
Linköping
2020-04-21

Välkommen till distriktsårsmöte för Svenska Kyrkans Unga i Linköpings
stift den 25 april 2020.

Vi kommer att använda ZOOM som mötesplattform under hela mötet, se länk
https://us02web.zoom.us/j/89606186720
(Vill du veta mer om mötesformen zoom:
https://digitalaverktyg.sensus.se/material/kom-igang-gratis-med-tjansten-zoom)

Länk mailas ut en vecka innan till alla ombud samt finns på
http://svenskakyrkansunga.net/events/distriktsarsmote-2020/ i veckan innan.

Här kommer lite information:

● Ladda ner appen för ZOOM  i mobilen eller datorn. Glöm ej att ta med laddare.
● Var gärna på en plats där du har wi-fi.
● Om lokalavdelningen vill sitta tillsammans behöver alla ombud ansluta till

zoom på en egen enhet, exempelvis genom egen dator eller mobil. Man kan
ha en stor skärm som alla kan titta på men man måste rösta från sin egen
enhet.

● Om du under mötet tappar uppkoppling messa eller ring 0730-22 26 09, Malin
eller Emil hjälper dig.

● När du kommer in i mötet, döp om dig till “Ombud namn och lokalavdelning”
ex. Ombud, Amanda Brown, Domkyrkoförsamlingen.

● Vill då säga något så ska du skriva i chatten “begär ordet” och vänta på att
mötesordförande tilldelar dig ordet.

● Vill du yrka skriver du i chatten “jag yrkar på att..”. Vill du reservera dig skriver
du i chatten eller direkt till Sofia Prytz i chatten “jag reserverar mig för…”. Vill
du nominera någon skriver du i chatten “jag nominerar…”.

● Handuppräckning används som ett sätt att rösta när någon begär rösträkning
vid beslut. När mötesordförande frågar “kan vi besluta att… svara då med ja”,
så räcker du upp handen digitalt genom att trycka på “raise hand” om du vill
rösta på det alternativet. Vill du inte rösta på det alternativet räcker du istället
upp handen när ordförande frågar “någon däremot?”.

● När man inte talar så har man sin mikrofon tyst genom att trycka på mute. Den
kan vara på mute hela tiden, när du vill tala så håller du in mellanslag så
försvinner mutefunktionen för stunden.

● Istället för utskott kommer vi ha smågruppstid inför några av besluten. Då
kommer du bli indelad i en grupp tillsammans med din lokalavdelning och
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eventuellt några fler som ska diskutera motionen eller propositionen. Om ni
har ett förslag på ändring eller att ni tycker att förslaget är bra så kan ni skicka
in ett yrkande om detta. När ni blir indelade i grupper måste man acceptera
det. Om du inte blir tilldelad en grupp går det antingen att skriva i chatten eller
ringa/smsa Malin och Emil på 0730-22 26 09.

● Om du går för dagen och inte ska delta mer på mötet så skriver du det till
Sofia Prytz. Detta gäller endast ombud, ni andra behöver inte säga till.

Preliminärt program:

Lördag 25 april
9.30 Registrering för dig och kom med i mötet online,
10.00 Morgonbön och årsmötesskola
10.15 Mötet öppnas
12.00 Lunch
13.00 Mötet fortsätter
15.00 Fika
15.30 Mötet fortsätter
20.00 Ska mötet senast vara slut + avslutande andakt.
(Nyvald Distriktsstyrelse träffas direkt när mötet är slut)
___________________________________________________________________

Frågor och mer information
Kontakta Malin Attervåg
0730-222609, malin.attervag@svenskakyrkan.se
eller läs mer på www.svenskakyrkansunga.se/linkoping.

eller Amanda Brown, distriktsordförande
0707-991542, amanda.maria.brown@gmail.com

Följ oss genom

Instagram

Facebook

Hemsida
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Deltagande Lokalavdelningar och antal ombud:

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift  hade 715 medlemma i åldern 0-30år

Lokalavdelning Medlemmar (0-30år) 2019 Anmälda

ombud

Södra Tjust (Västervik) 13 2/2 möjliga

Borgs förs, Norrköping 55 4/4 möjliga

Brunneby 41 1/3 möjliga

Charlottenborg 18 2/2 möjliga

Kolmården 46 ⅔ möjliga

Kärna förs 32 2/3 möjliga

Linköpings Domkyrkoförs 25 2/2 möjliga

S:t Lars församling 26 2/3 möjliga

Söderköping 93 5/5 möjliga

Åkerbo 19 2/2 möjliga

S.t Olof 65 ½ möjliga
Mantorp (Vifolka) 18 2/2 möjliga

Ej deltagande lokalavdelningar med medlemmar 2019-12-31:

