 
genom att bedriva verksamhet på dessa. 

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift planerar att fortsätta sitt långa samarbete med organisatio-
nen Evangelische jugend der EKM i sitt vänstift i Tyskland. Detta året planeras en resa dit för 
att delta på deras ungdomsfestival och för att lära oss om och ta del av deras olika ungdomsverk-
samheter. 

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill sträva efter att arrangera mindre och mer lokala arrang-
emang i samarbete med olika lokalavdelningar i distriktet. Detta för att efter pandemin bygga 
upp en större förståelse för vad organisationen erbjuder till lokalavdelningarna och hur de i större 
utsträckning kan ta del av den gemenskap som finns i organisationen.
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Proposition 2022:2

REVIDERAD VERKSAMHETSPLAN FÖR 2023

Här står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska ägna sig åt under 2023. 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 2023.

Den reviderade 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.”

5 Mos 31:8

I verksamhetsplanen för 2023 beskrivs det som organisationen vill arbeta med under året. Orga-
nisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap utifrån organisationens 
fem värdeord; gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i centrum, samt verk-
samhetsinriktningen för 2020-2023.

Nedan presenteras planerade arrangemang för 2023. Utöver dessa finns det utrymme och möj-
lighet för andra mindre arrangemang att genomföras efter behov och önskemål.

• Sportlovsläger för åldrarna 7-13 
• Ungdomsläger för åldrarna 14-20 
• Våffelfika
• Motionsskrivarverkstad inför Distriktsårsmötet
• Distriktsårsmötet
• Pride
• SKUL On The Beach
• Familjedag 
• Motionsskrivarverkstad inför Riksårsmötet
• Riksårsmötet
• De Ungas Kyrkomöte
• Nattkampen
• Höstlovsläger för åldrarna 7-13
• Unga-vuxna-läger för åldrarna 18-30
• Lussefika

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 ungdomsper-
spektiv finns med i beslut som tas i stiftet. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill under 2023 
fortsätta arbetet med att höja barn och ungas röster i olika sammanhang. 
 
IDENTITET
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift kommer under 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. Samt arbeta för att underlätta processen för lokalav-
delningarna kring årsmöte och andra demokratiska former genom bland annat utbildningar och 
inspirationsträffar.
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Som en kristen organisation är det viktigt att ta ansvar för och värna om skapelsen. Svenska Kyr-
kans Unga i Lunds stift har därför en genomarbetad miljö- och etikpolicy samt ett kontinuerligt 
arbete med frågor kring normmedvetenhet. Detta är frågor som organisationen vill fortsätta läg-
ga stort fokus på under 2023. Det sker bland annat genom samarbete med andra organisationer 
och genom tydlig information vid arrangemang.

ARRANGEMANG
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift planerar och genomför arrangemang för barn
och unga i Lunds stift. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift strävar efter att bibehålla befintliga 
mötesplatser såväl som att skapa nya över hela distriktet för en jämnare geografisk 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. Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stift vill arbeta för att öka lokalavdelningens deltagande på distriktsårsmötet.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift planerar att en del av årets läger ska ha aktiviteter med temat 
kultur, exempelvis teater, bild, dans och musik. Detta eftersom att distriktsstyrelsen tidigare har 
utfört en undersökning där resultatet visade att det finns ett intresse i organisationen för arrang-
emang av den karaktären.

KOMMUNIKATION
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift kommer under 2023 fortsätta vara etablerade i sociala me-
dier samt sträva efter att ha en välbesökt och aktuell 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 intresserade får all information 
de behöver och önskar. 

Under 2023 kommer Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift skicka ut en undersökning till lokalav-
delningarna för att ta reda på hur vi på ett mer effektivt sätt kan underlätta arbetet för dem. 
Under året vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift arbeta med extra fokus på att synliggöras ge-
nom sociala medier och lyfta fram vår organisation. Vi vill med hjälp av sociala medier engagera 
den enskilde medlemmen och förtydliga möjligheterna för varje individ inom organisationen. 

forts. reviderad verksamhetsplan 2023
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forts. reviderad verksamhetsplan 2023

SAMARBETEN
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta att arbeta nära Lunds stifts stiftskansli och stif-
tets församlingar. Organisationen vill även arbeta för att bibehålla och stärka samarbetsprojekt 
med andra organisationer och organ. Vi vill fortsätta skapa en plats där unga kan växa i tro och 
ansvar. Detta genom att exempelvis fortsätta arrangera utbildningen Unga med uppdrag. Or-
ganisationen kommer under året arbeta nära vårt stifts stiftsgårdar Åkersberg och Södra Hoka, 
genom att bedriva verksamhet på dessa. 

