
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt 201 1-03-26
Distriktsårsmöte 2011 Eksjö försarnlingshern

DistriktsårsmötesprotokoN § 1-28

Tid: 26 mars 2011

Plats: Eksjö församlingsliem

Underskrifter

6 /

Theresia Osten und Josefine Jonsson
Mötesordförande Vice rnötesordförande

Björn Larsson Mikael Sjöstrand
Mötessekreterare Vice Mötessekreterare

,1
Johannes Almborg J Myh Lindqvist
Justerare Justerare

§1 Mötets öppnande

Di striktsordförande Emma Filipsson förklarar årsmötet öppnat.

§2 Val av mötesordföranden

Årsmötet beslutar
Att välja Theresia Östenlund till mötesordförande.
Att välja Josefine Jonsson till vice rnötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutar
Att välja Björn Larsson till mötessekreterare.
Att välja Mikael Sjöstrand till vice mötessekreterare.

§4 Fastställande av sammanträdesordning

Årsmötet beslutar
Att fastställa sammanträdesordningen enligt fo•rslag.

§5 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet beslutar
Att § 25 och 26 blir § 25
Att § 27 stryks
Att § 28-30 ändras till § 26-28.
Att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

Sida 1 av 23



Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt 2011-03-26
Distriktsårsmöte 2011 Eksjö församli ngshem

§6 Justering av röstlängd

Årsn]ötet beslutar
Att fastställa röstlängden till 37 ombud.

Röstlängden återfinns 1 hilaga 1.

§7 Val av justerare tillika rösträknare

Årsmötet beslutar
Att välja Johannes Almhorg, Borgs och My]] Lindqvist, Kimstad/Fyrklövern

till justerare tillika rösträknare.

§8 Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutar
Att anse di striktsårsmötet beho igt utlyst.

§9 Nomineringar

Valberedningen framlägger sitt förslag.
Årsmötet beslutar
Att fastställa nomineringsstoppet till kl. 14.00 den 26 mars 2011.

Valberedningens förslag återfinns i bilaga 2.

§10 Val av utskott

Årsmötet beslutar
Att fastställa utskotten till Igår-, Idag-, Irnorgon-, Ekonomi- och Valutskott.

§11 Remittering av ärenden till utskott

Årsmötet beslutar
Att remittera ärenden enligt följande:

Igår: Verksarnhetsberättelse, Bokslut och Revisionsberättelse
Idag: Proposition A, Proposition C, D och Motion A
Imorgon: Proposition B. Proposition D och Motion B
Ekonomi: Proposition C, D, Bokslut, Motion A och B
Valutskott: Valnomineringar

Att välja Marcus Törnell, Carl Netz, Emma Dahlén, Per-Erik Stiihl och Lina Weibull
till valutskottet.

Mötet ajourneras kl. 10.07 för utskottsförhandlingar.
Mötet återupptas kl. 14.00

4
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Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt 20! 1-03-26
Di stri ktsårsmöte 2011 Eksjö församli ngshem

§12 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2010

lgåruskottet och Linus Källman, Söderköping framlägger sina yrkanden.

Möte! ,iournems kl. 14.20.
Mötet &erupptas kl. 14.30.

Ärsmötet beslutar
Att under rubriken “Dist.riktsstyrelsen” lägga till “Bland Kobbarna” efter “Linnéa

Edstrand” och “Josefine Hörström” samt att lägga till “Jonatan Elsgard,
Kolmården”.

Att under rubriken “En hel helg” lägga till datumet “19-2 1 februari”.
Att under rubriken “Distriktsårsmöte” ändra från “med Söderköpings lokalavdelning

Gröna Draken som värdar.” till “Svenska Kyrkans Unga i Söderköping Gröna
Draken som värdar.”

Att ändra den inbördes ordningen mellan rubrikerna från “Musikfest, Unga Ledare
Friare, Utbildning i medlemssidorna, Samrådsgrupp inför biskopsvalet, Ung
Pilgri m, Lilla årsmötet/världen s fest/Riksmöte” till “S amrådsgrupp inför
hiskopsvalet, Unga Ledare Friare, Utbildning i medlemssidorna, Musikfest, Lilla
årsmötet/världens fest/Riksmöte, Ung Pilgrim”.

Att under rubriken “Lilla årsmötet/världens fest/Riksmöte” lägga till datumet “4-6
Juni”.

Att under rubriken “Ung Pilgrim” lägga till datumet “14-24 juni”.
Att under rubriken “Nattkampen” lägga till datumet “25-26 september”.
Att under rubriken “Konfirmandinspirationsdag Konfa 2010” lägga till datumet “den

11 november”.
Att efter rubriken “Nattkampen” skjuta in stycket:

“Rolispelskonvent
8-10 oktober höll Svenska Kyrkans Unga i Söderköping Gröna Draken sitt årliga
rollspelskonvent på Nyströmska skolan i Söderköping i samarbete med
Söderköpings församling. Det var ca 60 deltagare. Det spelades rolispel, lajv och
bjöds på olika seminarier. På lördagskvällen firade alla rockmässa tillsammans i S:t
Laurentii kyrka.”

Att bifalla verksamhetsberättelse för 2010 mccl gjorda ändringar.

Verksarnhetsplanen återfinns i bilaga 3.

Ekonomiutskottet fram! ägger sitt y rkande.
Arsmötet beslutar
Att lägga bokslutet till handlingarna.

Bokslutet återfinns i bilaga 4.