S:t Gabriel (Skeda Slaka) 3
Åtvid 7
Skäggetorp 2
Vimmerby 19
Mantorp 18
Vikingstad 3
Alvastra 3
Södra Vedbo 28
S:t Johannes, Norrköping 10
Berga 36
S:t Hans, Landeryd 7
Råssnäs 16
Hultsfred, Vena, Lönneberga 4
Johannelund 7
Aneby 17

Tranås 9
Östra Ryd 13
Skänninge 13
Vreta Kloster 14
Ringarum 3
Bland Kobbarna 12
Kinda 11
Aska -padawas 11
Fridens Liljor(Mjölby) 15

Vilande lokalavdelningar
eller under 3 medlemmar:
Trehörna endast vuxen (4st)
Lillkyrka vilande
Hällested 0 (vilande?
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Utan gränser 0 (vilande?)
Gransnkogen (Finspång)0 (vilande?)
Vadstena (vilande)

Risinge 1 (vilande?)

Lathund mandatfördelning

● under 25 medlemmar = 2 ombud

● 26-50 medlemmar = 3 ombud

● 51-75 medlemmar = 4 ombud

● över 75 medlemmar = 5 ombud
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Föredragningslista med enkel förklaring

1 Mötets öppnande
Distriktsordförande öppnar årsmötet

2 Val av två mötesordförande
Valberedningen har tagit fram förslag för vilka som ska väljas, men man får föreslå andra om man vill

3 Val av en mötessekreterare
Valberedningen har tagit fram förslag för vem som ska väljas, men man får föreslå andra om man vill

4 Justering av röstlängd
Att justera röstlängden innebär att man skriver upp hur många personer med rösträtt som finns på
mötet. Varje gång ett ombud lämnar mötet får denne meddela presidiet, och då justeras röstlängden
till det aktuella antalet.

5 Fastställande av sammanträdesordning
Se förslag på sid 6

6 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan är en lista på det som ska tas upp på mötet och i vilken ordning det sker.
Föredragningslistan är de punkter med en siffra framför i det här häftet.

7 Val av justerare
Justerare ska efter mötet läsa igenom protokollet och justera eventuella fel. Presidiet beslutar
tillsammans med justerarna om ett datum då protokollet skall justeras.

8 Fråga om mötets behöriga utlysande
Distriktsstyrelsen ska enligt stadgarna kalla alla lokalavdelningar till årsmötet senast två månader
innan mötet hålls.

9 Nomineringar
Valberedningen presenterar sina förslag som de under året arbetat med att ta fram förslag
(nomineringar) på personer som ska väljas till olika förtroendeuppdrag i distriktet.

10 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019
Verksamhetsberättelsen är en sammanfattning av vad distriktsstyrelsen arbetat med under året.

Bokslut är en sammanställning av den ekonomiska verksamheten – hur mycket pengar har kommit in
och hur mycket har använts?

11 Revisionsberättelser
Revisorerna har gått igenom ekonomin och verksamheten för att kontrollera att styrelsen följt det som
beslutades på årsmötet 2019. Utifrån detta skriver de en liten rapport och råder även årsmötet om de
anser att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året eller inte.

12 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
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Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet innebär i korthet att årsmötet anser att utifrån det som framkommit i
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelser så har styrelsen skött sitt uppdrag utan att
bryta mot gällande lagar, stadgar och andra bestämmelser.

13 Behandling av Motioner
Motioner är förslag som medlemmar skickat in till årsmötet. I år finns det en motion. Se s. 22.

14 Behandling av Propositioner
Propositioner är förslag från distriktsstyrelsen till årsmötet. De olika prepositionerna gäller olika delar i
distriktets verksamhet, som till exempel verksamhetsplan och budget.  I år finns det 5 propositioner, se
längre fram i häftet.

15 Fastställande av medlemsavgift för lokalavdelning

16 Val av distriktsordförande (på 1 år)
2020-2021

17 Val av 6 ledamöter till distriktsstyrelsen på två år

18 Val av 2 fyllnadsval

19 Val av vice distriktsordförande (1 år)
Vice ordförande 2020-2021:

20 Val av två räkenskapsrevisorer och två suppleanter
Räkenskapsrevisorerna är de som vid årets slut går igenom distriktets ekonomi för att se att allt gått
rätt till under året. Den ena räkenskapsrevisorn är auktoriserad och från en revisionsbyrå.