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift planerar att fortsätta sitt långa samarbete med organisa-
tionen Evangelische jugend der EKM i sitt vänstift i Tyskland. Detta året planerar Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stift att bjuda in representanter därifrån till något av våra arrangemang.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta sträva efter att arrangera mindre och mer lokala 
arrangemang i samarbete med olika lokalavdelningar i distriktet. Detta för att fortsätta sprida 
information till lokalavdelningarna om hur de i större utsträckning kan ta del av den gemenskap 
som finns i organisationen.
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Proposition 2022:3

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2024

I verksamhetsplanen för 2024 står vad Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift ska 
ägna sig åt under 2024

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta verksamhetsplanen för 2024.

Verksamhetsplanen för 2024 
hittar du på nästa sida!
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VERKSAMHETSPLAN 2024

“Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud.  Jag styrker dig, 
jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand .”

Jes 41:10

I verksamhetsplanen för 2024 beskrivs det som organisationen vill arbeta med under året. 
Organisationens arrangemang ska genomsyras av ett tydligt kristet budskap utifrån or-
ganisationens fem värdeord; gemenskap, engagemang, växande, solidaritet och Kristus i 
centrum. 

Nedan presenteras planerade arrangemang för 2024. Utöver dessa finns det utrymme och 
möjlighet för andra mindre arrangemang att genomföra efter behov och önskemål.

• Sportlovsläger för åldrarna 7-13 
• Ungdomsläger för åldrarna 14-20
• Våffelfika
• Motionsskrivarverkstad inför Distriktsårsmötet
• Distriktsårsmötet
• Lundapride
• SKUL On The Beach
• Familjedag 
• Sommarläger
• Motionsskrivarverkstad inför Riksårsmötet
• Riksårsmötet
• De Ungas Kyrkomöte
• Nattkampen
• Höstlovsläger för åldrarna 7-13
• Unga-vuxna-läger för åldrarna 18-30
• Lussefika 

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. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift 
vill under 2024 fortsätta arbetet med att höja barn och ungas röster i olika sammanhang.
  
IDENTITET
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift kommer under 2024 fortsätta jobba för att demokra-
tin på lokalavdelningsnivå ökar och att fler lokalavdelningar väljer att ha en aktiv styrelse. 
Samt arbeta för att underlätta processen för lokalavdelningarna kring årsmöte och deras 
demokratiska former genom bland annat utbildningar och inspirationsträffar.
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Som en kristen organisation är det viktigt att ta ansvar för och värna om skapelsen. Svens-
ka Kyrkans Unga i Lunds stift har därför en genomarbetad miljö- och etikpolicy samt ett 
kontinuerligt arbete med frågor kring normmedvetenhet. Detta är frågor som organisatio-
nen vill fortsätta lägga stort fokus på under 2024. Det sker bland annat genom samarbete 
med andra organisationer och genom tydlig information vid arrangemang.

ARRANGEMANG
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift planerar och genomför arrangemang för barn
och unga i Lunds stift. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift strävar efter att bibehålla be-
fintliga mötesplatser såväl som att skapa nya över hela distriktet för en jämnare geografisk 
spridning bland medlemmarna.

Enligt tradition och stadgar kommer vi under 2024 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. 
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill arbeta för att öka lokalavdelningens deltagande på 
distriktsårsmötet.

Enligt önskemål från medlemmar kommer det genomföras ett sommarläger under 2024. 
Beroende på hur stort intresset är för läger i de olika åldersgrupperna är lägrets utformning 
och innehåll flexibelt. 

KOMMUNIKATION
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift kommer under 2024 fortsätta vara etablerade i sociala 
medier samt sträva efter att ha en välbesökt och aktuell hemsida. På en lättmanövrerad och 
tydlig hemsida ska bland annat officiella dokument i uppdaterat format samt kontaktupp-
gifter och aktuell information finnas. Målet är att medlemmar och andra intresserade får 
all information de behöver och önskar. 