-

Sida 3 av 2



Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt 201 1-0326
Di stri ktsårsmöte 2011 Eksjö församlingshem

§13 Revisionsberättelser

Mötesordförande Theresia Österlund läser upp räkenskapsrevisorernas
ievi sionsberättelse. Räkenskapsrevisorerna rekommenderade årsmötet att hevi lja
distriktsstyrelsen ansvarsfrihet.
Sakrevi sor J osefi iie Jonsson 1 äser upp sakrevi sorernas revi si onsberättel se och
rekommenderar årsmötet att hevilja distriktsstyrel sen ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutar
Att lägga revisionsberättelserna till handlingarna.

Räkenskapsrevisorernas revisionsberättelse återfinns i hilaga 5.
Sakrevisorernas revisionsberättelse återfinns i bilaga 6.

§14 Frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

Årsmötet beslutar
Att enhälligt bevi lja di striktsstyrelsen ansvarsfrihet.

§15 Behandling av motioner

Motion A
Idag- och ekonomiutskotten framlägger sina yrkanden.
Årsmötet beslutar
Att bifafla motion A i sin helhet.

Motion A återfinns i bilaga 7.

Motion B
Idag-, irnorgon- och ekonorniutskottet framlägger sina yrkanden.

Mötet ajourneras 15.06
Mötet återupplas 15. 18

Årsmötet beslutar
Att uppdra åt distriktsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med syftet att undersöka

intresset för att pi-oducera en sår1gbok och vilka kostnader det skulle innebära.

Motion B återfinns i bilaga 8

§16 Behandling av propositioner

Proposition A — Verksamhetspian för 2011
Idagutskottet framlägger sitt yrkande.
Årsmötet beslutar
Att under rubriken “Gemenskap” lägga till meningen “Vi vill arbeta för att kunna

återuppta Ung Pilgrini”
Att under rubriken “Guds skapelse” lägga till en punkt efter första meningen.
Att hifalla proposition A med gjorda ändringar.

Proposition A återfinns i bilaga 9.
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Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt 2011-03-26
Distriktsårsmöte 2011 Eksjö försarnlingshem

Proposition C — Budget för 2011
Ekonorniutskottet och Distriktsstyrelsen framlägger sina yrkanden.
Årsmötet beslutar
Att öka posten “Tältläger” från “20 000 kr” till “30 000 kr”.
Att sänka posten “Musikfesten” från “5 000 kr” till “3 000 kr”.
Att sänka posten “Revision” från “15 000 kr” till “13 000 kr”.
Att hifalla proposition C med gjorda ändringar.

Proposition C återfinns i bilaga Il.

Proposition 8— Preliminär Verksamhetspian 2012
Imorgonutskottet, Distriktsstyrelsen samt Linus Källman, Söderköping framlägger sina
yrkanden.
Årsmötet beslutar
Att under rubriken “Gemenskap” lägga till meningarna: “Vi vill anoi-dna en temadag

för alla distriktets medlemmar, och bjuda in alla konfirmander i stiftet”. “Vi vill
underlätta för medlemmarna att åka på arrangemang genom att vara ute i god tid
med information”. “Vi vill anordna ett arrangemang där våra lite äldre medlemmar
får chansen att växa i tro och ansvar”. “Vi vill genomföra en pilgrimsvandring”.

Att under rubriken “Tro och ansvar” lägga till meningen “ Vi ska genomföra en
medlemsrekryteringskampanj. där vi uppmuntrar och stödjer lokalavdelningarnas
medlemsarbete”.

Att bifalla proposition B med gjorda ändringar.

Proposition B återfinns i bilaga 10.

Proposition D — Preliminär budget för 2012
Ekonomi - och Imorgonutskottet inkommer med yrkanden.

Mötet ajourneras 16.3 1
Mötet återupptas 16.38

Årsmötet beslutar
Att öka posten “Tältläger” från “20 000 kr” till “30 000 kr”.
Att sänka posten “Musikfesten” från “5 000 kr” till “3 000 kr”.
Att sänka posten “Lilla Årsmötet” från “15 000 kr” till “7 000 kr”.
Att sänka posten “Distriktsstyrelsen” från “30 000 kr” till “25 000 kr”.
Att sänka posten “Reklarn/InfolWebbsidan” från “15 000 kr” till “5 000 kr”.
Att sänka posten “Revision” från “15 000 kr” till “8 000 kr”.
Att bifalla proposition D med gjorda ändringar.

Proposition D återfinns i bilaga Il.

§17 Fastställande av medlemsavgift för lokalavdelning

Årsmötet beslutar
Att fastställa medlemsavgiften för lokalavdelningarna till 100 SEK.

Mötet ajournerades 16.45
Mötet återupptas 18.15

§18 Behandling av motioner till Stora Årsmötet

Inga motioner finns att behandla varför frågan bordläggs.
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Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt 2011-03-26
Distriktsårsniöte 2011 Eksjö fo samlingshem

§19 Val av Distriktsordförande

Valutskottet framlägger sitt förslag.
Ärsmötet beslutar
Att wilja Jenny Carlenius till Distriktsordfo ande.

§20 Val av tolv ledamöter

Val utskottet frami ägger sitt förslag.
Alla föreslagna får chansen att presentera sig.
Årsniötet beslutar
Att justera röstlängden till 34 ombud.
Att hålla en sluten omröstning.
Att alla ombud får rösta på tolv personer till styrelsen.

Mötet ajourneras för rösträkning kl. 18.4]
Mötet &erupptas kl. 20.07 för att meddela resultatet.

Att till ledamöteri Distriktsstyrelsen 2011-2012 välja:
Anders Marklund
Johanna Sjöström
Andreas Gustavsson
Ida Otterborg
Joel Osterqvist
Emma Filipsson
Sofia Sanfridsson
Mikael Sjöstrand
Karin Ljung
Adam Samuelsson
Lovisa Pihl
Theresia Österlund

§21 Val av vice Distriktsordförande

Valutskottet framlägger sitt förslag.
Årsmötet beslutar
Att välja Johanna Sjöström till vice Distriktsordförande.