21 Val av två sakrevisorer och två suppleanter
Sakrevisorerna går igenom verksamheten och styrelsens arbete för att se att de följt de stadgar och
verksamhetsplaner som finns.

22 Val av valberedning
Valberedningen arbetar under året med att ta fram förslag på vilka som ska väljas till olika
förtroendeuppdrag på nästkommande årsmöte.

23 Val av registeransvarig
Registeransvarig för distriktet har ungefär samma uppgift som en registeransvarig i
lokalavdelningarna, men kan även hjälpa till att administrera varje lokalavdelning om registeransvarig
där behöver stöd.
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24 Val av ombud till Riksårsmötet
Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla
13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. År 2020 äger
Riksårsmötet rum i Umeå den 6-9 augusti.

Här väljs 9 stycken ombud (och 5 ersättare) som får åka på Riksårsmötet.

25 Val av ombud till De Ungas Kyrkomöte
De ungas kyrkomöte är ett möte där medlemmar från Svenska Kyrkans Unga möts och läser igenom
och skriver svar på några av de motioner som Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet
ska ta beslut om. När mötet har skrivit svar på dessa motioner så presenteras dessa för kyrkomötet. I
år äger de ungas kyrkomöte rum den 26-27 (28) september i Uppsala.

Här väljs 5 stycken ombud som får åka på De ungas kyrkomöte.

26 Övriga frågor
Här kan man ta upp frågor som inte tas beslut om, till exempel information om
kommande evenemang eller projekt.

27 Mötets avslutande
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Förslag till

Sammanträdesordning (2020-04-16)

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift högsta beslutande
organ. Ärenden som behandlas av distriktsårsmötet ska vara förberedda i
distriktsstyrelsen. Distriktsårsmötet ska vara offentligt.

Distriktsårsmöte presidium
Distriktsårsmöte ska välja två ordförande och en sekreterare för årsmötet. Presidiet
ska föra protokoll som ska justeras av distriktsordförande, mötesordförande och
sekreterare och av justeringspersoner som är valda av distriktsårsmötet. Justeringen
ska ske inom kort efter årsmötet.

Ordning
Presidiet ansvarar för ordningen vid sammanträdet. Ordförande beslutar om paus för
mötet. Ordförande får avvisa den/de som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse. Presidiet kan vid behov tidsbegränsa talartiden.

Smågruppstid
För att alla ska kunna komma till tals och få säga sin åsikt hålls smågruppstid. Där
kan alla deltagare vara med och tycka till om de förslag som finns.Smågrupperna tid
och indelning fördelas av presidiet . Smågruppsarbetet är inte offentligt.

Beslutsordning
Alla förslag, d v s både propositioner och motioner, ska beredas av samtliga
smågrupper. I plenum betraktas Propositionen eller motionen som huvudförslag vid
upprättande av propositionsordning. Årsmötet kan tillstyrka propositionen eller
motionens förslag, avslå dem, ändra dem eller göra tillägg till dem.

Vid röstförfarandet brukas acklamation. Votering kan begäras av alla med
yrkanderätt. Normalt brukas då först försöksvotering med handuppräckning.
Rösträkning kan begäras av alla med yrkanderätt. Sluten omröstning används vid
personval när så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet, dvs. det förslaget som de
flesta röstar på vinner. Vid stadgeändringar gäller § 10 i distriktets stadgar. Vid lika
röstetal avgör lotten.

Yttrande-, yrkande- och rösträtt
Yrkande- och rösträtt Ombud
Yrkanderätt Distriktsstyrelsens ledamöter, motionär som ej är ombud

har
yrkanderätt då motionen behandlas
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Yttranderätt Alla deltagare enligt röstlängd och deltagarförteckning.

Ombud som inte är närvarande vid justeringen av röstlängden får skriva till presidiet i
chatten.

Yrkanden, nomineringar och reservationer
Yrkanden, nomineringar och reservationer skrivs i chatten. Förbered dessa så att de
kan chattas till presidiet i samband med det muntliga framställandet. Reservationer
ska vara inlämnade till presidiet senast 15 minuter efter årsmötets avslutande.