2024 ska Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift arbeta för att ha ett uppdaterat och utvecklat 
materiallager i form av bland annat profilprodukter samt arbeta för att möta medlemmar-
nas önskemål. 
Under året vill Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift arbeta med extra fokus på att synlig-
göras genom sociala medier och lyfta fram vår organisation. Vi vill med hjälp av sociala 
medier engagera den enskilde medlemmen och förtydliga möjligheterna för varje individ 
inom organisationen. 

forts. verksamhetsplan 2024
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forts. verksamhetsplan 2024

SAMARBETEN
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta att arbeta nära Lunds stifts stiftskansli 
och stiftets församlingar. Organisationen vill även arbeta med att bibehålla och stärka 
samarbetsprojekt med andra organisationer och organ. Vi vill fortsätta skapa en plats där 
unga kan växa i tro och ansvar. Detta genom att exempelvis fortsätta arrangera utbildning-
en Unga med uppdrag. Organisationen kommer under året arbeta nära vårt stifts stiftsgår-
dar Åkersberg och Södra Hoka, genom att bedriva verksamhet på dessa. 

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift planerar att fortsätta sitt långa samarbete med organi-
sationen Evangelische jugend der EKM i sitt vänstift i Tyskland. Detta året planerar Svens-
ka Kyrkans Unga i Lunds stift att skicka representanter till något av deras arrangemang.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift vill fortsätta sträva efter att arrangera mindre och mer 
lokala arrangemang i samarbete med olika lokalavdelningar i distriktet. Detta för att fort-
sätta sprida information till lokalavdelningarna om hur de i större utsträckning kan ta del 
av den gemenskap som finns i organisationen.
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Proposition 2022:4

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2022

Detta är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under året 
2022. Rambudgeten för 2022 antogs av distriktsårsmötet förra året, 
men det kan hända saker under ett år. 
Därför tittar vi över budgeten och gör ändringar om det skulle behö-
vas, och därefter beslutar distriktsårsmötet om budgeten igen. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta reviderad rambudget för 2022.

REVIDERAD RAMBUDGET 2022
Anslag +521 000 

Ledning -74 000

Arrangemang -348 000

Identitet -37 000

Marknadsföring -23 000

Gemensamma kostnader -44 000

ÅRETS RESULTAT -5 000



23

Proposition 2022:4

REVIDERAD RAMBUDGET FÖR 2023

Detta är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under året 
2023. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta reviderad rambudget för 2023.

REVIDERAD RAMBUDGET 2023
Anslag +521 000 

Ledning -74 000

Arrangemang -373 000

Identitet -37 000

Marknadsföring -14 000

Gemensamma kostnader -44 000

ÅRETS RESULTAT -21 000
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Proposition 2022:5

RAMBUDGET FÖR 2024

Detta är hur distriktsstyrelsen tänkt fördela pengarna under året 
2024. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att anta reviderad rambudget för 2024.

RAMBUDGET 2024
Anslag +541 000 

Ledning -74 000

Arrangemang -388 000

Identitet -37 000

Marknadsföring -18 000

Gemensamma kostnader -44 000

ÅRETS RESULTAT -20 000
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Proposition 2022:6

TRYGGA MÖTEN 

Det kan vara svårt att upptäcka kränkningar, mobbning och övergrepp bland barn och ung-
domar. Scouterna i Sverige skapade därför webbkursen trygga möten, kursen ger en bred 
inblick i bland annat vad det finns för olika sorters övergrepp och hur man som ledare kan 
kommunicera tryggt med den som blir utsatt. Ledarna lär sig även om vilka olika myndig-
heter och processer som görs om man misstänker att ett barn far illa.

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift strävar efter att skapa en trygg miljö för våra medlem-
mar och anställda. Sedan årsmötet 2016 har ett årsmötesbeslut sagt att alla ledare på Svenska 
Kyrkans Unga i Lunds stifts arrangemang ska ha genomgått kursen Trygga Möten innan 
arrangemanget äger rum. Distriktsstyrelsen ser att det hade öppnat upp för enklare sam-
arbeten med externa samarbetspartners och personer med ett mindre övergripande ansvar 
under arrangemang att delta som ledare om detta beslut ändrades. Styrelsen står fast vid att 
andemeningen med det tidigare beslutet är bra, men att det är hårddraget att alla ska ha gått 
kursen. Dessutom vill vi att de som gått kursen har den färskt i minnet, och därför förnya 
sina kunskaper var femte år. 