Mötet (1 ourneras kl. 20.25 för at/fira Earth Hour.
Mötet återupptas kl. 21.40

§22 Val av räkenskapsrevisorer

Valutskottet framlägger sitt förslag
Årsmötet beslutar
Att fastställa röstlängden till 32
Att uppdra åt Distriktsstyrelsen att undersöka billigare alternativ för

räkenskapsrevisorer samt att om sådant alternativ finns utse detta till
räkenskapsrevisorer för 2011.

Att välja Freddy Alm till ordinarie rakenskapsrevisor och Sven-Johan Prytz till
ersättare.

Sida 6 av 23 Ej,4.



Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt 2011-03-26
Distriktsårsmöte 2011 Eksjö fo samlingshem

§23 Val av sakrevisorer

Valutskottet yrkar på att bifalla valheredningens förslag.
Ärsmötet beslutar
Att välja Mikael Eriksson och Josefine Jonsson till ordinarie sakrevisor.
Att välja Johannes Almborg och Emma Dahldn till ersättare.

§24 Val av valberedning

Valutskottet frainlägger sitt förslag.
Årsmötet beslutar
Att välja Linnea Edstrand och Eric Sääv (sammankallande) till valberedning.

§25 Val av ombud till Hela Världen

Valutskottet yrkar på att bifalla valheredningens förslag.
Årsmötet beslutar
Att välja Linnea Edstrand och Sigrid Wessén till representanter för Hela Världen.

§26 Val av registeransvarig

Valutskottet yrkar på att bifalla valberedningens förslag.
Årsmötet beslutar
Att välja Malm Attervåg till regi steransvarig för Svenska Kyrkans Unga 1 Linköping

stift.

§27 Övriga frågor

Malm Attervåg pushar för Stora Årsmötet i Uppsala 6-9 augusti.
Linus Källman informerar om det stora lajv som ska gå av stapeln 14-16 maj.
Anders Marklund pushar för musikfest på Gransnäs 28 maj.
Jenny Carlenius avtackar de avgående DS-ledamöterna och ordforanden Emma Filipsson.

§28 Mötets avslutande

Distriktsordförande Jenny Carlenius avslutar distriktsårsinötet och tackar presidiet för
dess insats.

q
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Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt 2011-03-26
Distriktsårsmöte 2011 Eksjö församlingshern

Bilaga 1 — Deltagarförteckning

Förnamn Efternamn Dåvarande LA incheck Ombud
Per-Erik Ståhl Alvastra 1 1

Arne Ring Berga 1 1

Daniel Attervall Berga 1 1
Emma Sognemyr Berga 1 1

Janne Johansson Berga 1
Mattias l(areliusson Berga 1
Amma Sankoh Borgs förs, Norrköping 1 1

Camilla Edoff Borgs förs, Norrköping 1 1
Ida Karolina Andrae Borgs förs, Norrköping 1 1

Johannes Almborg Borgs förs, Norrköping 1 1

Lina Weibull Borgs förs, Norrköping 1 1

Elleonore Andersson Charlottenborg 1 1

Lars-Johan Su n ne rbe rg Ch a rlotten borg 1

Åsa Björkman Charlottenborg 1

Casper Virström Kimstad Fyrklövern 1 1

Joakim Söderman Kimstad Fyrklövern 1 1

Louise Post Kimstad Fyrklövern 1 1
Myh Lindqvist KimstadFyrklävern 1

Erica Johansson Kisa Svenska Kyrkans Unga 1 1

Karin Salomonsson Ljung Kisa Svenska Kyrkans Unga 1 1

Zebastian Strömberg <isa Svenska Kyrkans Unga 1

Alexander Sjösten Kolmården 1 1

Karoline Davidsson Lillkyrkan 1 1

Adam Samuelsson S:t Gabriel 1 1

Isabell Hauer S:t Gabriel 1 1

Sara Nicklasson S:t Gabriel 1 1

Sophie Gunsjö S:t Gabriel 1

Julina Sääv Skänninge past 1 1

Linnea Bergsten Skänninge past 1 1

Mikael Sjöstrand Skänninge past 1 1
Joakim Lundahl Söderköping 1 1

Johan Agnevik Söderköping 1 1

Linus Källman Söderköping 1 1

Lovisa Pihl Söderköping 1 1

Ulrika Skärlund Söderköping 1 1

julia Sköld Tingstad 1 1

Karin Sköld Tingstad 1
Sofia Prytz Tingstad 1 1

Jossan Jonsson Tingstad (Sakrevisor) 1
Emma Dahlén Tingstad (Valberedriing) 1 1

Caroline Gergi Tranås 1 1
Hampus Andersson Tranås 1 1

Sofia Sanfridson Tranås 1 1
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Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt 201 1-03-26
Distriktsårsmöte 2011 Eksjö fdrsamlingshem

Ingela Hjalmarsson Åtvids förs 1
Amanda Roxström Östra Ryds past 1
Björn Larsson Östra Rycis past 1
Charlotte Monahov Östra Ryds past 1
Matilda Hansson Östra Ryds past 1
Anders Törnvall Eksjö 1
Linnea Edstrand x DS /Bland kobbarna 1
Andreas Gustafsson x DS! Kolmården 1
Jenny Carlenius x DS! Kolmården 1
Joel Österqvist x DS! l<olmården 1
Jonatan Elsgard x DS! Kolmården 1
Marcus Törnell x DS/Tingstad 1
Anders Marklund x DS/Kimstad Fyrklövern 1
Carl Netz x DS/Kimstad Fyrklövern 1
Ida Otterborg x DS/Lillkyrkan 1
Eric Sääv x DS/Skänninge past 1
Johanna Sjöström x DS,/Tranås 1
Emma Filipsson x DS/Östra Ryds past 1
Malm Attervåg x Kansliet (Linköpings Domkyrkoförs) 1
Theresia Österlund Präst!Skännmnge past 1
Oskar Kalm Förbundsstyrelsen 1