Talarordning
1. Motionär
2. Distriktsstyrelsen
3. Ordet lämnas fritt

Vid begäran av ordet :
skriver du i chatten “begär ordet”

Talarlistan bryts av ordningsfråga, sakupplysning, replik, kontrareplik, samt begäran
om streck.

Ajournering
Presidiet beslutar om ajournering - paus i förhandlandet.
Presidiet kan också besluta om följande vid behov under pågående
förhandling/debatt:

1. Paus för tystnad/eftertanke, bön eller sång.
2. Att plenum delar in sig i bikupor eller mindre grupper där man sitter för kortare

diskussion.
Förhandlingar återupptas efter ajournering med kort bön, tystnad eller sång.

Time-out
1. Time-out kan begäras under pågående debatt under förutsättning att det finns en
majoritet för det i plenum. Detta kan göras då det finns behov att diskutera med
andra ombud om nya förslag som kommer upp under debatten. Plenum delas då upp
i smågrupper eller bikupor efter anvisningar från presidiet. Time-outen pågår i minst 1
minut och maximalt 5 minuter. Tidsåtgången bedöms av presidiet. Se även
ajournering punkt 2.

2. Time-out kan begäras när diskussionen i ett ärende är avslutad.
Time-out begärs för att:
1. Under en minut diskutera med lokalavdelningens ombud hur man ska rösta i
ärendet.
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2. Presidiet ska klargöra hur röstningen kommer att gå till, dvs. hur ser
propositionsordningen ut.

Streck
Person med yrkanderätt kan begära streck i debatten; yrkandet tas upp till omedelbar
behandling och utan debatt.

Förfarande: 1. Mötet beslutar om streck
2. Uppläsning av yrkande
3. Ytterligare talare
4. Talarlistan justeras av presidiet
5. Streck sättes
6. Diskussion återupptas
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Verksamhetsberättelse 2019
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Bokslut- Resultat och Balansräkning
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Revisionsberättelse
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Propositioner Proposition 2020:1

Verksamhetsplan 2020 för Svenska kyrkans Unga i Linköpings stift
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar 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”

Mål med verksamheten
En av grundpelarna i Svenska Kyrkans Unga är demokrati, och därför är det viktigt
att informera om och utbilda medlemmarna i våra demokratiska processer.
Vi vill verka för att Svenska Kyrkans Unga ska vara en naturlig samarbetspartner i
stiftets barn- och ungdomsarbete och att vara barn och ungas röst i Linköpings stift.
Svenska Kyrkans Unga är en kristen organisation och därför vill distriktsstyrelsen
jobba för att dess medlemmar ska få möjlighet att utveckla sin kristna tro och
identitet. Vi vill skapa möjlighet för organisationen att utvecklas på person-, lokal-,
distrikts- och riksnivå.
En viktig del i det arbetet är att det finns mötesplatser för unga av alla åldersgrupper i
organisationen. Målet med mötesplatserna är att skapa plattformar där unga kristna
kan mötas och bygga relationer mellan sig själv, vänner och Gud. Detta genomsyrar
alla våra arrangemang.
För att få ett större deltagande och mer engagerade medlemmar behövs ett bra och
fungerande kommunikationsarbete, där målet är att alla medlemmar ska nås av
information som berör dem.
Under året kommer Svenska Kyrkans Unga i Linköpings Stifts medlemmar att ha
möjlighet till medverkan på vissa arrangemang och läger som andra stift håller i.

Plan för verksamheten
- Stötta lokalavdelningar och medlemmar till att samverka för att arrangera
gemensamma mötesplatser av olika slag och för olika målgrupper.
- Erbjuda lokalavdelningar ekonomisk stöttning vid öppna arrangemang.
- Arrangera friluftsläger under sommaren, med målgruppen 0-30.
- Anordna resa till nattkampen.
- Informera medlemmarna via sociala medier, hemsida och andra lämpliga kanaler.
- Finnas med under stiftets utbildningar för unga ledare.
- Uppmärksamma Distriktsårsmötet, Riksårsmötet och De Ungas Kyrkomöte.
- Fortsätta arbeta med Biskopsmiddagarna.
- Arrangera två Hel-helger på Gransnäs Ungdomsgård.
- Sträva efter att arrangera en mötesplats tillsammans med Linköpings stift.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att bifalla proposition 2020:1
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Proposition 2020:2

Preliminär verksamhetsplan 2021 för Svenska Kyrkans Unga i
Linköpings stift
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar 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”