Därför föreslår distriktsstyrelsen årsmötet besluta

att  minst en, gärna alla, ledare under Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts arrangemang 
ska ha gått kursen Trygga Möten inom de senaste fem åren. 
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Proposition 2022:7

ÄNDRINGAR AV KRITERIER FÖR LOKALAVDELNINGSPOTTEN
På grund av oklarheter kring lokavdelningspotten har distriktsstyrelsen lagt fram förslag på 
revidering och förtydligande av riktlinjerna som krävs för att söka den. Det finner ni nedan.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att: anta de reviderade riktlinjerna och kriterierna för Lokalavdelningspotten. 

RIKTLINJER FÖR LOKALAVDELNINGSPOTTEN
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift avsätter pengar i sin budget till lokalavdelningspotten. 
Syftet med denna pott är att ge lokalavdelningarna i distriktet möjlighet att söka pengar ur 
den, så att de själva kan anordna arrangemang över lokalavdelningsgränserna. 
 
Potten består av 20.000kr fördelat hälften per termin. Detta betyder att lokalavdelningen 
maximalt kan söka 10.000kr åt gången och de distribueras efter först-till-kvarn principen. 
Pengarna betalas ut efter överenskommelse. 

Arrangemanget lokalavdelningen planerar för och vill söka pengar för ska stämma överens 
med Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts syftesparagraf. Arrangemanget ska planeras och 
arrangeras av en eller flera lokalavdelningar som ska sträva efter att ha deltagare från minst 
tre lokalavdelningar. Detta då potten är tänkt för att öka gemenskapen mellan distriktets 
medlemmar. På arrangemanget ska det vara minst en ansvarig som är myndig. 
 
Ansökan ska vara styrelsen tillhanda minst två månader innan planerat datum för arrange-
manget. Viktigt att tänka på gällande ansökan är att styrelsen inte träffas under sommaren 
och detta innebär att ansökningar för arrangemang i början på hösten måste skickas in 
senast i maj. Ansökan sker via ansökningsformuläret som finns på Svenska Kyrkans Unga i 
Lunds stifts hemsida. 

Efter arrangemanget ska ett redovisningsformulär skickas in till distriktsstyrelsen.
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Proposition 2022:8

SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA

Det har uppdagats språkliga felaktigheter i våra stadgar. Nedan finner ni förslag på lämpliga 
ändringar på dessa språkliga fel där ändringarna belyses med överstrykning. 

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att: anta stadgarna som följer:

§ 1 SYFTE
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn 
och ungdomar i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i cen-
trum och med dopet som grund verka i hela Guds skapel-
se och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i 
tro och ansvar. 

§ 2 ORGANISATION
Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans 
Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är 
årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram 
till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorga-
nisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. 
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, 
där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslu-
tande organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs. 

§ 3 MEDLEMSKAP
Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundssty-
relsen. 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 förtroen-
deuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. 

Stödmedlem är den över 30 år som genom en aktiv hand-
ling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och är med 
för att den vill ta ställning för Svenska Kyrkans Unga.

§ 4 BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga över 50% 
av rösterna, om ej annat anges. Om någon begär sluten 
omröstning skall det ske. Vid lika antal röster avgör lotten.

§ 5 DISTRIKTSÅRSMÖTE
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, 
som skall hållas före april månads utgång. Kallelse till års-
mötet utsänds av distriktsstyrelsen minst två månader 
före årsmötet. 
Revisionsberättelsen och övriga handlingar skall finnas 
hos ombuden senast en vecka innan årsmötet. Distriktets 
årsmöte beslutar i ärenden som behandlats av distrikts-
styrelsen, samt förrättar val.
Motionsrätt har varje enskild medlem och lokalavdelning. 
Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex 
veckor före årsmötet. Distriktsstyrelsens ordförande och 
ledamöter har yttrande- och yrkanderätt vid distriktsårs-
möten, men ej rösträtt. Sammanträdesordningen reglerar 
övrigas deltagande i årsmötet. 

§ 5.1 REPRESENTATION
Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte erhåller 
lokalavdelning mandat enligt följande fördelning: 

1 – 24 medlemmar 2 mandat
25 –  49 medlemmar 3 mandat
50 – 74 medlemmar 4 mandat
75 - medlemmar 5 mandat

Antal mandat utgår från antalet rapporterade medlem-
mar den 31 december föregående år. Deltagande i års-
möte bör bekostas av sändande organ. Deltagare får bara 
representera en lokalavdelning. 

STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
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§ 5.2 VAL AV DISTRIKTSSTYRELSEN
Distriktsstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande väljs för två år på ett sådant sätt 
att ordförande och andre vice ordförande väljs vartannat 
år och förste vice ordförande vartannat år. 
Distriktsstyrelsens ledamöter väljs på ett år. Valbar till di-
striktsstyrelsen är medlem i Svenska Kyrkans Unga i Lund 
stift. 

§ 5.3 DISTRIKTSÅRSMÖTETS ARBETSORDNING
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

A Formalia
- fastställande av röstlängd
- fråga om årsmötets behöriga utlysande
- fastställande av sammanträdesordning
- fastställande av föredragningslista
- val av presidium för årsmötet
- val av justerare och rösträknare

B Granskning av verksamheten
- framläggande av verksamhetsberättelse
- framläggande av räkenskapsredogörelse
- framläggande av revisionsberättelse
- fastställande av balansräkning

C Beslut om ansvarsfrihet
- beslut om ansvarsfrihet för föregående distriktsstyrelse

D Propositioner och motioner
- behandling av propositioner
- behandling av motioner
- behandling av motioner till riksårsmöte (varje år)

E Budget och verksamhetsplan
- framläggande av budget och verksamhetsplan
- fastställande av rambudget för kommande år

F Val av distriktsstyrelse
- val av distriktsordförande och andre vice ordförande 
(ojämna) respektive förste vice ordförande (jämna år) för 
två år
- val av distriktsstyrelseledamöter

G Val av revisorer, ombud och valberedning
-val av räkenskapsrevisor
-val av räkenskapsrevisorssuppleant
-val av två sakrevisorer 
-val av en sakrevisorssuppleant
-val av ombud till Svenska Kyrkans Ungas riksårsmöte 
(varje år)

-val av ombud till extra riksårsmöte 
-val av sammankallande till valberedning på 2 års mandat 
(ojämna) 
-val av vice sammankallande till valberedning på 2 års 
mandat (jämna år)
-val av övrig valberedning, 1 – 3 personer, på ett års man-
dat

§ 6 STYRELSEN
Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande organ.
Distriktsstyrelsen består av ordförande, förste vice ordfö-
rande, andre vice ordförande och 8 ledamöter. Distrikts-
styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kas-
saförvaltare.
Distriktsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på 
dennes uppdrag. Ledamöter i distriktsstyrelsen kan be-
gära styrelsemöte om ordförande inte kallat till möte 
inom skälig tid från önskat tillfälle. Distriktsstyrelsen är 
beslutsmässig då en majoritet av ledamöterna är närva-
rande.

§ 7 FÖRFATTNING
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår.

§8 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslu-
tar eller när minst 1/3 av lokalavdelningarna inom distrik-
tet begär detta. Extra årsmöte kan endast fatta beslut i 
ärende som föranlett mötet. För extra årsmöte gäller 
tillämpliga delar av vad som sagts om distriktsårsmötet.

§9 STADGEÄNDRING
För förändring av stadgarna fordras enkel majoritet vid 
två på varandra följande årsmöten eller 3/4 majoritet av 
antalet avgivna röster på ett ordinarie årsmöte.

§ 10 UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Svenska Kyrkans Unga i Lunds 
stift fattas med enkel majoritet vid två på varandra föl-
jande årsmöten. Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts 
tillgångar skall vid upplösning överlämnas till Stiftssam-
fälligheten i Lunds stift att användas till barn- och ung-
domsarbete i stiftet.
 
Reviderad 2021-12-04

forts. proposition 2022:8
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Motion 2022:1

Gärds köpinge 2022-03-02

REGELBUNDA RESOR TILL TAIZE 

Taize är en kommunitet i Frankrike, detta är en plats där troende världen över samlas.
Detta är en plats där man får dela och utveckla sin tro tillsammans med andra genom 
gudstjänsterna, arbeten och bibelstuiderna. 

Till Taize är de många församlingar som åker men inte alla. Genom att SKUL organise-
rar och erbjuder en resa kan detta ändras på. De kan var lättare att åka i en grupp om fler 
deltar då kostnaden kan bli mindre. Detta kan också stärka gemenskapen mellan olika 
församlingar och lokalavdelningar.
Resorna  som genomfördes med SKUL åren 2013 och 2019 är ett exempel på där olika 
församlingar åkte tillsammans. Dessa resorna var väldigt uppskattade av medlemmarna 
som åkte.  