64 37
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Svenska Kyrkans Unga i Litiköpings distrikt 2011-03-26Distriktsårsmöte 2011 Eksjö församlingsheni

Bilaga 2 — Valberedningens förslag
Distriktsstyrelse

Ordförande:
Jenny Carlenius (på två år) Kolmården

Ledamöter:
Anders Marklund - omval Kimstad/Fyrklövern
Andreas Gustavsson - omval Kolmården
Ida Otterhorg - omval Lillkyrka
Joel Österqvist - omval Kolmården
Emma Filipsson - omval Östra Ryd
Johanna Sjöström - omval Tranås
Karin Ljung - nyval Kisa
Theresia Osterlund - nyval Skänninge
Emelie Berlin - nyval Kärna
Sofia Sanfridson - nyval Tranås
Zebastian Strömborg - nyval Kisa
Mikael Sjöstrand - nyval Skänninge

Sakrevisorer
Ordinarie
Mikael Eriksson (omval)
Josefine Jonsson (omval)

Ersättare
Johannes Almhorg (omval)
Emma Dahln (nyval)

Räkenskapsrevisorer
Ordinarie
Peter Hasseigren, auktoriserad (omval)
Freddy Alm (omval)

Ersättare
Fredrik Thorell, auktoriserad (omval)
Sven-Johan Prytz (omval)

Hela Världen
Sigrid Wessén (nyval)
Linnéa Edstrand (nyval) Bland Kobbama

Valberedning
Vakant
Vakant

Registeransvarig
Malm Attervåg
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Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt 2011-03-26
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Bilaga 3— Verksamhetsberättelse (med ändringar enligt beslut)
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift 2010

Medlemmar
2010 hade Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift 1310 medlemmar och 172 vuxenmedlemmar.
Totalt 1482 medlemmar (jämfört med 2009: 1438).
Fördelat på 52 lokalavdelning. dock var inte alla aktiva enligt förbundets kriterier.
Kriterierna för aktiv 2010: minst 5 medlemmar, 2 kontaktpersoner(varav minst en under 3Oår).
1 registeransvarig och påvisad verksamhet. Vad gäller aktiva lokalavdelningar fastställs det efter den
15mars2011.

2010 var det 8 lokalavdelningar i Linköpings stift som uteslöts förde inte varit aktiva som
lokalavdelningar de senaste åren.

Distriktsstyrelsen:
Ordförande: Einma Filipsson, Östra Ryd
Vice ordförande: Marcus Törnell, Tingstad
Ledamöter:
Carl Netz, Kimstad Fyrklövern
Jenny Carlenius, Ostra Eneby
Ida Otterborg, Lillkyrka Motala
Linnea Edstrand, Bland Kobbarna
Anders Marklund, Kimstad fyrklövern
Eric Sääv, Skänninge
Johanna Sjöström, Tranås
Josefine Hörström, Bland Kobbarna
Andreas Gustavsson, Kolmården
Joel Österqvist, Kolmården
Jonatan Elsgard, Kolmården

Distriktstyrelsens arbete
Distriktsstyrelsen har under året haft tio protokollfo da styrelsemöten, som i huvudsak har ägt rum på
Stiftskansliet i Linköping. Bland dessa finns även ett antal helgmöten, varav ett gick ut på att utveckla
styt-elsens arbete. Resultatet av det mötet var bland annat att ett antal nya utskott bildades i styrelsen.
Distriktsstyre]sen har även deltagit i Rikshelgen, ett tillfälle där alla tretton distriktsstyrelser får
möjlighet att träffas och dela erfarenheter och idéer tillsammans med varandra och förbundsstyrelsen.
1 år ägde det rum den 22-24 oktober på Sigtuna Folkhögskola.

Biskopsbjudning
På nyårsdagen 2010 så var några representanter från distriktsstyrelsen i Linköpings domkyrka och
firade mässa tillsammans. Efter mässan var styrelsen tillsammans med många andra från stiftet bjudna
till biskop Martin på trevligt mingel och fika.

Trettondagsfesten
Den 5 januari inbjöds registeransvariga, kontaktpersoner och medlemmar som under året funnits med
i arbetet kring Svenska Kyrkans Ungas alTangenlang till en inspirationsdag och fest. Styrelsen
planerade och genomförde en enkel utbildning i Svensak Kyrkans Unga kunskap och berättade om
Visionen som senare antogs på distrikts?u-möetet. Ett drygt 50tal medlemmar sammiades till en trevlig
kväll på stiftskansliet i Linköping.
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En Hel Helg
En hel helg på Gransniis lockade 2010 ca 100 deltagare 19-21 februari med snökaos och inställda tåg.
Trots vädret var det cii lyckad helg med god stämning och många olika workshops och aktiviteter att
välja mellan, med allt ifrån morgongymnastik till pyssel och filosofihörna.

Distriktsårsmöte
Den 25-27 mars hölls distriktsårsmöte i Söderköping, med Svenska Kyrkans Unga i Söderköping
Gröna Draken som värdar. Under mötet deltog ungefär 55 personer. och de som inte närvarade kunde
följa mötet via livesiindning på nätet. Diskussioner, utskottsarbeten och beslut avbröts på
lördagkvällen för ett gästahud i medeltida anda med utklädnader och god mat. Under helgen hanns det
även med mässor i St Laurentii och Drothems kyrka och deltagande i Earth Hour.