Mål med verksamheten
En av grundpelarna i Svenska Kyrkans Unga är demokrati, och därför är det viktigt
att informera om och utbilda medlemmarna i våra demokratiska processer.
Vi vill verka för att Svenska Kyrkans Unga ska vara en naturlig samarbetspartner i
stiftets barn- och ungdomsarbete och att vara barn och ungas röst i Linköpings stift.
Svenska Kyrkans Unga är en kristen organisation och därför vill distriktsstyrelsen
jobba för att dess medlemmar ska få möjlighet att utveckla sin kristna tro och
identitet. Vi vill skapa möjlighet för organisationen att utvecklas på person-, lokal-,
distrikts- och riksnivå.
En viktig del i det arbetet är att det finns mötesplatser för unga av alla åldersgrupper i
organisationen. Målet med mötesplatserna är att skapa plattformar där unga kristna
kan mötas och bygga relationer mellan sig själv, vänner och Gud. Detta genomsyrar
alla våra arrangemang.
För att få ett större deltagande och mer engagerade medlemmar behövs ett bra och
fungerande kommunikationsarbete, där målet är att alla medlemmar ska nås av
information som berör dem.
Under året kommer även Svenska Kyrkans Unga i Linköpings Stifts medlemmar att
ha möjlighet till medverkan på vissa arrangemang och läger som andra stift håller i.

Plan för verksamheten
- Stötta lokalavdelningar och medlemmar till att samverka för att arrangera
gemensamma mötesplatser av olika slag och för olika målgrupper.
- Erbjuda lokalavdelningar ekonomisk stöttning vid öppna arrangemang.
- Arrangera friluftsläger under sommaren, med målgruppen 0-30.
- Anordna resa till nattkampen.
- Informera medlemmarna via sociala medier, hemsida och andra lämpliga kanaler.
- Finnas med under stiftets utbildningar för unga ledare.
- Uppmärksamma Distriktsårsmötet, Riksårsmötet och De Ungas Kyrkomöte.
- Fortsätta arbeta med Biskopsmiddagarna.
- Sträva efter att arrangera två Hel-helger på Gransnäs Ungdomsgård.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att bifalla proposition 2021:2

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift Sida 23



Proposition 2020:3

Rambudget 2020
Intäkter 203 000 kr

Utgifter:

Ledning -110 000 kr

Mötesplatser -225 000 kr

Identitet och Utveckling -130 000 kr

Information -6 000 kr

Summa utgifter -471 000 kr

Resultat -268 000 kr

Intäkter: Det här är pengarna som distriktet får in, främst är det bidrag från Linköpings stift
som distriktet har fått beviljat ett bidrag på 74 000 kr. Distriktet har även blivit beviljad en
stiftskollekt 3 maj 2020, det innebär att alla stiftets församlingars kollekt går till Svenska
Kyrkans Unga i Linköpings stift. Det är även regionbidrag från Kalmar och Östergötland som
söks och förhoppningsvis beviljas under året.

Ledning: I den här potten ingår kostnader för styrelsen, dels deras möten och
reseersättningar. I den här potten ingår också arvodet till distriktsordförande samt en kostnad
för ekonomihantering. Det ingår också att vi ska kunna skicka våra ledamöter på olika
evenemang i syfte till att representera Linköpings stift.

Mötesplatser: Den här potten är till för de arrangemang som distriktet valt att satsa på
under året, t.ex. friluftsläger samt buss till nattkamp. I år har vi även valt att satsa på en
lägerhelg på Gransnäs, 1 helg per termin. Det finns också pengar för lokalavdelningar att
söka för att kunna genomföra egna arrangemang.

Identitet och Utveckling: I den här potten ingår de mötesplatser som har fokus på
utveckling och demokrati. Dessa mötesplatser genomför vi oftast i samarbete med
Linköpings stift. Det ingår även kostnader för distriktsårsmötet och riksårsmötet. I år kommer
riksårsmötet att vara i Umeå och därför har vi budgeterat en högre summa eftersom att resan
dit kan komma att kosta mer än vad det har gjort till tidigare riksårsmöten.