Vi föreslår därför årsmötet besluta

Att:  Ge styrelsen  i uppdrag att undersöka möjligheten till att erbjuda regelbundna resor 
till Taize 

Att:   SKUL ska erbjuda och organisera regelbundna resor till Taize  för medlemmar 

Paulina Johansson, VäSKan
Jonas Andersen, OBS-Oxies blå soffor
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MOTIONSSVAR: REGELBUNDNA RESOR TILL TAIZÉ

Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen och tycker att det är ett förslag att stötta.  
Distriktsstyrelsen önskar en mer konkret plan på hur ofta och i vilken utsträckning resorna 
ska erbjudas. För att komma fram till det krävs grundlig undersökning, med budget och 
verksamhetsplan i beaktning. Distriktsstyrelsen kommer till Distriktsårsmötet 2023 ta fram 
en plan på hur dessa resor kan komma att se ut och presentera den. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför årsmötet besluta:

Att:  bifalla motionens första att-sats

Att:  avslå motionens andra att-sats

Svar till motion 2022:1
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Årsredovisning för

SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
845000-6989

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31
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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 2021.

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
 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 5 000 10 700 124 753 71 200
Resultat efter finansiella poster 227 684 324 400 -131 035 111 029
Soliditet, % 86 87 84 85

Förändringar i eget kapital
2021-12-31 2020-12-31

Balanserat resultat 2 177 667 1 853 267
Årets resultat 227 684 324 400
Totalt bundet eget kapital 2 405 351 2 177 667
Totalt eget kapital 2 405 351 2 177 667

Resultatdisposition
 Styrelsen föreslår att vinsten på, kronor 227 684, behandlas enligt följande:

 Belopp
Balanserat resultat 2 177 667
Årets resultat 227 684
Summa 2 405 351

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  2(6)
845000-6989

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 5 000 10 700
Erhållna bidrag och gåvor 2 494 644 523 514

499 644 534 214

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -316 248 -248 865
Rörelseresultat 183 396 285 349

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 44 288 39 051
Resultat efter finansiella poster 227 684 324 400

Resultat före skatt 227 684 324 400

Årets resultat 227 684 324 400
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  3(6)
845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 087 17 515

22 087 17 515

Kortfristiga placeringar 1 516 508 1 472 220
Kassa och bank 1 264 912 1 020 897

Summa omsättningstillgångar 2 803 507 2 510 632

SUMMA TILLGÅNGAR 2 803 507 2 510 632
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  4(6)
845000-6989

Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 2 405 351 2 177 667

2 405 351 2 177 667

Summa eget kapital 2 405 351 2 177 667

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 132 965 132 965
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 265 191 200 000

398 156 332 965

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 803 507 2 510 632
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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
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Erhållna bidrag 300 000 300 000
Bidrag från offentlig sektor 160 399 173 837
Kollekter 29 684 45 577
Övringa intäkter 9 561 4 100
Summa 499 644 523 514
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Svenska kyrkans unga i Lunds stift  6(6)
845000-6989

Underskrifter

 Lund 2022-

  

Niklas Stark
Styrelseordförande

Kristin Lindberg Alma Swärdh
1 vice ordförande 2 vice ordförande

Sofia Leijon Åsa Barneby

Fredrik Hinton Veronica Sand

Maximilian Rosenqvist Erik Petersson

Cajsa Hedström Erik Rosén Kolström

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Förtroendevalda revisorer

Clara Olsson Jonna Nilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2022-

Baker Tilly MLT KB

Lenny Persson
Auktoriserad revisor
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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 2021-01-01 - 2021-12-31. 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                                       Jonna Nilsson
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Hagstr"ms utbildnings stiftelse
Org.nr 846502-1635

1 (6)
 

   
 
Styrelsen f"r Hagstr"ms utbildnings stiftelse f!r h rmed avge !rsredovisning f"r r kenskaps!ret 2021.
 
 
#rsredovisningen  r uppr ttad i svenska kronor, SEK.
 
 
F!rvaltningsber"ttelse
 
 
Stiftelsens "ndam#l
 
 
Stiftelsen, som bildades 2001 efter att en g!va som testamenterats av Helge Hagstr"m och hans hustru
Nellie Hagstr"m i februari 1966, har till  ndam!l att gynna ungdomars deltagande i kyrkliga
utbildningskurser. G!van mottogs 1987 och f"rvaltades av SKUL fram till den 24:e september 2001 d!
stiftelsen bildades. 
 