Samrådsgrupp inför biskopsvalet
Inför hiskopsvalet i våras tillsatte stiftsstyrelsen en samrådsgrupp med uppgift att skapa en sökprofil
och att föreslå lämpliga kandidater info valet.
1 gruppen fanns personer från Stiftsstyrelsen, Domkapitlet, Stiftskansliet, Svenska Kyrkans Unga, en
prost och en kyrkoherde representerande.
Svenska Kyrkans Ungas representant var Marcus Törnell, och han arbetade för tillföra ett ungclomligt
perspektiv till diskussionerna som hölls.

Unga Ledare Friare
16-18 april ägde steg 6 i Linköpings stifts ledarutbildning Unga Ledare rum. En
distriktsstyrelseledamot fanns på plats som en av ca 25 deltagare. De lät sig inspireras under bland
annat lärorika föreläsningar, diskussioner och FILR-utbildning. Utbildningen hölls på Vårdnäs
stiftsgård under tre dagar med solsken och trevlig stämning.

Utbildning i medlemssidorna
Den 21 april hölls på stiftskansliet en utbildning i medlemssidorna, där ett 10-tal medlemmar deltog,
fo att la••ra sig mer om inedlemsrapportering, registrering och andra saker kring medlernssidorna.

Musikfest
Musikfesten på Gransnäs hölls den 29 maj, en dag som höilade med regnskurar, men som efter
soldans och intensiva böner från de tappra funktionärema övergick i strålande solsken. Under dagen
spelade en mängd band och artister, men det hanns även med mycket mer. För första gången fanns till
exempel möjligheten att delta i workshops under dagen. Andra aktiviteter som erbjöds var
kanotpaddling, backklättring och lotterier. Under kvällens mässa, med inslag av afrikansk dans, deltog
en stor stiftsungdomskör.

Lilla rsmötetIvär1dens fest/Riksmöte
Till Lilla årsmötet 4-6 juni hade distriktsårsmötet valt fyra representanter: Hanna Karlsson. Viktoria
Väre Andersson, Oscar Flodin och Lina Weibull. Distriktsstyrel sen hade till mötet skickat ett öppet
brev, med frågor angående förbundskansliets arbete.

Ung Pllgrirn
Årets pilgrirnsresa, 14-24 juni, var den avslutande resan mot Santiago De Compostela och. De två
tidigare resorna var del mål fn den här resan. Pilgrimsfärden i år blev lite annorlunda då det var en
mycket längre sträcka vi vandrade under en längre tid och vi fick sköta mat och logi själva under
resans gång. Det var 50 pilgrimer som gick cirka 14 mil under en lärorik vecka. Under gång vi
fick iota många o]ika människor, be och meditera fo att sedan nå vårt mål. Santiago De Compostela.
Det här var den sista i en lång rad Pilgrimsresor tillsammans med biskop Martin Lind.
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rrältläger på Grönebo
Årets tältläger hölls den 4 — 8 augusti och gick under temat “Emil, eller nya hyss på Grönebo”. Under
veckan samlades ca 280 ungdomar. ledare, barn och vuxna för att gemensamt bygga läger, fira mässa,
delta i aktiviteter och tillsammans uppleva dcii speciella stämning som bara går att finna på ett
tältläger.

Anglar
Svenska Kyrkans Unga planerade tillsammans med stiftspedagog Peter Eriksson stiftsdagen “Anglar”
på Getsjötorp för ålctersgruppen 7-13 år den 3 oktober. Dagen fick ställas in på grund av för få
anmälningar.Trots att dagen blev inställd har många församlingsanställda hört av sig och poängterat
hur viktigt det är med en stor mötespiats för denna ålderskategori.

Tänkarläger 17÷
Under sensommaren planerade vi att arrangera en helg i på Pilgrirncentrumet i Vadstena där de lite
äldre medlemmarna inbjöds. Tanken med helgen var att vi skulle fundera över vår egen tro och dela
tankar och idéer mellan medlemmar. Att anordna ett läger för våra medlemmar över 17 år med lite
djupare inriktning var ett önskemål som kom fram vid DÅM. Tyvärr var vi tvungna att ställa in
arrangemanget då det inte blev tillräckligt många anmälda deltagare. Medlemmarna inbjöds då igen
senare under hösten till samma upplägg, inte heller då genomfördes inte arrangemanget. då det än en
gång det var för få anmälda.

Nattkampen
1 år gick nattkampen av stapeln 25-26 september nere i Lunds stift på Österlen. Temat var
familjefejden. Distriktsstyrelsen sponsrade med bussar för de medlemmar som ville åka från stiftet.
Tyvärr blev det ingen vinst för Linköping i år men dock både andra och tredje plats i klass två, och
andra plats i klass tre. Distriktsstyrelsen hade också skickat ett eget lag, “Dr. Schwartz Lärjungar”,
som slutade sexa i klass tre.

Rolispelskonvent
8-10 oktober höll Svenska Kyrkans Unga i Söderköping Gröna Draken sitt årliga rollspelskonvent på
Nyströmska skolan i Söderköping i samarbete med Söderköpings församling. Det var ca 60 deltagare.
Det spelades rollspel, lajv och bjöds på olika serninarier. På lördagskvällen firade alla rockmässa
tillsammans i S:t Laurentii kyrka.

Samrådsmöte kring Stora mötesplatser 0-18
Den 29 oktober var representanter ur Distriktsstyrelsen med på Vårdnäs och träffade anställda i
församlingarna som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet, representanter från Sensus och
anställda på stiftskansliet för att samtala och reflektera kring stora mötesplatser för barn och ungdomar
i vårt stift, och hur man kan utveckla detta arbete.