Information: Den här potten är till för information, reklam och underhåll och kostnad för
hemsidan.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att bifalla proposition 2020:3
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Proposition 2020: 4

Preliminär rambudget 2021
Intäkter 203 000 kr

Utgifter:

Ledning -110 000 kr

Mötesplatser -235 000 kr

Identitet och Utveckling -134 000 kr

Information -6 000 kr

Summa utgifter -485 000 kr

Resultat -282 000 kr

Intäkter: Det här är pengarna som distriktet får in, främst är det regionsbidrag från Kalmar
och Östergötland som söks och förhoppningsvis beviljas under året. Vi räknar med ett
beviljat distriktsbidrag från Linköpings stift på 74 000 kr. Distriktet kommer även att ansöka
om en stiftskollekt, det innebär att alla stiftets församlingars kollekt går till Svenska Kyrkans
Unga i Linköpings stift. Datumet för stiftskollekten har ännu inte blivit bestämt.

Ledning: I den här potten ingår kostnader för styrelsen, dels deras möten och
reseersättningar. I den här potten ingår också arvodet till distriktsordförande samt en kostnad
för ekonomihantering. Det ingår också att vi ska kunna skicka våra ledamöter på olika
evenemang i syfte till att representera Linköpings stift.

Mötesplatser: Den här potten är till för de arrangemang som distriktet valt att satsa på
under året, t.ex. friluftsläger samt buss till nattkamp. Vi vill även detta år fortsätta att satsa på
en lägerhelg på Gransnäs, 1 helg per termin och har därför budgeterat en summa till det. Det
finns också pengar för lokalavdelningar att söka för att kunna genomföra egna arrangemang.
Vi har även budgeterat för att eventuellt kunna sponsra till ett kommande
pilgrimsarrangemang inriktat för barn och ungdomar.

Identitet och Utveckling: I den här potten ingår de mötesplatser som har fokus på
utveckling och demokrati. Dessa mötesplatser genomför vi oftast i samarbete med
Linköpings stift. Det ingår även kostnader för distriktsårsmötet och riksårsmötet.
Information: Den här potten är till för information, reklam och underhåll och kostnad för
hemsidan.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta
att bifalla proposition 2020:4.
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Proposition 2020:5

Till detta årsmöte föreslår distriktsstyrelsen att vi i Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift
ska engagera oss i och jobba med julkampanjen 2020 till förmån för ACT Svenska kyrkan.
Det kan göras på många olika sätt både i distriktet men även lokalt. Vi vill uppmärksamma
det här eftersom att samarbeta med Svenska Kyrkans insamlingsorgan är något som vi
anser är viktigt och det hjälper samtidigt många människor runt om i världen. Vi som
organisation kan göra stor skillnad.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta

att bifalla proposition 2020:5

_____________________________________________
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Motioner:
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Motionssvar:

Först och främst vill vi tacka motionärerna för att ni har skickat in en
motion. “Att välkomna alla och vara inkluderande” är något som vi
värdesätter väldigt högt och därav tycker vi verkligen att ni har valt ett
viktigt ämne i den här motionen.

Vi håller med er motionärer om att alla ska få känna sig representerade i
den könstillhörighet man tillhör när man blir medlem. Ibland har även vi
undrat över de olika alternativen som finns att välja på och om dessa är
tillräckliga.

Vi har dock funderat på om alla verkligen kan känna sig representerade
med fler alternativa könstillhörigheter eller om det bara kommer leda till
att fler känner sig exkluderade.

Tyvärr är det inte möjligt för oss i Svenska Kyrkans Unga i Linköpings
stift att ändra på de alternativen då det är förbundet Svenska Kyrkans
Unga som ansvarar för medlemssidorna.

Däremot tycker vi att det är viktigt att utreda om det faktiskt är viktigt att
ange sin könstillhörighet.

Distriktsstyrelsen föreslår därför Distriktsårsmötet 2020

att skicka vidare motionen till Riksårsmötet 2020,
med enkel revidering.
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Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift
(Senast ändrad Distriktsårsmötet 2018 )

§ 1 SYFTE

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med
Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i
församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

§ 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 distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift.

Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs.

Riksförbundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.

§ 3 MEDLEMSKAP

Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får
gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra
bildandet av en lokalavdelning.

I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och stödmedlem.
Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte. Medlemskap är knutet till
riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt.

Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom
rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast
medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.

Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och
syfte. Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av
Riksårsmötet fastställd stödmedlemsavgift.