 
Stiftelsen har sitt s te i Lund.
 
Fr mjande av  ndam!let
 
Bidrag har under !ret beviljats med 0 kronor.
 
Disposition av resultat
 
Stiftelsen f!r inte dela ut av realisationsvinster. Dessutom kr ver stadgarna en kapitalisering om 20% av
!rets resultat, dvs. avs ttningen till bundet eget kapital. 
 
 
 
Fler#rs!versikt (SEK) 2021 2020 2019 2018 2017
Resultat efter finansiella poster 28 515 2 951 17 265 30 467 24 861
Eget kapital 708 262 679 747 676 796 659 532 629 064
Beviljade anslag 0 0 4 500 0 0
      

Stiftelsens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.
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Hagstr"ms utbildnings stiftelse
Org.nr 846502-1635   

2 (6)
 

     
Resultatr"kning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Stiftelsens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.

Stiftelsens int"kter      
Utdelningar 2 35 400  10 400  
R nteint kter 2 65  251  
Summa stiftelsens int"kter  35 465  10 651  
      
Stiftelsens kostnader      
$vriga externa kostnader  -6 950  -7 700  
Summa stiftelsens kostnader  -6 950  -7 700  
R!relseresultat  28 515  2 951  
      
Resultat f!re skatt  28 515  2 951  
      
 rets resultat  28 515  2 951  
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Hagstr"ms utbildnings stiftelse
Org.nr 846502-1635   

3 (6)
 

     
Balansr"kning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLG NGAR      
      
Anl"ggningstillg#ngar      
      
Finansiella anl ggningstillg!ngar      
Andra l!ngfristiga v rdepappersinnehav 3 263 946  263 946  
Summa finansiella anl"ggningstillg#ngar  263 946  263 946  
Summa anl"ggningstillg#ngar  263 946  263 946  
      
Oms"ttningstillg#ngar      
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  471 310  442 795  
Summa kassa och bank  471 310  442 795  
Summa oms"ttningstillg#ngar  471 310  442 795  
      
SUMMA TILLG NGAR  735 256  706 741  
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Hagstr"ms utbildnings stiftelse
Org.nr 846502-1635   

4 (6)
 

     
Balansr"kning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 4     
Bundet eget kapital      
Stiftelsekapital  445 379  444 788  
Summa Stiftelsekapital  445 379  444 789  
      
Fritt eget kapital      
Fritt eget kapital vid r kenskaps!rets b"rjan  234 368  232 008  
#rets resultat  28 515  2 951  
Fritt eget kapital vid r"kenskaps#rets slut  262 884  234 958  
Summa eget kapital  708 262  679 747  
      
Kortfristiga skulder      
Beslutade anslag  20 500  20 500  
$vriga skulder  6 494  6 494  
Summa kortfristiga skulder  26 994  26 994  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  735 256  706 741  
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Hagstr"ms utbildnings stiftelse
Org.nr 846502-1635

5 (6)
 

   
 

Noter
 
Not 1 Redovisnings- och v"rderingsprinciper
 
Allm"nna upplysningar
#rsredovisningen  r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och Bokf"ringsn mndens allm nna
r!d (BFNAR 2016:10) om !rsredovisning i mindre f"retag. 
 
V"rdering av v"rdepapper
Kortfristiga placeringar v rderas till det l gsta av anskaffningsv rdet och verkligt v rde (marknadsv rde),
dvs. enligt l gsta v rdets princip.
 
L!ngfristiga v rdepappersinnehav v rderas till anskaffningsv rde minskat med eventuell nedskrivning.
 
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pr"vning ber knas bli betalt.
 
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utg"rs av Stiftelsekapital
(ursprungligt donationskapital, eventuellt senare donerat kapital och ackumulerade kapitalisering).
Fritt eget kapital (disponibla medel) utg"rs av balanserade medel och !rets resultat justerat f"r
omf"ringar till/fr!n bundet eget kapital.
 
Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital (disponibla medel). Anslagen skuldf"rs vid
beslutstillf llet.
   