Konfirmandinspirationsdag Konfa 2010
Svenska Kyrkans Unga deltog vid Linköpings stifts årliga konfirmandinspirationsdag den 11
november, som även i år hölls i missionskyrkan i Linköping. Där informerade medlemmar ur styrelsen
om vårt arbete vid en monter. Under dagen deltog även vår fo bundsordförande Johan Berkman med
ett seminarium där han berättade om vad Svenska Kyrkans Unga är för något.
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Bilaga 4— Bokslut

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift
Orgnr 802439-6874

RESULTATRÄKNING (kr)

2010
VERKSAMHETENS INTÄKTER

Kotekter och gavor 64 094
Bidrag 1) 162805
Deltagaravgifter 2) 178 000
Försäljning kosk/övr intäkt 11 477
Medlemsavgifter 3) 2 500

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 418 875

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Inköp av varor för försaljning -8 134
Läger och övriga aktiviteter 4) -114 207
Lokalhyra!övr )okalkostn 5) -33 425
Förbrukningsinventlmaterial/rep 6) -19416
Skatt och bränsle fordon -1 307
Resor/Kost/Logi 7) -75 168
Annonserinqlövr matö 8) -22 137
Administration 9) -4 457
Ersättning revisorer (avser bokslut 2009) -12 500
Arvode/Utbitdning/Övr kostn personal 10) -27 853
Lämnade bidrag och gåvor -12 959
Övriga kostnader 0

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -331 563

VERKSAMHETSRESULTAT 87312

RESULTAT FRÄN FINANSIELLA INVESTERINGAR

lntäkter 11) 11576
Kostnader 12) -1853

ÅRETS RESULTAT 97035
Noter

1) Regionfärbundet Östsarn (94.416:-), Regionfärbundet Kalmar (48.389:-), Lnköpings stift 20.000:-)
2) Tältläger (161000:-), Trettondagsfest (2.900:-), Dislriktsärsmöte (14.1 00:-)
3) Regionförbundet Ostsam ställer krav pä medlernsavgift [ren lokalavd. 100.-i’lokalavd tas ut.

ca 50% av tokalavd har betalat sin avgift under 2010
4) Mat Tältläger (82.604,86), T-stiirts tältläger (21.875:-) Övriga lägerkostn (9727,14)
5) Hyra lokal och toaletter vid Taltläger
6) Färbr.inv (9.053:-) Färbr,mtrl (10,035,50:-), Rep./underh (328:-)
7) Biljetter (32.215.70), Bilersättn (13.474:-). Kost o logi (28.929,45)
8) Distriktssidor Troligt (20.000:-) Websida mm (2.137:-)
9) Kontorsmtrl (4.1 83:-),Li)leratur (274,-)

10) Arvode/soc avg ordf (23.102.64j, Utb:ldn (4.300.-), Övr (450:-)
11) Utdeining fond Ethica Sve Gobal (2.158,01), Äterf neäskrivn (9417.89)
12) Banka’gitter
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Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift
Orgnr 802439-6874

BALANSRÄKNING (kr) 2010 2009

TILLGANGAR
ANLÅGGNINGSTILLGÄNGAR

Finansiella anIäggningstll!gingar
Swedbank fonder 1) 182240 170664

S:a Finansiella anläggningstillgångar 182 240 170 664

SUMMA ANLÄGGNINGSflLLGÅNGAR 182 240 170 664

OMSÄTTNINGSTILLGANGAR

Kortfristiga fordringar
Kundfordrngar 2) 11 600 6455

S:a kortfristiga fordringar 11 600 6 455

Kassa och Bank 217914 137600

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 229 514 144 055

SUMMA TILLGÅNGAR 411 754 314 719

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital
Balanserat resultat 314 719 168 010
Arets resultat 97035 146 709

SUMMA EGET KAPTAL 411 754 314719

SUMMASKULOER 0 0

SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER 411 754 314 719
Noter

1) För att kunna redovisa ett bokfört värde som är lika med marknadsvärdet har en nedskrivring gjorts tdgare
för fonden Ethica Sverfge Global. Marknadsvärdet har stigit under ar 2010, men fortfarande återstår 19314:-
att återföra innan ariskaffningsbeloppet är tillbaka till det ursprungliga värdet 119.616:-.

Fond Bokf. värde Ansk.värde Markn.värde
Swedbank Ethica Sverige Global 100 302 119 616 100 302
Swedbank Svensk Likviditetsfond 5745 5745 7 317
Swedbank Svensk Obligatiorisfond 76 193 76 193 105 155

Summa: 182 240 201 554 212 774

2) Kundf. Tingstad (5.750:-), Kolmården (2.600;-), S:t Johannes (3.250.-)

?Dr
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Bilaga 5— Räkenskapsrevision

REV1SIONSBERÄTTELSE

2011-03-26
Eksjö försarnlingshern

Till distriktsårsmötet fr Svenska kyrkans Unga i Linköpiugs Stift med org,numincr 822002-8487.

Vi hur granskat verksamhetsberättelscn och bokibringen samt distrikisstyrelsens förvaltning i Svenska
Kyrkans Unga i Linköpings Stift för år 2010. Det är distriktsstyrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet
av verksarnhetsberättelsen. Vårt ansvar är att uttala oss om verksamhetaberärtelsen och förvaltningen
på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsscd i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen fbr att med hög men inte absolut säkerhet lörstikra oss om att verksainhets
berättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen förbelopp och annan information i rllkenskapshandlingarna. 1 en reision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och distriktsstyrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefullauppskattningar som distrikisstyrelsen gjort när de upprättat verksamhetsberättelsen samt utvärdera densamlade informationen i verksamhetsberättelsen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet harvi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någonledamot har handlat i strid med stadgarna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund f& vårauttalanden nedan.

Verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med årsrcdovisningslagen och ger en rättvisande bildav bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resuliaträkningen och halansräkningen för föreningen ochbeviljar distrilctsstyrelscns ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Norrköping 3-24

Petej Hasselgrc
Godkänd revisor
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Bilaga 6 - Sakrevision

2011
Svenska Kyrkans Unga Linköpings Stift

Sakrevision för Distölctsstyrclscn.

Vi har granskat Protokollen för Svenska Kyricans Unga under 2010.
Vi finner med gilidje:

Att det har varit god nirvaro vid mötena.
Att verksamhetspianen har varit i åtanke under året.
Att styrelsen har engagerat sig och deltagit i vilctiga frågor och arrangemang från Svenska Kyrkan i
Linköpings stifi.
Att styrelsen aktivt arbetat fram förslag och olika arrangemang.

Utifrån denna granslcning ffireslår vi att styrelsen ska ges ansvarsfrihet för året 2010.

___-

•Mikael Eriksson Josefme Jonsson
20110326 20110326
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Bilaga 7— Motion A

‘D’-t

Motion

Under Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikts årsmöte 2010 togs beslut att placera 10000SEK (tiotusen kronor) i distriktets budget flr 2010 under rubriken lajvarrangemang. Under detgångna verksamhetsåret har pengarna använts fbr att arrangera ett konvent innehållande rolispel ochlajv i Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Drakens regi.
Syftet med detta arrangemang var att uppmuntra och främja den rollspels och lajvverksamhet somfinns inom distriktet. Inbjudan gick ut till medlemmar inom Svenska kyrkans Unga och lockadedeltagare från många delar av landet.
En stor del av distriktets medlemmar är aktiva inom lajv och rolispeisverksamhet, vilket tydligt harvisats då deltagarantalet på detta och liknande evenemang varit högt.

0 Lajvevenemang har under de gångna åren lockat både gamla och nya medlemmar inom distriktet,men även på nationell och internationell nivå. Detta har bidragit till en starkare sammanhållning ochstörre samarbeten. Vii Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Draken önskar att liknandeverksamhet arrangeras i framtiden och föreslår att behålla rubriken lajv arrangemang i Svenska
C) Kyrkans Unga i Linköpings distrikts budget flir 2011. Vi vill uppmuntra distriktet att fortsättamöjliggöra för tokalavdelningarna att arrangera liknade evenemang genom att även i framtidenbudgetera flsr lajvverksamhet, då dessa evenemang har fått högt deltagande och stor uppskattning.

Svenska Kyrkans Unga Säderköping Gröna Draken yrkar p:

ATT

1 Svenska Kyrkans Unga Linköpings Distrikts budget flir 2011 ange en summa av 10000 SEK(tiotusen kronor) under rubriken Lajv arrangemang.

Söderköping den 26/2 2011

,i”t / 7
Simon Whass
OrdfZirande för Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Draken

v .)L’-j.

John Bengtssoh/
-

Ledamot Rir Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Draken
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Bilaga 8— Motion B

Norrköping
den 3 mars 2011

Motion angående sångbok

Vi har sett att det i flera okalavdelningar finns ett behov av alt utveckla andakienia och få
Inspiration till detta. Vart förslag är da att satsa på en strgbok som även kan innehålla böner.’
hibeltexter etc. Detta för att göra dci enklare för personen som håller i andakten. Vi anser
också att detta skulle skapa en större sammanhållning i vårt distrikL Sången ör det som vi
tycker ger den största sammanhållningen vid andakter, da•rr vill ‘i satsa på detta.

Vi föreslår distriktsårsmötet att besluta

Att: uppdra åt distriktstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med syftet att producera en söngbok
flir Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift.

Och

Att: lägga till posten ‘Arhctsgrupp för sångbok” i budgeten för 2011 mcd summan 5000
kronor.

.lohanna Sjösträm Linnea Edstrand

Svenska Kyrkans Unga i Tranås Svenska kyrkans Unga Bland kobbarna

/
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Bilaga 9 — Verksamhetspian 2011

“Svenska Kyrkans Unga är en cleniokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i
centrum och dopct som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i
tro och ansvar.”
Deita är Svenska Kyrkans Ungas sJtesparagra/ och den är rtigångvpunkt fi.r all vår verksamlief.

Demokratisk rörelse
Alla medlemmar ska välkomnas att delta i distriktsårsniötet. Medlemmar ska även uppmuntras till att delta i
Stora Arsmötet.
Distriktsårsmötet skall anpassas på så sätt att medlemmar i åldersgruppen 6-13 år skall kunna delta på mötet,
under lättsammare former Lex. genom miniutskott.

Barn och ungdomar
All verksamhet inom Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift ska rikta sig till barn och ungdomar.

Kristus i centrum
Gudstjänster, mässor och andaker ska vara anpassade till den åldersgrupp arraiigemanget vänder sig till.
Vi vill att våra medlemmar ska kunna vara nyfikna på och utveckla sin kristna tro genom Svenska Kyrkans Unga
i Linköpings stift.

Guds skapelse
Vi vill skapa ett naturligt miljötänkande hos våra lokalavdelningar samt på våra arrangemang.
Vi vill hjälpa medlemmar att upptäcka, bevara och utforska friluftslivet och dess möjligheter.

Gemenskap
Vi vill anordna en lokalavdelningsinspirationsdag.
Under sommaren ska tältläger anordnas.
De lokalavdelningar som skapar arrangemang och inbjuder andra lokalavdelningar att delta, ska uppmuntras och
stödjas om de önskar.
Information ska spridas på hernsidan och i tidningen Troligt.
Vi vill fortsätta samarbeta med Linköpings stift och stiftkansliets personal om bland annat läger och
arrangemang.
Vi vii] ha ett samarbete med barn- och ungdomspersonalen i församlingarna.
Vi vill uppmuntra lokalavdelningarna till att använda medlemssidorna för att sprida information.
Vi vill vara på plats och hjälpa till under utförandet av musikfesten på Gransniis,
Vi vill underlätta för våra medlemmar att åka på nattkampen.
Vi vill göra det lättare för våra medlemmar mellan 6-13 år att delta i arrangemang.
Vi vill arbeta för att kunna återuppta Ung Pilgrim.

‘Tro och ansvar
De lokalavdelningar som bjuder in till distriktsmässor ska uppmuntras och stödjas när de så önskar.
Samarbetet med Linköpings stift om ledarutbildningar vill vi ska fortsätta.
Vi vill hjälpa och stödja de som utsetts som ansvariga att hantera niedlemsregistret.

4.
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Bilaga 10 — Pre(iminär verksamhetspian 2012
“Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus icentrum och dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa itro och ansvar.”
Detto är Svenska Kyrkans Ungas .vvftesparagraf och den är utgå;igspunkrj?ir all vår verksamhet.
Demokratisk rörelse
Alla medlemmar ska välkomnas att delta i distriktsårsmötet. Medlemmar ska även uppmuntras till att delta i LillaArsmötet.
Distriktsärsmötet skall anpassas på så sätt att medlemmar i åldersgruppen 6-13 år skall kunna delta på mötet,under lättsammare former t.ex. genom miniutskott.

Barn och ungdomar
All verksamhet inom Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift ska rikta sig till barn och ungdomar.
Kristus i centrum
Gudstjänster, mässor och andakter ska vara anpassade till den åldersgrupp arrangemanget vänder sig till.Vi vill att våra medlemmar ska kunna vara nyfikna på och utveckla sin kristna tro genom Svenska Kyrkans Ungai Linköpings stift.

Guds skapelse
Vi vill skapa ett naturligt miljötänkande hos våra lokalavdelningar samt på våra arrangemangVi vill hjälpa medlemmar att upptäcka, bevara och utforska friluftslivet och dess möjligheter.
Gemenskap
Vi vill anordna en lokalavdelningsinspirationsdag.Under sommaren ska tältläger anordnas.
De lokalavdelningar som skapar arrangemang och inbjuder andra lokalavdelningar att delta, ska uppmuntras ochstödjas om de önskar.
Information ska spridas på hemsidan och i tidningen Troligt.Vi vill fortsätta samarbeta med Linköpings stift och stiftkansliets personal om bland annat läger ocharrangemang.
Vi vill ha ett samarbete med barn- och ungdomspersonalen i församlingarna.Vi vill uppmuntra lokalavdelningarna till att använda niedlemssidorna för att sprida information.Vi vill vara på plats och hjälpa till under utförandet av musikfesten på Gransnäs.Vi vill underlätta för våra medlemmar att åka på nattkampen.Vi vill göra det lättare för våra medlemmar mellan 6-13 år att delta i arrangemang.Vi vill anordna en teinadag för distriktets medlemmar, och bjuda in alla konfirmander i stiftet.Vi vill underlätta för medlemmarna att åka på arrangemang genom att vara ute i god tid med information.Vi vill anordna ett arrangemang där våra lite äldre medlemmar får chansen att växa i tro och ansvar.Vi vill genomföra en pilgrimsvandring.

Tro och ansvar
De lokalavdelningar som bjuder in till distriktsmässor ska uppmuntras och stödjas när de så önskar.Samarbetet med Linköpings stift om ledarutbildningar vill vi ska fortsätta.Vi vill hjälpa och stödja de som utsetts som ansvariga att hantera medlemsregistret.Vi ska genomföra en niedlenisrekryteringskampanj, där vi uppmuntrar och stödjer lokalavdelningarnasmedlemsarbete.
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Bilaga 11 — Budget 2011 och Preliminär budget 2012

Budget Prel.BudgetBudget
2011 2012

1 ntäkter

Regionsbidrag Östergötland 95 000 kr 95000 krRegionsbidrag Kalmar 48 000kr 48000 krStiftsbidrag
- kr

- krKoltekt
65000kr 65000krMedlem savgifter från LA 4 000 kr 4 000 krSumma av intakter 212 000 kr 212 000 kr

Kostnader

Arrangemang
Tältläger -30 000 kr -30 000 kr7-13 års endagsarrangemang -5 000 kr -5 000 krMusikfesteri -3 000 kr -3 000 krEn Hel Helg -10 000 kr -10 000 krDistriktsmässor -2 000 kr -2 000 krLajvarrangemang -10 000 kr -10 000 krDelsumma -60 000 kr -60 000 kr

Service till Lokalavdelningar
Lokalavdelningspott -5 000 kr -5 000 krLokalavdelningsinspirationsdag -10 000 kr -10 000 krRegisteransvarig kurs -2 000 kr -2 000 krResa Nattkamp -10000kr -10000krDelsumma -27 000 kr -27 000 kr

Demokrati
Distriktsårsmöte -15 000 kr -15 000 krStora Årsmötet -15 000 kr

- krLilla Årsmötet
- kr -7 000 krDistriktsstyrelsen -30 000 kr -25 000 krValberedningen -2000kr -2000krDelsumma -62 000 kr -49000 kr

Information
Reklam/lnfo/Webbsidan -15 000 kr -5 000 krDistriktssidor, Troligt -20 000 kr -20 000 krDelsumma -35 000 kr -25 000 kr

Administration
Kontorsmaterial -5 000 kr -5 000 krAssistent till förfogande -2 000 kr -2 000 krSociala avgifter -4 000 kr -4 000 kr
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Arvode ordförande -20 000 kr -20 000 krRevision
-13 000 kr -8 000 krDelsumma
-44 000 kr -39 000 kr

Summa kostnader -228 000 kr -200 000 kr

Resultat
-16 000 kr 12 000 kr
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