§ 4 REPRESENTATION

Till distriktsårsmötet får lokalavdelningarna utse ombud: två för de första tjugofem medlemmarna och
en för varje påbörjat tjugofemtal medlemmar, dock högst fem ombud. Antalet ombud utgår från antalet
registrerade medlemmar 31 december föregående år. Deltagande i årsmöte bekostas av sändande
organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. Distriktsstyrelsens ledamöter har yttrande
och förslagsrätt men ej rösträtt vid distriktsårsmöten. Sammanträdesordningen reglerar övrigas
deltagande i årsmötena.

§ 5 BESLUT

Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. I distriktsstyrelsen har distriktsordförande eller då
denne/denna ej är närvarande, tjänstgörande ordförande utslagsröst, dock ej vid personval. Om någon
begär det skall sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 6 ÅRSMÖTE
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Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas före april månads utgång. Kallelse till
årsmötet utsänds av distriktsstyrelsen minst två månader före årsmötet. Årsmötet beslutar i ärenden
som behandlats av distriktsstyrelsen och förrättar val. Föregående årsmötesprotokoll och propositioner
till årsmötet skall skickas till lokalavdelningarna minst sex veckor före årsmötet. Motionsrätt har enskild
medlem och lokalavdelning. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före
årsmötet. Distriktsstyrelsens ordförande väljs på två år och vice ordförande på ett år. Övriga ledamöter
väljs växelvis på två år.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

Justering av röstlängd.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

Fastställande av sammanträdesordning.

Fastställande av föredragningslista.

Val av presidium för årsmötet.

Val för justering.

Verksamhetsberättelse.

Revisionsberättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

Behandling av propositioner.

Behandling av motioner.

Behandling av motioner till Riksårsmötet.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år.

Fastställande av preliminär verksamhetsplan och preliminär budget för kommande verksamhetsår.

Fastställande av medlemsavgift för lokalavdelning

Val av distriktsordförande på två år (då ordförandens mandatperiod är slut).

Val av 6 ledamöter.

Val av vice distriktsordförande (Väljs bland de ordinarie distriktsstyrelseledamöterna).

Val av två räkenskapsrevisorer och två suppleanter.

Val av två sakrevisorer och två suppleanter.

Val av valberedning.

Val av registeransvarig

Val av ombud till Riksårsmötet
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§ 7 STYRELSEDS

Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande och tolv övriga
ledamöter. Valbar till förtroendeuppdrag inom Svenska Kyrkans Unga i Linköpings Stift är den som är
medlem i distriktsorganisationen. Detta valbarhetskrav gäller inte revisorerna samt årsmötespresidiet.
Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och firmatecknare. Distriktsstyrelsen
sammankallas av distriktsordförande eller på dennes uppdrag. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då
minst fem ledamöter är närvarande. Distriktsstyrelsen kan adjungera konsulent, stiftsadjunkt eller
annan.

§ 8 FÖRVALTNING

Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll skall överlämnas till
revisorerna senast fem veckor före årsmötet. Revisionsberättelser överlämnas till distriktsstyrelsen
senast tre veckor före årsmötet och skall vara hos de utsedda ombuden minst en vecka före årsmötet.

§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar eller när minst en tredjedel (1/3) av de
anslutna lokalavdelningarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts
om ordinarie årsmöte.

§ 10 STADGEÄNDRING

Förslag till stadgeändring skall vara hos distriktsstyrelsen senast tre veckor före årsmötet. Ändring av
stadgarna fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten, eller ¾ majoritet av
antalet avgivna röster på ett ordinarie årsmöte.

§ 11 UPPLÖSNING

Upplösning av distriktsorganisationen kan endast ske om beslut fattas med minst enkel majoritet vid
två på varandra följande ordinarie årsmöten. Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stifts tillgångar skall
vid upplösning överlämnas till sidoordnad organisation vars verksamhet ligger i linje med Svenska
Kyrkans Ungas verksamhet.
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Valberedningens förslag

Mötesordförande Mötessekreterare

Jenny Carlenius och Linnea Edstrand Sofia Prytz

Distriktsordförande Ledamöter 2 år (6 platser)

Thea Ringborg Malin Melander

Mira Malm

Ledamöter fyllnadsval (2 platser) Alexandra Sjöberg

Elin Holmberg Alexandra Rimby

Vakant (Oskar Ferm’, Ida Boqvist) Vakant (Elin Holmberg)

Vakant

Vice distriktsordförande

Alexandra Rimby

Två räkenskapsrevisorer och två suppleanter

Andreas Landin PWC

Ola Ettorsson

Vakant

Vakant

Två sakrevisorer och två suppleanter

Arne Ring

Theresia Österlund

Mikael Sjöstrand (suppleant)

Vakant
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Valberedning

Erik Johnsson

Registeransvarig

Sofia Anderzon

Ombud till Riksårsmötet, RÅM2020 (9 ombud + 5 ersättare)

Thea Ringborg

Sofia Anderzon

(Ludvig, Albert, Andreas)

Ombud till De ungas kyrkomöte, DUK2020 (5 ombud)

Vakant (Alber Schmidt)

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant
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Ordlista

förklaring av några av de ord vi använder under mötet

– det är alltid OK att fråga!

Acklamation - Omröstning genom JA-rop. Ordförande får sen bedöma

vilken grupp som varit flest.

Adjungerad - Person t.ex. tjänsteman som sitter med vid möten men

som inte har rösträtt.

Ajournera - Att uppskjuta förhandlingarna i plenum till en senare tidpunkt

t ex för mat. Med andra ord paus.

Ansvarsfrihet - Årsmötet godkänner förra årets styrelsearbete. Det

innebär att årsmötet tar på sig ansvaret för styrelsens beslut under

samma period.

Att-sats - Konkret förslag på beslut.

Avslag/Avslå - Man yrkar på avslag för en motion/proposition eller

förslag som man inte tycker är bra.

Bifall/Bifalla - Man yrkar på bifall för en motion/proposition eller förslag

som man tycker är bra.

Bokslut - En sammanställning av hur inkomster och utgifter har fördelats

under året

Bordläggning - Beslut som uppskjuts till ett senare tillfälle.

Budget - En sammanställning av hur inkomster och utgifter ska fördelas

under kommande år.

Ersättare - Ersätter ombud vid frånvaro.

Idéforum - En mötesplats för alla medlemmar . Ett tillfälle för att aktivt

vara med och påverka distriktets arbete.
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Justeringsperson - Person som kollar att beslut på årsmötet stämmer

med protokollet.

Majoritet - Det förslag som får flest röster vinner.

Motion - Skriftligt förslag till beslut från lokalavdelning eller enskild

medlem.

Mute - Mikrofonen är avstängd

Nominera - Föreslå person till val

Observatör - Är med under förhandlingarna och har yttranderätt men

inte yrkande- eller rösträtt.

Ombud - Person som är utsedd av den egna lokalavdelningen och har

rösträtt.

Ordningsfråga - Fråga som rör det praktiska kring mötet t.ex. om mötet

ska ta en fika paus. Ordningsfråga går före i talarlistan.

Plenum/Plenarförhandlingar - Där ombud och ersättare sammanträder

tillsammans och fattar beslut.

När alla samlas till förhandlingar.

Plädera - Tala om för årsmötet varför en viss person är lämplig att väljas

till en viss post

Presidium - De personer som leder årsmötesförhandlingarna. Presidiet

har vanligtvis två ordföranden och två sekreterare

Proposition - Ett skriftligt förslag till årsmötet från distriktsstyrelsen.

Propositionsordning - Omröstningsordning.

Protokoll - Dokument där man skriver ner det som beslutas på ett

sammanträde.

Replik - Svar på tilltal i en debatt i plenum
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Reservation - Om man inte håller med om beslutet skriver man en

reservation som förs in i protokollet. Den som reserverat sig kallas

reservant.

Resultaträkning - Visar om föreningen går med vinst eller förlust.

Räkenskapsrevisor - En av årsmötet utsedd person, en revisor, som

kontrollerar att föreningens pengar skötts på rätt sätt.

Rösträtt - Endast ombud som valts på lokalavdelningens årsmötet har

rösträtt.

Sakfråga - som sakupplysning men används om man har en faktafråga i

diskussionen. Går före i talarlistan

Sakrevisor - En av årsmötet utsedd person, kontrollerar att

föreningen/styrelsen har gjort det man sagt att man ska göra.

Sakupplysning - En begäran under sammanträdes gång om att något

man inte förstår ska förklaras. Eller om man vill tillföra mötet en

upplysning, som endast tillför fakta i diskussionen. Går före i

talarlistan.

Stadgar - Regler för hur föreningen fungerar.

Tillstyrka - Säga ja till ett förslag.

Utskott - Sammanträde i mindre grupper där man förbereder olika

beslut.

Votering - Votering eller rösträkning och begärs om man tycker

ordförande hört fel vid acklamation.
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