   

 
Not Eget kapital
 
Not 2 Resultat fr#n l#ngfristiga v"rdepappersinnehav
 2021 2020  
    
Utdelningar 35 400 10 400  
R ntor 65 251  
 35 465 10 651  
    

 
Not 3 Aktier och andelar

Namn
Bokf!rt

v"rde
Marknads-

v"rde  
Noterade aktier och andelar 118 011 987 240  
Obligationsfond 145 935 165 254  
 263 946 1 152 494  
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Hagstr"ms utbildnings stiftelse
Org.nr 846502-1635

6 (6)
 

   
 

    

 
Not 4 Eget kapital
 Stiftelse Fritt eget  rets Totalt
 kapital kapital resultat  
Belopp vid
r kenskaps!rets b"rjan 444 788 232 007 2 951 679 746
Omf"ring !rets resultat 590 2 361 -2 951 0
#rets resultat   28 515 28 515
Belopp vid
r"kenskaps#rets slut 445 378 234 368 28 515 708 261
     

 
Lund 2022-02-04
 
 
  
Niklas Stark Alma  Sw rdh
Ordf"rande  
  
  
  
Kristin Lindberg Sofia  Leijon
  
  
  
  
#sa Barneby Fredrik Hinton
  
  
  
  
Erik Petersson Cajsa Hedstr"m
  
  
  
  
Erik Ros%n Kolstr"m Veronica Sand
  
  
  
  
Maximilian Rosenqvist  
  
  

 
Min revisionsber ttelse har l mnats den 15 februari 2022
 
 
Thomas J"nsson  
Auktoriserad revisor 
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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 det arbetet som styrelsen (DS) har gjort under 2021. 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 2021, och även andra DÅM
• Vi har kollat om styrelsen har gjort det som stod i verksamhetsplanen för 2021
• Vi har kollat om styrelsen har gjort det som beslutades på DÅM 2021
• Vi har kollat om styrelsen har följt SKULs stadgar (regler) när de har jobbat
• Vi har kollat om 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 inte tagit några beslut som bryter mot stadgarna och ingen medlem i DS har 

gjort något de inte får.
• När det var dags att anställa en ny rörelseinnovatör så fick inte hela DS vara med och 

bestämma hur det skulle gå till. Det var bara de tre ordföranden som var med och be-
slutade om det. Sakrevisorerna tycker att hela DS borde ha fått vara med och besluta om 
att anställa en ny rörelseinnovatör.

Vi sakrevisorer tycker att DS har 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
Jonna Nilsson och Clara Olsson
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PRESIDIET
Carl Osterman, Saltsjöbadens församling  
   (Stockholms distrikt)
Clara Olsson, Maria Magdalena
Tova Hägglund, Stift på Vift (Skara distrikt)
Jakob Schwarz, Holy Helga (Uppsala distrikt)

DISTRIKTSSTYRELSEN
ORDFÖRANDE - SITTANDE
Niklas Stark, aXet Höganäs

VICE ORDFÖRANDE
Kristin Lindberg, Oasen

2:E VICE ORDFÖRANDE - SITTANDE
Alma Swärdh, aXet Höganäs

LEDAMÖTER
OMVAL
Cajsa Hedström, aXet Höganäs
Erik Petersson, VäSKan
Fredrik Hinton, OBS - Oxies Blå Soffor

NYVAL
Alice Karjalainen, OBS - Oxies Blå Soffor
Enzo Bengtsson, Hässleholm
Katarina Rosberg, Södra Sandby
Nellie Nilsson, VäSKan
Vilgot Högström, St Hans

SAKREVISORER
ORDINARIE
Clara Olsson, Maria Magdalena
Lisa Persson Johansson, aXet Höganäs

SUPPLEANT
Rasmus Christensen, Stift på vift (Skara distrikt)

RIKSÅRSMÖTET
Alice Karjalainen, OBS - Oxies Blå Soffor
Alma Swärdh, aXet Höganäs
Edwin Lager, M & Co
Emma Svensson, aXet Höganäs
Enzo Bengtsson, Hässleholm
Erik Lunneby, Pater Noster
Fredrik Hinton, OBS - Oxies Blå Soffor
Hanna Sjöstrand, Pater Noster
Isabell Gadd, Hässleholm
Jesper Pettersson, Barkåkra
Kristin Lindberg, Oasen
Sofia Leijon, Bromölla
Veronica Sand, Bunkeflo/Limhamn
Victor Samuelsson, OBS - Oxies Blå Soffor

DE UNGAS KYRKOMÖTE
Alice Karjalainen, OBS - Oxies Blå Soffor
Alma Swärdh, aXet Höganäs
Emma Bäckström, Helgeand
Erik Petersson, VäSKan
Victor Samulesson, OBS - Oxies Blå Soffor

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG


